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1� Lezen�en�spellen�
 

De theorie 
 
 
Mensen gebruiken taal om met elkaar te communiceren. Via de taal kunnen we erva-
ringen en meningen uitwisselen, roddelen en grappen maken. Het vermogen om taal 
te leren is specifiek menselijk en aangeboren en zetelt in onze hersenen. Blootstelling 
aan gesproken taal en gelegenheid om te oefenen zijn voor vrijwel iedereen voldoen-
de om een taal te leren spreken en begrijpen. Dat ligt anders bij schriftelijke taal, als 
een visueel aspect aan de taalverwerking wordt toegevoegd. Bij het gebruik van een 
alfabetisch schriftsysteem zetten we letters om in klanken als we lezen, of andersom 
als we schrijven. Het leren van deze activiteiten vereist intensieve instructie en veel 
bewuste oefening en niet iedereen is in staat deze vaardigheden vloeiend en moeite-
loos te leren uitvoeren. 
 
Om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen zijn lezen en schrijven erg 
belangrijk. Dagelijks moeten we brieven, berichten en ondertitels lezen en regelmatig 
moeten we formulieren invullen of mededelingen noteren. Een bepaald niveau van 
geletterdheid is nodig om deel te kunnen nemen aan democratische processen, om te 
functioneren in bepaalde beroepen en om deel te nemen aan opleidingen of examens. 
Weliswaar is de functionele geletterdheid van de Nederlandse bevolking relatief 
hoog, toch zijn er volgens de Onderwijsraad veel signalen van ontevredenheid over 
het kennisniveau van leerlingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar be-
roepsonderwijs (Van Wieringen & Van der Rest, 2006). Volgens een rapport van de 
Nederlandse Taalunie functioneert een op de tien Nederlanders op een erg laag niveau 
van geletterdheid, wat als een ernstig maatschappelijk probleem kan worden be-
schouwd (Bohnenn, Ceulemans, Van de Guchte, Kurvers & Van Tendeloo, 2004). 
Achterstanden in schriftelijke taalverwerking ontstaan al in het basisonderwijs en zijn 
niet opgelost als leerlingen instromen in vervolgopleidingen op verschillende niveaus. 
Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 20% van de brugklasleerlingen in elk schoolty-
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pe problemen heeft met het begrijpen van teksten die zelfstandig gelezen moeten 
worden (Hacquebord et al., 2004).  
 
Dit hoofdstuk gaat over de theorie van twee aspecten van geletterdheid: technisch le-
zen en spellen. Beschreven wordt hoe de processen van lezen en spellen bij de geoe-
fende taalgebruiker verlopen, en welke overeenkomsten en verschillen er zijn tussen 
beide activiteiten. Ook wordt uiteengezet welke onderliggende competenties nodig 
zijn voor lezen en spellen en wordt aandacht besteed aan een aantal relevante omge-
vingsfactoren. Tot slot komen de problemen aan de orde die zich bij lezen en spellen 
kunnen voordoen. Deze theoretische informatie vormt de basis voor het Brugklason-
derzoek. 
 
 
1.1� Het�leesproces�
 
Het doel van lezen is het begrijpen van de betekenis van een tekst. Een belangrijke 
voorwaarde hiervoor is dat een lezer de woorden kan ontsleutelen, dat wil zeggen de 
juiste klankvorm kan koppelen aan de woordvorm, en wel automatisch, zonder dat het 
echt aandacht kost. We noemen dat in Nederland ‘technisch lezen’. 
 
Het ontsleutelen of decoderen van woorden, waarbij schrift wordt omgezet in spraak, 
is het essentiële leesproces. Bij dit proces staat de woordidentificatie centraal. Hoewel 
het bij functioneel lezen altijd gaat om lezen van woorden in context, en er bovendien 
meestal niet hardop gelezen wordt, is de basis van het lezen toch het verklanken van 
losse woorden. Door dit vaak en degelijk te doen wordt immers de kennis opgebouwd 
die ook voor lezen in context en voor stillezen nodig is (Perfetti, 1985; Share, 1995). 
Op basis van de kennis in het langetermijngeheugen wordt bij gevorderd lezen ook 
een andere manier van lezen mogelijk, niet langer zoals bij beginnend lezen serieel en 
op letterniveau, maar parallel: woorden worden dan in hun geheel in één keer her-
kend. Niet alleen in de ontwikkeling van alle lezers zijn deze twee manieren van lezen 
waar te nemen, ook op itemniveau vindt voor elke lezer zo’n ontwikkeling plaats. 
Van een nieuw, onbekend woord moeten eerst letters of lettercombinaties serieel 
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worden omgezet in klanken en klankclusters. Pas als dat een paar keer gebeurd is, en 
het woord een plaats heeft gekregen in het langetermijngeheugen, kan het veel snel-
ler, en in één keer worden herkend. Theoretische leesmodellen van het leesproces 
moeten beide manieren van lezen verantwoorden.  
 
Theoretische�leesmodellen�
De oorspronkelijke twee-route-theorie ging uit van twee gescheiden routes voor de 
seriële en parallelle manier van lezen, ook wel de sublexicale en lexicale aanpak ge-
noemd (Coltheart, Curtis, Atkins & Haller, 1993; Coltheart & Rastle, 1994), maar kon 
daarmee niet verantwoorden dat nieuwe woorden met bekende woorddelen soms toch 
heel snel gelezen worden, sneller dan aannemelijk, als sprake zou zijn van seriële let-
ter-voor-letter-omzetting. Nieuwe, connectionistische ideeën hebben het denken over 
leesmodellen verder gebracht (Adams, 1990; Plaut, McClelland, Seidenberg & Patter-
son, 1996; Harm & Seidenberg, 1999). Verbale theorieën werden omgezet in compu-
termodellen, waardoor aannemelijk kon worden gemaakt dat bij de twee manieren 
van lezen geen sprake kan zijn van compleet gescheiden routes. Kern van het connec-
tionisme is dat bij het lezen de uitspraak van een woord of pseudowoord wordt afge-
leid van de orthografische vorm in één geïntegreerd proces, waarin op basis van 
(meestal onbewuste) kennis van statistische regelmatigheden op verschillende niveaus 
activatie wordt opgebouwd. Letterclusters, syllaben, morfemen en woorden die vaker 
zijn omgezet in klanken, worden volgens deze theorie sneller en preciezer herkend.  
 
In een van de latere versies van de connectionistische leesmodellen (Harm & Seiden-
berg, 2004) is bovendien een semantische component ingebouwd, die behulpzaam 
kan zijn bij het herkennen van onregelmatige woorden via de semantiek. Deze toe-
voeging verantwoordt dat in elk geval bij beginnende lezers kennis van betekenissen 
kan compenseren voor gebrekkige kennis van klank- en lettervormen en de koppelin-
gen daartussen. Het lezen van pseudowoorden, wat in de twee-route-theorie via de se-
riële weg zou gebeuren, was oorspronkelijk een probleem voor connectionistische 
modellen. In latere types (vanaf Harm & Seidenberg, 1999) werd het ook mogelijk 
om sublexicale orthografisch-fonologische combinaties op nieuwe manieren te ge-
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bruiken, waardoor het model bij het lezen van nieuwe en pseudowoorden betere pres-
taties kon leveren. 
 
De discussies over de theorie van het leesproces zijn nog steeds gaande, maar in de 
nieuwste modellen worden aspecten van het twee-route-model vaak gecombineerd 
met connectionistische ideeën, bijvoorbeeld in het CDP-model (Connectionist Dual 
Process Model of Reading Aloud) van Perry, Ziegler & Zorzi (2007). Ook dit nieuwe 
model heeft men in een computersysteem nagebouwd. Als je het kunt maken, dan 
weet je immers hoe het werkt. In het kader van deze studie is niet geprobeerd een bij-
drage te leveren aan de zeer specialistische discussie over de exacte werking van en 
samenwerking tussen de verschillende soorten kennis in het langetermijngeheugen. 
We gaan er wel van uit dat bij het gebruikmaken van deze kennis - zoals de meeste 
moderne modellen aangeven - sprake is van activatie op basis van statistische regel-
matigheden en ervaring, en dat bij het lezen geen sprake is van compleet gescheiden 
routes voor verschillende soorten woorden in verschillende graden van bekendheid.  
 
Schematisch�model�
Het leesproces is schematisch weergegeven in Figuur 1, p. 8. Spiegelbeeldig laat dat 
model ook het proces van spellen zien, waarover verderop meer. Onderdeel van het 
model is het gearceerde gebied in de achtergrond, dat het langetermijngeheugen voor-
stelt. Lezen en spellen maken gedeeltelijk gebruik van dezelfde informatie uit dit ge-
heugen, die kan worden uitgesplitst in fonologisch, orthografisch, semantisch en 
morfologisch. In de volgende paragrafen komen we daarop terug. Nu volgt eerst ech-
ter een toelichting bij de processen die in het schema zijn weergegeven. Voor het le-
zen volgen we de linkerkant. Het beginpunt is de visuele input (1)1, de waarneming 
van het woord. Vervolgens starten verwerkingsprocessen die gebruikmaken van ken-
nis uit het langetermijngeheugen. Alle psychologische modellen van lezen beschou-
wen leren lezen als een proces waarbij het kind kennis verwerft van correspondenties 
tussen gedrukte woorden (orthografie), gesproken woorden (fonologie) en woordbe-
tekenis. Deze kennis ontwikkelt zich onder invloed van ervaringen met gedrukte 

 
1  De nummers in de tekst die volgt, verwijzen naar de nummers in het linkergedeelte van figuur 1. 
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tekst: het lezen en het spellen. De connectionistische leestheorie gaat ervan uit dat een 
visueel waargenomen orthografische vorm van het woord ‘opgezocht’ wordt in het 
langetermijngeheugen in een interactief proces van activatie en inhibitie (2). Als bij-
voorbeeld een vierletterig woord gelezen moet worden dat begint met ‘maa’ dan zijn 
alle woordvormen met dit woordbegin geactiveerd en alle andere woordvormen niet. 
Er hoeft dan alleen nog aandacht te worden besteed aan de laatste letter en daarbij ligt 
de meest frequente combinatie (‘maar’) vooraan. Vanaf het begin zijn bovendien alle 
woorden uitgesloten die uit meer dan vier letters bestaan. Tegelijk met deze orthogra-
fische activatie - en eveneens onbewust en automatisch - zijn klank en betekenis van 
woorden en woorddelen geactiveerd, waardoor bij ervaren lezers de betekenis van 
bekende woorden net zo snel beschikbaar is als de uitspraak.  
 
Uit onderzoek blijkt dat letterreeksen efficiënter kunnen worden vergeleken als ge-
bruik kan worden gemaakt van fonologische informatie, wat alleen mogelijk is als het 
uitspreekbare woorden zijn. En dit vergelijken gaat nog efficiënter als niet alleen de 
fonologie, maar ook de semantiek kan worden ingeschakeld, wat alleen mogelijk is 
als het bestaande en bekende woorden zijn (Perfetti, 1985; Adams, 1990; Assink, 
Lam & Knuijt, 1995). Ook morfologische kennis speelt een rol (zie Overige kennis, 
p.27).  
 
Niet altijd komt woordidentificatie ook daadwerkelijk tot stand; bij het lezen van niet-
bestaande en onbekende woorden is dat bijvoorbeeld niet mogelijk (3). Omdat deze 
woorden geen aanvullende informatie krijgen uit de semantiek worden ze langzamer 
gelezen. Dat echter ook hier wel geprobeerd wordt om tot woordherkenning te ko-
men, blijkt uit het gegeven dat leerlingen al lezend van pseudowoorden soms be-
staande woorden maken. In de pseudowoordenlijst Klepel-A lezen ze dan 
bijvoorbeeld ‘vaas’ in plaats van ‘vas’, ‘fruit’ in plaats van ‘fruim’, ‘junk’ in plaats 
van ’jund’, ‘zapper’ in plaats van ‘zaper’, ‘struikhout’ in plaats van ‘stuikhaut’. Dat 
wordt wel ‘lexicalisatie’ genoemd, omdat een woord gemaakt is van een pseu-
dowoord. 
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Woordherkenning bij lezen betekent dat de orthografie, de visuele woordvorm, is te-
ruggevonden in het langetermijngeheugen en dat de daarbij horende fonologische en 
semantische kennis (soms gedeeltelijk) is geactiveerd. Als het woord niet in zijn ge-
heel is teruggevonden in het langetermijngeheugen, worden grotere sublexicale een-
heden (morfemen, syllaben, rijm, letterclusters) vertaald in fonologische clusters. Ook 
morfologische kennis wordt dus bij het lezen gebruikt. Een ervaren lezer heeft kennis 
van morfologische eenheden kan woorden morfologisch ‘ontleden’ om op die manier 
sneller bij klank en betekenis terecht te komen2. Zijn het hele woord en onderdelen 
ervan niet bekend, dan worden afzonderlijke grafemen serieel omgezet in bijbehoren-
de klanken. Uiteindelijk is de visuele woordvorm gekoppeld aan de klankvorm (4), 
wordt na activering van de fonologische informatie het spraakapparaat voorbereid op 
het realiseren van de uitspraak (niet in het schema opgenomen) en wordt als dat mo-
gelijk en nog niet gebeurd is, de woordvorm ook gekoppeld aan de precieze beteke-
nis.  
 
Voor woordbegrip is het overigens niet nodig dat eerst de exacte klankvorm gevon-
den is (Adams, 1990; Perfetti, 1992). Bij stillezen (5) bijvoorbeeld kan de omzetting 
in een fonologische code soms achterwege blijven en kan bij bekende woorden de or-
thografische vorm direct gekoppeld worden aan de betekenis. Bij het stillezen van 
moeilijke of onbekende woorden echter wordt de fonologische code wel opgeroepen 
en wordt het spraakapparaat geactiveerd voor een onhoorbare en meestal onbewuste 
‘innerlijke spraak’ (Perfetti, 1985; Rayner & Pollatsek 1989). 
 
Zoals bij alle cognitieve activiteiten wordt na elke ‘stap’ in het leesproces de verwor-
ven informatie tijdelijk opgeslagen in het kortetermijngeheugen (niet in het schema 
opgenomen), waardoor het mogelijk is gegevens te verwerken en te manipuleren. De 
koppeling van orthografische vorm aan klankvorm helpt in deze fase ook mee aan de 

 
2   Hij weet bijvoorbeeld onbewust dat van een samenstelling het woord aan de rechterkant het be-  

langrijkst is, en dat een ‘hottentottententententoonstelling’ dus een soort tentoonstelling is; hij 
weet dat met een ‘want’ een soort handschoen bedoeld wordt, en niet een muur (wand); hij 
‘weet’ wat suffixen met de betekenis en de uitspraak van woorden doen: hoe ‘onoverwinnelijk-
heid’ ontleed moet worden en dat het suffix ‘ij’ altijd de klemtoon krijgt (bakkerij, aanstellerij). 
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snelheid van woordherkenning en aan het beschikbaar houden van de gevonden code 
voor verdere verwerking (Baddeley, 1986). Uiteindelijk ontstaat in het leesproces een 
auditieve output in de vorm van de uitspraak van het gelezen woord (7). 
 
De representatie van woorden in het langetermijngeheugen ontstaat dus door een sys-
teem van input en output. Letters en klanken, en clusters van letters en klanken wor-
den met elkaar geassocieerd en daardoor ontstaan gewogen connecties. Verbanden die 
vaker voorkomen, worden sterker en zorgen ervoor dat de woordherkenning sneller 
tot stand komt. Elke keer dat een lettercluster of woord wordt omgezet in een klank-
code, levert dat aanvullende informatie op voor het langetermijngeheugen, waarin 
ook de woordspecifieke kennis van onregelmatige woorden is opgeslagen (6). De op-
bouw van die ‘database’ in het langetermijngeheugen gaat grotendeels automatisch. 
Het herhaaldelijk en succesvol decoderen van een onbekend woord functioneert als 
een zelfleermechanisme waardoor de orthografische kennis in het langetermijngeheu-
gen verder wordt opgebouwd (Share, 1995). 
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Figuur 1  model van lezen en spellen 
Dit model is wat het lezen betreft gebaseerd op Perfetti (1985). Het middelste, grijze gebied, stelt 
het langetermijngeheugen voor. Leesproces (links): (1) visuele input, (2) visuele analyse m.b.v. in-
formatie uit het langetermijngeheugen, (3) niet altijd komt woordherkenning tot stand, (4) omzetting 
orthografische vorm in klankvorm, (5) stillezen met en zonder gebruik van de klankvorm, (6) ver-
werking levert aanvulling voor langetermijngeheugen, (7) auditieve output: uitspraak. Spellingpro-
ces (rechts): (1) auditieve input, (2) akoestische analyse m.b.v. informatie uit het langetermijn-
geheugen, (3) niet altijd komt woordherkenning tot stand, (4) omzetten van klankvorm in 
orthografische vorm, (5) verwerking levert aanvulling voor langetermijngeheugen, (6) toepassing 
autonome spellingregels, (7) visuele output: spelling. 
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1.2� Het�spellingproces�
 
Hoewel niemand ontkent dat lezen en spellen veel met elkaar te maken hebben, is er 
in de bestaande leesmodellen weinig of geen aandacht voor spellen. Bij spellingmo-
dellen wordt wel steeds aansluiting gezocht bij bestaande leesmodellen. De wat oude-
re cognitieve modellen van het spellingproces, o.a. van Assink (1983), Ellis (1984), 
Verhoeven (1985), Barry & Seymour (1988) gaan ervan uit dat mensen bij het spellen 
op twee manieren te werk kunnen gaan. Een speller kan de lexicale opzoekmethode 
hanteren, die inhoudt dat hij in het langetermijngeheugen op zoek gaat naar de spel-
ling van het woord in zijn geheel, een activiteit die vergelijkbaar is met het opzoeken 
van een woord in een woordenboek. De tweede methode zou zijn dat de speller een 
woord construeert met behulp van een set foneem-grafeem-omzettingsregels. In deze 
opvatting van de dubbele route bij het spellen herkennen we de theorie van de dubbe-
le route bij het lezen. Zoals aangegeven wordt er voor het lezen inmiddels van uitge-
gaan dat van compleet gescheiden routes geen sprake kan zijn en werden modellen 
bedacht waarin verschillende soorten informatie met elkaar samenhangen en interac-
teren (o.a. Seidenberg & McClelland, 1989; Adams, 1990; Perry & Ziegler, 2004; 
Perry, Ziegler & Zorzi, 2007). Hierdoor kunnen zeer gedifferentieerde verbanden 
worden gelegd tussen klanken en letters, in kleinere of grotere eenheden. Voor het 
spellen is naar een soortgelijke nuancering gezocht. Perry en Ziegler (2004) tonen 
bijvoorbeeld via experimenten aan dat naast de twee routes van enerzijds het herken-
nen van het woord als geheel en anderzijds het omzetten van de fonemen in grafemen, 
ook sprake kan zijn van spellen per syllabe of lettercluster, waarbij de frequentie be-
palend is voor de correctheid waarmee dat gebeurt: vaak voorkomende syllaben en 
letterclusters worden eerder goed gespeld. In het spellingmodel van Houghton en 
Zorzi (2003) gebeurt iets soortgelijks. Het is een connectionistisch twee-route-model 
voor spelling. In de ‘directe route’ van dit model wordt een fonologische input be-
staande uit syllaben, omgezet in een grafemische output; in de ‘lexicale route’ vindt 
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omzetting van hele woorden plaats3. Toegang tot beide routes gebeurt parallel en de 
uiteindelijke spelling wordt afgeleid van de gecombineerde output van beide routes.  
 
Hoewel gebaseerd op ideeën over leesprocessen, leggen de hiervoor genoemde spel-
lingmodellen geen verband tussen lezen en spellen, anders dan dat beide activiteiten 
gebruikmaken van dezelfde kennis in het langetermijngeheugen. Van integratie van 
beide aspecten van geletterdheid is wel sprake in het model van Bosman en Van Or-
den (1997), dat met name de samenhang beschrijft van verschillende soorten informa-
tie in het langetermijngeheugen. Interessant is ook dat dit model verklaart hoe het 
informatieverwerkingssysteem bij lezen en spellen functioneert en wat de verschillen 
zijn tussen beide activiteiten. In paragraaf 1.3 zullen we ingaan op de verschillen tus-
sen lezen en spellen, onder andere zoals voorspeld op basis van het theoretische mo-
del van Bosman en Van Orden. 
 
Er is geen twijfel over dat taalgebruikers bij lezen en spellen gedeeltelijk dezelfde ge-
gevens uit het langetermijngeheugen gebruiken (Perfetti, 1985; Adams, 1990). Toch 
zijn het niet precies tegenovergestelde vaardigheden. ‘Klanken aan letters koppelen’ 
tegenover ‘letters aan klanken koppelen’, dat is een te simplistische voorstelling van 
zaken. In het model zijn we daarom weliswaar uitgegaan van de gespiegelde activi-
teit, maar er komen ook verschillen in beeld. We beperken ons daarbij niet tot mono-
syllabische woorden. Terwijl technisch lezen voor ervaren lezers een voornamelijk 
geautomatiseerd proces is, vraagt spellen veel meer bewuste aandacht omdat de spel-
ler strategieën moet toepassen, zoals ook in het schema is uitgedrukt. We volgen nu 
de rechterkant van het model van Figuur 1 op bladzijde 8. Het beginpunt wordt ge-
vormd door de akoestische input (1)4 die geanalyseerd moet worden met behulp van 
kennis uit het langetermijngeheugen. Vaak is deze input alleen aanwezig in het hoofd 
van de speller, naast het concept van het woord dat hij wil gaan spellen. In dit schema 
zijn we echter uitgegaan van een gedicteerde akoestische input. De informatie die 

 
3   De benaming ‘directe route’ is wat verwarrend. Bij lezen wordt daaronder juist vaak de lexicale 

route verstaan.
4   De nummers in de tekst die volgt, verwijzen naar de nummers in het rechterdeel van figuur 1 op 

p.8  
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voor spellen nodig is, ontwikkelt zich onder invloed van ervaringen met lezen en 
spellen. De auditief waargenomen fonologische vorm van het woord wordt ‘opge-
zocht’ in het langetermijngeheugen.  
 
Op grond van het voorgaande gaan we er in elk geval van uit dat bij het opzoekproces 
dat in gang gezet wordt tijdens de auditieve analyse ook sprake is van wederzijdse be-
invloeding van de verschillende soorten kennis die in dat geheugen zijn opgeslagen: 
kennis van foneemkenmerken, fonemen, foneemcombinaties, grafemen, grafeemclus-
ters, morfemen, van koppelingen tussen fonemen en grafemen en van semantiek. Elke 
soort informatie heeft invloed op het interactieve proces van activatie en inhibitie (2) 
dat in eerste instantie tot doel heeft de juiste woordvorm te vinden. Caravolas, Volín 
& Hulme (2005) vinden dat foneembewustzijn - kennis van koppelingen tussen gra-
femen en fonemen, en tussen sublexicale grafeem- en foneemclusters - een unieke 
voorspeller is, niet alleen voor lezen, maar ook voor spellen. Sprengler-Charolles, 
Siegel, Béchennec en Serniclaes (1998) vinden bij jonge kinderen (7 jaar) in elk geval 
dat goede spellers meer gebruik maken van fonologische vaardigheden dan slechte 
spellers. Kennis van morfologie speelt dan nog geen rol. Ook Perry & Ziegler (2004) 
vinden dat bij het spellen primair gebruik wordt gemaakt van de koppeling tussen fo-
nemen en grafemen. Er is net als bij het lezen ook bij het spellen dus een duidelijke 
rol weggelegd voor de fonologische competentie en kennis van de koppelingen tussen 
fonemen en grafemen.  
 
Eveneens net als bij lezen komt ook bij spellen de woordidentificatie niet altijd daad-
werkelijk tot stand; bij het spellen van niet-bestaande en onbekende woorden of 
woorddelen is dat bijvoorbeeld niet mogelijk (3). Woordherkenning bij spellen bete-
kent dat de klankvorm van het woord is teruggevonden in het langetermijngeheugen 
en dat de daarbij horende orthografische en semantische kennis in elk geval gedeelte-
lijk is geactiveerd. Als het woord niet in zijn geheel is teruggevonden, volgt omzet-
ting van de fonologische vorm in de orthografische vorm (4), waarbij grotere 
sublexicale eenheden (woorddelen en letterclusters) waarvan de fonologische ‘verta-
ling’ in het langetermijngeheugen is opgenomen, in één keer worden omgezet. Tot 
zover zijn vooral de gespiegelde overeenkomsten tussen lezen en spellen aan de orde 
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geweest, maar er zijn ook verschillen. Het belangrijkste verschil is dat bij het spellen 
naast toepassing van de foneem-grafeem-omzettingsregels en het morfologische prin-
cipe ook autonome spellingregels moeten worden toegepast (zie verderop: specifieke 
kennis voor het spellen). 
 
Na voltooiing van deze processen wordt het motorische apparaat voorbereid op het 
realiseren van de spelling via schrijven of typen. Zoals bij alle cognitieve activiteiten 
wordt na elke ‘stap’ in het leesproces de verworven informatie tijdelijk opgeslagen in 
het kortetermijngeheugen (niet in het schema opgenomen), waardoor het mogelijk 
wordt gegevens te verwerken en te manipuleren (Baddeley, 1986). De koppeling van 
de orthografische vorm aan de klankvorm helpt ook hier mee aan het beschikbaar 
houden van de gevonden code voor verdere verwerking. Het belang daarvan is bij 
spellen groter dan bij lezen. Meer dan bij lezen immers, is bij spellen sprake van een 
serieel proces, dat ook meer tijd in beslag neemt. De gehoorde klanken of klankclus-
ters moeten van links naar rechts worden omgezet in letters of letterclusters. Zowel de 
klank- als de lettercombinaties moeten gedurende dit proces beschikbaar blijven. 
 
Ook door het spellen ontstaan representaties van woorden in het langetermijngeheu-
gen door een systeem van input en output. Letters en klanken, en clusters van letters 
en klanken worden met elkaar geassocieerd en daardoor ontstaan gewogen verban-
den: connecties die vaker voorkomen, worden sterker en op die manier ontstaat bij het 
spellen steeds minder vaak een incorrecte output. Elke keer dat een klankcluster of 
woord wordt omgezet in orthografische vorm, levert dat aanvullende informatie op 
voor het langetermijngeheugen (5). Voor correct spellen kan soms in één keer de juis-
te orthografische vorm in het langetermijngeheugen worden teruggevonden. Bij 
woorden die minder ‘ingeslepen’ zijn echter, is het niet voldoende dat men klanken 
kan omzetten in letters. Een speller moet daarnaast het morfologische principe en de 
autonome spellingregels toepassen of woordspecifieke schrijfwijzen opdiepen (zie 
verderop). Uiteindelijk komt in het spellingproces de visuele output tot stand, in de 
vorm van het geschreven woord (7).  
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De kennis die is opgeslagen in het langetermijngeheugen ontwikkelt zich in de prak-
tijk van het lezen en spellen. Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat alleen 
in het begin van de alfabetisering het lezen en spellen gelijk op gaan. Verderop in het 
leerproces is het lezen van woorden wellicht niet de meest efficiënte manier is om ze 
ook te leren spellen (Bosman & Van Leerdam, 1993). Men leert vooral spellen door 
te spellen. De orthografische kennis die al spellend wordt opgedaan krijgt een plaats 
in het langetermijngeheugen (6). 
 
 
1.3� Verschillen�tussen�lezen�en�spellen�
 
Uit de hierboven beschreven processen van lezen en spellen blijkt dat er overeenkom-
sten zijn tussen beide activiteiten en dat er gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van 
dezelfde informatie uit het langetermijngeheugen. Toch zijn er ook belangrijke ver-
schillen. Aan lezen worden om te beginnen andere eisen gesteld dan aan spellen. Gaat 
het lezen vooral om de snelheid waarmee we informatie uit teksten halen, waarbij de 
automatisering voorop staat, bij spellen gaat het op de eerste plaats om accuratesse. 
Ook spelfouten die de betekenis niet aantasten, bijvoorbeeld in de werkwoordsvor-
men ‘(ik) word’ of ‘(hij) wordt’, worden de speller aangerekend. We hebben in het 
voorgaande gezien dat bij spellen de toepassing van het morfologische principe en de 
autonome spellingregels een extra complicatie vormen. In de fase van het toepassen 
van deze regels wordt de in het langetermijngeheugen gevonden orthografische basis-
vorm aangepast. Het zijn operaties waar we bij het lezen niet mee te maken hebben. 
 
Dat spellen moeilijker is dan lezen blijkt ook uit de spelfouten die veel mensen zelfs 
op latere leeftijd nog maken. Uit een wat gedateerd onderzoek blijkt dat in de derde 
klas van het voortgezet onderwijs nog 25% van de leerlingen meer dan 6 fouten per 
100 woorden maakt. Deze 25% is verantwoordelijk voor meer dan de helft van het to-
tale aantal spelfouten (Kuhlemeier & Van den Bergh, 1989). Een veel kleinere groep 
heeft problemen met lezen.  
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Taalkundige�oorzaken�
Er zijn taalkundige oorzaken voor de moeilijkheid van spellen ten opzichte van lezen. 
Alfabetische talen zijn gebaseerd op koppelingen tussen klanken en letters, maar er is 
nooit precies een een-op-een-relatie tussen beide; talen wijken in verschillende mate 
af van die ideale situatie. Waar het Nederlands een tamelijk hoge voorwaartse consis-
tentie heeft: identiek gespelde letters en lettercombinaties worden meestal hetzelfde 
uitgesproken, is de achterwaartse consistentie minder groot (Borgwaldt, 2003). Een-
zelfde klank wordt soms verschillend geschreven, bijvoorbeeld in woorden met au/ou 
of ei/ij, of in woorden met -d of -t op het eind. Daardoor is kennis van de grafeem-
foneem-koppelingen alleen in de allereerste fase van het leren spellen een goede ba-
sis, maar al in groep 4 wordt afgeweken van het koppelen van grafemen aan fonemen, 
als leerlingen regels moeten gaan toepassen bij het spellen (verlengingsregel, enkele 
en dubbele medeklinkers). Het Nederlands heeft bovendien een tamelijk complexe or-
thografie, met open en gesloten lettergrepen en consonantclusters aan het begin en 
aan het eind van de syllabe, wat het spellen ook extra moeilijk maakt (Seymour, Aro 
& Erskine, 2003).  
 
Theoretische�onderbouwing�
Een theoretische onderbouwing van de asymmetrie van het proces van lezen en spel-
len kan gevonden worden in het geïntegreerde netwerkmodel van Bosman en Van 
Orden (1997). Dit model laat zien hoe fonologische, semantische en orthografische 
kennis met elkaar samenhangen en in welke mate ze elkaar ondersteunen en verster-
ken. Er zijn in het model steeds tweezijdige verbindingen tussen de informatieknopen 
(zie Figuur 2). Als de lezer een woord ziet, wordt eerst de orthografische kennis geac-
tiveerd. Deze activeert op zijn beurt de fonologische en semantische kennis (voor-
waartse activatie). De fonologische en semantische activatie die optreedt, activeert 
vervolgens de orthografische kennis weer terug (achterwaartse activatie). Als de spel-
ler een woord hoort (of er zich een concept van vormt), wordt eerst de fonologische 
kennis geactiveerd. Deze activeert op zijn beurt de orthografische en semantische 
kennis (voorwaartse activatie). De orthografische en semantische activatie die op-
treedt, activeert vervolgens de fonologische kennis weer terug (achterwaartse activa-
tie). Een belangrijk aspect van het model is het verschil in sterkte van de verbindingen 
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tussen de informatieknopen. De verbinding tussen fonologische en orthografische 
kennis is het sterkst; die tussen fonologische en semantische kennis is minder sterk; 
die tussen semantische en orthografische kennis is het minst sterk. 
 
Figuur 2  Model van kennisgebruik bij lezen en spellen 
In dit model van Bosman en Van Orden (1997) is aangegeven welke kennisaspecten een rol spelen 
bij lezen en spellen en in welke mate ze elkaar ondersteunen. De dikte van de pijlen geeft de sterkte 
van de verbindingen weer. 

 
 
 
 
Het model laat zien wat er gebeurt als de verbindingen tussen fonemen en grafemen 
niet eenduidig zijn en dus een probleem opleveren. Als een lezer bijvoorbeeld twijfelt 
over de uitspraak van de <ch> van ‘chaos’, kan hij een beroep doen op zijn semanti-
sche kennis om bij de juiste uitspraak terecht te komen. Het verband tussen fonologie 
en semantiek is tamelijk sterk. Bij spellen echter ligt dat anders. Een speller die bij-
voorbeeld moet beslissen over de spelling van /bərεit/, kan ook proberen terug te val-
len op de semantiek, maar het verband tussen orthografie en semantiek is minder 
sterk, dus deze hulp levert minder op. In dit geval wellicht alleen uitsluitsel over <ei> 
of <ij>, maar het woord kan gespeld worden als ‘bereit’, ‘bereid’, ‘bereidt’, ‘berijt’, 
‘berijd’ of ‘berijdt’ en de juiste uitgang kan niet op grond van de betekenis worden 
afgeleid. De hulp die kan worden ingeroepen bij onduidelijkheid over de klankteken-
koppelingen is voor lezen dus sterker dan voor spellen. 
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Dat meer mensen moeite hebben met spellen dan met lezen komt overigens ook om-
dat de meeste mensen veel meer tijd besteden aan lezen dan aan schrijven; de asym-
metrie tussen lezen en spellen wordt daardoor steeds groter. En een laatste verschil 
tussen lezen en spellen is bovendien dat problemen met spellen veel zichtbaarder zijn 
en gemakkelijker gemeten kunnen worden dan leesproblemen. Hoewel bij lezen en 
spellen dus gebruik wordt gemaakt van dezelfde basisgegevens en het leren lezen en 
spellen in het begin vrijwel gelijk op gaat, zijn er bij het leren spellen in het eerste 
leerjaar al complicaties die zich bij het lezen niet of veel minder voordoen. Terwijl le-
zen in de meeste gevallen al gauw een tamelijk automatisch proces is, veronderstelt 
spellen een meer strategische aanpak die allerminst automatisch is.  
 
 
1.4� Lezen�in�context�
 
Hoewel de basis van het lezen bestaat uit het verklanken van losse woorden, is voor 
het functionele lezen van woorden in zinnen of in grotere tekstverbanden de context 
van de woorden van groot belang. Volgens Adams (1990) vooral voor het herkennen 
van betekenissen. Terwijl in haar connectionistische model orthografische, fonologi-
sche en semantische verwerking tegelijk optreden en elkaar voortdurend beïnvloeden, 
is de contextprocessor alleen aan de betekenisprocessor gekoppeld: contextinformatie 
faciliteert dus direct alleen het herkennen van de betekenis, en andersom (Figuur 3), 
en slechts indirect, via de betekenis, ook de orthografische en fonologische verwer-
king. Of context ook werkelijk helpt bij het sneller herkennen van de woordbetekenis, 
hangt overigens af van de voorspellende waarde van de rest van de zin. De context 
‘het is vanavond volle …..’ voorspelt het woord ‘maan’ en zal helpen het woord snel 
te herkennen, maar de zin ‘hieronder staat wat handige informatie over de …..’ voor-
spelt alleen een naamwoord, maar geeft verder weinig houvast als op de open plek het 
woord ‘maan’ zou staan. 
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Figuur 3  Informatieverwerkingssysteem bij woordherkenning 
Samenwerking tussen verschillende vormen van verwerking bij de woordherkenning (Adams, 1990, 
p. 158). 

 
 
 
Er bestaat een belangrijk verschil tussen de verwerking van losse woorden en woor-
den in context. Worden in het eerste geval alle mogelijke betekenissen tegelijkertijd 
geactiveerd, bij het lezen van zinnen genereert de lezer na het ‘ontleden’ van de zin 
één voorlopige betekenis. Pas als verderop in de zin blijkt dat deze niet klopt, moet 
het proces opnieuw plaatsvinden. In de nog beperkte kennis over het lezen van zinnen 
tekent zich het basisidee af dat er bij het beschikbaar komen van informatie sprake is 
van een hiërarchische ordening van onderop: eerst is de betekenis van de afzonderlij-
ke woorden beschikbaar (de semantiek), dan vormt de lezer zich een beeld van de 
voorlopige structuur van de zin (de syntaxis) en vervolgens van de betekenis van de 
hele zin waar de betekenissen van de afzonderlijke woorden een plaats in krijgen 
(Rayner & Pollatsek, 1989). 
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Bij het lezen dat tekstbegrip tot doel heeft, moet de lezer telkens zijn begrip van een 
zojuist gelezen woord of zinsgedeelte inpassen, eerst in de betekenis van de zin, en 
dan in zijn begrip van de tekst als geheel. Het kan daarbij nodig zijn om gegevens die 
vele alinea’s eerder gelezen werden, weer in gedachten terug te halen. Dit vraagt ac-
tieve attentie, een goed werkgeheugen, denkvermogen en een strategische aanpak, en 
gaat in tegenstelling tot technisch lezen, niet automatisch. Perfetti (1985) maakte al 
duidelijk dat begrijpend lezen een extreem complex proces is, waarvan de efficiëntie 
beïnvloed wordt door vele factoren. Een zeer belangrijke voorwaarde is echter wel het 
vloeiend kunnen herkennen van de orthografie en de betekenis van afzonderlijke 
woorden, waar zoals we gezien hebben de fonologische verwerking een ondersteu-
nende rol bij speelt. 
 
Technisch lezen is dus een voorwaarde voor begrijpend lezen, en in het eerste stadi-
um van het leren lezen bestaat ook een grote samenhang tussen beide, die echter in de 
loop van de ontwikkeling in een vrij kort tijdsbestek verdwijnt: aan het eind van 
groep vier is de samenhang tussen technisch en begrijpend lezen nog vrij groot; aan 
het eind van groep vijf is hij nagenoeg verdwenen (Boland, 1991). Aangenomen 
wordt dat de directe woordherkenning zich dan meestal dusdanig ontwikkeld heeft, 
dat decodeervaardigheid minder belangrijk is geworden. Begrijpend lezen wordt in de 
jaren daarna in steeds grotere mate bepaald door woordkennis, syntactische kennis, en 
kennis van de wereld. Maar ook in die periode geldt dat als het technisch lezen on-
voldoende geautomatiseerd is, er te weinig aandachtscapaciteit overblijft voor begrij-
pend lezen. Perfetti, (1985) noemt dat de ‘verbale efficiëntiehypothese’. Door zwak 
technisch lezen kan ook op het gebied van begrijpend lezen een achterstand ontstaan. 
 
 
1.5� De�sturing�van�taalgedrag�
 
Onderwijsgevenden hebben te maken met het taalgedrag van leerlingen. Dat gedrag 
wordt aangestuurd door een aantal deels aangeboren cognitieve competenties, werk-
terrein van psychologen en orthopedagogen. Deze competenties vinden hun basis in 
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de hersenen. Het brein maakt alle vormen van leren mogelijk en bepaalt tegelijkertijd 
de grenzen ervan. De laatste jaren hebben neurowetenschappers veel ontdekt over de 
werking van het brein bij lezen en spellen en is ook veel bekend geworden over de 
oorzaken van problemen met lezen en spellen. De komende jaren zal die kennis waar-
schijnlijk steeds verder worden uitgebouwd en ook meer doordringen tot het onder-
wijs, met name waar het gaat om leerlingen die speciale zorg nodig hebben. Als we 
begrijpen hoe het brein informatie verwerkt en opslaat, en welke rol het speelt bij de 
ontwikkeling van geletterdheid, kunnen we meer begrijpen van de beperkingen die er 
kunnen zijn. 
 
Het gaat in dit proefschrift over het lezen en spellen van leerlingen in de brugklas en 
een aantal onderliggende cognitieve factoren die van invloed zijn op dat gedrag, nadat 
rekening is gehouden met omgevingsfactoren. De cognitieve factoren worden echter 
‘gestuurd’ door gebieden in onze hersenen die actief zijn bij lezen en spellen. ‘Actief 
zijn’ betekent dan dat in die hersengebieden neuronen in actie komen die informatie 
verwerken en deze uitwisselen met andere neuronen. Deze activiteiten hebben een 
genetische basis: we worden geboren met in onze genen een aantal erfelijke eigen-
schappen die aan de basis liggen van onze prestaties bij lezen en spellen. Als we het 
dus hebben over lezen en leesproblemen dan kan dat gaan over de verschillende ni-
veaus van een hiërarchisch bouwwerk, door Wolf (2007) weergegeven in een pirami-
de, waarvan de top wordt gevormd door het gedrag en de basis door de genen (Figuur 
4, p.21). In dit biologische model van Wolf (2007) hebben omgevingsfactoren geen 
plaats gekregen. Maar natuurlijk spelen bij de ontwikkeling van het lezen ook de 
thuissituatie en het onderwijs rol. Zonder gericht onderwijs zouden de meeste kinde-
ren helemaal niet leren lezen. Wolf gaat daar overigens in haar boek ook uitgebreid 
op in. 
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Figuur 4  Piramide van het leesgedrag 
Piramide van het leesgedrag (Wolf, 2007, p. 169): (1) het gedragsniveau, (2) cognitieve processen 
als visuele en auditieve waarneming, fonologische en orthografische verwerking en het begrijpen, 
(3) de hersengebieden die betrokken zijn bij het lezen, (4) de neuronen in de hersenen en de verbin-
dingen daartussen, (5) de genetische basis. 

 
 
 
Dat in elk geval het lezen in hoge mate genetisch bepaald is, werd aannemelijk ge-
maakt door Olson, Byrne en Samuelsson (2008, in press). Zij onderzochten de ver-
houding tussen omgevingsinvloeden en genetische aanleg in een longitudinaal 
Amerikaans/ Australisch/ Noors onderzoek waar 1824 tweelingparen bij betrokken 
waren, waarvan 1145 met een of meer problemen op het gebied van lezen. Daaruit 
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blijkt dat voorschoolse leeservaring voor 65% afhankelijk is van omgevingsinvloeden 
en slechts voor 26% erfelijk bepaald. Een jaar nadat leerlingen hebben leren lezen 
echter zijn de leesprestaties voor 65-80% genetisch bepaald. Verbazingwekkend en 
eveneens duidend op een sterke genetische invloed is ook het gerapporteerde gegeven 
dat prestaties van tweelingen die dezelfde leerkracht hebben niet meer op elkaar lij-
ken dan prestaties van tweelingen met een verschillende leerkracht5. 
 
Wolf (2007) en ook Blakemore & Frith (2005) geven in hun recente boeken over de 
betekenis van het brein voor de leesvaardigheid aan hoe bijzonder het is dat mensen 
kunnen leren lezen. Primitieve mensen konden tienduizend jaar geleden al horen, zien 
en spreken, maar het lezen en schrijven zijn er pas een paar duizend jaar geleden bij 
gekomen. Het menselijke brein is in die korte tijd in staat gebleken zichzelf dusdanig 
te reorganiseren dat lezen en schrijven mogelijk werden. Daarvoor zijn de oude her-
sengebieden gebruikt die oorspronkelijk nodig waren voor horen, zien en begrijpen en 
deze gebieden kregen nieuwe functies. Maar dat niet alleen. Voor lezen en spellen 
moeten ze ook samenwerken en informatie uitwisselen. Er gebeurt immers bij lezen 
niet alleen iets visueels: letters en letterpatronen moeten weliswaar herkend worden, 
maar er vindt ook verklanking plaats, dus het gehoor komt erbij. Letters en klanken 
moeten met elkaar verbonden worden, en als alles optimaal is, de benodigde hersen-
gebieden goed aangelegd zijn en zich goed ontwikkeld hebben en de verbindingen 
tussen de neuronen die de informatie moeten overbrengen ook goed zijn, dan ontstaat 
bij die koppeling een hoge mate van automatisering waardoor vloeiend lezen moge-
lijk is. De complexiteit van dit alles overziend, noemt Wolf het eigenlijk een wonder 
dat dit meestal goed gaat. 
 
 

 
5  Rapportage van dit onderzoek in een lezing van R. Olson op het congres van de British Dyslexia  

Association in maart 2008. 
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1.6� Cognitieve�competenties�voor�lezen�en�spellen�
 
Complexe vaardigheden als lezen en spellen zijn op te vatten als gehelen van sub-
vaardigheden en verschillende soorten kennis. Elke nieuw te leren vaardigheid bestaat 
in eerste instantie uit het toepassen van kennis. Bij het aanvankelijk lezen bijvoor-
beeld uit kennis van de grafeem-foneem-koppelingen. Pas na oefening en herhaling 
wordt het toepassen van kennis een vaardigheid die meer automatisch verloopt. Met 
de begrippen kennis en vaardigheden zijn twee belangrijke elementen van een compe-
tentie aangegeven. In het volgende zal het begrip ‘competentie’ vaker gebruikt wor-
den.  
 
Uit het model van de processen van lezen en spellen volgt dat voor deze vaardigheden 
fonologische en orthografische kennis nodig is, en vooral in de eerste fase ook seman-
tische kennis. Daarnaast is ook morfologische kennis en regelkennis van belang. Voor 
het lezen van zinnen en teksten kan bovendien kennis van de context (syntaxis, kennis 
van de wereld) faciliterend werken. Naast deze vormen van kennis en de koppeling 
daartussen, bewust of onbewust ingezet, spelen ook de toegankelijkheid van het lan-
getermijngeheugen en de automatisering een rol bij competent lezen en spellen: de 
beschikbare kennis moet er niet alleen zíjn, hij moet ook snel en automatisch gebruikt 
kunnen worden. Omdat bij lezen en spellen gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van 
dezelfde fonologische, orthografische, morfologische en semantische informatie 
wordt deze hier ook eerst in samenhang besproken en zal daarna aandacht worden be-
steed aan de specifieke kennis die nodig is voor het spellen.  
 
Fonologische�competentie�
Er is bij onderzoekers grote overeenstemming over de belangrijke rol die de fonologi-
sche competentie speelt bij het (leren) lezen (Stanovich, 1988; Goswami & Bryant, 
1990; Harm & Seidenberg, 1999; Shankweiler & Fowler, 2004; Vellutino, Fletcher, 
Snowling & Scanlon, 2004; Share, 1995). Een lezer moet in staat zijn woorden en 
woorddelen om te zetten in de juiste klankvorm. Daarvoor moet hij allereerst weten 
welke fonemen aan welke grafemen gekoppeld zijn. Fonologische kennis maakt deel 
uit van de fonologische competentie, door Wagner en Torgesen (1987) uitgesplitst in: 
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(1) het bewustzijn van en de toegang tot de klankstructuur van de taal (fonologisch 
bewustzijn): een lezer of speller moet weten dat woorden verdeeld kunnen worden in 
syllaben; dat woorden en syllaben zijn opgebouwd uit klanken, en ook welke klanken 
dat zijn; (2) het snel en automatisch kunnen omzetten van letters in klanken om te 
komen tot woordherkenning; (3) het efficiënt kunnen vasthouden van klank- en let-
tervormen in het kortetermijngeheugen tijdens de verwerking ervan.  
 
Gevoel voor fonologie, bestaande uit het kunnen onderscheiden van en manipuleren 
met klanken, is van primair belang voor het leren lezen. Niet alleen in alfabetische ta-
len als het Engels en het Nederlands, zelfs in een logografische taal als het Chinees, 
waarvan de bouwstenen niet geheel betekenisloos zijn zoals in alfabetische talen, spe-
len fonologische processen een rol. In dit geval betekenisvolle toonverschillen 
(Wang, Perfetti & Liu, 2005). Vaardigheden op dit totaal andere niveau van fonologi-
sche verwerking blijkt bij Chinese kinderen die Engels leren toch een unieke bijdrage 
te leveren aan hun Engelse leesvaardigheid. Ook blijkt het kunnen waarnemen van 
rijm door Chinese kinderen van invloed te zijn op hun mogelijkheden om Engels te 
leren als tweede taal (Gottardo, Yan, Siegel & Wade-Woolley, 2001). 
 
Fonologische kennis ontwikkelt zich vooral door gerichte instructie bij het leren le-
zen: door het leren van de letters leert het kind ook de klanken goed kennen. Vooraf-
gaand aan die periode hebben de meeste kinderen al wel een gevoeligheid voor het 
herkennen van klanken ontwikkeld, bijvoorbeeld door te rijmen. Het kunnen onder-
scheiden van de afzonderlijke fonemen ontwikkelt zich echter vooral in wisselwer-
king met het leren van de letters, die de geschreven weergave van de fonemen zijn 
(Van der Leij, 2003). 
 
Ook de spellingvaardigheid wordt voor een deel bepaald door de fonologische com-
petentie. Een aanwijzing daarvoor ziet men wel in het verschijnsel dat zwakke spel-
lers meer alfabetische fouten maken, meer fouten dus in het een-op-een omzetten van 
fonemen in grafemen (Kay, 1990; Van Luijn, 1992). Snowling (2000) liet 7-jarigen 
30 woorden spellen en ontdekte dat dyslectische kinderen evenveel woorden correct 
spelden als niet-dyslectische kinderen, maar meer fouten maakten die fonologisch on-
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acceptabel waren. Ook Kleijnen (1997) vond bij de zwakke spellers grote aantallen 
fouten die erop wezen dat de klanktekenkoppelingen niet goed waren toegepast: 
zwakke spellers hadden twee standaarddeviaties meer van dat soort fouten dan spel-
lers met een gemiddelde score. 
 
Orthografische�competentie�
Tijdens het lezen moet orthografische kennis gekoppeld worden aan fonologische 
kennis. Dat begint op het niveau van de letters en de klanken. Het gaat hier om wille-
keurige verbanden: er is geen speciale reden waarom de letter a gekoppeld is aan de 
klank /a/. Het is ook geen strikte een-op-een-relatie: soms geven twee verschillende 
grafemen één foneem weer (a/aa, ie/i, ei/ij, au/ou, g/ch). Naarmate het leesproces vor-
dert, worden bovendien steeds vaker clusters van letters gekoppeld aan klankclusters 
en als deze vaker zijn aangeboden en verwerkt, ontstaat een frequentie-effect: ze wor-
den steeds sneller herkend en omgezet. Hetzelfde effect treedt op bij hele woorden. 
Hoogfrequente functiewoorden als ‘de’, ‘het’ en ‘een’ en vaak herhaalde namen wor-
den al snel automatisch gelezen. Tijdens het leerproces ontwikkelt zich bovendien een 
zelfleermechanisme (Share, 1995) dat de leerling in staat stelt om steeds gedetailleer-
dere orthografische representaties in het langetermijngeheugen op te bouwen, waar-
door snelle en efficiënte woordherkenning en accuraat spellen van steeds meer 
woorden mogelijk worden. Een lezer hoeft een nieuw woord maar een paar keer te 
decoderen, om de specifieke kenmerken van dat woord in zijn geheugen op te slaan 
(Share & Shalev, 2004). Als alleen uitzonderingswoorden nog voor een klein beetje 
oponthoud zorgen, is het lezen geautomatiseerd (Van der Leij, 2003). 
 
Bij de woordherkenning wordt orthografische kennis automatisch gekoppeld aan 
klankvorm en betekenis, en bij het lezen is de uitspraak dan ook vrijwel direct be-
schikbaar. Maar bij de procesbeschrijvingen hebben we gezien dat er bij spellen meer 
gebeurt. Nadat de klankrepresentaties zijn omgezet in morfemen moeten nog autono-
me spellingregels worden toegepast, waardoor het spellen een minder automatisch 
proces is. Morfologische kennis en regelkennis moeten ervoor aangeleerd zijn.  
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Naast kennis van de verbanden tussen klank- en lettervormen en het vermogen om or-
thografische patronen te herkennen en vast te houden in het kortetermijngeheugen is 
voor woordherkenning bij het lezen ook een snelle toegang tot het langetermijnge-
heugen van belang. Bij spellen moet eerst de fonologische woordvorm herkend wor-
den, die vervolgens moet worden omgezet in een orthografisch patroon. De kennis 
van orthografische patronen, een goed geheugen voor orthografische patronen, het 
vermogen om orthografische patronen te ontdekken, en een snelle toegang tot het lan-
getermijngeheugen noemen we in deze studie aspecten van orthografische competen-
tie. Het is echter een complex begrip, op de eerste plaats omdat bij taken waarmee de 
orthografische competentie wordt vastgesteld meestal ook fonologische, morfologi-
sche en semantische kennis wordt ingezet. Er is bovendien weinig onderzoek gedaan 
naar de samenhang tussen verschillende orthografische taken en het precieze karakter 
ervan (voor een overzicht, zie Burt, 2006). In elk geval is het is goed om voor ogen te 
houden dat orthografische competentie niet het vermogen lijkt te zijn om abstracte 
vormen te herkennen. Zwakke lezers zijn trager dan normale lezers als het gaat om 
het herkennen van woordvormen, en ook van letters en cijfers, omdat daarbij altijd 
sprake is van grafeem-foneem-omzetting, maar niet bij het herkennen van figuren die 
geen codering vragen (Assink et al., 1995)6.  
 
Duidelijk is dat fonologische en orthografische kennis veel met elkaar te maken heb-
ben en elkaar wederzijds beïnvloeden, maar over de vraag of het ook onafhankelijke 
aspecten van woordherkenning zijn, verschillen de meningen. In hun onderzoek naar 
de ontwikkeling van fonologische en orthografische verwerking bij het lezen door 
kinderen van 7 tot 9 jaar hebben Sprengler-Charolles et al. (1998) dat bijvoorbeeld 
niet gevonden. Steeds vaker vinden onderzoekers echter wel aanwijzingen dat bij 
technisch lezen na de fonologische verwerking orthografische vaardigheden een af-

 
6  In een lezing op de jaarvergadering van de vereniging Woortblind op 23 januari 1999 vertelden 

de hersenonderzoekers Ekkebus en Hasselman dat met het opsporen van een ‘wybertje' in een 
reeks tekens dyslectici evenveel of even weinig moeite hebben als niet-dyslectici. Bij het opspo-
ren van de lange aa-klank in een reeks pseudowoorden echter is dat anders. In de kortste aanbie-
dingstijd van die pseudowoorden scoort nu 45% van de dyslectici fout. De reden is 
waarschijnlijk dat bij deze taak ook het fonologisch decoderen wordt gebruikt. 
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zonderlijke hoeveelheid variantie verklaren (Barker, Torgesen & Wagner 1992; Cun-
ningham, Perry, Stanovich & Share, 2002; Bekebrede, Van der Leij & Share, submit-
ted).  
 
Evenals bij lezen vormt fonologische kennis ook bij spellen de basis van het verwer-
kingsproces (Perry & Ziegler, 2004). Op de tweede plaats spelen kennis van de mor-
fologie en van de autonome spellingregels een rol (zie verderop). Een derde factor is 
de orthografische competentie, bestaande uit kennis van opgeslagen woordbeelden, 
snelle toegang tot die woordbeelden en het kortetermijngeheugen voor orthografische 
informatie. Daarbij is voor spellen vooral de kwaliteit van de orthografische opslag 
van groot belang. Een lezer kan soms voldoende hebben aan onvolledige signalen, die 
hij vervolgens met behulp van semantische kennis aanvult. Spellen vereist een veel 
completere orthografische kennis en tekorten in deze kennis zijn moeilijker te com-
penseren (Snowling, 2000). 
 
Woordkennis
Tijdens het lezen wordt de betekenis van woorden herkend. Aan die betekenis is ook 
meestal een uitspraak gekoppeld. Voor het ontwikkelen van een goede leesvaardig-
heid is woordkennis van groot belang. In overeenstemming met de theoretische lees-
modellen van Perfetti (1985) en Plaut, McClelland en Seidenberg (1996) kan in het 
model van Adams (Figuur 3, p.17) het krijgen van lexicale toegang op drie verschil-
lende manieren gebeuren: (1) direct op basis van het woordbeeld (de orthografische 
weg), (2) door op basis van het woordbeeld eerst de klankcode op te roepen (de fono-
logische weg), en (3) er is ook een route waarbij op basis van het woordbeeld eerst de 
betekenis wordt opgeroepen, waarna toegang tot het langetermijngeheugen ontstaat. 
De laatste ‘weg’ verklaart dat de toegang tot de orthografische vorm van bekende 
woorden sneller tot stand komt dan die van minder bekende of niet-bestaande woor-
den. De semantiek speelt dus een ondersteunende rol bij het leren lezen. Algemene 
kennis over de klanktekenkoppelingen van een taal wordt ook sneller opgebouwd als 
een leerling veel woorden kent, en de ontwikkeling van het technisch lezen wordt 
daardoor bevorderd. Voorschoolse woordkennis is daardoor een goede voorspeller 
van vroege en latere leesvaardigheid (Vellutino et al., 2004).  
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Receptieve woordkennis is vooral van belang voor beginnende lezers. In de fase van 
het leren lezen compenseert woordkennis voor de nog gebrekkige kennis van gra-
feem-foneem-koppelingen. Op latere leeftijd is kennis van die koppelingen ondanks 
een beperkte woordkennis bij een normale ontwikkeling meestal toch tot stand geko-
men, waardoor woordkennis van ondergeschikte betekenis wordt voor de technische 
leesvaardigheid (Perfetti, 1985; Vellutino et al., 2004). Een verband tussen technisch 
lezen en woordkennis is nog wel dat leerlingen die veel problemen hebben met tech-
nisch lezen vaak ook minder graag lezen en daardoor minder leeservaring opdoen. De 
ontwikkeling van de woordkennis blijft daardoor vaak ook achter. 
 
Is het verband tussen woordkennis en gevorderd technisch lezen niet zo groot, er be-
staat wel een sterk verband tussen woordkennis en tekstbegrip, zowel bij kinderen als 
volwassenen. Vooral leerlingen met een andere taalachtergrond, hebben vaker een 
woordkennistekort (Hacquebord, Linthorst, Stellingwerf & de Zeeuw, 2004; Hacque-
bord, 2006). Het is echter niet zo dat een beperkt vocabulaire altijd leidt tot proble-
men met tekstbegrip. Als er niet te veel onbekende en laagfrequente woorden in een 
tekst gebruikt zijn, hoeft een beperkte woordkennis geen probleem te zijn voor het 
begrijpen ervan. Anderzijds is het ook niet zo dat woordkennis een voldoende voor-
waarde is voor goed tekstbegrip. Er is met andere woorden geen oorzakelijk verband. 
Wel zijn er aanwijzingen dat het vermogen om nieuwe informatie uit een context te 
halen, zowel van invloed is op woordkennis, als op tekstbegrip, alsook op het verbaal 
IQ (Cain, Lemmon & Oakhill, 2004). De ontwikkeling van woordkennis heeft onder 
andere te maken met de mate waarin kinderen met gedrukte teksten te maken hebben 
gehad, eerst door voorlezen en later door zelf lezen. Deze ‘leeservaring’, zoals geme-
ten met een titelherkenningstest is ook een unieke voorspeller van spellingprestaties 
(Cunningham & Stanovich, 1991). 
 
Overige�kennis�
Bij lezen kan naast fonologische, orthografische en semantische kennis ook morfolo-
gische kennis een rol spelen, kennis dus van de verwantschap tussen woorden, bij-
voorbeeld tussen ‘as’ en ‘verassen’, zodat je niet ‘verrassen’ leest, en kennis van de 
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uitspraak van affixen, zodat je de uitgang ‘lijk’ in ‘olijk’ en ‘afschuwelijk’ goed uit-
spreekt. Men neemt aan dat deze kennis vooral van belang is voor het lezen van lan-
gere, gelede woorden. Rayner en Pollatsek (1989) geven aan dat - terwijl het 
herkennen van korte, bekende woorden grotendeels parallel en automatisch verloopt, 
dat proces bij langere woorden soms serieel is en meer aandacht vereist. Een serieel 
morfologische aanpak ligt bijvoorbeeld voor de hand bij het lezen en herkennen van 
een woord als ‘rubberaanplanting’ in de Een-Minuut-Test (vorm A), dat niet voor-
komt in de Celex Database (Burnage, 1990; Baayen, Piepenbrock & Van Rijn, 1993) 
en dus zeer laagfrequent is. Het woord ‘rubber’ komt echter bijna 400 keer voor in 
deze database, het werkwoord ‘planten’ 917 keer en het zelfstandig naamwoord 
‘plant’ meer dan 3600 keer. Als onderdeel van andere woorden zijn de morfemen 
‘aan’ en ‘ing’ bovendien nog veel frequenter. Deze statistische kennis, samen met 
enige kennis van woordbouw (hoe zit het woord in elkaar?), zou ervoor kunnen zor-
gen dat ‘rubberaanplanting’ sneller herkend en gelezen kan worden dan ongelede 
woorden als ‘chrisoberil’ [goudgroene edelsteen] dat één keer voorkomt in de databa-
se, of ‘homunculus’ [klein mensje, gedrocht], een woord uit de Peabody woordken-
nistest, dat niet voorkomt in de Celex database.  
 
De meestal onbewuste kennis van de geleedheid van woorden kan de woordherken-
ning bevorderen omdat daardoor langere woorden opgedeeld kunnen worden in 
woorddelen en syllaben. Morfologische kennis helpt ook bij de activatie van de bete-
kenis, bijvoorbeeld wanneer een lezer beseft dat ‘schoot’ met ‘schieten’ te maken 
heeft. Deze kennis zou verderop in het leesproces ook kunnen leiden tot de juiste 
klemtoontoekenning bij de uitspraak, bijvoorbeeld waar het gaat om suffixen die de 
klemtoon naar zich toe trekken, zoals in ‘zigeunerin’ of ‘lerares’, in tegenstelling tot 
suffixen die dat niet doen, bijvoorbeeld in ‘overheid’ en ‘gewichtig’. Elbro en Arnbak 
(1996) hebben aannemelijk gemaakt dat morfeemherkenning de woordherkenning 
kan bevorderen en dat zwakke lezers een morfologische aanpak als compenserende 
strategie kunnen gebruiken, maar verder is er nog weinig literatuur over de rol van 
morfologische kennis bij het lezen. Dat ligt anders voor het spellen. Het morfologi-
sche principe is een van de pijlers van de Nederlandse spelling. Van veel Nederlandse 
woorden (en dat geldt ook voor andere talen) kan de spelling niet volledig worden af-
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geleid van de uitspraak, terwijl ze toch volstrekt regelmatig zijn gebouwd als de op-
bouw in morfemen in aanmerking wordt genomen (bij ‘handdoek’ bijvoorbeeld), of 
de afleiding van morfologische basisvormen. We schrijven bijvoorbeeld ‘web’ (niet 
‘wep’) vanwege ‘webben’ en ‘aaien’ (niet ‘ajen’) vanwege ‘aai’. Het morfologisch 
bewustzijn is volgens Nunes en Bryant (2004) niet alleen van belang voor het lezen 
en spellen, maar kan ook de woordkennis vergroten. Wie in staat is woorden of 
woorddelen te herkennen in langere woorden, kan de betekenis van deze woorden af-
leiden en leert dus meer woorden. 
 
Naast morfologische kennis, is zowel voor lezen als spellen soms ook de context van 
belang. Bij het lezen van woorden in zinnen en teksten probeert de lezer niet alleen de 
betekenis van losse woorden te achterhalen, maar ook die van de grotere gehelen. 
Voor het lezen van woorden in zinsverband is daarom naast het vloeiend kunnen le-
zen van geïsoleerde woorden ook gevoel voor syntaxis nodig. Ervaren lezers maken 
terwijl ze lezen een voorlopige analyse van de zinsbouw, en passen de betekenis van 
de losse woorden daarin en komen zo tot toekennen van betekenis aan de hele zin. 
Deze werkwijze kan worden afgeleid uit het gegeven dat wanneer hun voorlopige in-
terpretatie halverwege niet blijkt te kloppen, ze meteen teruggaan en een nieuwe in-
terpretatie maken. Oogbewegingsonderzoek heeft dat duidelijk gemaakt (Rayner & 
Pollatsek, 1989; Rayner, Juhasz & Pollatsek, 2005; Hutzler & Wimmer, 2003).  
 
Het syntactische bewustzijn van jonge en slechte lezers is vaak niet goed ontwikkeld . 
Zij lezen soms door, terwijl hun interpretatie niet juist is. Ze kunnen een zin ook vaak 
niet goed in betekenisvolle stukken verdelen, letten bijvoorbeeld niet op punten en 
komma’s, en hebben niet het besef dat wanneer ze een lidwoord tegenkomen, daar 
een naamwoord(groep) op volgt, die een functie heeft in de zin. Onvoldoende syntac-
tisch inzicht kan de leessnelheid vertragen, omdat de syntactische structuur tijdens het 
lezen niet meteen tevoorschijn komt, waardoor de zin soms herhaaldelijk opnieuw 
moet worden gelezen. Bovendien kan het er soms toe leiden dat een boodschap niet 
goed overkomt (Rayner & Polatsek, 1989; Rayner et al., 2005). Een lezer met te wei-
nig morfologisch/syntactische kennis die op een aanplakbiljet de tekst leest ‘C&A 
verbouwd’ (ingekorte versie van ‘C&A is verbouwd’), kan de onvolledige zin niet 
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goed aanvullen en ten onrechte veronderstellen dat de verbouwing in volle gang is. 
Het onderzoek over syntactische kennis van zwakke lezers is niet eenduidig. Er zijn 
ook aanwijzingen dat dyslectische lezers hun slechte fonologische vaardigheden 
compenseren door topdown (semantische en) syntactische skills in te zetten. In on-
derzoek van Nation en Snowling (1998) lazen zwakke lezers woorden in de context 
van zinnen beter dan losse woorden, terwijl dat bij de controlegroep niet zo was. Het 
frame van de zin (de syntaxis) zou het semantische traject inschakelen en de juiste 
uitspraak van onbekende woorden bevorderen. Voor het spellen van sommige woor-
den is eveneens syntactische kennis vereist (zie de paragraaf over specifieke kennis 
voor het spellen, op bladzijde 33).  
 
Tot slot speelt bij lezen ook tekstuele kennis een rol, dat wil zeggen: kennis van gro-
tere tekstuele gehelen. Tijdens het leesproces organiseert de lezer de binnengekomen 
informatie, waardoor het mogelijk wordt deze in het langetermijngeheugen op te 
slaan. Als in de inleiding van een tekst twee onderwerpen zijn aangekondigd, en de 
lezer heeft vervolgens over een van deze onderwerpen gelezen, ontstaat bij de ervaren 
lezer de verwachting dat er nog een tweede onderwerp volgt. Hij heeft als het goed is 
een globaal schema van de tekst in zijn hoofd. Contextinformatie heeft bovendien te 
maken met kennis van de wereld: woordbetekenissen zijn geen geïsoleerde gegevens, 
maar hangen met elkaar samen in conceptuele gehelen. Er zijn tussen woorden bete-
kenisrelaties als synoniemen (twee woorden voor eenzelfde begrip), antoniemen (te-
genstellingen) en hyponiemen (subcategorieën van een hoofdcategorie) en woorden 
rond één bepaald onderwerp vormen met elkaar een ‘semantisch veld’. Ze zijn in het 
mentale lexicon dus niet opgeslagen als een ‘vormeloze berg’ (Verhallen & Verhal-
len, 1994). Lezers die in staat zijn deze verbanden te zien en begrijpen, komen waar-
schijnlijk sneller tot woordherkenning en ook tot tekstbegrip. 
 
Automatisering
Hierboven is aangegeven hoe het leesproces verloopt en welke kennis ervoor nodig is. 
Voor geautomatiseerd lezen is het echter niet voldoende dat de lezer het proces op de 
juiste wijze doorloopt en beschikt over de benodigde kennis. Ook de snelheid waar-
mee die kennis beschikbaar komt en verwerkt kan worden, is van essentieel belang. 
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Leren lezen is in de beginfase nog gericht op accuraatheid en er is een opbouw in het 
leren decoderen: eerst leren kinderen losse letters en korte woorden met een simpele 
orthografische structuur, als ze de meeste letters kennen, leren ze woorden die ortho-
grafisch iets ingewikkelder zijn, etcetera. Na enkele maanden al gaat het bij het lezen 
echter niet alleen meer om de accuraatheid, maar ook om snelheid, om automatise-
ring. We zien hier dat het begin van de ontwikkeling van elke vaardigheid het toepas-
sen van kennis is. Door te oefenen kan het toepassen van kennis zich ontwikkelen tot 
een geautomatiseerde vaardigheid. 
 
Onder geautomatiseerd lezen verstaan we dat (1) de lezer zich niet bewust is van het 
leesproces; (2) dat het lezen onafhankelijk is van de wil van de lezer, dat wil zeggen 
dat hij onwillekeurig leest als hij tekst onder ogen krijgt en (3) dat het lezen (vrijwel) 
geen verwerkingscapaciteit kost, zodat er ruimte is voor begrip (Rayner & Pollatsek 
1989). Geautomatiseerd lezen heeft ook als kenmerk dat bemoeilijkende condities er 
nauwelijks invloed op hebben: een volleerd lezer is in staat om vlot woorden te her-
kennen, onafhankelijk van lettertype of tijdsdruk, en zelfs tijdens het uitvoeren van 
een concurrerende taak. Het lezen kan echter alleen geautomatiseerd worden als er in 
het langetermijngeheugen veel woorden zijn opgenomen die daardoor accuraat en 
snel in hun geheel kunnen worden herkend (Van der Leij, 2003). De sterkte van de 
associaties tussen klanken en letters en grotere woorddelen in het langetermijngeheu-
gen wordt grotendeels bepaald door frequentie-effecten. Het aantal keren dat ortho-
grafische vormen zijn omgezet in klankvormen, en bij spellen andersom, bepaalt de 
sterkte van dit effect en de kwaliteit van de orthografische opslag (Elbro, Nielsen & 
Petersen, 1994).  
 
Maryanne Wolf (2007) geeft in haar boek de tijdlijn voor woordherkenning, geba-
seerd op hersenonderzoek. Bij geautomatiseerd lezen vindt de visuele en orthografi-
sche verwerking plaats tussen 50 en 150 milliseconden nadat het woord gezien is. 
Ergens tussen 100 en 200 milliseconden wordt de visuele vorm verbonden met de 
klankvorm. Hoeveel fonologie er precies nodig is om het woord te begrijpen, hangt af 
van de (on)bekendheid van het woord. Een bekend woord vereist minder fonologi-
sche verwerking dan een onbekend woord. Ergens rond de 200 milliseconden wordt 
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gewoonlijk de betekenis van het woord gevonden en tussen 200 en 500 milliseconden 
kan nog andere kennis worden ingeschakeld, bijvoorbeeld syntactische en morfologi-
sche kennis, wat nodig is als de aanvankelijk gekozen betekenis niet blijkt te kloppen 
met de context. Dit is een zeer globale schets van het lezen waaruit allerlei aspecten 
die te maken hebben met aandacht, geheugen en de besturing van de oogbewegingen 
zijn weggelaten. De schets laat echter zien hoe snel het geautomatiseerde lezen gaat 
en welke processen, aangestuurd door verschillende hersengebieden, er achtereenvol-
gens bij betrokken zijn.  
 
Ook voor spellen is automatisering belangrijk: het direct herkennen van bekende 
woorden is de meest efficiënte eerste stap bij het omzetten van klankvormen in ortho-
grafische vormen. Deze klankvormen zijn meestal wel het uitgangspunt, zeker bij ge-
dicteerde tekst, maar bij ervaren spellers hoeven bekende woorden maar half verstaan 
te zijn, om toch de juiste orthografische vorm op te roepen. Bij het spellen van onbe-
kende woorden is dat anders. Dan kan de speller in eerste instantie niet anders doen 
dan de gehoorde klanken aan letters koppelen. Dat gebrek aan automatisering ook bij 
spellen een rol speelt, blijkt uit de praktijkervaring dat het bij leerlingen met leespro-
blemen, die moeite hebben met de automatisering, vaak misgaat bij bemoeilijkende 
condities: zo’n leerling kan in de eerste helft van zijn verhaal als hij nog fris is, twee 
keer het woord ‘leraren’ goed schrijven, maar verderop, als hij vermoeid raakt of wat 
afgeleid wordt, een keer ‘leerlaren’ en weer verderop ‘leraaren’ schrijven. Deze gril-
ligheid in het foutenpatroon is een kenmerk van het spellen van zwakke en onervaren 
lezers en duidt op een gebrek aan automatisering. 
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Specifieke�kennis�voor�het�spellen�
Om te leren spellen moeten kinderen verschillende soorten kennis opdoen. Nunn 
(1998) noemt als eerste de kennis van de foneem-grafeem-omzettingsregels: /wa:r/ → 
<waar>, /kant/ → <kant>. Niet alle spellingpatronen kunnen echter goed beschreven 
worden wanneer we ze louter als een weergave van klanken zien. Naast het toepassen 
van deze basale regels moet ook rekening worden gehouden met het morfologische 
principe, een van de basisprincipes van de Nederlandse spelling. Dit principe schrijft 
voor dat verwante woorddelen steeds hetzelfde worden geschreven: ‘getrouwd’ (niet 
‘getroud’) vanwege het morfeem ‘trouw’; ‘aaien’ (niet ‘ajen’) vanwege het morfeem 
‘aai’.  
 
Nunn formuleert daarnaast een aantal autonome spellingregels die uitzonderingen 
veroorzaken op het morfologische principe en de foneem-grafeem-omzetting. Ze 
noemt dit ‘autonome’ regels ter onderscheiding van de foneem-grafeem-omzettings-
regels. Bij de beschrijving van het spellingproces gaat Nunn ook uit van de Neder-
landse orthografie als een autonoom systeem, een systeem dus dat niet geheel bepaald 
wordt door de foneem-grafeem-koppelingen, maar dat ook zijn eigen ‘wetten’ heeft. 
Autonome spellingregels zijn nodig omdat bijvoorbeeld de afwisseling van enkele en 
dubbele letters in raam-ramen en ham-hammen alleen voorspelbaar is op basis van 
lettergrepen en letters en niet op basis van klanken. Het toepassen van autonome re-
gels is een tussenstap bij het omzetten van klankvormen naar woordvormen en wordt 
toegepast op de morfemen. Door het toepassen van een autonome regel wordt het 
meervoud van ‘raam’ ‘ramen’ (niet raamen). Naar analogie van bijvoorbeeld ‘hamer’ 
wordt afgeweken van het morfeem ‘raam’. 
 
Met de door Nunn (1998) opgestelde regels is de spelling van inheemse woorden voor 
95% te voorspellen. Volgens haar is ook de spelling van 73% van de niet-inheemse 
woorden met behulp van foneem-grafeem-omzettingsregels en autonome spellingre-
gels vorm te geven. Ze hanteert dan voor niet-inheemse woorden wel een aantal spe-
cifieke regels. De regel voor de spelling van de /i/ is bijvoorbeeld voor inheemse 
woorden en niet-inheemse woorden verschillend (vergelijk ‘gieter’ en ‘liter’). On-
danks de grote percentages te voorspellen woorden blijft echter - ook in het systeem 
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van Nunn - een categorie onregelmatige woorden over waarvan de juiste spelling niet 
op basis van regels te voorspellen is.  
 
Figuur 5  Spellingmodel van Nunn (1998) 
Spelling wordt niet in één keer afgeleid van de uitspraak. Foneem-grafeem-omzettingsregels bepa-
len de vorm van de morfemen, waar vervolgens autonome spellingregels op worden toegepast. 

 
 
 
Uit het bovenstaande blijkt al dat er verschillende spellingstrategieën zijn om tot de 
juiste vorm van een woord te komen. Vaak zijn die afhankelijk van het woord of het 
morfeem dat gespeld moet worden. Een woord als ‘lamp’ kan bijvoorbeeld gespeld 
worden door de klanken een-op-een om te zetten in letters, ófwel via rechtstreekse 
herkenning van de orthografie van het hele woord. Het spellen van een woord als ‘bu-
ren’ begint ook met het koppelen van klanken aan letters, maar een speller die inmid-
dels weet dat klanken en letters niet altijd een-op-een met elkaar corresponderen, 
moet vervolgens de regel van de klinkerverenkeling toepassen. De derde strategie 
(Kleijnen, 1997) is dat het woord in het langetermijngeheugen wordt opgeroepen en 
direct op basis van dat woordbeeld wordt gespeld (zie ook Figuur 1, p. 8). Woorden 
als ‘gieter’ en ‘liter’, zou de speller volgens Nunn (1998) eerst moeten herkennen als 
respectievelijk een inheems of niet-inheems woord alvorens hij de juiste (ingewikkel-
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de) regel kan toepassen voor het gebruik van <i> of <ie>. Het ligt waarschijnlijk meer 
voor de hand om de spelling van zo’n woord rechtstreeks uit het langetermijngeheu-
gen te halen.  
 
Wat Nunn (1998) niet behandelt, omdat ze zich beperkt tot spelling van de basisvor-
men van woorden, is de op regels gebaseerde spelling van de zwakke werkwoorden. 
De meerderheid van de Nederlandse homofonen (woorden die hetzelfde klinken, 
maar die je verschillend schrijft) is te vinden in deze vervoegde werkwoorden. Zij 
vormen een belangrijk struikelblok voor Nederlandse spellers op alle niveaus, zelfs 
voor universitaire studenten (Bosman, 2005). Niet alleen morfologische, maar ook 
grammaticale en syntactische kennis is nodig voor het spellen van deze werkwoorden: 
in welke tijd staat de zin, wat is de persoonsvorm, wat is het onderwerp, is het onder-
werp enkelvoud of meervoud? Alleen met behulp van deze kennis kan de speller uit-
vinden of hij bijvoorbeeld ‘branden’, ‘brandde’ of ‘brandden’ moet schrijven, 
‘verhuist’ of ‘verhuisd’. De reden dat deze werkwoordspelling voor veel mensen zo 
lastig is, is overigens volgens Bosman (2005) niet zozeer dat de regels zo ingewikkeld 
zijn, maar wel dat ze bewust moeten worden toegepast en dat voortdurend actief mo-
nitoren nodig is, waarbij ook over de grenzen van het morfeem en het woord heen ge-
keken moet worden naar de opbouw van woordgroep of zin.  
 
Uit het onderzoek van Bosman (2005) blijkt dat naast het monitoren vooral twee fac-
toren bepalend zijn voor de spellingresultaten van de werkwoordsvormen: de frequen-
tie waarin bepaalde vormen voorkomen, en de grammaticale context, dat wil zeggen: 
staat het woord dat bepaalt wat de juiste werkwoordsvorm is dicht in de buurt of juist 
niet en zijn er woorden die voor verwarring kunnen zorgen. Het ligt voor de hand dat 
frequentie een belangrijke rol speelt wanneer de meer lexicale aanpak gekozen wordt: 
men zal geneigd zijn de vorm te kiezen die het vaakst voorkomt. Men kiest bijvoor-
beeld eerder ‘verhuisd’ dan ‘verhuist’, omdat het eerste waarschijnlijk frequenter is.7 

 
7  Een aanwijzing daarvoor is dat Google (2006, 5 juni) bij ‘verhuisd’ 2.280.000 hits presenteert 

en bij ‘verhuist’ 1.175.000. Enige voorzichtigheid is hier echter wel op zijn plaats, want de be-
standen waar Google uit put vormen geen echt corpus en veel tokens worden dubbel geteld in de 
hits. 
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Als bij het spellen van dit soort woorden niet gekeken wordt naar de context, dan kan 
dat gemakkelijk een verkeerd resultaat opleveren. 
 
 
1.7� Problemen�met�lezen�en�spellen�
 
Met behulp van de hiervoor geschetste processen van lezen en spellen en de daarvoor 
benodigde competenties is aan te geven waar en wanneer problemen met lezen en 
spellen kunnen ontstaan. Voor een deel hebben deze te maken met onderliggende 
cognitieve factoren. Bij verwerking van schriftelijke taal zijn namelijk cognitieve pro-
cessen betrokken die breder zijn en meer omvatten dan alleen het lezen en spellen. 
Algemene cognitieve capaciteiten ontwikkelen zich onder invloed van omgevingsfac-
toren zoals opvoeding, onderwijs en sociaal-economische factoren als opleiding en 
geletterdheid van de ouders. Maar daarnaast spelen ook biologische factoren (leeftijd, 
sekse, erfelijkheid) een rol (Van der Leij 2003).  
 
Problemen met lezen en spellen kunnen veroorzaakt worden door een aangeboren fo-
nologisch tekort, of door een fonologisch tekort dat (ook) ontstaan is door te weinig 
leeservaring en stimulering van het onderwijs of de omgeving. Maar achtergrondfac-
toren die van invloed zijn op de fonologische competentie, hebben ook een recht-
streekse invloed op taalprestaties: onvoldoende kwaliteit van onderwijs bijvoorbeeld 
kan ervoor zorgen dat lezen en spellen achterblijven, ook als geen sprake is van een 
fonologisch tekort. En tot slot kan er nog een effect zijn van het taalgedrag op de 
ontwikkeling van de cognitieve factoren. Een leerling die te weinig oefent met lezen, 
ontwikkelt zijn fonologische en orthografisch competentie wellicht onvoldoende, 
waardoor de gebieden in zijn hersenen die daarvoor verantwoordelijk zijn zich minder 
ontplooien. In onderzoek van Bryant, Nunes & Bindman (1998) bijvoorbeeld lieten 
zwakke lezers aanvankelijk in mondelinge taken en bij de spelling een beter ontwik-
keld morfologisch bewustzijn zien dan niet-zwakke lezers, maar door hun problemen 
met de klank-teken-correspondenties was deze voorsprong na twee jaar leesonderwijs 
verdwenen. 
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Achtergrondfactoren�bij�lezen�en�spellen�
Problemen met lezen of spellen kunnen dus veroorzaakt worden door achtergrondfac-
toren. Te weinig kennismaking met teksten (voorlezen, kijken, aanwijzen) en te wei-
nig stimulering van het praten en lezen bij jonge kinderen kunnen leiden tot 
achterstanden op het gebied van woordkennis, en deze beperkte woordkennis kan zo-
wel het leren decoderen als (later) het begrijpend lezen beïnvloeden (Van der Leij, 
2003).  
 
Taalachtergrond en geletterdheid thuis hebben daarnaast ook invloed op de fonologi-
sche en orthografische competentie, twee cognitieve factoren die voor het lezen be-
langrijk zijn. Door ervaring met gedrukte tekst leren kinderen in de voorschoolse 
leeftijd al het alfabetische principe kennen dat letters klanken vertegenwoordigen. Ze 
leren ook dat woorden verklankt kunnen worden en een klankstructuur hebben. Ook 
in de fase van het leren lezen op school is het opdoen van leeservaring thuis een be-
langrijke ondersteunende factor. In onderzoek van Cunningham et al. (2002) ver-
klaarde leeservaring een afzonderlijke hoeveelheid variantie bij de orthografische 
taken. Net als voor lezen is ook voor spellen van belang dat woorden een goede re-
presentatie in het langetermijngeheugen krijgen. Dat kan alleen wanneer ze een vol-
doende aantal keren met aandacht zijn ‘ontsleuteld’ en weer ‘gecomponeerd’.  
 
Naast achtergrondfactoren en specifiek voor het lezen en spellen belangrijke cogni-
tieve factoren, zijn ook algemene cognitieve verschillen tussen leerlingen bepalend 
voor de ontwikkeling. Als de intelligentie laag is, is het leervermogen beperkt. 
Laagintelligente leerlingen hebben daardoor moeite met het snel en accuraat verwer-
ken van alle vormen van informatie, en met strategische en kennisaspecten (Van der 
Leij, 2003). Begrijpend lezen en rekenen zijn daardoor automatisch zwak en ook het 
spellen kan achterblijven, omdat daarbij immers extra kennis moet worden gebruikt 
en strategieën moeten worden toegepast. Bij technisch lezen ligt dat anders. Leerlin-
gen die cognitief wat beperkt zijn, zullen zich op dit terrein wellicht niet zo snel ont-
wikkelen, maar ze leren uiteindelijk toch vloeiend lezen. Een lagere intelligentie hoeft 
de automatisering van (onder andere) het lezen niet in de weg te staan (Stanovich & 
Siegel, 1994; Stanovich, 1998). 
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Dyslexie�
In het leesonderzoek dat de laatste vier decennia heeft plaatsgevonden is er met name 
veel aandacht ontstaan voor specifieke problemen met technisch lezen en spellen, 
vaak aangeduid met de term ‘dyslexie’. De Stichting Dyslexie Nederland omschrijft 
dyslexie als ‘een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met 
het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau’ 
(Van der Leij et al., 2004). In de afgelopen tien jaar is er in Nederland voor verschil-
lende vormen van onderwijs een protocol ontwikkeld, gericht op het signaleren van 
en omgaan met dyslexie, ook voor het voortgezet onderwijs (Henneman, Kleijnen & 
Smits, 2004).  
 
Er is in toenemende mate bewijs voor dat er zo goed als geen verschil bestaat tussen 
zwakke lezers met een normaal IQ en zwakke lezers met een laag IQ wat betreft de 
basis van het lezen, de efficiënte woordherkenning (Stanovich, 1998; Vellutino et al. 
2004; Share & Shalev, 2004). In de definitie van de Stichting Dyslexie Nederland 
komt het begrip intelligentie dan ook niet voor en in de brochure wordt aangehaald 
dat de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), het meest ge-
bruikte classificatiesysteem van stoornissen, aangeeft dat personen met een IQ vanaf 
70 dyslectisch kunnen zijn.  
 
Breed gedragen is de opvatting dat dyslexie veroorzaakt wordt door een tekort in het 
domein van de fonologische verwerking, het vlot kunnen omzetten van geschreven 
woordvormen in klankvormen, ook wel het fonologische tekort genoemd, en niet door 
visuele, semantische of syntactische problemen (voor een overzicht zie Beaton, 2004, 
en Vellutino et al., 2004). Door dit fonologische probleem wordt ook het opbouwen 
van orthografische representaties in het langetermijngeheugen gehinderd. Bij een 
klein deel van de zwakke lezers zou het fonologische tekort aangeboren zijn; in de 
meeste gevallen echter wordt het veroorzaakt door achtergrondfactoren als beperkte 
leeservaring en te weinig adequate stimulering thuis en op school. Vrijwel al het on-
derzoek naar leesproblemen laat de educatieve omgevingsfactoren van de onderzoch-
te individuen zoals voorschoolse leeservaring en inadequate instructie buiten 
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beschouwing (Vellutino et al., 2004). Een fonologisch tekort kan er echter door ver-
oorzaakt worden, en als het aangeboren is, versterkt worden. Andersom kan een extra 
dosis stimulering thuis en op school er ook voor zorgen dat de problemen met lezen 
en spellen minder groot worden (Van der Leij, 2003). 
 
Een specifiek taalprobleem als dyslexie kan veroorzaakt zijn door tekorten in de ken-
nis die nodig is voor vloeiend en accuraat lezen en spellen: kennis van de klankteken-
koppelingen, en van de statistische verbanden tussen grotere eenheden van klanken en 
letters. Maar er kunnen daarnaast ook of vooral problemen zijn met de toegankelijk-
heid van die kennis. Het kan voorkomen dat de kennis er wel is, maar dat het moeite 
blijft kosten om ze op te diepen. Een factor die daar waarschijnlijk mee samenhangt is 
het onvermogen van het kortetermijngeheugen om letters en woorden voldoende lang 
vast te houden, zodat de verwerking probleemloos en vrijwel zonder aandacht kan 
plaatsvinden. 
 
Hoewel er veel bewijs voor is dat problemen met lezen en spellen primair veroorzaakt 
worden door tekorten in de fonologische verwerking, is de groep dyslectici niet ho-
mogeen. Zelfs binnen de fonologische taken, maar vooral op andere dan fonologische 
taken zijn hun prestaties vaak heel verschillend (Stanovich, 1988). Deze bevinding 
heeft geleid tot het ‘Phonological Core Variable Differences Model’ van Stanovich en 
Siegel (1994). Recentelijk zijn de verschillen waar het in dit model om gaat toege-
spitst op de orthografische competentie. Een fonologisch tekort zorgt er weliswaar 
voor dat ook altijd de opbouw van orthografische representaties in het langetermijn-
geheugen vertraging oploopt, maar dezelfde fonologische problemen blijken te kun-
nen optreden in combinatie met verschillen in orthografische competentie: het 
Phonological Core Variable Orthographic Difference Model, afgekort PCVOD. Dit 
model verklaart een deel van de verschillende profielen die worden aangetroffen bij 
zwakke lezers. Van der Leij & Morfidi (2006) en Bekebrede et al. (2007) vonden be-
wijzen voor deze theorie. 
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Problemen�met�spellen�bij�dyslectici�
Hoewel bij het spellen ook andere kennis en vaardigheden een rol spelen, blijft de ba-
sis de omzetting van klanken naar letters. Kinderen met fonologische problemen heb-
ben daardoor vaak ook problemen met spellen (Goswami & Bryant, 1990; Van Luijn, 
1992; Curtin, Manis & Seidenberg, 2001). Fonologische capaciteiten faciliteren de 
opbouw van een orthografisch lexicon in het langetermijngeheugen en bepalen ook de 
kwaliteit ervan. Beginnende lezers en lezers met achterstand hebben veel woorden in 
hun geheugen opgeslagen met gedeeltelijke grafeem-foneem-koppelingen, die daar-
door slechts een deel van de correcte spelling representeren (Ehri & Saltmarsh, 1995). 
Volwassen dyslectici lijken bijvoorbeeld de klank van onbeklemtoonde lettergrepen 
vaak niet precies genoeg op te slaan (Elbro et al., 1994). De volle klinker in het Deens 
(en ook in het Nederlands) blijft meestal wel hoorbaar, maar minder duidelijk dan in 
een beklemtoonde lettergreep (vergelijk de <a> in ‘patent’ en ‘pater’).8 Mensen met 
een fonologisch probleem hebben wellicht moeite met het waarnemen van deze 
spraaktaalnuances, wat vanzelfsprekend gevolgen heeft voor de koppeling van klan-
ken aan orthografische vormen. Deze worden daardoor niet goed opgeslagen. Vooral 
de spellingprestaties geven een indruk van de kwaliteit van de orthografische opslag 
(Perfetti, 1985; Cunningham et al., 2002). Als dus bijvoorbeeld de onbeklemtoonde 
lettergreep van <patent> is opgeslagen als /pə/, komt het woord bij het spellen tevoor-
schijn als <petent>. Voor de woordherkenning bij het lezen hoeft deze onduidelijke 
opslag geen probleem te zijn. Die wordt slechts gehinderd wanneer woorden helemaal 
niet, of onherkenbaar slecht zijn opgeslagen. Bij het spellen echter geldt <petent> als 
fout. 
 
In het voorgaande is aangegeven dat voor lezen, maar vooral ook voor spellen de 
morfologische competentie van belang is, een specifiek onderdeel van de orthografi-
sche competentie. In onderzoek wordt meestal gevonden dat zwakke lezers ook op dit 
gebied problemen hebben, zoals Bryant, Nunes & Bindman (1998) in hun review 

 
8   Share (2008) geeft als voorbeeld uit het Engels de uitspraak van het woord ‘and’, dat als het 

formeel wordt uitgesproken, drie fonemen heeft, maar in de gereduceerde en meer informele uit- 
spraak meestal alleen uit /n/ bestaat. 
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aangeven9. Interessant is dat ze in hun onderzoek aannemelijk maken dat deze morfo-
logische zwakte een gevolg lijkt te zijn van de problemen met het leren van de klank-
letter-correspondenties. Aanvankelijk heeft de groep zwakke lezers die zij onderzocht 
hebben zelfs een beter morfologisch bewustzijn. 
 
In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de processen van technisch lezen en 
spellen, van de competenties die nodig zijn voor deze vaardigheden en van de pro-
blemen die erbij kunnen optreden. In de volgende hoofdstukken komt allereerst de 
methode van het Brugklasonderzoek aan de orde (hoofdstuk 2). Vervolgens worden 
de resultaten bij de verschillende taalvaardigheden beschreven (hoofdstuk 3 t/m 7) en 
de ontwikkeling van deze vaardigheden bij enkele subgroepen (hoofdstuk 8). 

 
9  Alleen Ehri en Arnbak (1996) vinden dat volwassen zwakke lezers morfologische kennis ge-

bruiken als compenserende strategie. 




