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6� Spellen�

Theorie, resultaten, vergelijking met lezen, subgroepen 
 
 
Naast het lezen hoort ook het spellen bij de schriftelijke taalverwerking. Beide 
vaardigheden zijn aspecten van geletterdheid die nodig zijn om op een volwaardi-
ge manier te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Bijna dagelijks moeten we 
brieven of mailtjes schrijven, formulieren invullen, aantekeningen maken, et cete-
ra. Niet altijd worden aan het spellen dezelfde eisen gesteld. Bij msn’en 
bijvoorbeeld gaat het er primair om dat een boodschap snel overkomt, en daar 
mogen dan best spelfouten in staan. Stoer juist, vinden sommige jongeren! 
Meestal echter worden in het maatschappelijke verkeer hoge eisen aan de spelling 
gesteld. Uit onderzoek van de Nederlandse Taalunie blijkt dat vrijwel alle vol-
wassenen in Nederland, Vlaanderen en Suriname het maken van spelfouten ‘erg’ 
vinden. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs zijn wat dit betreft iets laconieker, 
maar ruim 90% van deze groep vindt volgens dit onderzoek spelfouten wel be-
langrijk. Leraren zowel als leerlingen beschouwen spelling ook als het nuttigste 
onderdeel van het vak Nederlands (Van Grinsven, Mondrian & Westerik, 2007). 

In hoofdstuk 1 is beschreven hoe de processen van lezen en spellen bij de geoe-
fende taalgebruiker verlopen, welke kennis ervoor nodig is, welke problemen zich 
kunnen voordoen en welke overeenkomsten en verschillen er tussen lezen en 
spellen bestaan. In dit hoofdstuk wordt nog een karakteristiek gegeven van het re-
gelsysteem dat geldt voor de Nederlandse orthografie en een samenvatting van de 
theorie over spellen. Vervolgens bespreken we de resultaten van de spellingtest 
die in het Brugklasproject werd afgenomen, vergelijken die met de resultaten van 
het technisch lezen en kijken tot slot naar de samenhang tussen zwak lezen en 
zwak spellen, en de prestaties van zwakke lezers bij het spellen. 

Karakteristiek�van�de�Nederlandse�orthografie�
Nunn (1998) ontwierp een model van de Nederlandse orthografie. Zij gaat ervan 
uit dat de spelling van het Nederlands een code is voor de uitspraak, en laat zien 
dat deze code beter beschreven kan worden wanneer ze niet in één keer wordt af-
geleid van die uitspraak, maar via een tussenstap. Uitgangspunt van de Neder-
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landse spelling is bovendien het morfologische principe, dat inhoudt dat woorden 
en woorddelen die verwant zijn zoveel mogelijk dezelfde vorm krijgen. Op de 
klankrepresentaties van de morfemen worden foneem-grafeem-omzettingsregels 
toegepast en daarmee komen we via de autonome spellingregels bij de vorm van 
de woorden terecht (zie Figuur 17). De klankvorm /ra:men/ bestaat bijvoorbeeld 
uit de morfemen ‘raam’+ ‘en’. Door het toepassen van een autonome regel ont-
staat ‘ramen’ (niet raamen).  

                                   Figuur 17  Spellingmodel van Nunn 

spelling van woorden

klankrepresentatie van morfemen

spelling van morfemen

foneem-grafeem-omzettingsregels

autonome spellingregels

Nunn spreekt van autonome spellingregels omdat ze het Nederlandse schrift be-
schouwt als een autonoom systeem: de autonome regels moeten los van de 
uitspraak en op basis van de letters worden toegepast. Het model van Nunn is een 
hybride systeem, omdat ze uitgaat van twee verschillende orthografieën, één voor 
de inheemse, en één voor de niet-inheemse woorden. Woorden zijn in haar opvat-
ting ‘niet-inheems’ als afgeweken is van de inheemse grafeem-foneem-koppelin-
gen. De formele criteria daarvoor worden gedetailleerd beschreven in haar werk. 
Met een combinatie van Nederlandse foneem-grafeem-omzettingsregels en auto-
nome spellingregels blijkt de spelling van 95% van een groot corpus van 
inheemse Nederlandse woorden voorspeld te kunnen worden en met een combi-
natie van niet-inheemse foneem-grafeem-omzettingsregels en (dezelfde) autono-
me spellingregels 73% van de niet-inheemse woorden uit dit bestand.  

Naast inheemse en niet-inheemse spellingen moeten in het Nederlands ook lexi-
caal bepaalde en grammaticaal bepaalde spellingen worden onderscheiden. Bij 
lexicaal bepaalde spellingen (waar Nunn zich toe beperkt) gaat het om woorden 
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die, afgezien van de homofonen, altijd hetzelfde geschreven worden, los van de 
context waarin ze voorkomen. Bij grammaticaal bepaalde spellingen gaat het 
vooral om werkwoorden of naamwoorden waarvan de spelling ook afhankelijk is 
van de grammaticale context. Om bij de juiste spelling uit te komen moet een set 
regels worden toegepast, waar zelfs gevorderde spellers vaak nog moeite mee 
hebben (Bosman, 2005; Bosman, De Graaf & Gijsel, 2006). De structuur van een 
schriftsysteem en de manier waarop mensen het spellen aanpakken, zijn echter 
verschillende dingen. We staan daarom eerst nog even stil bij het spellingproces. 

Het�spellingproces�in�het�kort�
Taalgebruikers gebruiken bij het spellen gedeeltelijk dezelfde gegevens uit het 
langetermijngeheugen als bij het lezen (zie Figuur 1, p. 8). De speller gebruikt 
daarnaast echter zijn kennis van de autonome spellingregels. Bij het spellen van 
minder bekende woorden wordt deze kennis meestal bewust toegepast. Gevorder-
de spellers echter kunnen bij bekende woorden ook direct na de woordherkenning 
op basis van frequentie de meest voor de hand liggende orthografische woord-
vorm te kiezen, zonder na te denken over morfologische structuur of spelling-
regels, gewoon op basis van de in het langetermijngeheugen opgeslagen woord-
vormen. Perry en Ziegler (2004) tonen via experimenten bovendien aan dat naast 
de processen van het in één keer herkennen van het woord als geheel en het seri-
eel omzetten van de fonemen in grafemen, ook sprake kan zijn van spellen per 
syllabe of lettercluster, waarbij de frequentie waarin een woorddeel voorkomt be-
palend is voor de correctheid waarmee dat gebeurt: vaak voorkomende syllaben 
en clusters worden eerder goed gespeld. Verschillende soorten informatie, op 
klank-letter-niveau, op woordniveau en op sublexicaal niveau hangen bovendien 
met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. Spellers hoeven dus niet altijd de stap-
pen te volgen die in Figuur 1 zijn aangegeven. Alleen bij de grammaticaal bepaal-
de morfologische spellingen is - waar het gaat om homofonen - altijd bewuste 
toepassing van regels nodig.  

Dat spellers verschillende strategieën kunnen toepassen, is ook onderzocht door 
Verhoeven (1985) en Kleijnen (1997). Zij vonden dat spellers vaak een voor-
keurstrategie hebben: de een vertrouwt vooral op zijn orthografische geheugen 
(ziet het er goed uit?), de ander luistert vooral naar de klanken en zet deze om in 
letters, een derde is meer geneigd om regels toe te passen. Afgezien van het gege-
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ven dat alle drie de strategieën toegepast moeten kunnen worden en met elkaar in 
balans moeten zijn, is het lang niet altijd zo dat spellers de strategie waar ze goed 
in zijn ook het meest gebruiken. 

Competenties�voor�het�spellen�
Net als voor lezen, zijn voor spellen verschillende ‘competenties’ nodig, dat wil 
zeggen: clusters van specifieke kennis en vaardigheden. In hoofdstuk 1 wordt op 
de eerste plaats genoemd en uitgewerkt de fonologische competentie, door Wag-
ner en Torgesen (1987) uitgesplitst in: (1) het fonologisch bewustzijn: ook een 
speller moet weten dat woorden verdeeld kunnen worden in syllaben, dat woor-
den en syllaben zijn opgebouwd uit klanken, en welke klanken dat zijn; (2) het 
snel en automatisch kunnen omzetten van klanken in letters; (3) het efficiënt kun-
nen vasthouden van klank- en lettervormen in het kortetermijngeheugen tijdens 
de verwerking ervan. Met name beginnende spellers, maar ook gevorderde spel-
lers die een nieuw woord tegenkomen, moeten terug kunnen vallen op deze 
fonologische competentie.  

Er zijn echter zelfs in het tamelijk transparante Nederlands veel klanken en klank-
clusters die op meer dan één manier kunnen worden gespeld. Op de tweede plaats 
is daarom de orthografische competentie nodig. De fonologische woordvorm 
moet herkend worden, en vervolgens omgezet in een orthografisch patroon. Daar-
voor is nodig (1) kennis van orthografische patronen, (2) het vermogen om 
orthografische patronen te ontdekken, (3) een goed geheugen voor orthografische 
patronen, en (4) een snelle toegang tot het langetermijngeheugen. Dit noemen we 
in deze studie aspecten van orthografische competentie. Hierbij moet in aanmer-
king worden genomen dat voor spellen de kwaliteit van de orthografische opslag 
belangrijker is dan voor lezen. Een lezer kan soms voldoende hebben aan een on-
volledig signaal, omdat hij met behulp van zijn semantische kennis het woord 
toch snel herkent. Spellen vereist een veel completere orthografische kennis en bij 
spellen zijn tekorten in de orthografische kennis moeilijker te compenseren 
(Snowling, 2000). 

Hoewel woordkennis volgens het model van Bosman en Van Orden (1997) (zie 
hoofdstuk 1) voor spellen minder belangrijk is dan voor lezen, kan het daarbij wel 
een beperkte rol spelen. De toegang tot de orthografische vorm van bekende 
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woorden komt immers sneller tot stand dan die van minder bekende woorden. 
Daarnaast is voor het spellen morfologische kennis onontbeerlijk omdat het mor-
fologische principe een belangrijk basisprincipe van de Nederlandse spelling is.  

Verschillen�tussen�lezen�en�spellen�
Hoewel er geen twijfel over is dat taalgebruikers bij lezen en spellen dezelfde ge-
gevens uit het langetermijngeheugen gebruiken (Perfetti, 1985; Adams, 1990), 
zijn het niet precies tegenovergestelde vaardigheden. De belangrijkste verschillen 
die in hoofdstuk 1 genoemd worden zijn de volgende. Hoewel ook het spellen tot 
op zekere hoogte automatisch kan verlopen, vraagt het toch meer bewuste aan-
dacht dan lezen. Er moeten immers ook strategieën worden toegepast. Na 
omzetting van morfemen in een voorlopige vorm moeten spellers autonome spel-
lingregels toepassen. Daarbij moeten ze niet alleen kijken naar de letters van het 
woord, maar soms zelfs naar de bouw van de zin om bij de juiste vorm uit te ko-
men. Een tweede verschil is dat het bij spellen meer dan bij lezen om accuratesse 
gaat en niet, of veel minder om snelheid. En anders dan bij lezen worden ook 
spelfouten die de betekenis niet aantasten, bijvoorbeeld in de werkwoordsvormen 
‘(ik) word’ of ‘(hij) wordt’, de speller wel aangerekend.  

Een derde verschil heeft met de Nederlandse orthografie te maken. Alfabetische 
talen zijn gebaseerd op koppelingen tussen klanken en letters, maar er is nooit 
precies sprake van een een-op-een-relatie tussen beide; talen wijken in verschil-
lende mate af van die ideale situatie. Waar het Nederlands een tamelijk hoge 
voorwaartse consistentie heeft: identiek gespelde letters en lettercombinaties wor-
den meestal hetzelfde uitgesproken, is de achterwaartse consistentie minder groot 
(Borgwaldt, 2003). Er zijn in het Nederlands maar 9 fonemen die altijd hetzelfde 
geschreven worden. De andere 26 hebben twee of meer spellingen. Spellen is 
daardoor moeilijker dan lezen (Bosman, De Graaf & Gijsel, 2006).  

Dat spellen moeilijk is blijkt ook uit de spelfouten die veel mensen zelfs op latere 
leeftijd nog maken. In de derde klas van het voortgezet onderwijs maakt nog 25% 
van de leerlingen meer dan 6 fouten per 100 woorden. Deze 25% is verantwoor-
delijk voor meer dan de helft van het totale aantal spelfouten (Kuhlemeier & Van 
den Bergh, 1989). Speciaal moeilijk is de grammaticaal bepaalde werkwoordspel-
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ling, waar zelfs universitaire studenten nog veel fouten in maken (Bosman et al., 
2006), terwijl deze spelling tot ver in het voortgezet onderwijs onderwezen wordt.  

Hoewel bij lezen en spellen dus gebruik wordt gemaakt van dezelfde basisgege-
vens en het leren lezen en leren spellen in het begin vrijwel gelijk op gaan, zijn er 
bij het leren spellen al in het eerste leerjaar complicaties die zich bij het lezen niet 
of veel minder voordoen. Terwijl lezen in de meeste gevallen al gauw een tame-
lijk automatisch proces is, veronderstelt spellen blijvend een seriële en meer 
strategische aanpak, die allerminst automatisch is.  

Problemen�met�spellen�
Omdat spellen in veel opzichten moeilijker is dan lezen zijn er veel mensen die 
vloeiend lezen, maar problemen hebben met spellen. Op basis van het voorgaande 
kan worden aangenomen dat er in elk geval twee soorten zwakke spellers zijn: 
zwakke spellers die ook zwak lezen en zwakke spellers die niet zwak lezen. 

Als kinderen moeilijk tot vloeiend lezen komen, loopt ook de opslag van visuele 
woordbeelden in het langetermijngeheugen vertraging op: dat gebeurt namelijk 
vooral tijdens het lezen. Een aanwijzing dat de fonologische competentie die voor 
het lezen zo belangrijk is ook bij het spellen gebruikt wordt, ziet men in het ver-
schijnsel dat zwakke spellers minder fouten maken die fonologisch acceptabel 
zijn: de fout geschreven woorden wijken af van de klankvorm. Snowling (2000) 
ontdekte dat 7-jarige dyslectische kinderen net zoveel woorden correct spelden als 
niet-dyslectische kinderen, maar wel meer fouten maakten die fonologisch niet 
acceptabel waren. Kleijnen (1997) vond dat zwakke lezers in het voortgezet on-
derwijs fouten maken die goede lezers niet maken, zoals het weglaten, toevoegen 
of omwisselen van letters. Fouten die in veel gevallen ook tot een andere klank-
vorm leiden (bijvoorbeeld ‘preubliek’ [publiek]). Wat de foutsoorten betreft vond 
zij bovendien dat zwakke lezers in alle categorieën veel meer fouten maken dan 
niet-zwakke lezers (meer dan 2 standaarddeviaties verschil), behalve in de gram-
maticaal bepaalde morfologische categorie (bij haar ‘syntactisch’ genoemd). Daar 
maken beide groepen lezers veel fouten in. 

Bij lezen en spellen wordt gebruikgemaakt van de lexicale representaties in het 
langetermijngeheugen. Hoe die woorden daar precies zijn opgeslagen, wordt met 
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name duidelijk door te kijken naar spellingprestaties (Perfetti, 1992). Zwakke le-
zers hebben vaak incomplete en incorrecte representaties van woorden in hun 
geheugen (Elbro, Nielsen & Petersen, 1994; Ehri & Saltmarsh, 1995). Een fout 
als ‘etelage’ in de gebruikte spellingtest kan er bijvoorbeeld op duiden dat de ge-
reduceerde <a> in de tweede onbeklemtoonde lettergreep niet correct is 
opgeslagen. De gebrekkige opslag van de spelling van niet-beklemtoonde klin-
kers is een probleem dat bij zwakke lezers vaak wordt aangetroffen. 

Hoewel het voor de hand ligt om te veronderstellen dat bij leerlingen die fonolo-
gisch onacceptabele spellingen produceren iets mankeert aan de kennis van de 
foneem-grafeem-koppelingen, is eerder aangegeven dat deze kennis alleen niet 
voldoende is om zonder fouten te kunnen spellen. Er moeten ook autonome regels 
worden toegepast en er wordt een beroep gedaan op de orthografische opslag. 
Bovendien moet een speller strategisch te werk gaan, en weten wanneer hij welke 
aanpak het best kan gebruiken. Kleijnen (1997) heeft laten zien dat zwakke spel-
lers vaak niet op het juiste moment de juiste spellingstrategie toepassen. Als ze 
bijvoorbeeld ‘intresante’ [interessante] schrijven, dan gebruiken ze de fonologi-
sche strategie, waar een woordbeeldstrategie gebruikt zou moeten worden. Ze 
proberen soms ook een tekort op fonologisch gebied te compenseren door gebruik 
te maken van hun orthografische kennis, de kennis dus van toegestane en niet-
toegestane lettercombinaties. Dat deze kennis een rol speelt, blijkt volgens Siegel, 
Share en Geva (1995) uit een spellingkeuzetaak waarbij leerlingen moesten aan-
geven welk woord het meest op een echt woord lijkt (clid of cdil). Dyslectische 
kinderen bleken vooral te kijken welke spelling 'er goed uitziet', zelfs als de 
woordvorm niet klopt met de uitspraak.  
�
Concurrentie van het langetermijngeheugen kan leiden tot spelfouten wanneer re-
gels moeten worden toegepast. Omdat ‘branden’ veel vaker voorkomt dan 
‘brandden’65, ligt het voor de hand dat veel fouten worden gemaakt bij het schrij-
ven van de tweede vorm. Die concurrentie bestaat niet alleen op woordniveau, 
maar ook op sublexicaal niveau. Zo komt een fout als ‘achte’ [achtte] veel voor, 

                                                       
65 Het woord ‘brandden’ heeft 57.600 hits in Google (01-12-2007) en ‘branden’ 6.300.000. 

Hoewel de bestanden waar Google uit put geen echt corpus vormen en veel tokens in de 
hits dubbel worden geteld, is dit een aanwijzing voor frequentieverschillen. 
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terwijl die vorm niet bestaat en dus niet zo opgeslagen kan zijn. De verklaring is 
hier dat de lettercluster ‘chte’ veel frequenter is dan de cluster ‘chtte’66.

Frith heeft in 1980 aannemelijk gemaakt dat goede lezers die slecht spellen meer 
fouten maken die fonologisch wel kloppen met het uitgesproken woord. Een aar-
dige typering is dat volgens Frith deze spellers met een specifiek spelling-
probleem lezen met hun ogen, terwijl ze spellen met hun oren, wat niet efficiënt 
is. Hun orthografische kennis is minder goed, en/of ze passen het morfologische 
principe of de autonome spellingregels niet (goed) toe. Volgens Frith (1980) zou 
een verkeerde, meer oppervlakkige leesstrategie de oorzaak kunnen zijn van te-
korten in de orthografische kennis. Een lezer moet immers voldoende woorden 
met aandacht ontcijferd hebben om een kwalitatief goed orthografisch lexicon te 
ontwikkelen. Een wat ander geluid klinkt echter door in de resultaten van het on-
derzoek van Cassar, Treiman, Moats, Cury Pollo en Kessler (2005). De meest 
ervaren leraren bleken niet in hun onderzoek niet in staat de fouten van dyslecti-
sche en niet dyslectische leerlingen van elkaar te onderscheiden. De bevinding 
was dat dyslectische kinderen alleen veel meer fouten maken dan niet-
dyslectische leerlingen. Dyslectici in groep 8 spellen niet anders dan niet-dyslec-
tische kinderen in groep 3 en 4 en hebben problemen met dezelfde linguïstische 
structuren. 

Voor het spellen zonder fouten is in elk geval nodig dat er voldoende kennis is 
van morfemen en regels en dat er een goede balans bestaat tussen drie strategieën: 
het gebruik van foneem-grafeem-omzettingsregels, het toepassen van autonome 
spellingregels en het gebruikmaken van woordbeelden en sublexicale eenheden 
die ingeprent zijn. Daarnaast moeten aandacht, concentratie en zelfregulatie er-
voor zorgen dat de procedures goed worden gevolgd, aspecten van attitude dus. 
Een leerling die niet controleert wat hij schrijft of typt, maakt ongetwijfeld fou-
ten. Correct spellen is dus een complex gebeuren. 
�

                                                       
66  De lettercombinatie ‘chtte’ heeft 3.690 hits in Google (1 december 2007) en ‘chte’ 756.000. 
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6.1� Onderzoeksvragen,�operationalisering�en�hypotheses�

1 Wat is aan het begin van de brugklas het gemiddelde spellingniveau en wat 
is het niveau uitgesplitst naar vo-type, geslacht en taalachtergrond? 

2 Welke soorten fouten maken brugklassers? 
3 Maken zwakke spellers andere fouten dan niet-zwakke spellers? 
4 In welke mate wordt het spellen in de brugklas voorspeld door opleidingsni-

veau, ervaringsfactoren en cognitieve factoren en welke verschillen zijn er 
op dit gebied met technisch lezen? 

5 Wat is de samenhang tussen zwak technisch lezen en zwak spellen? 
6 Maakt de orthografische kennis van zwakke lezers verschil voor hun presta-

ties bij spellen? 

We hebben het spellen onderzocht met de digitale Spellingtest A van Muiswerk 
Educatief. In deze test moeten de leerlingen 40 keer in een zin die op hun scherm 
verschijnt een ontbrekend woord typen (items p. 328). De hele zin - inclusief het 
in te typen woord - wordt in het computerprogramma voorgelezen. Na het onder-
zoek zijn de soorten fouten geanalyseerd, waarbij in één woord verschillende 
fouten konden worden geteld (zie verder hoofdstuk 2: Methode).  

Voor het duiden van spelfouten is gekozen voor uitsplitsing op basis van een lin-
guïstische beschrijving (Kleijnen, 1997, 1992; Van Berkel, 1999), waarbij de wat 
meer wetenschappelijke benamingen van Van Berkel (1999) zijn gehanteerd. We 
hebben in het voorgaande gezien dat bij het Nederlandse schriftsysteem foneem-
grafeem-koppelingen en autonome spellingregels een rol spelen, evenals kennis 
van de Nederlandse morfemen. Bij een klein aantal woorden is sprake van een 
bijzondere vorm, die afwijkt van regels of morfemen en die moet worden inge-
prent. Deze beschrijving vormt de basis voor de foutenindeling die bij de 
spellingtest gehanteerd is. Het onderscheid l(lexicaal)-morfologisch en 
g(grammaticaal)-morfologisch is gemaakt om onderscheid te kunnen maken tus-
sen lexicaal bepaalde morfologische spellingen waarbij het voldoende is om te 
kijken naar het woord zelf, en grammaticaal bepaalde morfologische spellingen 
waarvoor over de grenzen van het woord heen gekeken moet worden naar de 
grammaticale functie van het woord in de zin. Bekend is dat veel taalgebruikers 
juist met deze categorie veel problemen hebben (Sandra, Daems & Frisson, 2001; 
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Bosman, 2005). Op deze manier werden vijf soorten fouten onderscheiden, waar-
bij 3 en 4 samen ook beschouwd kunnen worden als één morfologische categorie: 
1 alfabetisch, d.w.z. fouten in de alfabetische spelling, de koppeling tussen fo-

nemen en grafemen), bijvoorbeeld schuirdeur of schuurduer;
2 orthografisch, d.w.z. fouten waarbij de autonome spellingregels niet goed 

zijn toegepast, bijvoorbeeld: programa, kooningin;
3 l-morfologisch, d.w.z. fouten in de morfologische spelling die alleen lexicaal 

bepaald zijn, bijvoorbeeld taloze, handoek, voordurend;
4 g-morfologisch, d.w.z. fouten in de morfologische spelling die ook gramma-

ticaal bepaald zijn, bijvoorbeeld vermelde/vermeldde, wordt/word,
veranderd/verandert.

5 logografisch, d.w.z. fouten in de woordspecifieke schrijfwijzen, bijvoor-
beeld: apoteek, millieu;

De linguïstische foutenclassificatie is gebaseerd op de vraag tegen welk spel-
lingsprincipe of welke uitzondering bij een bepaalde fout wordt ‘gezondigd’, 
zonder de oorzaak van de gemaakte fout te interpreteren in termen van gedrag. Er 
zijn ook foutsoorten buiten beschouwing gelaten, bijvoorbeeld hoofdletter-, aan-
eenschrijf- en interpunctiefouten. De reden daarvan is dat we in de onderwijsprak-
tijk zien dat deze fouten vaak ook door goede spellers nog worden gemaakt. Er 
werd dus niet verwacht dat deze fouten zouden discrimineren tussen zwakke en 
goede spellers. 

In elk woord kon meer dan één fout worden gemaakt, en ook meer dan één fout 
per foutsoort. Bijvoorbeeld: een leerling die ‘gemaldde’ typte in plaats van ‘ver-
melde’, maakte volgens onze telling een alfabetische fout (a in plaats van e), een 
l-morfologische fout (ge in plaats van ver, het verkeerde morfeem is gebruikt), en 
een g-morfologische fout (dd in plaats van d bij het bijvoeglijk naamwoord waar 
het hier om gaat). Leerlingen die bij meer dan de helft van de woorden niets heb-
ben ingetypt, een totaal ander woord of een enkel teken, zijn niet meegenomen in 
het onderzoek (n = 11). Voor het overige is voor een ‘overgeslagen’ woord het 
aantal mogelijke fouten geteld67. De aantallen mogelijke fouten per categorie zijn: 

                                                       
67  In een woord als ‘voortdurend’ konden bijvoorbeeld maximaal 10 fouten gemaakt worden. 

verkeerd spellen van v – oo – r – d – r – e – n (7 alfabetisch), u (1 orthografisch), t en eind-
d  (2 l-morfologisch). 
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alfabetisch 199, orthografisch 36, lexicaal-morfologisch 50, grammaticaal-
morfologisch 14, logografisch 1468.

Afzonderlijk is nagegaan hoeveel fouten fonologisch acceptabel zijn, dat wil zeg-
gen: in overeenstemming met de inheemse klanktekenkoppelingen. Fouten als 
‘bekenste’, ‘bekentste’ en ‘bekendsten’ (de eind-n wordt in beschaafd Nederlands 
meestal niet uitgesproken), gelden dan als fonologisch acceptabel en aan deze 
voorbeelden is te zien dat ook hypercorrectie (de eind-n) daarbij is meegenomen. 
Maar fouten als ‘bekeste’ en ‘bekneste’ gelden niet als fonologisch acceptabel: 
uitspraak van het woord zou tot een andere klankvorm leiden. Leerlingen hebben 
in hun spelling vaak wel rekening gehouden met de klank, maar niet een autono-
me spellingregel toegepast (gevaaren), geen rekening gehouden met het 
morfologische principe (handoek), of met een uitzonderlijke klanktekenkoppe-
ling, waarvan in logografische spellingen sprake is (internasjonale).  

Andere�metingen�
Er is een enquête afgenomen over leeservaring. Voor receptieve woordkennis 
Nederlands en Engels is de gedigitaliseerde versie van de Peabody Picture Voca-
bulary Test gebruikt. Het fonologisch decoderen is gemeten met De Klepel, 
benoemsnelheid met RAN cijfers en de orthografische competentie met (1) Flits-
keuze pseudowoorden, (2) de Visuele Attentie Test, (3) de Orthografische 
Keuzetesten Nederlands en Engels (OKN en OKE) en (4) de reactiesnelheid bij 
de OKN. Voor uitgebreide beschrijving van testen en enquêtes, zie Hoofdstuk 2: 
Methode.  

Werkwijze�
Voor het kunnen bespreken van de resultaten bij Spelling Nederlands is uitgegaan 
van het aantal gemaakte fouten. Dat is als maat voor spellingvaardigheid precie-
zer dan het aantal goed gespelde woorden. Een leerling kan namelijk in elk woord 
meer dan één fout maken. Wanneer we alleen op woordniveau tellen wat hele-
maal goed is, wordt een leerling die ‘vermeldde’ typt in plaats van ‘vermelde’ 
hetzelfde beoordeeld als een leerling die ‘gemaldde’ typt. Bovendien zou een 
groei van ‘bisonderen’ naar ‘bizonderen’ naar ‘bijzondere’ (zie hoofdstuk 8) niet 

                                                       
68  Over bepalen van de mogelijke fouten per woord is overleg gevoerd met een dr. van Ber-

kel, die ervaring heeft met deze woordanalyses.. 
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gemeten kunnen worden. Absolute foutenaantallen zijn bovendien omgerekend 
naar percentages van het aantal mogelijke fouten. Deze maat heeft het voordeel 
dat foutsoorten, die in verschillende mate in de testwoorden voorkomen, onder-
ling vergelijkbaar zijn en ook dat de foutsoorten bij Nederlands en Engels 
vergeleken kunnen worden. Bij de resultaten is gekeken naar verschillen tussen 
opleidingsniveaus, tussen jongens en meisjes en tussen allochtone en autochtone 
leerlingen. 

Om na te gaan in hoeverre de resultaten van Spelling Nederlands afhankelijk wa-
ren van de klas waar leerlingen in zaten, is een multilevel-analyse uitgevoerd. 
Daarnaast werd een stapsgewijze hiërarchische lineaire regressieanalyse gereali-
seerd, waarmee is nagegaan welke achtergrondfactoren en cognitieve factoren van 
invloed zijn op spellen van Nederlandse woorden. We hebben daarbij hetzelfde 
model gebruikt als bij het lezen van Nederlandse woorden, waardoor de predic-
tors van technisch lezen en spellen vergeleken konden worden. Ook is gekeken of 
de prestaties van zwakke spellers kwalitatief verschillen van die van niet-zwakke 
spellers en op dezelfde mannier zijn prestaties van zwakke en niet-zwakke lezers 
vergeleken. Tot slot zijn de prestaties van zwakke lezers met weinig orthografi-
sche kennis vergeleken met die van zwakke lezers met redelijke tot goede 
orthografische kennis. Daarvoor gebruikten we de bij elkaar getelde scores (aantal 
goed) van de Nederlandse en Engelse Orthografische Keuzetest die hoog met el-
kaar correleren (r = .73). 

Hypotheses�
Omdat bij correct spellen sprake is van regeltoepassing, patroonherkenning en 
bewust monitoren, aspecten waar een zekere intelligentie voor nodig is, verwach-
ten we bij spellen grotere verschillen tussen de opleidingsniveaus dan bij tech-
nisch lezen en een grotere voorspellende waarde van de factor opleidingsniveau. 
Omdat meisjes in Nederland en een aantal andere landen een kleine tot middelma-
tige voorsprong op de jongens hebben als het gaat om taal en lezen verwachten 
we dat meisjes ook bij spellen beter presteren dan jongens. Er worden geen ver-
schillen tussen allochtone en autochtone leerlingen verwacht. Bij het toepassen 
van de klanktekenkoppelingen en de autonome spellingregels hoeven allochtone 
leerlingen niet in het nadeel te zijn en op basis van de theorie (zie Figuur 2, p. 15) 
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kan voorspeld worden dat het effect van woordkennis op de spellingvaardigheid 
gering zal zijn. 

Eveneens op basis van de theorie kan verwacht worden dat het spellen van Neder-
landse woorden net als het technisch lezen voor een belangrijk deel bepaald wordt 
door de fonologische competentie. We verwachten bovendien enige invloed van 
de ervaringsfactoren leeservaring en woordkennis, en een grotere invloed van de 
orthografische competentie dan bij technisch lezen, omdat bij spellen hogere ei-
sen worden gesteld aan de kwaliteit van de orthografische representaties in het 
langetermijngeheugen. 

Wat het verband tussen zwak lezen en zwak spellen betreft verwachten we een 
groep aan te treffen die zowel bij het lezen als spellen zwak is en omdat de fono-
logische competentie voor technisch lezen zo belangrijk is, dat deze groep vooral 
te herkennen zal zijn aan het grotere aantal fonologisch onacceptabele spellingen. 
Omdat spellen moeilijker is dan lezen zal er bovendien een groep zijn die bij le-
zen niet, maar bij spellen wel uitvalt. In het algemeen zullen zwakke lezers met 
een relatief betere orthografische kennis beter presteren dan zwakke lezers die de-
ze kwaliteit niet hebben. Voor het spellen moet immers vaak een beroep worden 
gedaan op de opgeslagen woordbeelden. 

6.2� Resultaten�bij�spelling�Nederlands�

De gekozen spellingtest was voor sommige brugklasleerlingen lastig. Soms zó 
lastig dat ze niet eens probeerden de juiste vorm te typen. In totaal hebben 11 
leerlingen, verspreid over de vier laagste opleidingsniveaus, dat bij meer dan de 
helft van de woorden gedaan. Hun resultaten zijn niet meegenomen in wat hier 
volgt.  

De verschillen tussen de leerlingen zijn groot. Brugklasleerlingen spelden van de 
40 woorden in de context van zinnen gemiddeld 26 woorden goed (n = 678, SD =
6,4; minimum = 9; maximum = 40). Zij maakten gemiddeld 21 fouten (n = 678, 
SD = 15; minimum = 0; maximum = 112) in de fout gespelde woorden. Het aantal 
fouten is vervolgens omgerekend naar percentages van het aantal mogelijke fou-
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ten. Daardoor kunnen foutsoorten, die in verschillende mate in de testwoorden 
voorkomen, onderling vergeleken worden. De gemiddeld 21 fouten die brugklas-
leerlingen maken, vormen 6,7% van het aantal mogelijke fouten. De correlatie 
tussen het aantal goed gespelde woorden en het percentage fouten is .85. 

Opleidingsniveau,�geslacht�en�taalachtergrond�
Overeenkomstig de verwachtingen zijn meisjes (n = 325) beter in spellen dan 
jongens (n = 353): gemiddeld foutenpercentage 5,9 (SD 3,7) versus gemiddeld 
foutenpercentage 7,5 (SD 5,4)69 en net als bij het technisch lezen bestaat tussen 
allochtone leerlingen (n = 83) en autochtone leerlingen (n = 595) ook bij het spel-
len van Nederlandse woorden geen verschil.  

Het verschil tussen leerlingen in het hoogste opleidingsniveau (32 woorden goed, 
foutenpercentage 3,3) en het laagste opleidingsniveau (20 goed, foutenpercentage 
10,8) is groot (zie Tabel 22). Gemiddeld spellen de leerlingen uit vmbo-bbl slech-
ter dan basisschoolleerlingen aan het begin van groep 7 en leerlingen uit vmbo-
kbl vergelijkbaar met dat niveau70. Uitgaande van deze cijfers hebben beide groe-
pen bij spellen dus een achterstand van twee jaar of meer. Opvallend is ook de 
grote variantie in vmbo-bbl en vmbo-kbl. Deze twee lage niveaus verschillen ove-
rigens niet van elkaar, en havo en vwo ook niet. Verder is er overal wel verschil 
gemeten tussen opeenvolgende vo-types. In de tabel zien we vooral een groot ver-
schil tussen het tweede en het derde opleidingsniveau (vmbo-kbl en vmbo-tl). Het 
door de meeste scholen niet gerealiseerde vmbo-gl-niveau zou hier wat spellen 
betreft mooi tussen passen.  

Voor het vaststellen van de norm voor zwak spellen zijn de getransformeerde fou-
tenpercentages gebruikt (logtransformatie), omdat de percentages niet normaal 
verdeeld waren. Er is vervolgens een afbreekscore voor ‘zwak spellen’ berekend 
door in navolging van de normering van de EMT van de foutenpercentages het 
gemiddelde te nemen, in dit geval vermeerderd met 1 standaarddeviatie. Op basis 
van deze berekening hoort 14,7% van de leerlingen (n = 100) bij de zwakke spel-

                                                       
69 df 627,884, t -4,709, p <.01, Cohen’s d 0,3 
70 Aan het begin van groep 7 spellen leerlingen volgens de uitgever 21 woorden goed, aan het 

begin van groep 8 komen ze aan 24. De onderzochte aantallen zijn echter klein (groep 7: n 
= 91, groep 8: n = 144). 
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lers. Zoals verwacht treffen we in de lagere opleidingsniveaus veel meer zwakke 
spellers aan dan in de hogere niveaus. Het aantal loopt van 38% in vmbo-bbl naar 
0% bij gymnasium (zie Tabel 22). 

Tabel 22  Resultaten Spellingtest 
Gemiddelde aantallen goed gespelde woorden en gemiddelde foutenpercentages van leerlingen 
van 6 verschillende opleidingsniveaus bij de Spellingtest Nederlands, met tussen haakjes de 
standaarddeviaties. In de kolom rechts het gemiddelde percentage zwakke spellers. 

Opleidingsniveau n gem aantal goed gem foutenperc 
gem perc 

zwakke spellers 
vmbo-bbl 93 20 (5,6) 10,8 (5,9) 38 
vmbo-kbl 97 21 (5,8) 10,4 (6,2) 37 
vmbo-tl 147 26 (5,1) 6,4 (3,2) 14 
havo 152 27 (5,2) 5,6 (3,0) 7 
vwo 89 29 (4,8) 4,9 (3,0) 4 
gymnasium 100 32 (3,6) 3,3 (1,7) 0 
Totaal 678 26 (6,3) 6,7 (4,8) 15 

6.3� Foutsoorten�bij�spelling�Nederlands�

De gemiddelde percentages van het aantal mogelijke fouten laten zien dat de be-
ruchte morfologische spellingen die ook bepaald worden door de grammaticale 
functie van het woord (g-morfologische spellingen) voor brugklasleerlingen het 
moeilijkst zijn. Gevolgd door de logografische spellingen, waarvoor het woord-
beeld correct opgeslagen moet zijn. Deze laatste zijn ongeveer even moeilijk als 
de l-morfologische spellingen, waarvoor morfologische kennis nodig is. Alfabeti-
sche spellingen waarbij foneem-grafeem-omzettingsregels moeten worden 
toegepast en orthografische spellingen waarbij de autonome spellingregels een rol 
spelen (zie Tabel 23) zijn voor de totale populatie het eenvoudigst.  
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Tabel 23  Gemiddelde foutenpercentages per spellingcategorie 
Gemiddelde foutenpercentages met tussen haakjes de standaarddeviaties, minimum en maxi-
mum per spellingcategorie. 

 gemiddeld minimum maximum 

alfabetische spellingen 4 (4) 0 33 
orthografische spellingen 4 (5) 0 44 
l-morfologische spellingen 13 (8) 2 54 
g-morfologische spellingen 22 (9) 0 60 
logografische spellingen 13 (13) 0 86 
totaal 6,7 (4,8) 0,3 36

Er zijn over het algemeen aanzienlijke correlaties tussen de foutsoorten zoals Ta-
bel 24 aangeeft, maar de g-morfologische spellingen vormen daarop een 
uitzondering. 

Tabel 24  Correlaties tussen percentages van het aantal mogelijke fouten per spellingcategorie 

 1 2 3 4 5 

1 alfabetische spellingen 1 0,73 0,76 0,40 0,63 
2 orthografische spellingen  1 0,66 0,29 0,63 
3 l-morfologische spellingen   1 0,37 0,60 
4 g-morfologische spellingen    1 0,40 
5 logografische spellingen     1 

Het foutenpatroon is niet in alle vo-types hetzelfde. Figuur 18 laat zien dat het pa-
troon van de percentages van de alfabetische en orthografische spellingen 
vergelijkbaar is. De prestaties bij deze spellingen zijn weergegeven in de twee 
onderste twee lijnen, die bijna niet van elkaar te onderscheiden zijn. Ze lopen van 
ongeveer 7% in de twee laagste opleidingsniveaus naar ongeveer 2% bij de gym-
nasiumgroep. Die 7% komen overigens bij vmbo-bbl en -kbl in absolute 
foutenaantallen nog wel gemiddeld neer op ongeveer 14 alfabetische fouten. Dat 
is tamelijk veel als in aanmerking wordt genomen dat het hier gaat om stof die in 
groep 3 van de basisschool al grotendeels wordt aangeleerd. De l-morfologische 
en logografische spellingen laten hoge foutenpercentages zien in de twee laagste 
opleidingen en veel lagere in de hoge opleidingsniveaus. Duidelijk blijkt ook dat 
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de foutenpercentages bij de grammaticaal-morfologische fouten in alle oplei-
dingstypen hoog zijn en relatief weinig van elkaar verschillen. 

Figuur 18  Foutenpercentages per spellingcategorie en per opleidingsniveau 
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Fonologisch�acceptabele�spellingen�
Een andere manier van kijken naar spelfouten is het maken van onderscheid tus-
sen spellingen die fonologisch acceptabel zijn, dat wil zeggen dat het fout 
gespelde woord bij teruglezen goed uitgesproken zou worden, en spellingen die 
dat niet zijn. Gemiddeld is 62% van de gemaakte fouten fonologisch acceptabel 
(SD 24), en hoe hoger het opleidingsniveau, hoe hoger dat percentage: in vmbo-
bbl 45%, in vmbo-kbl 50%, in vmbo-tl 59%, in havo 63%, in vwo 70% en in 
gymnasium 83%. Kennelijk wordt er in de lagere opleidingsniveaus minder op 
gelet of een gespeld woord wel klopt met de uitspraak. Dat kan wijzen op te wei-
nig controle, maar kan ook veroorzaakt worden door grotere aantallen zwakke 
spellers en zwakke lezers in de lagere niveaus, die mogelijk problemen hebben 
met de fonologische verwerking.  
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Fouten�van�zwakke�spellers�
Zwakke spellers (n = 100) maken in alle foutcategorieën meer fouten dan niet-
zwakke spellers (n = 578)71. Het verschil tussen de twee groepen is het grootst bij 
de alfabetische en l-morfologische spellingen en het kleinst bij de g-morfolo-
gische spellingen, waar immers alle leerlingen relatief veel fouten in maken. Het 
percentage fonologisch acceptabele fouten is bij zwakke spellers eveneens aan-
zienlijk lager dan bij niet-zwakke spellers: 20% (SD 12) tegenover 53% (SD 
22)72.

6.4� Onderliggende�factoren�bij�spelling�Nederlands�

Een van de assumpties voor een regressieanalyse is dat de gegevens van een on-
derzochte meting redelijk normaal verdeeld zijn. Omdat dat niet het geval was, is 
op de foutenpercentages logtransformatie toegepast. Nadat gecontroleerd is voor 
de predictoren van de regressieanalyse is eerst een multilevel-analyse uitgevoerd 
met ‘klas’ als subject. Er blijkt een zeer kleine intra-klassecorrelatie te bestaan 
(.007). De klas waar leerlingen in zaten was dus niet (ook) bepalend voor hun 
prestaties. In Tabel 25 is daarom slechts het resultaat van een stapsgewijze hiërar-
chische lineaire regressie weergegeven, waarmee is nagegaan welke achtergrond-
factoren en cognitieve factoren van invloed zijn op het spellen. We vergelijken dit 
beeld met de factoren die het lezen van Nederlandse woorden bepalen. Daarom is 
precies hetzelfde regressiemodel gehanteerd als voor technisch lezen. Het totale 
model (N =689 voor lezen en N =678 voor spellen) voorspelt 69% van de varian-
tie bij het lezen en 58% van de variantie bij het spellen van Nederlandse woorden. 
Ter vergelijking hieronder de R2-change en de parameters van lezen en spellen 
naast elkaar. 
 

                                                       
71  Het verschil tussen de percentages is bij de alfabetische spellingen df 103,761, t -16,186, p 

<.01, Cohen’s d 2,2; bij de orthografische spellingen df 104,094, t -12,740, p <.01, Cohen’s 
d 1,7; bij de l-morfologische spellingen df 118,819, t -19,584, p <.01, Cohen’s d 2,3; bij de 
g-morfologische spellingen df 125,835, t -8,363, p <.01, Cohen’s d 0,9 en bij de logografi-
sche spellingen df 111,120, t -14,572, p <.01, Cohen’s d 1,8.  

72   df 385,176, t 25,697, p <.01, Cohen’s d 1,9. 
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Tabel 25   Voorspellers van spellen en technisch lezen 
Variantie in spellen en lezen van Nederlandse woorden, voorspeld op basis van opleidingsni-
veau, ervaringsvariabelen, fonologische en orthografische competentie. De cellen van signifi-
cante parameters zijn gearceerd. De waarden zijn bij spellen over het algemeen negatief omdat 
de afhankelijke variabele bestaat uit percentages spelfouten, waarbij hoge getallen op een lage 
beheersing duiden.

   Spellen Technisch lezen 

Stap Blok Test R2ch β t R2ch β t 

vmbo-kbl ,016 ,475 ,015 ,518 

vmbo-tl -,131 -3,381** -,051 -1,541 

havo -,128 -3,037** -,001 -,025 

vwo -,166 -4,296** -,048 -1,462 

1 Intercept/ 

Opleidingsniveau 

gym

33% 

-,244 -5,525** 

13% 

,023 ,606 

Leeservaring -,020 -,612 ,095 3,487** 

Ervaring met Engels ,026 ,972 -,009 -,379 

2 Ervaringsvariabelen 

Woordkennis Ned/Eng 

3% 

-,040 -1,293 

7% 

,043 1,618 

Woordomkering -,010 -,361 -,006 -,257 3 Fonologische  

competentie Fonologisch decoderen 

14% 

-,260 -6,197** 

42% 

,454 12,645**

4 Benoem-snelheid RAN-cijfers 1% -,120 -3,892** 5% -,285 -10,823**

Visuele attentie ,008 ,245 -,059 -2,173**

Flitskeuze pseudowrd -,056 -1,443 -,021 -,620 

Orth. Keuzetest Ned/Eng -,378 -8,836** ,225 6,160** 

5 Orthografische  

competentie 

Reactiesnelheid OKN 

7% 

,119 4,358** 

3% 

-,163 -6,949** 

   58%   70%   

* p <.05; ** p < .01 

Hoewel we ons realiseren dat percentages in deze output niet exact vergelijkbaar 
zijn, zien we globaal het volgende beeld. Op de eerste plaats is het effect van in-
tercept en opleidingsniveau veel groter voor spellen dan voor technisch lezen. 
Ervaringsvariabelen leveren gezamenlijk een kleine bijdrage aan spellen en van 
elk van deze factoren afzonderlijk is alleen leeservaring van belang voor lezen. 
De bijdrage van fonologisch decoderen is voor het spellen van Nederlandse 
woorden belangrijk, maar wel een stuk minder dan voor technisch lezen. Be-
noemsnelheid is voor spellen ook minder belangrijk dan voor lezen. In overeen-
stemming met de verwachtingen is de orthografische competentie belangrijker 
voor spellen dan voor lezen. De resultaten van de vijfde stap (het voltooide re-
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gressiemodel) zijn in Figuur 19 in beeld gebracht als ‘voorspellers’ van de onder-
zochte variabelen. 

Figuur 19  Factoren die bijdragen aan spellen en lezen 
Grafische weergave van R2-change in de regressieanalyse van de resultaten van het spellen en 
lezen van Nederlandse woorden. 
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6.5� Het�spellen�van�zwakke�lezers�

Er is een tamelijk grote correlatie van -.5073 tussen technisch lezen en spellen. De 
Chi-kwadraat-test meet ook een relatie tussen zwak technisch lezen en zwak spel-
len74. Toch gaat zwak spellen niet altijd samen met zwak lezen (zie Figuur 20).  

                                                       
73 Cohen geeft aan dat een correlatie van 0.5 groot is, 0.3 matig, en 0.1 klein. De gebruikelijke    

interpretatie van dit statement is dat alles boven 0.5 groot wordt genoemd, 0.5-0.3 matig, 
0.3- 0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang (Cohen, 1988). 

74  Pearson Chi-kwadraat (tweezijdig, exact) = 74,005 df = 1, p <.01 
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Figuur 20  Technisch lezen en spellen Nederlands 
Scatterplot van technisch lezen (EMT) en foutenpercentages bij Spelling Nederlands. Zwak 
spellen gaat niet altijd samen met zwak technisch lezen. 
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Voor de praktijk van het onderwijs is het van belang om te weten hoe groot de 
groepen leerlingen ongeveer zijn die uitvallen bij een of beide vaardigheden. Op 
basis van de afbreekscores voor zwakke lezers bij EMT en zwakke spellers bij de 
spellingtest ontstaan drie groepen die zwak zijn bij lezen en/of spellen: 40 leerlin-
gen (6%) zijn zwak in beide vaardigheden; 60 leerlingen (9%) zijn zwak in 
spellen, maar niet in lezen. Bijzonder, want niet voorspeld zijn de 39 leerlingen 
(eveneens 6%) die zwak zijn in lezen, maar niet in spellen75.

                                                       
75 Met een Chi-kwadraat-analyse is gekeken of de geobserveerde frequenties van de subgroe-

pen afwijken van wat je theoretisch zou verwachten. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op 
de afbreekscores enerzijds en de correlatie tussen de variabelen anderzijds. De toetsings-
grootheid is 2.07. Daarmee wijken de geobserveerde subgroepaantallen niet af van wat je 
op basis van de afbreekscores en correlatie zou verwachten. 
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Tabel 26  Zwak en niet zwak bij lezen en spellen 
De aantallen brugklasleerlingen die uitvallen bij technisch lezen (aantal goed) en spellen (per-
centage fouten). 
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We zien in de subgroepen dat van de 76 leerlingen die zwak scoren bij de EMT 
53% ook zwak is bij spellen, en dat van de 100 leerlingen die zwak scoren bij de 
spellingtest 40% ook zwak is bij de EMT en 60% dus niet (Tabel 26). Daar te-
genover staat dat niet zwak scoren bij spellen bijna altijd (in 94% van de gevallen) 
ook betekent dat het technisch lezen redelijk is, en andersom, als het technisch le-
zen niet zwak is, betekent dat heel vaak (in 90% van de gevallen) ook een 
redelijke (niet-zwakke) score bij spellen.  

De groep met een specifiek spellingprobleem (n = 60) heeft vergeleken met de 
dubbelzwakke groep (n = 40) betere resultaten bij fonologisch decoderen en be-
noemsnelheid, meer orthografische kennis en ook een snellere toegang tot die 
kennis (zie Tabel 27, kolom 2). De bijzondere groep met alleen een leesprobleem 
(n = 39) is in vergelijking met de dubbelzwakke groep wat sterker in fonologisch 
decoderen, maar heeft vooral meer orthografische kennis. Bij de twee snelheids-
maten (benoemsnelheid en orthografische keuzesnelheid) meten we echter geen 
verschil (zie Tabel 27, kolom 3). 
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Tabel 27  Kenmerken van subgroepen vergeleken 

 alleen spellen zwak versus 
lezen en spellen zwak76

alleen lezen zwak versus 
lezen en spellen zwak77

fonologisch decoderen - ruwe score 67 (14) - 45 (10)** 52 (14) - 45 (10)* 
benoemsnelheid - sec per item 0.40 (0.06) - 0.47 (0.08)** 0.48 (0.08) - 0.47 (0.08) 
orth. kennis Ned. Eng. - aantal goed 38 (10) - 31 (9)** 45 (1) - 31 (9)** 
orth. keuzesnelheid - sec per goed antwr 3.7 (1.3) - 4.7 (2.1)** 4.6 (1.7) - 4.7 (2.1) 

* p <.05; ** p < .01 

Zwakke lezers maken meer spelfouten dan niet-zwakke lezers. Gemiddeld 12,3% 
tegenover 6,0%. Hun foutenpercentages zijn ook in alle afzonderlijke categorieën 
aanzienlijk hoger (Tabel 28). 

Tabel 28  Gemiddelde foutenpercentages van zwakke en niet-zwakke lezers 
Gemiddelde foutenpercentages per spellingcategorie, tussen haakjes de standaarddeviaties. 

zwakke lezers vs. niet-zwakke lezers78

alfabetische spellingen  8 (6) - 4 (3)** 
orthografische spellingen 10 (9) - 3 (4)** 
l-morfologische spellingen    21 (9) - 12 (7)** 
g-morfologische spellingen     29 (11) - 21 (9)** 
logografische spellingen       29 (18) - 11 (11)** 

totaal 12 (7) - 6 (4)** 

* p <.05; ** p < .01 

                                                       
76  fonologisch decoderen (Klepel) df 95,070, t 9,018, p <.01, Cohen’s d 1,8; benoemsnelheid 

(RAN-cijfers) df 674, t -4,622, p <.01, Cohen’s d 1,0; orthografische kennis df 674, t 3,171, 
p <.01, Cohen’s d 0,8; orthografische keuzesnelheid df 60,173, t -2,685, p <.01, Cohen’s d 
0,6. 

77  fonologisch decoderen (Klepel) df 69,155, t 2,620, p =.01, Cohen’s d 0,6; benoemsnelheid 
(RAN-cijfers) n.s.; orthografische kennis df 674, t 5,573, p <.01, Cohen’s d 1,4; orthografi-
sche keuzesnelheid n.s. 

78  alfabetische fouten df 80,640, t -6,296, p <.01, Cohen’s d 0,9; orthografische fouten df 
79,081, t -6,237, p <.01, Cohen’s d 0,9; l-morfologische fouten df 86,698, t -7,969, p <.01, 
Cohen’s d 1,0; g-morfologische fouten df 88,578, t -5,818, p <.01, Cohen’s d 0,8; logogra-
fische fouten df 83,047, t -8,464, p <.01, Cohen’s d 1,2. 
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In Figuur 21 is het verschil tussen zwakke en niet-zwakke lezers uitgedrukt in het 
aantal standaarddeviaties van de niet-zwakke groep. Uit berekeningen blijkt dat 
de logografische spellingen voor zwakke lezers in verhouding het moeilijkst zijn 
(zie Tabel 28 en voetnoten). Zoals verwacht maken zwakke lezers in verhouding 
ook meer fonologisch onacceptabele fouten dan niet-zwakke lezers: 49% (SD 15) 
tegenover 63% (SD 25)79.

We hebben gezien dat er twee subgroepen zwakke spellers te onderscheiden zijn: 
zwakke spellers die ook zwak lezen (n = 50), en zwakke spellers die normaal le-
zen (n = 65). Tussen deze groepen bestaat bij het spellen een kwalitatief verschil 
(zie Figuur 21). 
 
Figuur 21 Gemiddelde foutenpercentages per subgroep zwakke spellers 
Gemiddelde percentages fouten per spellingcategorie van leerlingen met een specifiek spelling-
probleem, vergeleken met leerlingen die zwak zijn in lezen én spellen. 
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Bij drie van de vijf spellingcategorieën zijn de prestaties vergelijkbaar, maar er is 
verschil bij de orthografische spellingen waar autonome spellingregels toegepast 
moeten worden en bij de logografische spellingen waarvoor het woordbeeld ont-
houden moet worden80. Dubbelzwakke leerlingen zijn dus slechter in deze twee 

                                                       
79 df 138,465, t 7,470, p <.01, Cohen’s d 1,0 
80  orthografische spellingen df 67,580, t -3,197, p <.01, Cohen’s d 0,7; logografische spellin-

gen df 80,268, t -3,422, p <.01, Cohen’s d 0,7. 
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spellingcategorieën. Bovendien maken zwakke spellers die wel normaal lezen 
meer fonologisch acceptabele fouten dan de dubbelzwakke groep81, wat de bevin-
dingen van Frith (1980) bevestigt. 

Zwak�lezen�en�orthografische�kennis�
Orthografische kennis kan beschouwd worden als het resultaat van orthografische 
verwerking (Burt, 2006). Er zijn niet alleen verschillen in de orthografische ken-
nis zoals gemeten met de Orthografische Keuzetesten Nederlands en Engels in de 
totale groep, maar ook in de subgroep van zwakke EMT-lezers. In de middelste 
kolom van Tabel 29 is het verschil tussen orthografisch zwak en niet zwak van de 
totale populatie weergegeven, in de rechterkolom het prestatieverschil van zwak-
ke EMT-lezers met verschillende orthografische capaciteiten. 

Tabel 29  Effect van orthografische kennis 
Gemiddelde foutenpercentages van orthografisch zwakke versus niet zwakke lezers. In de mid-
delste kolom de contrasten binnen de totale groep, in de rechter kolom de contrasten in de 
groep zwakke EMT-lezers. Tussen haakjes de standaarddeviaties. 

 totale groep82 zwakke EMT-lezers83

alfabetische spellingen 9 (6) - 3 (3)** 10 (8) - 5 (3)** 
orthografische spellingen 10 (9) - 3 (4)** 14 (10) - 5 (5)** 
l-morfologische spellingen 22 (8) - 11 (6)** 25 (9) - 15 (5)** 
g-morfologische spellingen 27 (11) - 21 (9)** 30 (11) - 27 (9) 
logografische spellingen 30 (17) - 10 (10)** 36 (16) - 19 (14)** 

totaal 13 (7) - 6 (3)** 15 (7) - 8 (3)** 

* p <.05; ** p < .01 

Van de totale groep hoort 16,8% bij de orthografisch zwakkeren (lagere score dan 
gemiddeld minus 1 standaarddeviatie). Deze groep (n = 116) maakt gemiddeld 
                                                       
81  df 66,995, t -2,015, p =.048, Cohen’s d 0,7 
82  alfabetisch df 119,241, t -8,633, p <.01, Cohen’s d 1,1; orthografisch df 119,185, t -7,938, p 

<.01, Cohen’s d 1,0; l-morfologisch df 136,739, t -13,657, p <.01, Cohen’s d 1,5; g-
morfologisch df 121,927, t -5,229, p <.01, Cohen’s d 0,6; logografisch df 127,058, t -
10,833, p <.01, Cohen’s d 1,3; totaal df 121,873, t -10,989, p <.01, Cohen’s d 1,3 

83  alfabetisch df 51,250, t -4,003, p < .01, Cohen’s d 0,9; orthografisch df 62,418, t -5,119, p <
.01, Cohen’s d 1,1; l-morfologisch df 69,028, t -6,265, p < .01, Cohen’s d 1,4; g-
morfologisch n.s.; logografisch df 77, t -5,040, p < .01, Cohen’s d 1,1; totaal df 57,402, t -
5,423, p < .01, Cohen’s d 1,2 
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13% (SD 7) van het aantal mogelijke fouten, de orthografisch sterkere groep 6% 
(SD 3), minder dan de helft dus. Ook bij de zwakke EMT-lezers is er een verschil 
tussen de orthografisch zwakke (n =42) en niet-zwakke groep (n =37), hoewel het 
prestatieverschil wat minder groot is: gemiddeld 15% (SD 7) versus 8% (SD 3). 
Uit de berekeningen blijkt dat bij de totale groep en bij de zwakke lezers de or-
thografische kennis het grootste effect heeft op de l-morfologische spellingen, al 
zijn de verschillen met de andere foutsoorten meestal niet erg groot. Verder valt 
op dat orthografische kennis nog wel verschil maakt voor de g-morfologische 
spellingen in de totale groep, maar niet in de groep zwakke lezers. 

Zoals te verwachten maakt orthografische kennis dus ook bij het spellen verschil, 
niet alleen bij normale, maar ook bij zwakke lezers. Zwakke lezers die orthogra-
fisch sterker zijn, halen betere resultaten dan zwakke lezers die dat niet zijn. 
Tegelijkertijd bestaat tussen de subgroepen zwakke EMT-lezers geen verschil in 
fonologische competentie zoals gemeten met de test Woordomkering. Ze zijn 
daarin vergelijkbaar zwak. Dit is een bevestiging van Het Phonological Core Va-
riable Orthographic Difference Model (PCVOD), dat aangeeft dat bij zwakke 
lezers wat de orthografische capaciteiten betreft verschillende profielen kunnen 
worden aangetroffen (Van der Leij & Morfidi, 2006; Bekebrede et al., 2007) 

6.6� Samenvatting�en�conclusies�

Correct spellen is een aspect van geletterdheid waar veel mensen grote waarde 
aan hechten. Het Nederlandse schriftsysteem is tamelijk regelmatig maar com-
plex. Het is gebaseerd op een alfabetisch principe (de foneem-grafeem-koppelin-
gen) en een morfologisch principe, maar autonome spellingregels bepalen de 
uiteindelijke vorm van de woorden. Bijna alle inheemse woorden en driekwart 
van alle niet-inheemse Nederlandse woorden kunnen op basis van deze uitgangs-
punten en regels voorspeld worden. Een beperkt aantal woorden heeft in het 
Nederlands een woordspecifieke spelling die niet te voorspellen is. 

Vergeleken met lezen is spellen een minder geautomatiseerd, meer serieel proces, 
waarbij snelheid minder belangrijk is dan accuratesse en waarbij verschillende 
soorten regels op het juiste moment bewust moeten worden toegepast. Goed spel-



Spellen 

 187

len is daardoor moeilijker dan foutloos lezen en het leren ervan neemt veel meer 
tijd in beslag. Het leren van de klanktekenkoppelingen is het beginpunt van zowel 
lezen als spellen, maar van deze koppelingen wordt bij het spellen al snel ook af-
geweken. De complicaties die zich bij het spellen kunnen voordoen, hebben te 
maken met het orthografische karakter van het Nederlands en met de specifieke 
kenmerken van het spellingproces. 

De deelnemers aan het Brugklasproject spellen gemiddeld 26 van de 40 woorden 
goed en daarbij maken ze gemiddeld 21 fouten, wat 6,7% is van het aantal moge-
lijke fouten (in totaal 314). We hebben vooral deze laatste maat gebruikt om 
foutsoorten, die in verschillende mate voorkomen in de spellingtest, toch te kun-
nen vergelijken. Uit de resultaten blijkt dat meisjes beter spellen dan jongens. Dat 
is in overeenstemming met het verschijnsel dat meisjes in Nederland en een aan-
tal andere landen een kleine tot middelmatige voorsprong op de jongens hebben 
bij taal en lezen, wat onder andere te maken zou kunnen hebben met attitudeken-
merken als belangstelling en motivatie (Van Langen & Driessen, 2006). Er 
bestaan bij spelling net als bij technisch lezen geen verschillen tussen allochtone 
en autochtone leerlingen. 

Zoals verwacht zijn er verschillen tussen de opleidingsniveaus, die variëren van 
een gemiddeld foutenpercentage van 10,8 in het laagste vmbo-niveau, tot 3,3% in 
de gymnasiumgroep. In vmbo-bbl hoort 38% van de leerlingen bij de zwakke 
spellers, in de gymnasiumgroep 0%. Leerlingen in vmbo-bbl en -kbl hebben ge-
middeld een achterstand van twee jaar of meer op de gemiddelde brugklasscore. 
Een van de oorzaken daarvan is wellicht dat spelling een selectiecriterium is voor 
het voortgezet onderwijs. Van de taalvragen in de Cito-toets gaan 20 van de 100 
over spelling. Een oorzaak voor de grote verschillen tussen de vo-types zou ook 
gevonden kunnen worden in verschillen in aard en intensiteit van de spelling-
instructie: toekomstige vwo- en gymnasiumleerlingen worden op de basisschool 
wellicht beter getraind op spelling dan andere leerlingen. Een belangrijke factor 
zal zeker ook zijn dat spelling een beroep doet op intellectuele capaciteiten: er is 
zoals hierboven is aangegeven een goed ingericht langetermijngeheugen voor no-
dig, kennis van een groot aantal autonome spellingregels, abstractievermogen en 
een goede strategische aanpak.  
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Analyse�van�de�spelfouten�
De fouten die de leerlingen in de spellingtest maakten zijn geanalyseerd en on-
dergebracht in vijf linguïstische foutencategorieën. In absolute zin werden bij de 
spellingtest de meeste fouten gemaakt in de alfabetische spellingen. Hoewel de 
kans om een alfabetische fout te maken vele malen groter is dan de kans om een 
andere fout te maken, is toch opvallend dat brugklasleerlingen nog gemiddeld 14 
alfabetische fouten maken in de 40 woorden. Vanaf groep 4 van de basisschool, 
als men begint met het aanleren van de spellingregels, wordt immers al aangeno-
men dat leerlingen de foneem-grafeem-koppelingen beheersen. Maar ondanks het 
gegeven dat leerlingen in onderzoek aangeven spellen zonder fouten belangrijk te 
vinden, heeft dit verschijnsel misschien toch te maken met een ‘msn-effect’. Tij-
dens het chatten gebruiken jongeren msn-taal, waarvan de kenmerken zijn: 
gebruik van emoticons84, afkortingen en spreektaal (Wikipedia, 22 november 
2007). Ze typen woorden als ‘cker’(zeker), ‘srry’ (sorry), ‘me2’ (ik ook) en aand8 
(aandacht). Chatten moet vooral razendsnel gaan en het is vanzelfsprekend dat de 
conventies van de spelling dan wel eens op de tweede plaats komen. 

Hoewel de absolute aantallen alfabetische fouten groot zijn, ontstaat er een ander 
beeld wanneer gekeken wordt naar het percentage mogelijke fouten. Dan blijkt dat 
in verhouding het kleinste percentage fouten is gemaakt in de alfabetische en or-
thografische categorie. Deze spellingen zijn voor veel leerlingen dus kennelijk 
relatief eenvoudig. De lexicaal-morfologische spellingen en ook de logografische 
spellingen blijken veel moeilijker en zoals verwacht zijn de grammaticaal-
morfologische spellingen, waarbij over de grenzen van het woord heen gekeken 
moet worden naar de functie van het woord in de zin voor alle brugklasleerlingen 
het moeilijkst, wellicht omdat voor de spelling van de homofone vormen waar het 
hier meestal om gaat (dezelfde uitspraak, maar een verschillende spelling, bij-
voorbeeld: vermelde/vermeldde, word/wordt, verandert/veranderd), morfolo-
gische en syntactische analyse vereist is, waar deze leeftijdsgroep vaak nog niet 
goed toe in staat is. Bovendien speelt bij de spelling van deze woordvormen het 
langetermijngeheugen een rol: er zijn twee mogelijke spellingen, of onderdelen 
ervan, opgeslagen en deze vormen concurreren met elkaar. Uit psycholinguïstisch 
onderzoek blijkt ook (Sandra, 2001) dat in zulke gevallen de frequentste vorm 

                                                       
84  Symbolen die emoties weergeven door middel van een plaatje of een combinatie van lees- 

en lettertekens. 
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vaker correct gespeld wordt. Na de grammaticaal-morfologische spellingen zijn 
de lexicaal-morfologische en logografische spellingen het moeilijkst.  

Volgens Frith (1985) en Caravolas (2005) is de volgorde van verwerving van de 
verschillende spellingen voor alle alfabetische talen hetzelfde. De meeste brug-
klassers blijken het door Frith geschetste eindniveau wat de alfabetische en 
orthografische spellingen betreft bij Nederlands wel ongeveer bereikt te hebben. 
Alleen zwakke lezers zitten nog in de overgangsfase van fonologisch naar ortho-
grafisch (zie verderop). De morfologische en logografische spellingen komen in 
de taxonomie van Frith niet voor, en die leveren nu juist voor Nederlandse brug-
klassers de meeste problemen op. Senechal (2000) vond voor Franse kinderen in 
groep 4 dat woorden met regelmatige spellingen (gevormd via regelmatige klank-
tekenkoppelingen of orthografische regels) het eenvoudigst te spellen zijn, daarna 
volgen de morfologische spellingen en tot slot de logografische.  

Tussen de fouten van zwakke en niet-zwakke spellers bestaat vooral een kwanti-
tatief verschil: in alle foutsoorten maken zwakke spellers meer fouten. Een 
uitzondering vormen de grammaticaal bepaalde morfologische fouten, waar ook 
betere spellers nog vaak over struikelen. Dat is in overeenstemming met de be-
vinding van Bosman et al. (2006) dat deze spellingcategorie zelfs bij gevorderde 
en hoogopgeleide spellers (universitaire studenten) nog een struikelblok is. 
Zwakke spellers zijn daardoor in de onderwijspraktijk niet te herkennen aan de 
soorten fouten die ze maken. Een duidelijk kwalitatief verschil is wel dat zwakke 
spellers over het algemeen meer fouten maken die fonologisch onacceptabel zijn 
dan niet-zwakke spellers (53% versus 20%). Dat kan te maken hebben met tekor-
ten in de fonologische verwerking, met het kiezen van de verkeerde strategie 
(woordbeeldstrategie waar de fonologische strategie vereist is), of simpelweg met 
het onvoldoende controleren van het spellingproces. Aan deze fonologisch onac-
ceptabele fouten zijn zwakke spellers wellicht wel te herkennen. 

Voorspellers�voor�spellen�in�vergelijking�met�technisch�lezen�
Wat cognitieve en achtergrondvariabelen voor het spellen betreft, blijkt in de re-
gressieanalyse dat opleidingsniveau een belangrijke factor is voor de spelling-
vaardigheid. In tegenstelling tot technisch lezen zijn de indicatorvariabelen van de 
afzonderlijke opleidingsniveaus bij spellen ook vrijwel steeds significant. Erva-
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ringsfactoren als woordkennis en leeservaring verklaren hierna echter geen vari-
antie meer. Wellicht wordt de invloed hiervan ‘afgevangen’ door het 
opleidingsniveau. Zoals verwacht is het fonologisch decoderen de tweede factor 
van belang, hoewel veel minder belangrijk dan bij technisch lezen (14% versus 
42% R2-change). En omdat voor het spellen de kwaliteit van de orthografische 
opslag belangrijker is dan voor het lezen, levert de orthografische competentie bij 
spellen inderdaad een grotere bijdrage aan de variantie dan bij het technisch le-
zen: 7% R2-change versus 3% R2-change. Daarbij moet echter in aanmerking 
worden genomen dat het parallelle regressiemodel bij spellen wat minder varian-
tie verklaart dan bij lezen (58% tegenover 67%). Niet alle factoren die voor 
spellen belangrijk zijn, worden dus door dit model gedekt. Bij uitbreiding van het 
model zal de beperkte hoeveelheid variantie die verklaard wordt door het fonolo-
gisch decoderen waarschijnlijk wel blijven bestaan. Het is een aanwijzing dat 
‘spellen via de oren’ zoals Frith (1980) het noemde, inderdaad minder adequaat 
is. Een speller die de klanken die hij hoort, simpelweg omzet in letters, komt vaak 
bij verkeerde spellingen terecht. Een beter passend regressiemodel voor spellen 
zou onder andere een maat voor morfologische kennis moeten bevatten, omdat 
het morfologische principe bij spellen zo’n belangrijke plaats inneemt. Ook een 
test of een enquête waarmee wordt nagegaan of leerlingen strategisch te werk 
kunnen gaan, de juiste strategieën toepassen en hun spellen monitoren, zou kun-
nen bijdragen aan een beter model. 

Het�spellen�van�zwakke�lezers�
Technisch lezen en spellen hangen tamelijk sterk met elkaar samen. Deze correla-
tie betekent dat dat niet zwak scoren bij spellen bijna altijd (in 93% van de 
gevallen) ook betekent dat het technisch lezen redelijk is, en andersom, als het 
technisch lezen niet zwak is, betekent dat heel vaak (in 90% van de gevallen) ook 
een redelijke (niet-zwakke) score bij spellen. Is het spellen of het lezen echter wél 
zwak, dan hoeft de andere vaardigheid niet ook zwak te zijn. In het Brugklason-
derzoek konden we drie groepen onderscheiden die uitvallen bij lezen en/of 
spellen: 9% valt alleen bij spellen uit, 6% alleen bij lezen, eveneens 6% scoort 
slecht bij beide activiteiten.  

Kenmerkend voor de groep met een specifiek spellingprobleem is dat deze in ver-
gelijking met de dubbelzwakke groep wat sterker is in het fonologisch decoderen, 
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dat voor lezen zo belangrijk is. De oorzaak van het probleem van deze groep moet 
mogelijk gezocht worden in tekorten in het voorgaande onderwijs (te weinig ge-
oefend, te weinig regels geleerd), of in persoonlijkheidskenmerken van de 
leerlingen, bijvoorbeeld aandachttekorten, waardoor de strategische aanpak niet 
goed is en de spelling te weinig wordt gecontroleerd. Leerlingen in deze subgroep 
maken ook minder fouten die fonologisch onacceptabel zijn dan de dubbelzwakke 
groep, zoals ook Frith (1980) gevonden heeft. 

De bijzondere groep die alleen bij lezen uitvalt heeft in vergelijking met de dub-
belzwakke groep vooral meer orthografische kennis, die voor spellen belangrijker 
is dan voor lezen. In de snelheidsmaten verschillen de groepen niet, wat bevestigt 
dat voor het lezen die snelheid kennelijk wel belangrijk is. Bovendien kan bij de 
relatief betere spellers van deze groep sprake zijn van compensatie van onderlig-
gende tekorten door een betere strategische aanpak. Hoewel op basis van de 
theorie niet verwacht, wordt het bestaan van deze subgroep in de praktijk wel 
waargenomen. Het gaat dan meestal om leerlingen die veel extra ondersteuning 
hebben gehad bij het spellen. Mogelijk hebben zij daarin het compensatiegedrag 
kunnen ontwikkelen. 

De foutenpercentages van zwakke lezers zijn bij het spellen in alle categorieën 
meer dan één en soms twee standaarddeviaties hoger dan die van niet-zwakke le-
zers, met een uitschieter naar 2,5 bij de logografische spellingen. Het zijn dus 
deze laatste spellingen die voor zwakke lezers het moeilijkst zijn. Bovendien ma-
ken zwakke lezers wat minder fouten die fonologisch acceptabel zijn vergeleken 
met de niet-zwakke groep, maar dat verschil is niet heel groot (49% tegenover 
63%). De conclusie moet daarom zijn dat zwakke lezers waarschijnlijk niet aan 
hun spelfouten herkend kunnen worden, wellicht ook niet aan het feit dat hun fou-
ten vaker fonologisch onacceptabel zijn. Het is dus begrijpelijk dat zelfs ervaren 
leraren het kwalitatieve verschil in het foutenpatroon van zwakke en niet-zwakke 
lezers niet opmerken, zoals Cassar et al. (2005) aangeven. 

Tussen de twee subgroepen zwakke spellers (al dan niet in combinatie met zwak 
lezen) bestaat wel een kwalitatief verschil. De eerste groep maakt in de orthogra-
fische en logografische categorie meer fouten dan de zwakke spellers die niet 
zwak lezen. Deze leerlingen hebben dus nog moeite met de basale regel voor de 
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spelling van enkele of dubbele klinkers en medeklinkers (orthografische spellin-
gen), zoals in ‘paar-paren’ en ‘ham-hammen’. Wellicht is dat te verklaren op 
basis van het gegeven dat deze spellingen fonologisch consistent zijn, maar mor-
fologisch inconsistent (Landerl & Reitsma, 2005). De regels voor deze spellingen 
worden echter al in groep 4 van de basisschool aangeleerd en gedurende de hele 
schoolperiode geoefend. Ze leveren in de brugklas voor de meeste leerlingen geen 
problemen meer op. Bij de andere foutencategorie die verschil maakt, de logogra-
fische spellingen, gaat het om onregelmatige, weinig voorkomende, klankteken-
koppelingen. Bij het spellen hiervan wordt een groter beroep gedaan op de 
kwaliteit van de representaties in het langetermijngeheugen. Dat zwakke spellers 
die ook zwak lezen veel fouten maken in deze categorie is een aanwijzing dat de 
woorden niet (goed) zijn opgeslagen.  

Zoals verwacht maakt orthografische kennis ook bij het spellen verschil, niet al-
leen bij normale, maar ook bij zwakke lezers. Zwakke lezers die orthografisch 
sterker zijn, halen betere resultaten dan zwakke lezers die dat niet zijn. Tegelijker-
tijd bestaat tussen de subgroepen zwakke EMT-lezers geen verschil in 
fonologische competentie zoals gemeten met de test Woordomkering. Ze zijn 
daarin vergelijkbaar zwak. Dit kan gezien worden als een bevestiging van Het 
Phonological Core Variable Orthographic Difference Model (PCVOD), dat aan-
geeft dat bij zwakke lezers wat de orthografische capaciteiten betreft verschil-
lende profielen kunnen worden aangetroffen (Van der Leij & Morfidi, 2006; 
Bekebrede et al., 2007). Uit de berekeningen blijkt dat bij de totale groep en bij 
de zwakke lezers verschillen in orthografische kennis het grootste effect hebben 
op de lexicaal-morfologische spellingen al zijn de verschillen met de andere fout-
soorten meestal niet erg groot. Een conclusie kan daarom zijn dat orthografische 
kennis van belang is voor alle spellingen.  

Concluderend kan gezegd worden dat voor zwakke lezers de Nederlandse ortho-
grafie bij het spellen meer problemen oplevert dan voor niet-zwakke lezers. We 
hebben vastgesteld dat wanneer leerlingen niet zwak scoren bij spellen, in 93% 
van de gevallen ook het lezen niet zwak is. Uit dit gegeven kan de conclusie ge-
trokken worden dat een snel en klassikaal af te nemen spellingtest (bij deze test 
gemiddeld 7 minuten) ook een goede eerste stap is voor het signaleren van lees-
problemen.


