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7� Engels�
�

Technisch lezen, spellen, vergelijking met het Nederlands, subgroepen 

Engels is een wereldtaal en in het Nederlandse onderwijs van oudsher een belangrijk 
vak dat gegeven wordt in alle vormen van voortgezet onderwijs. Sinds 1985 is Engels 
bovendien een verplicht vak voor groep 7 en 8 van de basisschool. Bij het onderzoek 
naar taalverwerking in de brugklas is daarom niet alleen gekeken naar de prestaties en 
vorderingen bij Nederlands, maar ook bij Engels, met als doel om na te gaan of tekor-
ten bij taalverwerking in de moedertaal, ook en in dezelfde mate optreden bij de 
verwerking van Engels als tweede taal. 

De�orthografie�van�het�Engels�
De orthografieën van het Nederlands en het Engels worden beschouwd als systemen 
die nogal van elkaar verschillen. In elk geval neemt het leren leren lezen en spellen in 
het Engels drie keer zoveel tijd in beslag dan in meer transparante talen (Seymour, 
Aro & Erskine, 2003; Goswami, Ziegler & Richardson, 2005; Ziegler & Goswami, 
2006). De vraag is wat het Engelse systeem zo moeilijk maakt.  

De basis van het Engels wordt zoals bij elke alfabetische taal gevormd door systema-
tische koppelingen tussen grafemen en fonemen. Een eerste factor die de moeilijkheid 
van zo’n taal bepaalt is het aantal ‘bouwstenen’ van het orthografische systeem. Dat 
verschilt per taal. Zo telt het Engels 44 fonemen en 179 schrijfwijzen in alleen al de 
monosyllabische woorden (Van Berkel, 1999)85, terwijl het inheemse Nederlands 33 
fonemen telt, waaraan in totaal slechts 76 - ook meersyllabische - schrijfwijzen ge-

                                                            
85  Sommige onderzoekers komen voor het Engels nog aan (veel) grotere aantallen: Dewey (1971)    

noemt 41 fonemen die op 561 verschillende manieren geschreven kunnen worden. LACUS 
(Linguistic Association of Canada and the United States) heeft volgens Paulesu (2000) 40 fo-
nemen en  1120 schrijfwijzen geteld. ‘Schrijfwijzen’ is overigens een breder begrip dan 
grafemen, omdat hierin ook grafeemcombinaties zijn meegeteld. 
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koppeld kunnen zijn (Nunn, 1998)86. De complexiteit van een taal wordt op de tweede 
plaats bepaald door de relaties tussen de bouwstenen, het systeem dat ze samen vor-
men. We hebben het dan bijvoorbeeld over de condities die bepalen welke fonemen 
bij welke schrijfwijzen horen. Daarnaast spelen de morfemen een belangrijke rol, 
waardoor zoals Carney (1994) aangeeft: ‘The English writing system is (...) not simply 
concerned with mapping phonemes into letters. To a large extend it tries to offer the 
reader a constant spelling for a morpheme, in spite of the pronunciation of the mor-
pheme in different contexts. Hence the system is in part morphophonemic rather than 
purely phonemic.’87

Op basis van haar analyse van de Engelse orthografie stelt Van Berkel (1999) vast dat 
in het Engels de meeste fonemen in 80% van de gevallen consistent geschreven wor-
den. Soms is er sprake van twee of drie varianten, maar als je de context erbij betrekt 
is al gauw geen sprake meer van ambiguïteit. Haar conclusie luidt dan ook: ‘Uit de 
beschrijving komt een beeld naar voren van een complex, maar in grote lijnen consis-
tent systeem’ (Van Berkel 1999, p. 114). Op dit punt sluit zij zich dus niet aan bij het 
oordeel van de meeste gedragswetenschappers, die het Engels karakteriseren als niet 
alleen een complexe, maar ook een inconsistente taal (Treiman, Mullennix, Bijeljac-
Babic & Richmond-Welty 1995, Landerl, Wimmer & Frith, 1997; Frith, Wimmer & 
Landerl, 1998, Martensen et al., 2000, Seymour et al., 2003; Ehri 2005; Ziegler & 
Goswami, 2005; Ziegler & Goswami, 2006; Share, submitted). Dit verschil van op-

                                                            
86   Dat is nog niet zo beknopt als het Italiaans dat slechts 25 fonemen heeft, die weergegeven kun-

nen worden door middel van 33 grafemen (Paulesu, 2000).  
87   De complexiteit van het Engels heeft met de geschiedenis van de taal te maken. Het oude Engels  
      was oorspronkelijk een groep dialecten waarvan het Anglo-Saksisch de dominante taal werd. Er  
   waren invasies van Skandinaviërs, eeuwenlange overheersing door Normandiërs die de Ro-

maanse talen binnenbrachten en invloeden van de Germaanse talen. Hierdoor is het Engels een 
gemengde Germaans-Romaanse taal geworden, met veel leenwoorden en een enorm vocabulai-
re. De laatste 200 jaar zijn er bovendien in het Engels geen spellinghervormingen geweest, 
hoewel veel pogingen daartoe zijn ondernomen. Dat heeft te maken met conservatisme van de 
taalgebruikers, de vaak onhaalbare doelen van de taalhervormers, en met het besef dat bij een 
verandering in de richting van een meer fonemisch systeem morfologisch uitgewerkte semanti-
sche verwantschappen zoals in ‘cone/conic’ en ‘south/southern’ verloren zouden gaan 
(Venezky, 1980). 
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vatting heeft wellicht te maken met de discipline van waaruit uitspraken worden ge-
daan over de taal. Gedragswetenschappers onderzoeken het taalgedrag van proefper-
sonen en baseren hun opvattingen over het Engels op de resultaten van dat onderzoek. 
In de meeste gevallen is daarbij een relatief beperkt deel van de Engelse orthografie 
betrokken. Van Berkel, zich baserend op studies van het Engels zoals die van Carney 
(1994), kijkt echter primair naar de taal als zodanig en beschrijft alle aspecten van het 
Engelse schriftsysteem.88

Crosslinguïstisch�onderzoek�
Het Engels verschilt niet principieel van het Nederlands: in beide talen wordt de alfa-
betische basis gevormd door correspondenties tussen fonemen en grafemen; in beide 
talen bestaan voorspelbare en niet-voorspelbare correspondenties tussen deze koppe-
lingen; in beide talen is sprake van een morfologisch principe dat bepaalt dat 
woorddelen met dezelfde betekenis in verschillende constructies vaak hetzelfde ge-
schreven worden. Onderzoek naar (leren) lezen in verschillende talen laat echter 
onveranderlijk zien dat er wat dit betreft wel grote verschillen zijn tussen het Engels 
en de meeste andere talen (Landerl et al., 1997; Seymour et al., 2003; Ziegler & Gos-
wami, 2006). Aan dit crosslinguïstische onderzoek kleven echter nogal wat proble-
men. Om te beginnen is het steeds de vraag of de items die gelezen moeten worden 
wel vergelijkbaar zijn: zijn het items die in dezelfde fase van het leesonderwijs aan-
geboden worden? Is de structuur van de woorden vergelijkbaar? Hebben de woorden 
                                                            
88   Treiman et al. (1995) kijken bijvoorbeeld alleen naar monosyllabische woorden, evenals Mar-

tensen et al. (2000)  en Ziegler & Goswami (2005). Landerl, Wimmer & Frith (1997) maken 
zelf geen analyse van het Engels, maar plakken wel het etiket ‘inconsistent’ op de taal en noe-
men een aantal voorbeelden. Frith et al. (1998) baseren zich op Plaut, McClelland, Seidenberg 
& Patterson (1996), die een up-date van het connectionistisch leesmodel van Seidenberg & Mc-
Clelland (1989) ontwikkelden (eveneens alleen voor monosyllabische woorden) en in hun 
artikel het Engels een quasi-regelmatig systeem noemen, dat bepaald wordt door de kenmerken 
‘frequentie’ en ‘consistentie’. De relatie tussen input (letters) en output (klanken) is volgens hen 
systematisch, maar er zijn veel uitzonderingen. In Seymour et al. (2003) is niet duidelijk op 
welke analyse de schrijvers hun oordeel over de orthografische inconsistenties van het Engels 
baseren, alleen dat dyslexieonderzoekers uit 16 verschillende landen dat in een Europees onder-
zoeksproject hebben vastgesteld. Ehri (2005) en Ziegler & Goswami (2006) baseren zich 
vervolgens weer op Seymour et al. 
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dezelfde frequentie? Is het aantal buurwoorden gelijk?. En hoe staat het met de fre-
quenties van die buurwoorden? Zo hebben Landerl et al. (1997) lijsten gemaakt van 
een-, twee-, en drielettergrepige Duitse en Engelse woorden die hetzelfde zijn in deze 
twee talen, of veel op elkaar lijken. Bij sommige duo’s wordt melding gemaakt van 
parallelle frequentie, maar lang niet altijd. Het kan goed zijn dat vergelijkbare woor-
den in de ene taal veel minder frequent zijn, of veel moeilijker, dan in de andere taal. 
Seymour heeft voor zijn onderzoek bij beginnende lezers in 12 verschillende landen 
woorden geselecteerd die in de eerste maanden van het leesonderwijs aangeboden 
worden. Tussen de items bestaan echter grote verschillen. Zo zijn de Nederlandse 
items allemaal eenlettergrepig, terwijl op de Engelse lijst twee- en zelfs drielettergre-
pige woorden staan, die soms ook nog geleed zijn89. Bovendien staan op de Engelse 
lijst wel woorden met medeklinkerclusters en op de Nederlandse lijst niet. Alleen al 
op basis van de itemselectie is dus te voorspellen dat Engelse kinderen minder goed 
zullen presteren na dezelfde beperkte hoeveelheid instructie. En wat dat laatste be-
treft: het is vanzelfsprekend ook altijd de vraag wat het effect is van verschillen in 
instructie. Snowling (1996) geeft bijvoorbeeld aan dat zwakke Engelse lezers kunnen 
profiteren van een systematische aanpak waarbij wordt uitgegaan van de fonemen, 
maar daar is veel debat over, want dat is niet de instructie die in Engelstalige landen 
het meest gebruikt wordt. In tegenstelling daarmee lijkt de opvatting van Landerl 
(2000), die vond dat bij Engelse kinderen een systematische fonologische aanpak - 
zoals in Duitsland gebruikelijk is - geen verschil maakte: Engelse kinderen bleven na 
dezelfde hoeveelheid instructie veel meer fouten maken. 

In zijn artikel over anglocentrisme in het leesonderzoek laat Share (submitted) alle 
hiervoor genoemde bedenkingen bij het crosslinguïstische onderzoek de revue passe-
ren. Hij sluit echter af met de opmerking dat weliswaar geen enkele studie alle 
relevante item- en subjectvariabelen afdoende heeft kunnen controleren, maar dat een 
grote hoeveelheid bewijs onomstotelijk laat zien dat - in elk geval voor de beginnende 
taalleerder - het Engels absoluut exceptioneel is. De taal wijkt af van veel andere talen 
waar het gaat om het grotere aantal fonemen en schrijfwijzen, het grotere aantal con-

                                                            
89  Meerlettergrepige items zijn: yellow, birthday, teacher, elephant, Tuesday, about, many, every 
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dities (regels) die bepalen hoe een woord moet worden uitgesproken of gespeld en het 
grotere aantal woordspecifieke spellingen. En hoewel de meeste koppelingen tussen 
tekens en klanken dus voorspelbaar zijn, is er zolang de regels niet beheerst worden 
voor lezer en speller vaak sprake van ambiguïteit. Bij het leren van Engels duurt deze 
onzekere periode lang. Engelse kinderen doen er ongeveer 3 jaar over om de ‘code’ 
van hun taal te leren; kinderen in andere landen bereiken dat niveau meestal al (ruim) 
binnen het eerste instructiejaar (Seymour et al., 2003). Conclusie moet zijn dat het 
Engels in elk geval door een reeks omvangverschillen complexer is en daardoor 
moeilijker aan te leren dan een minder complexe taal als het Nederlands. Het is echter 
nog wel de vraag of het lezen in beide talen ook een verschillende aanpak vraagt.  

Een�andere�manier�van�lezen�
Leesonderzoek heeft uitgewezen dat lezers in minder complexe talen andere fouten 
maken dan Engelse lezers. Zij zouden onregelmatige woorden vaker uitspreken vol-
gens de regelmatige grafeem-foneem-omzettingsregels (Seymour et al. 2003), 
bijvoorbeeld in het Nederlands het Engelse leenwoord ‘cake’ uitspreken als /ka:-kə/. 
Zij zouden bovendien bij het lezen van onbekende en niet-bestaande woorden vooral 
een alfabetische aanpak hebben, dat wil zeggen kleine eenheden (grafemen) serieel 
omzetten in klanken. Deze aanpak werkt in elk geval goed bij monosyllabische woor-
den, zoals Martensen et al. (2000) voor het Nederlands aannemelijk hebben gemaakt. 
Engelse lezers daarentegen zouden bij het lezen pseudowoorden vaker vervangen 
door een bestaand woord. Een andere aanwijzing dat er in het Engels op een wat an-
dere manier gelezen wordt, vinden leesonderzoekers in het woordlengte-effect: Duitse 
lezers blijken langere bestaande en niet bestaande woorden in verhouding langzamer 
te lezen dan korte woorden, omdat ze meer gebruik zouden maken van kleinere ver-
werkingseenheden die ze serieel verwerken, de aanpak waarmee ze hebben leren 
lezen. Engelse lezers echter, die vaker grotere gehelen parallel zouden verwerken, la-
ten een kleiner woordlengte-effect zien (Ziegler & Goswami, 2006). Martens (2006) 
vond overigens bij Nederlandse lezers in groep vier ook maar een klein lengte-effect 
bij het lezen van bestaande woorden en pseudowoorden, en dan vooral bij dyslecti-
sche lezers. En Zoccolotti, De Luca, Di Pace, Gasperini, Judica en Spinelli (2005) 
vonden bij Italiaanse lezers van deze leeftijdsgroep geen woordlengte-effect bij be-
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staande woorden van drie tot vijf letters. Bij volwassenen ontbrak dit effect tot aan 
bestaande woorden van acht letters.  

Engelse lezers zouden zich bij het lezen noodgedwongen meer richten op het omzet-
ten van grotere sublexicale eenheden. Met name het rijm90 wordt vaak genoemd als 
belangrijke onderscheidende eenheid voor de Engelse lezer (Treiman et al., 1995; 
Landerl et al., 1997; Seymour et al., 2003). Doordat Engelse lezers moeten werken 
met grotere eenheden wordt het aantal koppelingen dat zij moeten leren gebruiken om 
woorden vlot te kunnen lezen (en spellen) veel groter en dat kost vanzelfsprekend 
meer tijd. Nu komt het inderdaad in het Engels regelmatig voor dat het rijm aanwij-
zingen geeft voor de uitspraak van de klinkers, bijvoorbeeld in woorden met de 
zogenaamde e-markering als ‘like’ en ‘name’91. Maar er zijn in het Engels ook veel 
voorbeelden te vinden van rijm met dezelfde orthografische vorm, maar een verschil-
lende uitspraak, bijvoorbeeld in ‘have’ en ‘shave’. In het Engels kan bovendien, zoals 
in veel andere talen (ook het Nederlands) naast het rijm ook de onset bepalend zijn 
voor de uitspraak: de <w(h)> aan het begin van een woord of syllabe zorgt ervoor dat 
de erop volgende <a> als /ɒ/ wordt uitgesproken (what) en de <ar> als / : r/ (warm). 
Ook de op een klank volgende letters kunnen van invloed zijn op de uitspraak, bij-
voorbeeld in ‘car’, waar de letter r een andere uitspraak van de <a> veroorzaakt, en in 
meersyllabische woorden als ‘baby’ en ‘babble’, waar - net als in het Nederlands - de 
enkele of dubbele <b> zorgen voor uitspraakverschil. Het zijn verschijnselen waar-
mee we dus over de grenzen van het rijm en de syllabe heen gaan. Veel onderzoek 
beperkt zich echter tot monosyllabische woorden (Treiman et al. 1995, Martensen et 
al. 2000, Ziegler & Goswami 2005), of in elk geval tot ongelede woorden (Seymour 

                                                            
90  Elke syllabe bestaat uit onset (beginletter(s)) en rijm (de rest). Het rijm kan weer opgesplitst 

worden in nucleus (meestal klinker(s)) en coda (eindletter(s)). Het woord ‘been’ bestaat dus bij-
voorbeeld uit ’b’(onset) en ‘een’ (rijm) en het rijm valt uiteen in ‘ee’ (nucleus) en ‘n’(coda). 
Alleen de nucleus is verplicht in Nederlandse woorden, andere delen kunnen ontbreken (Booij, 
1995). 

91  Woorden met een -e op het eind komen een kleine 1000 keer voor in de Celex database, maar de 
uitspraak is niet altijd even regelmatig. Naast ‘age’ en ‘cake’ heb je bijvoorbeeld ‘aye’ en ‘awe’ 
die geen /e:/ als klank hebben. Deze laatste voorbeelden zijn echter nogal uitzonderlijk en de -e 
op het eind heeft daar een andere functie. 
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et al., 2003; Ehri 2005). Bij langere woorden zijn lettergreepindeling, morfologie en 
vooral ook klemtoontoekenning belangrijk voor de uitspraak.  

Paulesu et al. (2000) en Fiez (2000) komen met steun voor het idee dat bij Engelse le-
zers sprake is van kwalitatief andere verwerking dan bij lezers in minder complexe 
talen, maar nu uit de hoek van het hersenonderzoek. Meer dan bij Italiaanse lezers 
blijkt tijdens het lezen van pseudowoorden bij Engelse lezers het gebied in de herse-
nen geactiveerd te zijn dat ook actief is bij woordvinding, het benoemen van objecten 
en andere semantische taken. De verklaring van de onderzoekers is dat voor het vin-
den van de uitspraak van bestaande Engels woorden mogelijk vaker toegang nodig is 
tot de semantische informatie in het langetermijngeheugen. Ambivalenties zouden 
worden opgelost door eerst buurwoorden te activeren en vervolgens op basis van de 
betekenis de juiste uitspraak te kiezen, opnieuw een meer parallelle manier van ver-
werken dus. Het onderzoek laat ook zien dat Engelse lezers deze manier van lezen 
ook proberen toe te passen bij het lezen van pseudowoorden, wat ook de reden kan 
zijn dat ze bij het lezen deze pseudo-woorden vaak vervangen door bestaande woor-
den. Hoewel niet altijd eenduidig, zijn er dus wel aanwijzingen dat talen met een 
verschillende complexiteit een verschillend beroep doen op de competenties van taal-
gebruikers.  

Volgens Ziegler en Goswami (2006) moeten Engelse lezers niet zozeer alleen het rijm 
effectief kunnen omzetten, maar flexibel en adaptief gebruik kunnen maken van ver-
schillende unitgroottes. Afhankelijk van het woord dat zij onder ogen krijgen, moeten 
zij naar de afzonderlijke letter(s) kijken, naar lettercombinaties, naar rijm, syllabe, of 
het hele woord. Het is de vraag of Nederlandse lezers het zoveel anders doen. In het 
Nederlands zouden weliswaar - vaker dan in het Engels - letters rechtstreeks omgezet 
kunnen worden in klanken, maar vooral bij langere woorden moet de Nederlandse le-
zer ook naar lettercombinaties kijken om te weten hoe een klinker moet worden 
uitgesproken, of naar het hele onregelmatige woord, omdat sprake is van een logogra-
fische spelling, bijvoorbeeld bij veel leenwoorden.  
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In de connectionistische opvatting van het leesproces die ten grondslag ligt aan de 
theorie in hoofdstuk 1, wordt ervan uitgegaan dat de fonologie in het langetermijnge-
heugen connecties heeft met informatie op elk niveau van orthografische 
representatie: op woordniveau, syllabeniveau, rijmniveau, letterniveau (zie ook Kim, 
Taft & Davis 2004). Dat zou in alle talen hetzelfde zijn. Aannemelijk lijkt vervolgens 
dat alle lezers in alle talen altijd eerst proberen om tot directe woordherkenning te 
komen, omdat deze aanpak verreweg de snelste manier van lezen oplevert. Dat de 
grafeem-foneem-koppelingen van een taal te beregelen zijn, betekent niet dat in het 
leesproces ook altijd regels worden toegepast. Daar is bij vloeiend lezen helemaal 
geen tijd voor. Connectionistische leesmodellen gaan er wel van uit dat de lezer ge-
bruikmaakt van de statistische regelmatigheden van een taal: veelgelezen woorden en 
woorddelen zijn daardoor geactiveerd en kunnen snel herkend worden. Dit sluit aan 
bij de opvatting van Share (submitted) dat het eigenlijk bij het leesproces niet gaat om 
de tegenstelling tussen regelmatige en onregelmatige woorden, maar om ‘bekend’ 
versus ‘onbekend’. Voor alle woorden in alle talen geldt dat ze in het begin sublexi-
caal gedecodeerd moeten worden, en ook dat - als dat goed gaat - ze op een bepaald 
moment snel en automatisch herkend worden, onafhankelijk van de mate van regel-
matigheid. ‘In het begin’ wil hier zeggen: in de eerste periode van het leesonderwijs, 
maar ook: de eerste keer/keren dat een lezer een nieuw woord tegenkomt. Hoe vaker 
het decoderen heeft plaatsgevonden, hoe meer orthografische kennis wordt opgesla-
gen in het langetermijngeheugen, en hoe beter de kwaliteit van de orthografische 
opslag. Zolang echter de statistische kennis nog beperkt is, wordt de lezer - vooral bij 
het complexe Engels - nog vaak geconfronteerd met ambiguïteit. Vooral bij het lezen 
van laagfrequente, onbekende of niet-bestaande woorden. Is die kennis er wel, dan 
heeft het complexe Engels voor de gevorderde lezer niet alleen maar nadelen. 

Voordelen�van�het�Engels�
Het Engelse spellingsysteem komt volgens Carney (1994) (die Chomsky & Halle, 
1968 citeert) in de buurt van het voor de lezer optimale orthografische systeem dat 
voor elk woord een afzonderlijke representatie heeft. Nadat lezers de belangrijkste 
grafeem-foneem-koppelingen en de conventies die daarbij een rol spelen hebben aan-
geleerd, zijn immers voor de woordherkenning afzonderlijke representaties van 
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woorden met onderscheiden betekenissen prettig. De leessnelheid zou erdoor versneld 
kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het visuele verschil tussen ‘to’, ‘too’ en ‘two’. 
Handig om deze woorden meteen aan de visuele vorm te herkennen.  

Versnelde herkenning zou zich ook kunnen voordoen bij woorden met constant ge-
spelde morfemen die in verschillende contexten verschillend worden uitgesproken, 
bijvoorbeeld de verledentijdsuitgang in ‘worked’, ‘lived’ en ‘landed’, en basiswoor-
den die in samenstellingen of afleidingen gehandhaafd blijven: cup/cupboard, 
sign/signature, cone/conic. De lezer ziet daardoor verbanden tussen de woorden die 
een luisteraar niet kan opmerken. Van Berkel (1999) signaleert bovendien dat in de 
Engelse orthografie ten behoeve van de heterografie (homofone woorden, die ver-
schillend geschreven worden) vaak afgeweken wordt van geldende conventies voor 
de spelling van woorden, bijvoorbeeld: (regel 1) dubbele consonanten op het eind van 
eenlettergrepige woorden blijven gewoonlijk beperkt tot <ff>, <ll>, <ss> en <ck>, 
maar.... naast ‘whir’ bestaat toch ‘whirr’, naast ‘but’ bestaat toch ‘butt’; (regel 2) na 
<w(h)> en <qu> wordt /ɒ/ als <a> gespeld, maar.... naast ‘wadge’ bestaat toch ‘wod-
ge’, naast ‘what’ en ‘watt’ bestaat toch ‘wot’, naast ‘swap’ bestaat toch ‘swop’, naast 
‘quad’ bestaat ‘quod’.  

Hoewel door deze bijzondere kenmerken van het Engels bepaalde woorden sneller 
herkend zouden kunnen worden is geen onderzoek bekend waaruit blijkt dat dit ver-
schijnsel zich bij gevorderde lezers inderdaad voordoet. Wel blijkt uit Zweeds 
onderzoek dat een groep Zweedse dyslectische studenten de voorkeur geeft aan het 
lezen van Engelse artikelen boven Zweedse (Miller-Guron & Lundberg, 2000). Dat 
gegeven zou met het voorgaande te maken kunnen hebben, maar er zijn ook andere 
verklaringen mogelijk.  

In elk geval is duidelijk dat het Engels - als het al voordelen oplevert voor de gevor-
derde lezer - voor nieuwe lezers erg lastig is. In vergelijking met het Nederlands heeft 
het Engels een complexere orthografie, door het grotere aantal verwerkingseenheden, 
het grotere aantal condities die een bepaalde combinatie voorschrijven en het grotere 
aantal woordspecifieke spellingen. Daarnaast zorgt het verschijnsel van de heterogra-
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fie ervoor dat de visuele woordvorm soms meer informatie bevat dan de auditieve. 
Het ligt daarom voor de hand dat lezers met een goede orthografische competentie 
(een grote kennis van orthografische patronen, een goed geheugen voor orthografi-
sche patronen, het vermogen om orthografische patronen te ontdekken, een snelle 
toegang tot het langetermijngeheugen - zie hoofdstuk 1) bij lezen en spellen in het 
Engels in het voordeel zijn. Met name bij stillezen in het Engels (hier niet onderzocht) 
zouden orthografisch sterkere lezers mogelijk vaker dan bij lezen in het Nederlands 
zonder activering van de fonologische vorm toch tot woordherkenning kunnen ko-
men. Tot nu toe gaat het vooral over het gebruik en het leren van Engels als 
moedertaal. In het kader van het Brugklasproject is echter met name interessant hoe 
Engels als tweede taal verworven wordt. Het is de vraag of de orthografische ver-
schillen tussen Engels en Nederlands daarbij ook een rol spelen. 

Engels�als�tweede�taal�
Engelse klanktekenkoppelingen, die de basis vormen voor lezen en spellen, worden in 
het Nederlandse onderwijs niet systematisch aangeleerd. Bovendien staan woorden in 
allerlei gradaties van regelmatigheid in methodes voor het leren van Engels door el-
kaar (Van Berkel, 1999). Dat is niet altijd problematisch, want gedeeltelijk zijn de 
klanktekenkoppelingen van het Engels dezelfde als die van het Nederlands. Boven-
dien is een aantal Engelse klanktekenkoppelingen door het gebruik van Engelse 
leenwoorden al wat ingeburgerd, zoals het onderzoek naar het hardop lezen van leen-
woorden heeft uitgewezen (hoofdstuk 3). We hebben in het voorgaande vastgesteld 
dat er veel te leren valt voor leerlingen die Engels als tweede taal moeten verwerven: 
nieuwe koppelingen tussen letters en klanken, veel regels, veel uitzonderingen. He-
laas concentreren de methodes zich in eerste instantie niet op de voorspelbare 
schrijfwijzen, maar komen vanaf het begin ook (zeer) onregelmatige spellingen aan 
de orde, wat met name bij zwakke en beginnende lezers en spellers verwarring kan 
zaaien en het opbouwen van orthografische kennis kan bemoeilijken. 

Door de complexe klanktekenkoppelingen van het Engels is de rol van de fonologi-
sche competentie voor het leren spellen bij Engels als tweede taal volgens Van Berkel 
(1999) van beperkt belang. Dat de meeste leerlingen ondanks geringe kennis van deze 
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foneem-grafeem-koppelingen toch Engelse woorden leren spellen, komt volgens haar 
niet doordat ze de woorden hebben horen uitspreken (‘Niet van horen zeggen’, heet 
haar dissertatie), maar door visuele patroonherkenning via impliciet leren. Die kennis 
verwerven ze vooral via het lezen. Ook volgens Treiman (1994) is vooral leeservaring 
bepalend voor het leren van orthografische patronen van het Engels, en niet het expli-
ciet aanleren ervan. Wat het leren van Engels als tweede taal betreft kan dat ook niet 
anders want in de methodes voor het leren van Engels als tweede taal wordt de spel-
ling niet systematisch aangeleerd. 

Spellen�in�het�Engels�
Zoals uiteengezet in hoofdstuk 1 maken spellers gebruik van dezelfde gegevens in het 
langetermijngeheugen als lezers, maar is spellen slechts gedeeltelijk het omgekeerde 
van lezen. Bij het omzetten van klankvorm naar orthografische vorm worden foneem-
grafeem-omzettingsregels toegepast en moet rekening gehouden worden met het mor-
fologische principe (zie verderop). Tot slot moet de speller spellingregels toepassen - 
door Nunn (1998) ter onderscheiding van de foneem-grafeem-omzettingsregels ‘au-
tonome spellingregels’ genoemd - om bij de juiste vorm uit te komen. In het Engels is 
deze procedure niet anders dan in het Nederlands. Bij de beschrijving van het spel-
lingproces gaat Nunn uit van de Nederlandse 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. Zij heeft hierin dezelfde opvatting als Van 
Berkel (1999), die het Engelse schriftsysteem analyseerde. Terwijl de beschrijving 
van Nunn duidelijk procedureel is, laat Van Berkel vooral zien hoe het Engelse 
schriftsysteem in elkaar zit, met het doel om duidelijk te maken welke mechanismen 
een rol zouden kunnen spelen bij het spellen. 

Van Berkel geeft aan dat ook het Engelse schriftsysteem bepaald wordt door twee or-
thografische principes: (1) het fonemische principe: voorspelbare en niet voorspelbare 
schrijfwijzen die corresponderen met het foneem, ingevuld op basis van twee criteria: 
frequentie en condities; (2) het morfologische principe: schrijfwijzen die corresponde-
ren met een morfeem. De schrijfwijze van een foneem is afhankelijk van condities 
van alfabetische, grafemische of woordspecifieke aard. Onder het fonemische princi-
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pe vallen voorspelbare en niet-voorspelbare foneem-grafeem-correspondenties. Voor-
spelbaar zijn (1) een-op-een-combinaties (in het Engels alleen de /θ/ (van ‘thin’) en 
/æ/ van ‘cat’), en (2) voorwaardelijke schrijfwijzen met een dekkingspercentage van > 
80%. Hier vallen ook minder frequente schrijfwijzen onder als ze complementair ver-
deeld zijn met een andere variant. Niet-voorspelbaar zijn de woordspecifieke 
schrijfwijzen, door Van Berkel logografische spellingen genoemd. Ook deze vallen 
onder het fonemische principe, want er is sprake van klanktekenkoppelingen, hoewel 
ze bijzonder zijn, en weinig frequent.  

Bij morfologische spellingen moet de speller zich juist niet laten leiden door wat hij 
hoort, maar zich bewust zijn van de geleding of samenstelling van een woord, bij-
voorbeeld in ‘worked’ (<work>+<ed>) en ‘cupboard’ (<cup> + <board>). Net als 
Nunn beschouwt Van Berkel het fonemische principe als ondergeschikt aan het mor-
fologische, op grond van het gegeven dat de geschreven vorm van een morfeem in het 
schrift constant is, terwijl de allomorfen (verschillende realisaties van hetzelfde mor-
feem) in spraak kunnen verschillen. 

Problemen�met�Engels�als�tweede�taal�
De Linguistic Coding Differences Hypothesis (LCDH) voorspelt cross-linguistische 
universaliteit van lezen en spellen en van onderliggende tekorten die de oorzaak vor-
men voor zwakte op deze terreinen (Ganschow et al., 1991). In later onderzoek is 
deze hypothese bevestigd (Sparks & Ganshow, 1993;Van der Leij & Morfidi, 2006). 
Over het algemeen is het dus zo dat leerlingen die problemen hebben met lezen en 
spellen in de moedertaal, ook moeilijkheden hebben met het leren van deze vaardig-
heden in een tweede taal.  

Stanovich (1988) ontwikkelde een aanvulling op de theorie van het fonologische te-
kort als oorzaak van specifieke leesproblemen, die inhoudt dat dit tekort vergezeld 
kan gaan van verschillende competenties op andere gebieden: het ‘Phonological Core 
Variable Differences Model’. Recentelijk is dit model verder toegespitst. Fonologi-
sche problemen blijken vergezeld te gaan van verschillen in orthografische compe-
tentie: het Phonological Core Variable Orthographic Differences Model. Dit model 
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verklaart een aantal profielen die worden aangetroffen bij zwakke lezers, niet alleen 
bij lezen in de moedertaal, maar ook in het Engels als tweede taal. Van der Leij & 
Morfidi (2006) en Bekebrede et al., 2007 vonden ondersteuning voor deze theorie.  

Bij het onderzoeken van prestaties bij Engels is het een probleem dat leerlingen niet 
allemaal met dezelfde bagage het voortgezet onderwijs binnenkomen. Uit een onder-
zoek van de Algemene Onderwijsbond blijkt dat leraren van de basisschool zichzelf 
voor het Engels dat ze geven als rapportcijfer een magere 5,6 toekennen. Zij vinden 
ook dat er te weinig tijd is om het vak voldoende aandacht te geven. Docenten uit het 
voortgezet onderwijs klagen ook over de grote niveauverschillen tussen leerlingen die 
zij binnenkrijgen van verschillende basisscholen. (Sikkes, 2005). De laatste Periodie-
ke Peiling van het Onderwijsniveau Engels laat zien dat 50% van de leerlingen aan 
het eind van de basisschool de standaard ‘Voldoende’ niet haalt (Heesters, Feddema, 
Van der Schoot & Hemker, 2008). Engels is weliswaar een verplicht vak, maar de in-
spectie controleert niet of dat vak op de basisschool gegeven wordt en of de 
kerndoelen worden gehaald (Herder & De Bot, 2005; Oostdam & Van Toorenburg, 
2002). Daar komt nog bij dat een derde van de leraren die Engels geven daar niet voor 
is opgeleid (Heesters et al., 2008) en bovendien laat op dit terrein het onderwijs op de 
pabo te wensen over: men test vaak wel het instroomniveau, maar in het curriculum 
bestaat geen mogelijkheid om een tekortschietende competentie te verbeteren (Van 
Gool, 2006).  

Naast verschillen die ontstaan in het voorgaande onderwijs, hebben leerlingen ook 
van huis uit in verschillende mate te maken met Engels. Zoals in alle landen met min-
derheidstalen hebben Nederlandse leerlingen het voordeel dat ze bijna dagelijks in 
aanraking komen met Engels via de televisie. Films en series worden bijna nooit na-
gesynchroniseerd - zoals in Duitsland - maar ondertiteld. Ook de computer en het 
internet, en het luisteren naar Engelse muziekteksten brengen hen in toenemende ma-
te in aanraking met Engels. Niet iedereen zal echter in dezelfde mate naar films 
kijken, computerspellen spelen of naar muziek luisteren. Recent onderzoek (Ver-
spoor, De Bot & Van der Heiden, 2007) naar verschillen tussen leerlingen van een 
reformatorische school die weinig contact hebben met Engels via de media en leerlin-
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gen van een niet-reformatorische school die wel veel contact hebben met de media, 
wijst overigens ook uit dat het effect van dit contact in elk geval op de luistervaardig-
heid bij Engels niet erg groot is. Een andere factor die van belang kan zijn voor het 
leren van Engels, is de kennis van Engelse leenwoorden. Leerlingen met een grote 
woordkennis kennen meer leenwoorden, dan leerlingen met een beperkte woordken-
nis en zijn daardoor waarschijnlijk ook meer vertrouwd met de Engelse klankteken-
koppelingen en orthografische regels.  

7.1� Onderzoeksvragen,�operationalisering�en�hypotheses�

1 Wat is aan het begin van de brugklas het beheersingsniveau van het technisch le-
zen en spellen van Engelse woorden, gemiddeld en uitgesplitst naar 
opleidingsniveau, geslacht en taalachtergrond? 

2 Welke soorten spelfouten maken brugklasleerlingen in het Engels en in hoeverre 
zijn deze te vergelijken met de spelfouten die in het Nederlands gemaakt wor-
den? 

3 In welke mate wordt het technisch lezen en spellen van Engelse woorden voor-
speld door opleidingsniveau, ervaringsfactoren en cognitieve factoren? 

4 Wordt de Linguistic Coding Differences Hypothesis (LCDH)92 bevestigd? 
5 Maakt de orthografische kennis van zwakke lezers verschil voor de prestaties bij 

Engels? 

Voor het Engels ontwikkelden Fawcett & Nicholson (1996) de One Minute Test 
(OMT), vergelijkbaar met de EMT, maar nu bestaande uit Engelse woorden. Hoewel 
deze test eigenlijk gemaakt is voor het meten van de leesvaardigheid bij Engelse leer-
lingen, hebben wij hem ook voor het Brugklasproject gebruikt. Voor het testen van 
Spelling is de Engelse Spellingtest A van Muiswerk Educatief gekozen, waarin gedic-
teerde woorden in de context van zinnen moeten worden ingetypt. Meer dan de helft 
                                                            
92 De Linguistic Coding Differences Hypothesis (LCDH) (Ganschow et al., 1991, Sparks & Gan-

schow, 1993; Morfidi et al., 2007) voorspelt de crosslinguïstische universaliteit van lees- en 
spellingvaardigheid en van onderliggende tekorten bij zwakte op dit terrein. 
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van de gevraagde woorden staat ook op de EIBO-lijst (Engels In Basis Onderwijs), 
een informele lijst die als uitgangspunt dient voor de ontwikkeling van lesmateriaal 
voor het onderwijs in Engels op de basisschool.  

Andere�metingen�
Er is een enquête afgenomen over leeservaring. Voor receptieve woordkennis Engels 
is de gedigitaliseerde versie van de Peabody Picture Vocabulary Test gebruikt. Het 
fonologisch decoderen is gemeten met De Klepel, benoemsnelheid met RAN cijfers 
en de orthografische competentie met (1) Flitskeuze 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�
De resultaten van lezen en spellen in het Engels zijn uitgesplitst naar opleidingsni-
veau, geslacht en taalachtergrond. Bij technisch lezen Engels is het aantal goed 
gelezen woorden gemeten. Bij spelling Engels is het aantal goed gespelde woorden 
geteld en ook het aantal gemaakte fouten. Een leerling kan in de gebruikte test net als 
bij Spelling Nederlands in elk woord meer dan één fout maken. Wanneer we alleen 
tellen wat helemaal goed is, wordt een leerling die ‘wanderfoll’ typt (3 fouten) in 
plaats van ‘wonderful’ hetzelfde beoordeeld als een leerling die ‘wonderfull’ typt (1 
fout). De nuance dat de laatste leerling verder gevorderd is in het leren van de Engel-
se spelling dan de eerste zou daarmee niet tot uitdrukking komen. We hebben 
absolute foutenaantallen vervolgens omgerekend naar percentages van het aantal mo-
gelijke fouten. Deze maat heeft het voordeel dat foutsoorten, die in verschillende mate 
in de testwoorden voorkomen93, onderling vergelijkbaar zijn en ook dat Nederlands 
en Engels vergeleken kunnen worden.  

                                                            
93  Het aantal mogelijke fouten in de 30 woorden van de test is totaal 158, en per foutsoort: alfabe-

tisch 89, orthografisch 23, morfologisch 24 en logografisch 22. 
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Met een multilevel-analyse is nagegaan of de klas waar leerlingen in zaten, bepalend 
is geweest voor de resultaten. Daarnaast is een stapsgewijze hiërarchische lineaire re-
gressieanalyse uitgevoerd waarmee gemeten werd welke achtergrondfactoren en cog-
nitieve factoren van invloed zijn op lezen en spellen in het Engels. Het technisch 
lezen van Engelse woorden is vergeleken met het technisch lezen van Nederlandse 
woorden en Engelse leenwoorden. Spellen in het Engels is vergeleken met spellen in 
het Nederlands. Als laatste is gekeken naar de prestaties zwakke EMT-lezers met ver-
schillen in orthografische kennis bij lezen en spellen in het Engels. 

Hypotheses�
Hoewel intelligentie niet van invloed hoeft te zijn op het leren van een tweede taal, 
verwachten we in het Brugklasproject wel een effect van opleidingsniveau op de sco-
res bij Engels, omdat we veronderstellen dat leerlingen in hogere opleidingsniveaus in 
dit vak thuis meer gestimuleerd zijn en bovendien meer hebben opgepikt uit het wei-
nig gestructureerde aanbod aan Engels waar ze op de basisschool mee in aanraking 
zijn geweest. We verwachten dat meisjes opnieuw iets beter zullen zijn dan jongens, 
maar dat er geen verschillen zullen zijn tussen allochtone en autochtone leerlingen.  

Op basis van de theorie voorspellen we dat het lezen en spellen van Engelse woorden 
net als bij het Nederlands voor een belangrijk deel bepaald wordt door de fonologi-
sche competentie. Van de ervaringsfactoren zal niet alleen leeservaring, maar ook 
ervaring met Engels en woordkennis van invloed zijn op de prestaties en vanwege de 
de afwijkende orthografie van het Engels is een wat grotere invloed van de orthogra-
fische competentie op het lezen, maar vooral op het spellen van Engelse woorden te 
verwachten. Het lezen van Engelse woorden zal vooral sterk samenhangen met het le-
zen van Engelse leenwoorden (hoofdstuk 3). Er zullen veel overeenkomsten zijn 
tussen de prestaties bij Engels en Nederlands, waarmee de LCDH zal worden beves-
tigd. 

Wat de verschillen tussen lezen en spellen betreft verwachten we twee groepen aan te 
treffen: een groep die zowel bij het lezen als spellen van Engelse woorden zwak is, en 
een groep die bij lezen niet, en bij spellen wel uitvalt, omdat spellen (net als in het 
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Nederlands) moeilijker is dan lezen. Op grond van eerder onderzoek door Van der 
Leij & Morfidi (2006) en Bekebrede et al. (2007) voorspellen we dat zwakke EMT-
lezers met betere orthografische capaciteiten zowel bij het lezen als bij het spellen van 
Engelse woorden betere resultaten laten zien.  

7.2� Resultaten�bij�Engels�

Brugklasleerlingen lezen van de One Minute Test gemiddeld 38 woorden goed (n = 
689, SD 14). De verschillen zijn groot: minimum = 7, maximum = 94. Gemiddeld le-
zen ze 35% van de woorden fout en maken ze 20 fouten (SD 8). Ook wat de fouten 
betreft zijn de verschillen groot: minimum = 1, maximum = 47. In het begin van de 
test, als uitspraak van de woorden nog niet veel afwijkt van die van Nederlandse 
woorden en leenwoorden (pat, fog, king, oil, golf, tea, fun, gear, foam, site, risk) valt 
het nog wel mee met de fouten, maar in de tweede kolom van de test wordt de onre-
gelmatige serie ‘freight, evil, poet, busy, arise, rifle, civil, angle’ maar door een 
enkeling goed gelezen en loopt het leestempo aanzienlijk terug. Vervanging van min-
der frequente door meer frequente en alledaagse woorden is bij sommige woorden 
bijna standaard: angle wordt angel, mayor wordt major. Er bestaat geen Nederlandse 
norm voor deze test. We hebben daarom overeenkomstig de EMT voor zwak lezen in 
het Engels een grens aangehouden van het gemiddelde van de totale groep minus 1 
standaarddeviatie, waarmee de grens bij 24 woorden komt te liggen. Ongeveer 14% 
van de brugklassers (n =97) leest slechter dan deze norm en 72% van deze groep 
komt uit het vmbo.  

Is het lezen van Engelse woorden voor sommige brugklasleerlingen erg lastig, voor 
spellen geldt dat nog meer. Maar bij deze activiteit hebben leerlingen een ontsnap-
pingsmogelijkheid: als ze geen raad weten met een woord, vullen ze het soms niet in, 
of typen een paar willekeurige letters. In totaal hebben 15 leerlingen dat bij meer dan 
de helft van de woorden gedaan. Hun resultaten zijn niet meegenomen in wat hier 
volgt. Bij de overgebleven leerlingen zijn de verschillen groot. Zij spellen van 30 
woorden in de context van zinnen gemiddeld 11 woorden goed (n =674, SD = 6; mi-
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nimum = 1; maximum = 28) en de gemiddeld 47 fouten die ze in de Engelse test ma-
ken, vormen 30% van het aantal mogelijke fouten. Dat de Engelse foneem-grafeem-
koppelingen vaak nog niet worden beheerst, blijkt uit spelfouten als ‘afternoen’ (af-
ternoon), ‘passpoort’ (passport), ‘thea’(tea), ‘with’(which), ‘daunstairs’(downstairs), 
‘gurge’, ‘thirth’ en ‘guerge’ (church). Als leerlingen wel al wat Engelse foneem-
grafeem-koppelingen kennen, blijkt uit hun spelfouten vaak verwarring over de alter-
natieven die op grond van de klank mogelijk zijn, bijvoorbeeld bij ‘onederful’ 
(wonderful), ‘forteen’ (fourteen), ‘whitch’(which) en ‘kichen’(kitchen). Als voor 
‘zwak spellen’ de grens wordt aangehouden van het gemiddelde van de totale groep 
minus 1 standaarddeviatie, dan ligt die bij 5 woorden. In totaal 121 leerlingen (18%) 
hebben minder dan 5 woorden goed gespeld en 74% van deze groep is afkomstig uit 
het vmbo. Wordt dezelfde meting uitgevoerd op de foutenpercentages, dan horen 
eveneens 121 leerlingen (18%) bij de zwakke groep, die in dat geval voor 83% af-
komstig is uit het vmbo. De correlatie tussen aantal goed en percentage fout is bij 
spelling Engels .89. 

Opleidingsniveau,�geslacht�en�taalachtergrond�
In tegenstelling tot de verwachting en in tegenstelling tot wat we bij het lezen van 
Nederlandse woorden gevonden hebben, lezen jongens meer Engelse woorden goed 
dan meisjes94 en ook bij het spellen van Engelse woorden zijn jongens beter95. De en-
quête over de ervaring met Engels laat echter geen verschil zien tussen jongens en 
meisjes. Tussen allochtone en autochtone leerlingen bestaat bij het lezen en spellen 
van Engelse woorden net als bij Nederlands geen significant verschil.  

In de populatie van het brugklasonderzoek zijn 6 verschillende opleidingsniveaus on-
derscheiden. De verschillen tussen het hoogste en laagste niveau zijn bij zowel bij het 
lezen als bij het spellen van Engelse woorden aanzienlijk. Door het meten van fou-
tenpercentages worden bij spelling de verschillen tussen de groepen groter. 
 

                                                            
94  Gem. 41 (SD 14) versus 35 (SD 13) woorden goed; df 686,652, t 5,776, p <.01, Cohen’s d 0,4 
95  Gem. 12,1(SD 6,6) versus 10,4 (SD 5,9) woorden goed; df 672, t 3,572, p <.01, Cohen’s d 0,4 
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Tabel 30  Resultaten van de Engelse testen per opleidingsniveau 
Gemiddelden met tussen haakjes de standaarddeviaties van leerlingen van 6 verschillende oplei-
dingsniveaus bij de One Minute Test (OMT) en de Engelse Spellingtest (aantal goed en percentage 
fout). In een aparte kolom het percentage zwakke lezers en spellers. 

 Lezen - One Minute Test Spellingtest Engels 
 ruwe score aantal goed percentage fout 
Opleidingsniveau n gem perc 

zwak 
n gem perc 

zwak 
n gem perc 

zwak 
vmbo-bbl 96 31 (12) 27 92 7 (5) 38 92 44 (16) 47 
vmbo-kbl 101 33 (14) 23 93 8 (5) 22 93 37 (16) 26 
vmbo-tl 147 37 (14) 22 147 11 (6) 29 147 30 (14) 27 
havo 154 40 (13) 10 153 12 (6) 24 153 27 (12) 14 
vwo 89 39 (14) 11 89 12 (6) 7 89 26 (13) 7 
gymnasium 102 45 (13) 1 100 17 (6) 1 100 17 (8) 0 
Totaal 689 38 (14) 14 674 11 (6) 18 674 30 (16) 18 

De opeenvolgende opleidingsniveaus verschillen bij het lezen van Engelse woorden 
meestal niet significant van elkaar. Alleen verschilt vmbo-kbl van vmbo-tl en vwo 
van gymnasium. Bij het spellen op basis van het aantal goed is dat patroon ongeveer 
hetzelfde, alleen verschillen daar ook vmbo-bbl en vmbo-kbl nog van elkaar. Nemen 
we de resultaten op basis van foutenpercentages, dan bestaat overal een significant 
verschil tussen opeenvolgende opleidingsniveaus, behalve tussen havo en vwo. Aan 
de effectgroottes is te zien dat bij het spellen vooral vwo en gymnasium aanzienlijk 
van elkaar verschillen96. In het laagste opleidingsniveau horen veel meer leerlingen 
bij de groep zwakke lezers dan in het hoogste niveau: in vmbo-bbl 27% en in de 
gymnasiumgroep slechts 1%. Ook bij spellen zijn de verschillen groot. In vmbo-bbl 

                                                            
96  Lezen: vmbo-kbl/ vmbo-tl df 683, t -2,252, p =.03, Cohen’s d 0,3; vwo/ gymnasium df 683, t -

3,252, p <.01, Cohen’s d 0,5. Spellen (aantal goed): vmbo-bbl/ vmbo-kbl df 182,965, t -2,067, p 
=.04, Cohen’s d 0,3; vmbo-kbl/ vmbo-tl df 229,145, t -3,386, p <.01, Cohen’s d 0,4; vwo/ gym-
nasium df 178,074, t -5,364, p <.01, Cohen’s d 0,8. Spellen (foutenpercentages): vmbo-bbl/ 
vmbo-kbl df 182,749, t 2,938, p <.01, Cohen’s d 0,4; vmbo-kbl/ vmbo-tl df 179,262, t -3,446, p 
<.01, Cohen’s d 0,5; vmbo-tl/ havo df 290,665, t -2,329, p =.02, Cohen’s d 0,3; vwo/gymnasium 
df 150,777, t 5,998, p <.01, Cohen’s d 0,9 
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hoort 38% tot de zwakke groep en in de gymnasiumgroep 1% en ingedeeld op basis 
van foutenpercentage zijn deze percentages respectievelijk 47% en 0%.  

De correlatie tussen lezen (aantal goed) en spellen (foutenpercentages) in het Engels 
is groot: r = .64 en de Chi-kwadraat-test meet een relatie tussen het al dan niet uitval-
len bij deze vaardigheden97. Toch is het niet helemaal dezelfde groep die bij het 
Engels zowel in lezen als in spellen zwak is, zoals te zien is in Figuur 22. 

Figuur 22  Scatterplot van technisch lezen en spellen Engels 
Ruwe scores van technisch lezen Engels(OMT) en foutenpercentages bij Spelling Engels.  
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97  Pearson Chi-kwadraat (tweezijdig, exact) = 165,665 df = 1, p <.01 
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Van de zwakke lezers is in het Brugklasproject 65% ook zwak in spellen (percentage 
fouten) en van de zwakke spellers is 51% ook zwak in lezen. Met een Chi-kwadraat-
analyse is vastgesteld dat de geobserveerde frequenties van de subgroepen afwijken 
van wat je theoretisch zou verwachten op basis van enerzijds de afbreekscores en an-
derzijds de correlatie tussen de variabelen (r = .64)98. In onderstaand schema zijn de 
marges tussen geobserveerde en verwachte aantallen en percentages weergegeven.  

Tabel 31  Zwak lezen en spellen in het Engels 
Overzicht van geobserveerde en verwachte aantallen en percentages leerlingen die zwak en niet 
zwak lezen en spellen bij Engels. 

Spellen (perc ft) 

niet 

zwak 
zwak 

ni
et

 z
w

ak
 

510-519

76-77% 

59-68

9-10% 

T
ec

hn
is

ch
 le

ze
n 

 

(r
uw

e 
sc

or
e)

 

zw
ak

 

34-43 

5-6% 

53-62

8-9% 

Ongeveer 8-9% van de totale populatie is zwak in beide vaardigheden, 9-10% is zwak 
in spellen maar niet in lezen en ongeveer 5-6% is zwak in lezen maar niet in spellen. 
Als leerlingen niet zwak zijn in spellen van Engelse woorden, zijn ze in ongeveer 
90% van de gevallen ook niet zwak in het lezen van Engelse woorden. 

7.3� Foutsoorten�bij�spelling�Engels�

Bij de spellingtest konden vier soorten fouten gemaakt worden in categorieën die 
overeenkomen met die van Spelling Nederlands. Het Engels heeft alleen geen verge-

                                                            
98  De toetsingsgrootheid komt uit op 4.24, wat significant is op 0.5-niveau. 
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lijkbare g-morfologische categorie99. Bij (1) alfabetische fouten (bijvoorbeeld bij de 
<a> van ‘apple’) gaat het om het spellingen waarbij klanken zonder meer omgezet 
kunnen worden in letters. Bij (2) orthografische fouten (bijvoorbeeld bij de <pp> van 
‘apple’, gaat het om spellingen die tot stand zijn gekomen onder invloed van een or-
thografische regel. Bij (3) morfologische fouten (bijvoorbeeld bij de <er> in 
‘quarter’) gaat het om spellingen waarin het morfologische principe is toegepast dat 
bepaalde woorddelen altijd op dezelfde manier geschreven worden. En bij (4) logo-
grafische fouten (bijvoorbeeld bij de <ou> van ‘cousin’) gaat het om woordspecifieke 
spellingen, die de speller alleen goed kan doen als hij het woordbeeld heeft onthouden 
(naar Van Berkel, 1999)100. De correlaties tussen de foutsoorten (Tabel 32) zijn wat 
hoger dan bij Nederlands (Tabel 24, p. 178). 
 
Tabel 32  Correlaties tussen percentages van aantallen mogelijke fouten per foutsoort bij spelling   
 Engels. 

 1 2 3 4 
1 alfabetische spellingen 1 0,70 0,86 0,77 
2 orthografische spellingen  1 0,81 0,79 
3 morfologische spellingen   1 0,77 
4 logografische spellingen    1 

Een vergelijking van de percentages van de fouten die gemaakt werden, ten opzichte 
van het aantal mogelijke fouten per categorie is te zien in Figuur 23. Alfabetische 
spellingen die zich houden aan de regelmatige Engelse foneem-grafeem-koppelingen 
en die gedeeltelijk overeenkomen met de Nederlandse zijn het gemakkelijkst. Van de 
89 mogelijke fouten, werd gemiddeld 20% fout gemaakt. Logografische spellingen 
daarentegen, de onregelmatige foneem-grafeem-koppelingen, waar geen orthografi-
sche of morfologische condities voor gelden, zijn het moeilijkst. Van de 22 mogelijke 
fouten in deze categorie, werd er gemiddeld ook meer dan 60% gemaakt. 
                                                            
99  Er zijn in het Engels wel spellingen die (ook) bepaald worden door de zinsbouw, bijvoorbeeld 

de verledentijdsvormen, maar dat zijn meestal geen homofonen zoals in het Nederlands. 
100  Over het bepalen van de mogelijke fouten per woord is overleg gevoerd met een dr. van Berkel, 

die ervaring heeft met deze woordanalyses. 
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Figuur 23  Fouten per foutsoort bij Spelling Engels 
Gemiddelde percentages gemaakte fouten per foutsoort bij de Engelse spellingtest. De getallen ge-
ven aan welk percentage van het aantal mogelijke fouten in de test door de leerlingen ook werkelijk 
gemaakt is. 
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Vergelijken we de foutenpercentages van Nederlands en Engels met elkaar (Figuur 
24), dan valt op dat waar in het Nederlands de alfabetische en orthografische spellin-
gen grotendeels beheerst worden (foutenpercentages lager dan 5%), deze in het 
Engels nog in 20 respectievelijk ruim 30% van de gevallen fout gaan. Vergelijkbaar 
moeilijk zijn in het Nederlands de morfologische en logografische spellingen, in te-
genstelling tot het Engels waar voor deze brugklassers bij deze test de logografische 
spellingen duidelijk veel moeilijker zijn dan de morfologische. In het Engels zijn or-
thografische en morfologische spellingen vergelijkbaar moeilijk. 
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Figuur 24   Foutenpercentages per spellingcategorie bij Engels en Nederlands 
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Het foutenpatroon van de absolute foutenaantallen in de verschillende opleidingsni-
veaus loopt grotendeels parallel. Het beeld bij Engels is in overeenstemming met de 
bevindingen van Van Berkel (1999). Opvallend in deze grafiek is vooral dat het aan-
tal alfabetische fouten sterk afneemt bij oplopend onderwijsniveau. De leerlingen in 
het laagste niveau zijn kennelijk het minst vertrouwd met de Engelse klanktekencom-
binaties. 
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Figuur 25  Aantallen fouten bij spelling Engels per opleidingsniveau 
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Fouten�van�zwakke�lezers�bij�spelling�Engels�
Zwakke EMT-lezers maken bij alle foutsoorten meer fouten in de Engelse spelling 
(Tabel 33). De verschillen tussen de spellingprestaties van zwakke en niet-zwakke 
EMT-lezers zijn bij alle foutsoorten significant101, en het grootst bij de orthografische 
spellingen. 
 

                                                            
101  Alfabetisch df 92,799, t -8,030, p <.01, Cohen’s d 1,1; orthografisch df 96,301, t -11,064, p 

<.01, Cohen’s d 1,1; morfologisch df 672, t -8,548, p <.01, Cohen’s d 1,1; logografisch df 672, t 
-7,993, p <.01, Cohen’s d 0,9. 
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Tabel 33  Foutenpercentages van zwakke en niet-zwakke lezers 
De getallen geven de percentages weer van het aantal fouten dat per foutsoort gemaakt kon worden 
in de test. Tussen haakjes de standaarddeviaties. 

 niet zwak 
n = 594 

zwak 
n = 80 

totaal 
N = 674 

Alfabetisch 18 (13) 34 (16) 20 (14) 
Orthografisch 25 (17) 47 (23) 30 (20) 
Morfologisch 31 (16) 48 (16) 33 (17) 
Logografisch 60 (19) 77 (17) 61 (20) 

In Figuur 26 is het aantal standaarddeviaties afgebeeld waarmee zwakke lezers bij 
Nederlands en Engels verschillen van de gemiddelde percentages per foutsoort van 
niet-zwakke lezers. Bij Engels is in de logografische spellingen het verschil tussen 
zwakke en niet-zwakke EMT-lezers het kleinst, waarschijnlijk omdat alle leerlingen 
daar nog erg veel fouten in maken, terwijl bij Nederlands zwakke lezers bij deze spel-
lingen wel sterk verschillen van sterkere lezers. Verder zijn de verschillen per 
foutsoort bij Nederlands en Engels globaal vergelijkbaar. 
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Figuur 26  Fouten van zwakke en niet-zwakke EMT- lezers bij Engels en Nederlands 
Afbeelding van het gemiddelde aantal standaarddeviaties per foutsoort waarmee zwakke EMT-
lezers afwijken van niet-zwakke lezers bij de Engelse en Nederlandse spellingtest. 
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7.4� Onderliggende�factoren�bij�lezen�Engels�

Er is een regressieanalyse uitgevoerd op de getransformeerde ruwe scores van de One 
Minute Test om na te gaan welke achtergrondfactoren en cognitieve factoren van in-
vloed zijn op het lezen van Engelse woorden. Met een multilevel-analuse is daarnaast 
onderzocht in hoeverre de resultaten van de afgenomen test afhankelijk zijn van de 
klassen waar leerlingen in zaten. Er blijkt slechts een kleine intra-klassecorrelatie te 
bestaan (.04), nadat gecontroleerd is voor alle predictoren van de regressieanalyse. 
Geen van de parameters verschilde veel van die van de regressieanalyse. Na presenta-
tie van de resultaten van de test, uitgesplitst naar opleidingsniveau, geslacht en taal-
achtergrond, is daarom alleen het resultaat van regressieanalyse weergegeven. 

De eerste stap in de stapsgewijze hiërarchische regressieanalyse bestaat uit de oplei-
dingsniveaus. De tweede stap bestaat uit de ervaringsvariabelen ‘Leeservaring’ en 
‘Ervaring met Engels’, zoals gemeten met de twee enquêtes, en ‘Woordkennis Neder-
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lands-Engels’. Stap 3 bestaat uit de resultaten van fonologisch bewustzijn (Woord-
omkering) en fonologisch decoderen (De Klepel), en stap 4 uit die van 
benoemsnelheid (RAN-cijfers). Stap 5 tenslotte bestaat uit de onderdelen die aspecten 
van de orthografische competentie meten: de visuele attentie, het herkennen van ge-
flitste pseudowoorden, de opgetelde resultaten van de Orthografische Keuzetest 
Nederlands en Engels, en de reactiesnelheid bij de goede antwoorden in Nederlandse 
test waardoor we weten hoe snel toegang wordt verkregen tot woordvormen in het 
langetermijngeheugen. Het totale model voorspelt 67% van de variantie bij het lezen 
van Engelse woorden. 

Het model dat gebruikt is voor het verklaren van de variantie bij het lezen van Engel-
se woorden is hetzelfde als het model dat voor Nederlandse woorden gebruikt werd 
(zie hoofdstuk 3), alleen werd nu Woordkennis Engels als verklarende factor gebruikt 
en niet Woordkennis Nederlands en Engels. We hebben de resultaten van technisch 
lezen Engels en Nederland naast elkaar gezet in Tabel 34. De twee meest opvallende 
verschillen zijn (1) dat voor het lezen van Engelse woorden de woordkennis een be-
langrijke bepalende factor is en voor het lezen van Nederlandse woorden niet, en (2) 
dat fonologische competentie voor het lezen van Engelse woorden minder belangrijk 
is dan voor het lezen van Nederlandse woorden. 
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Tabel 34   Voorspellers van het lezen van Engelse en Nederlandse woorden 
Variantie in lezen van Engelse en Nederlandse woorden, zoals gemeten met OMT en EMT, voor-
speld op basis van intercept/opleidingsniveau, ervaringsvariabelen, fonologische competentie, 
benoemsnelheid en orthografische competentie. Cellen van significante parameters zijn gearceerd.

   Engelse woorden Nederlandse woorden 

Stap Blok Test R2ch β t R2ch β t 

vmbo-kbl -,065 -2,001* ,015 ,518 

vmbo-tl -,111 -3,014** -,051 -1,541 

havo -,152 -3,802** -,001 -,025 

vwo -,157 -4,266** -,048 -1,462 

1 Intercept/ 

opleidings-niveau 

gym 

10% 

-,166 -3,935** 

13% 

,023 ,606 

Leeservaring -,071 -2,326* ,095 3,487** 

Ervaring met Engels ,154 5,948** -,009 -,379 

2 Ervaringsvariabelen 

Woordkennis 

33% 

,414 13,950** 

7% 

,043 1,618 

Woordomkering -,035 -1,326 -,006 -,257 3 Fonologische  

competentie Fonologisch decoderen 

22% 

,408 10,108** 

42% 

,454 12,645** 

4 Benoemsnelheid RAN-cijfers 0% -,062 -2,099* 5% -,285 -10,823** 

Visuele attentie -,004 -,131 -,059 -2,173** 

Flitskeuze pseudowoorden -,033 -,888 -,021 -,620 

Orth. Keuzetest Ned/Eng ,268 6,547** ,225 6,160** 

5 Orthografische  

competentie 

Reactiesnelheid OKN 

2% 

-,083 -3,143** 

3% 

-,163 -6,949** 

   67%   70%   

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

Engelse�woorden,�Nederlandse�woorden�en�Engelse�leenwoorden�
De correlatie tussen het lezen van Engelse leenwoorden (zie hoofdstuk 3) en Engelse 
woorden is groot (.79), groter dan de correlatie tussen het lezen van inheemse Neder-
landse woorden (EMT) en Engelse woorden (.62). De Leenwoordentest heeft dus 
voorspellende waarde voor het lezen van Engelse woorden. Leerlingen die niet zwak 
zijn bij de Leenwoordentest zijn in 95% van de gevallen ook niet zwak in het lezen 
van Engelse woorden. 

Het regressiemodel dat gebruikt is voor het verklaren van de variantie bij het lezen 
van Engelse woorden is vergelijkbaar met het model dat voor Engelse leenwoorden 
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gebruikt werd (zie Tabel 6, p. 88). Het enige verschil is dat voor Nederlandse woor-
den en Engelse leenwoorden woordkennis Engels plus Nederlands als een van de 
ervaringsvariabelen is gebruikt en voor Engelse woorden alleen woordkennis Engels. 
We vergelijken hieronder de R2-change van het lezen van Nederlandse woorden en 
Engelse leenwoorden met het lezen van Engelse woorden, al realiseren we ons dat de 
percentages niet exact vergelijkbaar zijn. 
 
Figuur 27  Voorspellers van het lezen van drie soorten woorden 
Grafische weergave van de R2-change van de regressieanalyses van het lezen van Engelse woorden, 
Engelse leenwoorden en inheemse Nederlandse woorden.
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De bijdrage van intercept en opleidingsniveau is het grootst bij het lezen van leen-
woorden (R2change Engels 13%, Leenwoorden 17%, Nederlands 13%). De bijdrage 
van ervaringsvariabelen vormt een sterk aflopende lijn (R2change Engels 30%, Leen-
woorden 16%, Nederlands 7%). Dat heeft vooral te maken met het belang van 
woordkennis voor het lezen van Engelse woorden en leenwoorden. De voorspellende 
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waarde van fonologisch decoderen (Klepel) vertoont een sterk oplopend effect 
(R2change Engels 22%, Leenwoorden 28%, Nederlands 42%). Hetzelfde zien we bij 
benoemsnelheid, die bij het Engels helemaal geen effect meer heeft (R2change Engels 
0%, Leenwoorden 2%, Nederlands 5%). In tegenstelling tot de verwachting laat de 
bijdrage van de orthografische competentie geen aflopende lijn zien (R2change En-
gels 2%, Leenwoorden 5%, Nederlands = 3%).  

7.5� Onderliggende�factoren�bij�spelling�Engels�

Om na te gaan in hoeverre de resultaten van de afgenomen testen afhankelijk zijn van 
de klassen waar leerlingen in zaten is een multilevel-analyse uitgevoerd. Er blijkt 
slechts een kleine intra-klassecorrelatie te bestaan (.006), nadat gecontroleerd is voor 
alle predictoren van de regressieanalyse. Hieronder is daarom slechts het resultaat van 
een stapsgewijze hiërarchische regressieanalyse weergegeven van de getransformeer-
de foutenpercentages, waarmee is nagegaan welke achtergrondfactoren en cognitieve 
factoren van invloed zijn op het spellen van Engelse woorden. We vergelijken dit 
beeld met de factoren die het lezen van Engelse woorden bepalen en gebruiken daar-
om precies hetzelfde model. Het totale model (N =689 voor lezen en N =674 voor 
spellen102) voorspelt 68% van de variantie bij het lezen en 67% van de variantie bij 
het spellen van Engelse woorden. Ter vergelijking hieronder de parameters van lezen 
en spellen naast elkaar. 

                                                            
102  Leerlingen die de spellingtest niet serieus gemaakt hebben, en overal bijvoorbeeld een letter in-

typten, zijn in de resultaten niet meegenomen. 
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Tabel 35  Voorspellers van het spellen en technisch lezen van Engelse woorden 
Variantie in spellen van Engelse woorden vergeleken met het lezen van Engelse woorden, voorspeld 
op basis van opleidingsniveau, ervaringsvariabelen, fonologische en orthografische competentie. 
De cellen van significante parameters zijn gearceerd.

   Spellen Technisch lezen 

Stap Blok Test R2ch β t R2ch β t 

vmbo-kbl -,021 -,726 -,065 -2,001* 

vmbo-tl -,066 -1,966 -,111 -3,014** 

havo -,040 -1,105 -,152 -3,802** 

vwo -,050 -1,510 -,157 -4,266** 

1 Intercept/ 

opleidings-niveau 

gym 

26% 

-,149 -4,029** 

10% 

-,166 -3,935** 

Leeservaring -,004 -,127 -,071 -2,326* 

Ervaring met Engels -,068 -2,842** ,154 5,948** 

2 Ervarings-

variabelen 

Woordkennis Engels 

27% 

-,385 -5,125** 

33% 

,414 13,950** 

Woordomkering ,007 ,281 -,035 -1,326 3 Fonologische 

competentie Fonologisch decoderen 

9% 

-,197 -5,395** 

22% 

,408 10,108** 

4 Benoemsnelheid RAN-cijfers 1% -,092 -3,478** 0% -,062 -2,099* 

Visuele attentie -,023 -,849 -,004 -,131 

Flitskeuze pseudowoorden ,001 ,034 -,033 -,888 

Orth. Keuzetest Ned/Eng -,369 -9,877** ,268 6,547** 

5 Orthografische 

competentie 

Reactiesnelheid OKN 

6% 

,057 2,414** 

2% 

-,083 -3,143** 

   69%   67%   

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

De cijfers laten zien dat het effect van intercept en opleidingsniveau groter is voor het 
spellen dan voor het lezen van Engelse woorden. Bij ervaringsvariabelen is voor bei-
de vaardigheden vooral de Engelse woordkennis belangrijk103. Niet verwacht was de 
beperkte bijdrage van fonologisch decoderen aan het spellen van Engelse woorden. In 
overeenstemming met de verwachtingen is orthografische competentie belangrijker 

                                                            
103  Vervangen we woordkennis Engels door woordkennis Nederlands, dan wordt de R2-change van  

de ervaringsvariabelen kleiner (14%), maar bestaat er nog steeds een significante bijdrage van 
woordkennis (β -,149, t -4,907). 



Engels 

 225

voor spellen dan voor lezen in het Engels. Een grafische weergave van de verschillen 
tussen de voorspellers van lezen en spellen in het Engels is te zien in Figuur 28. 

Figuur 28  Factoren die bijdragen aan lezen en spellen in het Engels 
Grafische weergave van R2-change van de regressieanalyses van het lezen en spellen van Engelse 
woorden. 
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�

Spelling�Engels�en�spelling�Nederlands�
De correlatie tussen Spelling Engels en Spelling Nederlands is .63. De regressieanaly-
se laat zien dat bij spelling Engels vooral de woordkennis (Engels) een belangrijke 
voorspellende waarde heeft, terwijl dat bij spelling Nederlands niet zo is. 
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Tabel 36  Voorspellers van spelling Engels en Nederlands 
Variantie in het spellen van Engelse en Nederlandse woorden, voorspeld op basis van opleidingsni-
veau, ervaringsvariabelen, fonologische en orthografische competentie. De cellen van significante 
parameters zijn gearceerd104. 

   Spelling Engels Spelling Nederlands 

Stap Blok Test R2ch β t R2ch β t 

vmbo-kbl -,021 -,726 ,016 ,475 

vmbo-tl -,066 -1,966 -,131 -3,381** 

havo -,040 -1,105 -,128 -3,037** 

vwo -,050 -1,510 -,166 -4,296** 

1 Intercept/ 

opleidingsniveau 

gym 

26% 

-,149 -4,029** 

33% 

-,244 -5,525** 

Leeservaring -,004 -,127 -,020 -,612 

Ervaring met Engels -,068 -2,842** ,026 ,972 

2 Ervaringsvariabelen 

Woordkennis Ned/Eng 

27% 

-,385 -15,125** 

3% 

-,040 -1,293 

Woordomkering ,007 ,281 -,010 -,361 3 Fonologische  

competentie Fonologisch decoderen 

9% 

-,197 -5,395** 

14% 

-,260 -6,197** 

4 Benoemsnelheid RAN-cijfers 1% -,092 -3,478** 1% -,120 -3,892** 

Visuele attentie -,023 -,849 ,008 ,245 

Flitskeuze pseudowoorden ,001 ,034 -,056 -1,443 

Orth. Keuzetest Ned/Eng -,369 -9,877** -,378 -8,836** 

5 Orthografische  

competentie 

Reactiesnelheid OKN 

6% 

,057 2,414** 

7% 

,119 4,358** 

   69%   58%   

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

De Chi-kwadraat-test geeft een relatie aan tussen het al dan niet uitvallen bij spelling 
Nederlands en spelling Engels105. Hoewel de correlatie hoog is (r = .63), is het niet 
helemaal dezelfde groep die in beide talen bij de zwakke groep hoort. Een Chi-
kwadraat-analyse geeft aan dat de geobserveerde frequenties van de subgroepen 
enigszins afwijken van wat je theoretisch zou verwachten op basis van enerzijds de 
afbreekscores en anderzijds de correlatie tussen de variabelen106. Ongeveer 7-8% van 
                                                            
104  De waarden zijn bij spellen over het algemeen negatief omdat de afhankelijke variabele bestaat 

uit percentages spelfouten, waarbij hoge getallen een lage beheersing aanduiden en andersom. 
105  Pearson Chi-kwadraat (tweezijdig, exact) = 146,269, df = 1, p <.01 
106  De toetsingsgrootheid komt uit op 4.48, wat significant is op 0.5-niveau. 
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de totale populatie is zwak in beide vaardigheden, 9-11% is zwak in spelling Engels, 
maar niet in spelling Nederlands en voor 5-6% geldt het omgekeerde. Uit de gegevens 
blijkt dat als leerlingen niet uitvallen bij spelling Nederlands dat ze in 93-94% van de 
gevallen ook bij spelling Engels niet bij de zwakke groep horen. 

7.6� Transfer�Nederlands�Engels��

De Linguistic Coding Differences Hypothesis (LCDH) (Ganschow et al., 1991, 
Sparks & Ganschow, 1993; Morfidi et al., 2007) voorspelt de crosslinguïstische uni-
versaliteit van lees- en spellingvaardigheid en van onderliggende tekorten bij zwakte 
op dit terrein. In het voorgaande is het lezen van Engelse woorden vergeleken met het 
lezen van Nederlandse woorden en Engelse leenwoorden, en is het spellen van Engel-
se woorden vergeleken met het spellen van Nederlandse woorden. Zwakke EMT-
lezers zijn in 56% van de gevallen ook zwak in het lezen van Engelse woorden. Ze le-
zen gemiddeld 23 woorden van de OMT goed (SD 9) terwijl de niet-zwakke groep 
aan 40 woorden komt (SD 13)107. Ook bij Spelling Engels zijn de prestaties van zwak-
ke EMT-lezers gemiddeld slechter dan die van de niet-zwakke groep: gemiddeld 45% 
fout (SD 16%) tegenover 28% fout (SD 14%) bij de niet-zwakke groep108. Leerlingen 
die niet uitvallen bij technisch lezen Nederlands horen in 92% van de gevallen ook 
niet de zwakke groep bij technisch lezen Engels en leerlingen die niet zwak zijn in de 
Nederlandse spelling zijn in 94% van de gevallen ook niet zwak bij spelling Engels. 
Maar hoewel het verband duidelijk is, zien we ook dat er steeds groepen leerlingen 
zijn die aan de transfer ‘ontsnappen’ en bij Nederlands en Engels verschillende 
prestatieniveaus laten zien.  

Om de prestaties bij Nederlands en Engels ook over de twee vaardigheden samen te 
kunnen vergelijken nemen we de z-scores van technisch lezen (bij Nederlands van de 
EMT) en spellen bij elkaar. Tussen beide totaalvariabelen bestaat een correlatie van 

                                                            
107 df 140,960, t 14,978, p <.01, Cohen’s d 1,5 
108  df 672, t -10,106, p <.01, Cohen’s d 1,1 
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.62 en de Chi-kwadraat-test meet een relatie tussen het al dan niet uitvallen bij Neder-
lands en Engels109. Een Chi-kwadraat-analyse laat zien dat de geobserveerde 
frequenties van de subgroepen afwijken van wat je theoretisch zou verwachten op ba-
sis van afbreekscores enerzijds en de correlatie tussen de variabelen anderzijds110. In 
Tabel 37 zijn de marges weergegeven op basis van verwachte en geobserveerde aan-
tallen. Een subgroep van 7-9% heeft een specifiek probleem met Nederlands en een 
subgroep van 4-6% heeft een specifiek probleem met Engels. Een aanzienlijke groep 
van 8-10% scoort laag bij beide talen.  
 
Tabel 37  Zwak en niet zwak bij Engels en Nederlands 

Engels 

 niet zwak zwak 

ni
et

 z
w

ak
 

515-527 

77-79% 

29-41 

4-6% 

N
ed

er
la

nd
s 

zw
ak

 

50-62 

7-9% 

53-65 

8-10% 

Uit de leerlinggegevens blijkt dat zowel bij de technische taalverwerking van het Ne-
derlands als van Engels over het algemeen in het vmbo meer problemen voorkomen 
dan in hogere opleidingen (zie Tabel 38). In het vmbo heeft een derde van de leerlin-
gen een specifiek probleem met Engels. Opvallend is dat de groep met een specifiek 
probleem met Engels voor twee derde uit meisjes bestaat. De groep die alleen in Ne-
derlands zwak is, bestaat daarentegen voor meer dan 80% juist alleen uit jongens. In 
de totale populatie is 12% aangemerkt als allochtoon. Dat percentage is veel hoger in 
de subgroep die alleen bij Nederlands zwak is, hoewel er bij technisch lezen en spel-

                                                            
109  Pearson Chi-kwadraat (tweezijdig, exact) = 208,222 df = 1, p <.01 
110  De toetsingsgrootheid komt uit op 8.09, wat significant is op 0.1-niveau. 
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len afzonderlijk geen verschil is tussen allochtone en autochtone leerlingen (hoofd-
stuk 3 en 5). 
 
Tabel 38  Leerlingkenmerken bij resultaten Nederlands en Engels 
Leerlingkenmerken en resultaten (gemiddelden plus standaarddeviaties van opgetelde standaard-
scores) bij Nederlands en Engels (z-scores van technisch lezen en spellen samen). 

 Resultaten Opleiding Geslacht Taalachtergrond 
n gem  

Ned 
gem 
Eng

perc 
vmbo 

perc 
hoger 

perc 
jongens 

perc 
meisjes 

perc 
alloch 

perc  
niet all 

alleen Ned 
zwak 

29 -2,50 
(0,68) 

-0,38 
(1,00) 

86 14 83 17 28 72 

alleen Eng 
zwak 

50 -0,54 
(0,83) 

-2,34 
(0,36) 

68 32 34 66 14 86 

Ned en 
Eng zwak 

65 -3,11 
(1,43) 

-2,99 
(0,77) 

91 9 55 45 11 89 

We hebben ook gekeken naar de achtergrondfactoren en capaciteiten van de drie sub-
groepen. De groep met een specifiek probleem met Engels heeft wat minder ervaring 
met Engels dan de groep die alleen bij Nederlands uitvalt en aanzienlijk minder 
woordkennis dan die groep. De orthografische kennis is vergelijkbaar, maar het fono-
logisch decoderen is relatief beter (Tabel 39, kolom 2). De groep met een specifiek 
probleem met Engels heeft ongeveer dezelfde ervaring met Engels en ongeveer de-
zelfde hoeveelheid woordkennis als de groep die in beide talen zwak is, maar is beter 
in fonologisch decoderen dan de dubbelzwakke groep en heeft meer orthografische 
kennis (Tabel 39, kolom 3). Als de subgroep van 7% die alleen zwak is in Nederlands 
wordt vergeleken met de dubbelzwakke groep dan zien we dat deze vooral een grote-
re Engelse woordkennis en orthografische kennis heeft (Tabel 39, kolom 4). 
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Tabel 39   Resultaatverschillen en contrasten tussen subgroepen 
Resultaatverschillen en contrasten tussen de groep die alleen bij Engels uitvalt in contrast met (1) 
de groep die alleen bij Nederlands uitvalt en (2) de groep die uitvalt in beide talen. 

 E-zwak ↔ N-zwak 111 E-zwak ↔ N+E 
zwak112

N-zwak ↔ N+E-
zwak113

Ervaring met Engels 27 (6) ↔ 31 (9)* 27 (6) ↔ 26 (6) 31 (9) ↔ 26 (6)* 
Woordkennis Engels 33 (7) ↔ 47 (8)** 33 (7) ↔ 35 (7) 47 (8) ↔ 35 (7)** 
Fonologisch decoderen 66 (14) ↔ 56 (13)** 66 (14) ↔ 50 (14)** 56 (13) ↔ 50 (14)* 
Orthografische kennis NE 41 (10) ↔ 43 (9) 41 (10) ↔ 32 (8)** 43 (9) ↔ 32 (8)** 

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

7.7� Prestaties�bij�Engels�van�zwakke�EMT-lezers�

Zwakke EMT-lezers zijn in 56% van de gevallen ook zwak in het lezen van Engelse 
woorden en in 59% van de gevallen ook zwak in het spellen van Engelse woorden. 
Andersom is het zo dat als leerlingen niet uitvallen bij technisch lezen Nederlands, ze 
in 92% van de gevallen ook niet uitvallen bij technisch lezen Engels en in 88% van de 
gevallen eveneens niet bij de Engelse spelling. 

Van de totale populatie hoort 16,8% bij de orthografisch zwakke groep114. Deze groep 
(n = 116) leest gemiddeld in een minuut 15 Engelse woorden minder dan de niet-
zwakke groep en bij de Engelse spelling is het foutenpercentage van de orthografisch 

                                                            
111  Ervaring met Engels df 43,679, t 2,235, p =.03, Cohen’s d 0,5; woordkennis Engels df 53,049, t -

7,844, p <.01, Cohen’s d 1,9; fonologisch decoderen df 665, t 2,656, p < .01, Cohen’s d 0,7; or-
thografische kennis Nederlands-Engels n.s. 

112 Ervaring met Engels n.s.; woordkennis Engels n.s.; fonologisch decoderen df 665, t 5,474, p 
<.01, Cohen’s d 1,1; orthografische kennis Nederlands-Engels df 92,691, t 4,956, p <.01, Co-
hen’s d 1,0. 

113 Ervaring met Engels df 39,595, t 2,717, p =.01, Cohen’s d 0,6; woordkennis Engels df 52,630, t 
6,831, p <.01, Cohen’s d 1,5; fonologisch decoderen df 60,238, t 2,127, p = .04, Cohen’s d 0,5; 
orthografische kennis Nederlands-Engels df 50,008, t 5,743, p <.01, Cohen’s d 1,3. 

114  Lagere score dan gemiddeld minus 1 standaarddeviatie op de som van de Orthografische Keuze-
testen Nederlands en Engels. 
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zwakke groep 23% hoger dan dat van de groep die orthografisch sterker is (zie Tabel 
40, kolom 2).  

Verwacht werd dat ook binnen de groep zwakke EMT-lezers orthografische kennis 
verschil zou maken voor zowel het lezen als het spellen van Engelse woorden. Verge-
lijken we de prestaties van zwakke lezers van de Een-Minuut-Test die ook orthogra-
fisch zwak zijn (n =46), met de resultaten van zwakke lezers die niet orthografisch 
zwak zijn (n =39) dan zien we inderdaad dat de tweede groep aanzienlijk betere pres-
taties laat zien bij beide Engelse taalvaardigheden (zie Tabel 40, kolom 3).  

Tabel 40  Effect van orthografische kennis 
Resultaten bij Engels van leerlingen met een al dan niet beperkte orthografische kennis. De gemid-
delde scores van de One Minute test (OMT) en Spelling Engels (SPE) met tussen haakjes de 
standaarddeviaties. 

  Totale groep -  
orthografisch  
zwak/niet-zwak115

Zwakke lezers -  
orthografisch  
zwak/niet-zwak116

Technisch lezen Engels (OMT) - aantal goed 25 (9) ↔ 40 (13) 19 (8) ↔ 27 (8) 

Spellen Engels - foutpercentages 49 (12) ↔ 26 (13) 54 (11) ↔ 35 (16) 

Zwakke EMT-lezers die orthografisch sterker zijn, halen dus aanzienlijk betere resul-
taten 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 kan gezien worden als 
een bevestiging van Het Phonological Core Variable Orthographic Difference Model 
(PCVOD), dat aangeeft dat bij zwakke lezers wat de orthografische capaciteiten be-

                                                            
115  Lezen Engels df 218,891, t 14,788, p <.01, Cohen’s d 1,3; spellen Engels df 672, t -16,722, p 

<.01, Cohen’s d 1,8. 
116  Lezen Engels df 83, t 4,682, p <.01, Cohen’s d 1,0; spellen Engels df 62,486, t -6,215, p <.01,    

Cohen’s d 1,4.  
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treft verschillende profielen kunnen worden aangetroffen (Van der Leij & Morfidi, 
2006; Bekebrede et al., 2007). 

7.8� Samenvatting�en�conclusies�

In dit hoofdstuk is aangegeven dat de Engelse orthografie niet principieel afwijkt van 
die van andere alfabetische talen, maar alleen complexer is door het grotere aantal 
verwerkingseenheden, het grotere aantal condities die een bepaalde combinatie voor-
schrijven en het grotere aantal woordspecifieke spellingen. Daarnaast zorgen 
morfeemconstantie en het verschijnsel van de heterografie er in het Engels voor dat 
de visuele woordvorm meer informatie bevat dan de auditieve. De bijzondere ortho-
grafie van het Engels kan ertoe leiden dat bij het lezen van Engelse woorden een 
andere, meer parallelle manier van verwerken gebruikt wordt, in vergelijking met de 
meer seriële en sublexicale verwerking die het lezen in transparante talen kenmerkt. 
Met name voor gevorderde lezers zou deze andere manier van verwerken bij het En-
gels niet per se nadelig hoeven zijn. Met gevorderde lezers hadden we echter in het 
Brugklasproject niet te maken. De beheersing van het Engels bleek bij een groot aan-
tal leerlingen nogal rudimentair, al waren er ook grote verschillen. 

Het verschil tussen de prestaties bij Nederlands en Engels is groot: lezen leerlingen 
bij de Nederlandse Een-Minuut-Test gemiddeld 80 woorden goed, bij de Engelse One 
Minute Test, die voor brugklassers veel onbekende woorden bevat, is dat gemiddeld 
minder dan de helft. Ook bij het spellen zijn de verschillen groot: in de Nederlandse 
spellingtest maken leerlingen gemiddeld 7% van de mogelijke fouten die de test be-
vat; in de Engelse spellingtest is dat percentage meer dan twee keer zo hoog, namelijk 
18%. Deze verschillen tussen Nederlands en Engels werden ook verwacht omdat de 
verwerving van het Engels zich in de brugklas nog in de beginfase bevindt.  

In de laagste opleidingsniveaus zijn de verschillen tussen Engels en Nederlands het 
grootst. Leerlingen in vmbo-bbl lezen bij de OMT gemiddeld 31 woorden goed en bij 
de EMT 73. Zij hebben bij Spelling Engels een foutenpercentage van 44%, tegenover 
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11% bij Nederlands. Ongeveer 14% van de brugklassers (n = 97) leest van de OMT 
minder woorden goed dan de norm (gemiddelde minus één standaarddeviatie) en 72% 
van deze groep komt uit het vmbo. Ongeveer 18% (n = 121) spelt minder dan 5 
woorden goed en 74% van deze groep is afkomstig uit het vmbo. Wordt dezelfde me-
ting uitgevoerd op de foutenpercentages, dan hoort eveneens 18% bij de zwakke 
groep, die in dat geval zelfs voor 83% afkomstig is uit het vmbo. 

Dat er in de scores bij Engels grote verschillen zijn tussen de opleidingsniveaus is in 
overeenstemming met de verwachtingen. Bij leerlingen die in de hogere opleidingsni-
veaus terecht zijn gekomen wordt waarschijnlijk het aanleren van Engels thuis meer 
gestimuleerd. Bovendien zullen slimmere leerlingen meer oppikken uit het weinig ge-
structureerde aanbod van de basisschool. Zij zijn waarschijnlijk beter in het ‘implicie-
te leren’ (Van Berkel, 1999) dat bij Engels nodig is. Het ligt voor de hand dat als 
scholen de Engelse klanktekenkoppelingen en orthografische patronen op de basis-
school systematischer en explicieter zouden aanleren, dit vooral de leerlingen in 
lagere opleidingsniveaus ten goede komt, aangezien kinderen uit minder bevoorrechte 
milieus meer profiteren van onderwijskwaliteit omdat ze minder kunnen compenseren 
voor slechte kwaliteit (Dronkers, 2007). 

Bij spelling Engels zijn orthografische en morfologische spellingen vergelijkbaar 
moeilijk, wat niet overeenstemming is met Van Berkel (1999). In haar onderzoek 
worden in de morfologische spellingen in verhouding meer fouten gemaakt dan in de 
orthografische. Dit verschil kan te maken hebben met de itemkeuze. Omdat brugklas-
sers pas begonnen zijn met het leren van Engels zijn vanzelfsprekend zijn geen 
moeilijke morfologische spellingen in de Engelse test opgenomen. De rangorde in 
moeilijkheid vertoont overeenkomsten met die van Van Berkel: alfabetische spellin-
gen zijn voor brugklassers het gemakkelijkst; logografische spellingen het moeilijkst. 
In de laagste opleidingsniveaus worden in verhouding meer alfabetische fouten ge-
maakt. Leerlingen in de hogere opleidingsniveaus beheersen aan het begin van de 
brugklas de klanktekenkoppelingen van het Engels beter. 
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De correlatie tussen het lezen en spellen van Engelse woorden is tamelijk groot (r = 
.68), maar zwak lezen gaat niet altijd samen met zwak spellen. Ongeveer 8-9% van de 
totale populatie is weliswaar zwak in zowel lezen als spellen, maar 8-10% heeft een 
specifiek probleem met spellen en ongeveer 4-6% is alleen zwak in lezen. Een be-
langrijk gegeven voor de praktijk is dat leerlingen die niet zwak scoren bij de Engelse 
spellingtest in 95% van de gevallen ook niet uitvallen bij het lezen van Engelse woor-
den. Het is dus mogelijk om met behulp van een Engelse spellingtest een grote groep 
te onderscheiden die ook met het lezen van Engels geen problemen heeft. De groep 
die bij spelling uitvalt, kan dan eventueel ook op lezen onderzocht worden. Bij het 
onderzoek naar het lezen van Engelse woorden is duidelijk geworden dat de Engelse 
One Minute Test (OMT) voor brugklassers nog erg veel problemen oplevert: er wor-
den extreem veel woorden fout gelezen. De leenwoordenlijst, die hoog correleert met 
de OMT (r = .79) lijkt beter geschikt om het lezen van woorden met een Engelse or-
thografie te onderzoeken, want het lezen van deze woorden is minder frustrerend. Als 
leerlingen niet uitvallen op deze test, halen ze in 95% van de gevallen ook een vol-
doende score bij het lezen van echte Engelse woorden. 

Hoewel er geen verschil in ervaring met Engels kon worden gemeten, zijn jongens 
beter in de schriftelijke verwerking van deze taal dan meisjes. Bij de groep leerlingen 
met een specifiek probleem met Engels, zitten ook opvallend veel meisjes. Dit ver-
schijnsel is niet in overeenstemming met het gegeven dat meisjes in Nederland en een 
aantal andere landen een kleine tot middelmatige voorsprong op de jongens hebben 
als het gaat om taal en lezen (Van Langen en Driessen, 2006). Bij het lezen en spellen 
van Nederlandse woorden was die voorsprong van meisjes er inderdaad. Opvallend is 
ook dat als de z-scores van lezen en spellen bij elkaar worden genomen de groep met 
een specifiek probleem met Engels voor twee derde uit meisjes bestaat, terwijl de 
groep die alleen in Nederlands zwak is voor meer dan 80% uit jongens bestaat. 

Aangezien een cognitief-biologisch verschil niet voor de hand ligt, en we ook een 
verschil in ervaring met de taal niet hebben kunnen vaststellen, hebben de betere pres-
taties van jongens bij Engels waarschijnlijk met attitude te maken hebben. Engels 
heeft voor hen wellicht meer prestige dan Nederlands, waardoor ze mogelijk meer 
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gemotiveerd zijn voor deze taal. Net als bij het lezen en spellen van Nederlandse 
woorden presteert de totale groep allochtone leerlingen bij Engels niet beter of slech-
ter dan niet-allochtone leerlingen.  

Voorspellende�factoren�
Fonologisch decoderen van pseudowoorden zoals gemeten met De Klepel is ook voor 
het lezen van Engelse woorden een belangrijke voorspeller, maar de door deze test 
voorspelde hoeveelheid variantie is toch minder groot dan voor het lezen van Neder-
landse woorden. Dit kan gezien worden als een aanwijzing voor een kwalitatief wat 
andere, wellicht meer parallelle verwerking bij het lezen van Engels. Ervaring met 
Engels zoals gemeten met de enquête blijkt een achtergrondfactor te zijn die bijdraagt 
aan de variantie in de prestaties bij lezen en spellen. Een sterk voorspellende waarde 
heeft echter vooral de receptieve woordkennis, terwijl deze bij het lezen van Neder-
landse woorden geen variantie verklaart. Dit heeft te maken met de verschillende 
fases waarin de taalverwerking bij Nederlands en Engels zich bevindt. Ondersteuning 
van de semantiek is immers vooral bij het aanvankelijk lezen van belang. Bekende 
woorden worden sneller gelezen dan niet-bekende woorden, maar dit effect verdwijnt 
grotendeels bij gevorderd lezen. Het belang van woordkennis voor het lezen van En-
gels is mogelijk ook een aanwijzing voor een andere manier van verwerken. Het 
gegeven sluit aan bij de bevindingen van Paulesu (2006), die vaststelde dat bij gevor-
derde Engelse lezers tijdens het hardop lezen gebieden in de hersenen zijn geactiveerd 
die met semantische verwerking te maken hebben, een aanwijzing voor een meer pa-
rallelle taalverwerking bij Engels.  

Ook voor het spellen van Engelse woorden is de fonologische competentie van be-
lang, maar aanzienlijk minder dan voor het lezen (9% R2change versus 23% 
R2change). Dit verschijnsel bevestigt de opvatting van Van Berkel (1999), die met de 
titel van haar dissertatie ‘Niet van horen zeggen’ aangeeft dat spellingprestaties bij 
Engels niet bepaald worden door het horen uitspreken van woorden, maar door visue-
le patroonherkenning via impliciet leren. Die kennis zouden ze vooral verwerven via 
het lezen. Overigens is uit de foutenanalyse gebleken dat aan de kennis van de fo-
neem-grafeem-koppelingen van het Engels bij de lagere opleidingsniveaus nog veel 
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mankeert. Leerlingen in het laagste opleidingsniveau maken nog erg veel fouten in de 
alfabetische spellingen; in de hogere opleidingsniveaus is het aantal fouten in deze ca-
tegorie veel lager. De factoren ‘ervaring met Engels’ en vooral ‘receptieve woordken-
nis’ leveren bij het lezen van Engelse woorden samen een ongeveer even grote 
bijdrage aan de variantie als aan het spellen. Voor het spelling Engels bleek boven-
dien net als voor spelling Nederlands opleidingsniveau aanzienlijk belangrijker dan 
voor lezen. 

De orthografische competentie verklaart na de invloed van opleidingsniveau, fonolo-
gisch decoderen en achtergrondfactoren nog een kleine, afzonderlijke hoeveelheid 
variantie bij het lezen en spellen van Engelse woorden. In tegenstelling tot wat ver-
wacht werd, is die bijdrage bij het lezen van Engelse woorden echter kleiner dan bij 
het lezen van Nederlandse woorden. Net als bij het Nederlands is de voorspellende 
waarde van de orthografische competentie voor spellen belangrijker dan voor lezen. 
Hoewel de hoeveelheid variantie die verklaard wordt door de orthografische compe-
tentie zoals gemeten met vier testgegevens kleiner is dan bij Nederlands mag 
aangenomen worden dat in werkelijkheid de orthografische competentie een grotere 
rol speelt dan dit getal aangeeft. Ook bij het fonologisch decoderen zoals gemeten 
met De Klepel verklaart de orthografische competentie immers een deel van de vari-
antie (zie hoofdstuk 3). Het kleine, resterende effect van onze orthografische 
metingen heeft waarschijnlijk te maken met de rudimentaire fase waarin de ontwikke-
ling van het Engels zich in de brugklas nog bevindt. Er is nog bijna geen 
orthografische kennis van het Engels opgebouwd, die kan dus ook niet gebruikt wor-
den. Het is bovendien denkbaar dat de gebruikte testen de afzonderlijke orthogra-
fische competentie niet duidelijk genoeg in beeld brengen. Het onderzoek naar 
orthografische capaciteiten bevindt zich nog in een beginstadium. 

Transfer�Nederlands-Engels�
Leerlingen die niet uitvallen bij technisch lezen Nederlands doen dat in 92% van de 
gevallen ook niet bij technisch lezen Engels en een nog iets hoger percentage geldt 
voor de spellingvaardigheid in beide talen. Daarnaast scoort ongeveer 10% van de 
leerlingen zowel bij het lezen van Nederlandse als van Engelse woorden onder de 
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norm en ongeveer 7% zowel bij het spellen van Nederlandse als Engelse woorden. 
Deze gegevens kunnen beschouwd worden als een bevestiging van de Linguistic Co-
ding Differences Hypothesis (LCDH) (Ganschow et al., 1991, Sparks & Ganschow, 
1993; Morfidi et al., 2007), die de crosslinguïstische universaliteit van lees- en spel-
lingvaardigheid voorspelt en van onderliggende tekorten bij zwakte op dit terrein. 

Maar hoewel het verband tussen de prestaties in beide talen duidelijk is, zien we ook 
dat er steeds groepen leerlingen zijn die aan de transfer ‘ontsnappen’ en bij Neder-
lands en Engels verschillende prestatieniveaus laten zien, zowel bij lezen en spellen 
afzonderlijk als bij een construct op basis van z-scores van beide activiteiten. De 4% 
die volgens deze meting wel bij Engels maar niet bij Nederlands uitvalt, was voor-
speld vanuit het gegeven dat Engels een moeilijke taal is en er kwaliteitsverschillen 
zijn in de lessen Nederlands op de basisschool. Deze groep heeft ook wat minder er-
varing met Engels dan de groep die alleen bij Nederlands uitvalt en aanzienlijk 
minder woordkennis dan die groep. Het fonologisch decoderen is daarentegen beter. 
Dit klopt met de regressieanalyses, die laten zien dat woordkennis voor het lezen en 
spellen in het Nederlands na opleidingsniveau en leeservaring geen voorspellende 
waarde meer heeft, maar wel voor lezen en spellen in het Engels. De voorspellende 
waarde van fonologische competentie is voor lezen en spellen in het Nederlands juist 
belangrijker. Vergelijken we leerlingen die een specifiek probleem met Engels heb-
ben met de groep die zwak is in beide talen, dan blijkt de eerste groep vooral meer 
orthografische kennis te hebben. 

Interessant is de subgroep van 7% die alleen zwak is in Nederlands en niet in Engels. 
Deze groep werd niet verwacht omdat het Engels zoveel moeilijker is dan het Neder-
lands. De groep wordt vooral gekenmerkt door een grotere Engelse woordkennis en 
vergeleken met de dubbelzwakke groep ook een grotere orthografische kennis. Het 
effect van deze factoren kan verklaard worden op basis van de theorie: woordkennis 
is faciliterend voor het aanvankelijk lezen in elke taal, maar bovendien wijst inscha-
keling van de semantiek op een wat andere, meer parallelle manier van lezen die 
vooral efficiënt is voor het verwerken van Engels. Problemen met het fonologisch de-
coderen kunnen zwakke lezers ertoe brengen meer gebruik te maken van orthogra-
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fische patroonherkenning. Bij het lezen van Engelse woorden hebben ze daar moge-
lijk voordeel van.  

Prestaties�bij�Engels�van�zwakke�EMT-lezers�
Als leerlingen onder de norm scoren bij technisch lezen Nederlands, dan zegt dat niet 
alles over de prestaties bij lezen en spellen in het Engels. In 56% van de gevallen zijn 
ze dan ook zwak bij het lezen en in 59% van de gevallen in het spellen van Engelse 
woorden.  

Hoewel de orthografische competentie in de regressieanalyse slechts een kleine, af-
zonderlijke hoeveelheid variantie verklaart, blijkt orthografische kennis toch verschil 
te maken. Niet alleen voor de prestaties bij Engels van normale, maar ook van zwak-
ke lezers. Zwakke lezers die orthografisch sterker zijn, halen aanzienlijk betere 
resultaten dan zwakke lezers die dat niet zijn. Tussen de twee orthografische subgroe-
pen zwakke lezers bestaat tegelijkertijd geen verschil in specifiek fonologische 
capaciteiten zoals gemeten met de test Woordomkering, wat wijst op een separate in-
vloed van orthografische capaciteiten. Dit bevestigt het Phonological Core Variable 
Orthographic Difference Model (PCVOD) (Van der Leij & Morfidi, 2006; Bekebrede 
et al., 2007). 


