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Belangrijke�begrippen�
 
 
 
Achterwaartse consistentie De mate waarin klanken hetzelfde worden gespeld. 
Auditief Wat met het horen te maken heeft. 
Automatisering Het snel en zonder aandacht kunnen uitvoeren van een 

(taal)handeling. 
Cognitief Wat zich afspeelt in de hersenen en met de waarne-

ming, het denken en het leren te maken heeft. 
Competentie Geheel van kennis en vaardigheden op een bepaald ge-

bied. 
Decoderen De tekens van een taal (de schriftelijke code) omzetten 

in klanken. Andere term: ontsleutelen. 
Directe route Een term die aangeeft op welke manier bij het lezen de 

woorden worden herkend. In dit geval in één keer en 
zonder dat afzonderlijke letters omgezet worden in 
klanken. Andere term: lexicale route. 

Dyslexie Een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnek-
kig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van 
het lezen en/of het spellen op woordniveau. In dit on-
derzoek gekoppeld aan normaal ontwikkelde receptieve 
woordkennis. 

Erfwoord De oudste woorden van het Nederlands, die al beston-
den in de tijd waarin de Germaanse talen een eenheid 
vormden, of nog langer. Andere term: inheems woord. 

Foneem Spraakklank die betekenisonderscheidend is. Bijvoor-
beeld: /b/ en /p/ maken het verschil tussen ‘baard’ en 
‘paard’ 

Foneem-grafeem-koppeling Het verband tussen de klanken en letters van een taal, 
ook van de regels die daarvoor gelden. Bijvoorbeeld 
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dat de /ŋ/-vóór de <k> als n geschreven wordt en niet 
als <ng>. 

Fonologie Het vakgebied dat de kleinste onderdelen van gespro-
ken taal bestudeert en beschrijft: de klinkers en 
medeklinkers en de manier waarop die gegroepeerd 
(kunnen) zijn.  

Fonologisch acceptabel Spellingen die aansluiten bij de klankvorm van een 
woord, waarbij afgeweken kan zijn van de morfologi-
sche of orthografische vorm. 

Fonologisch bewustzijn Weten dat gesproken woorden bestaan uit syllaben en 
syllaben weer uit spraakklanken, en het kunnen mani-
puleren met syllaben en spraakklanken, bijvoorbeeld 
kunnen aangeven welk woord overblijft als je /gə/ van 
/gəbet/ weghaalt, of de /k/ van /slaŋk/ en weten dat de 
gesproken vorm van ‘pirk’ /pIrk/ het omgekeerde is 
van /krIp/. 

Fonologisch decoderen Het verklanken van pseudowoorden die volgens de or-
thografie van de taal zijn opgebouwd. 

Fonologisch tekort Ernstig probleem met snelle en foutloze fonologische 
verwerking van taal, dat gezien wordt als basispro-
bleem bij dyslexie. 

Fonologisch verwerken Het omzetten van geschreven (gedrukte) woordvormen 
naar klankvorm. 

Fonologische competentie (1) Het fonologisch bewustzijn, (2) het snel en automa-
tisch kunnen omzetten van klanken in letters en (3) het 
efficiënt kunnen vasthouden van klank- en lettervor-
men in het kortetermijngeheugen tijdens de verwerking 
ervan.  

Geautomatiseerd lezen Snel kunnen lezen zonder dat men zich bewust is van 
het leesproces en onafhankelijk van de wil van de lezer. 

Grafeem Letter of letters die één foneem aanduiden. Voorbeeld: 
<ch> en <k> zijn twee grafemen. 
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Grafeem-foneem-koppeling Het verband tussen de letters en de klanken van een 
taal, ook van de regels die daarvoor gelden. Bijvoor-
beeld dat de <ee> in het Nederlands vóór de <r> als /I:/ 
wordt uitgesproken. 

Hyperlexie In dit onderzoek: een normaal ontwikkelde technische 
leesvaardigheid gekoppeld aan zwak taalbegrip (recep-
tieve woordkennis).  

Inheems woord Een woord dat hoort tot de oudste woorden van het 
Nederlands, die al bestonden in de tijd waarin de Ger-
maanse talen een eenheid vormden, of nog langer. 
Andere term: erfwoord.  

Kortetermijngeheugen Het vermogen om informatie tijdelijk op te slaan, zodat 
deze verwerkt kan worden. Andere term: werkgeheu-
gen. 

Klanktekenkoppelingen Deze term wordt in dit boek gebruikt voor het verband 
tussen fonemen en grafemen en de regels die daarvoor 
gelden enerzijds en het verband tussen grafemen en fo-
nemen en de regels die daarvoor gelden anderzijds. 

Langetermijngeheugen Het geheugen waarin allerlei kennis min of meer blij-
vend is opgeslagen, onder andere de klankvorm, de 
orthografische vorm en de betekenis van woorden. 

Leenwoord Een vreemd woord waarvan zowel de klank (en/of 
spelling) als de betekenis geleend zijn uit een andere 
taal en waarbij in verschillende mate kan sprake zijn 
van aanpassing aan de gasttaal. Sommige leenwoorden 
hoeven niet aangepast te worden omdat ze qua klank en 
vorm ook een inheems woord kunnen zijn (film). 

Lettergreep Orthografische eenheid boven het niveau van de letters. 
Een geschreven woord is verdeeld in lettergrepen. Bij-
voorbeeld ‘letter’ bestaat uit twee lettergrepen: <let-
ter>.  
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Lexicaal decoderen Het omzetten van bestaande woorden in hun klank-
vorm. 

Lexicalisatie Tijdens het lezen van een pseudowoord een bestaand 
woord maken, bijvoorbeeld ‘stuikhaut’ lezen als 
‘struikhout’. 

LWOO Leerwegondersteunend onderwijs. Hiervoor komen in 
aanmerking leerlingen die op basis van vastgestelde 
leer- en/of gedragsproblemen extra geld meenemen 
voor de school. Zij hebben een leerachterstand van mi-
nimaal 1,5 jaar. 

Mentaal lexicon Verzameling woorden en woorddelen, opgeslagen in 
het langetermijngeheugen. 

Morfeem De kleinste betekenisdragende eenheid in een taal. Bij-
voorbeeld ‘bespreking’ bestaat uit drie morfemen (be-
spreek-ing) en ‘negentien’ uit twee (negen-tien). 

Morfologie  Hoe woorden opgebouwd zijn en hoe woordstructuren 
gekoppeld zijn aan betekenissen.  

Orthografie Geschreven taal c.q. het systeem van de geschreven 
taalvormen. Synoniem: spelling. 

Orthografisch geheugen Het vermogen om geschreven (gedrukte) taalvormen 
(woorden, lettercombinaties) vast te houden in het kor-
te- en langetermijngeheugen. 

Orthografische competentie Construct bestaande uit orthografische kennis (letter-
combinaties, woordvormen), het snel kunnen 
beschikken over orthografische kennis, het kunnen 
waarnemen en onthouden van orthografische vormen. 

Rapid Naming Taak waarbij het gaat om het snel benoemen van een 
beperkt aantal plaatjes, kleuren, cijfers of letters. Ne-
derlandse term: benoemsnelheid. 

Syllabe Fonologische eenheid boven het niveau van de fone-
men. Een gesproken woord is verdeeld in syllaben, die 
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bestaan uit een of meer fonemen. Bijvoorbeeld ‘letter’ 
bestaat uit twee syllaben: /le-tər/. 

Stillezen Het lezen van woorden of teksten zonder dat deze wor-
den uitgesproken. 

Taalzwak In dit onderzoek: zwakke technische leesvaardigheid 
gekoppeld aan zwak taalbegrip (receptieve woordken-
nis). 

Voorwaartse consistentie De mate waarin letters en lettercombinaties gewoonlijk 
hetzelfde worden uitgesproken. 

Woordherkenning Het herkennen van de orthografische of fonologische 
vorm van een woord, met daaraan gekoppeld - als dat 
mogelijk is - de woordbetekenis. Andere benaming: 
woordidentificatie. 

 




