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Samenvatting 

Het is niet eenvoudig om te leren spellen. Om een woord te kunnen spellen moet 
een ingewikkeld proces worden doorlopen. Als een kind een bepaald woord nooit 
eerder gelezen of gespeld heeft, moet het betreffende woord eerst worden 
opgedeeld in losse klanken (fonemen). Daarna moeten de fonemen vertaald 
worden naar de daarbij behorende letters (grafemen) om tenslotte de grafemen in 
de juiste volgorde te kunnen schrijven. Als hetzelfde woord vervolgens vaker 
wordt gelezen of gespeld, zullen de onderliggende processen die nodig zijn bij 
spellen op een gegeven moment volledig geautomatiseerd kunnen verlopen. De 
juiste computer ondersteunende spellingoefeningen kunnen jonge kinderen 
helpen bij het verwerven van deze complexe vaardigheid, het leren spellen. Eén 
van de meest belangrijke doelen van dit proefschrift is het optimaliseren van 
computer ondersteunende spellingoefeningen. Hoofdstuk 1 geeft een theoretische 
inleiding op de onderzoeken, waarbij onderwerpen als processen bij het leren 
spellen, verschillen tussen lezen en spellen, kenmerken van goede en zwakke 
spellers, ontwikkelingstheorieën met betrekking tot spelling, en de spelling 
principes in de Nederlandse taal aan bod komen. 

De onderzoeken in hoofdstuk 2 bestuderen het effect van fonologische cues in 
computer ondersteunende spellingoefeningen door gebruik te maken van een 
zogenaamde spellinguitspraak. De nadruk in dit hoofdstuk ligt op zwakke spellers 
en op leenwoorden. Leenwoorden zijn woorden die hun oorsprong hebben in een 
andere taal. Bij een spellinguitspraak wordt iedere individuele letter nadrukkelijk 
uitgesproken. De verwachting was dat een dergelijke spellinguitspraak zwakke 
spellers zou kunnen helpen bij het leren spellen van onregelmatige woorden zoals 
leenwoorden. De resultaten van het eerste experiment in hoofdstuk 2 lieten geen 
voordeel zien van de spellinguitspraak cues. Er werd gesuggereerd dat deze 
bevinding veroorzaakt werd door de orthografische informatie (de spelling) die 
op hetzelfde moment als de spellinguitspraak beschikbaar was tijdens de 
oefeningen voor de speller. Het idee was dat de orthografische informatie die 
beschikbaar was tijdens de oefening wellicht het effect van de spellinguitspraak 
teniet heeft gedaan. Daarom werd een tweede onderzoek uitgevoerd. In dit 
onderzoek werden de orthografische informatie en de spellinguitspraak bewust 
van elkaar afgezonderd om zodoende onafhankelijke effecten te kunnen 
bestuderen. Vergelijkbare effecten werden gevonden voor een spellinguitspraak 
en een visuele preview. De verbetering van de spelling was groter in beide 
oefeningen vergeleken met een dictee-oefening waarbij alleen de normale 
uitspraak werd aangeboden. Er wordt gesuggereerd dat de spellinguitspraak en de 
visuele preview uitgaan van een zelfde proces, namelijk het onthullen van 
orthografische details, hetgeen in feite de bron is de extra leereffecten.  
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Het belangrijkste doel van de studie in hoofdstuk 3 was om onafhankelijke 
effecten van visuele preview en spellinguitspraak op het leren spellen van 
leenwoorden verder te bestuderen in zowel goede als zwakke spellers variërend 
in leeftijd. Leesvaardigheid werd eveneens in aanmerking genomen om 
mogelijke verschillen tussen spellingseffecten van visuele preview en 
spellinguitspraak voor goede en zwakke lezers vast te stellen. Over het geheel 
genomen bleek een spellinguitspraak tijdens oefeningen net zo effectief te zijn als 
een visuele preview. Een interessante bevinding was dat zwakke spellers uit 
groep 5 het meest blijken te profiteren van een visuele preview vergeleken met 
een spellinguitspraak. De resultaten van de onderzoeken in de hoofdstukken 2 en 
3 laten zien dat zowel de spellinguitspraak als de visuele preview effectieve 
hulpmiddelen in computer ondersteunende spellingoefeningen kunnen zijn om 
orthografische onvoorspelbare woorden te leren spellen. Dit blijkt zo te zijn 
onafhankelijk van leeftijd of spellingvaardigheid.  

Hoofdstuk 4 onderzoekt de effecten van fonologische cues bij zwakke spellers 
in groep 3. Het spellen van medeklinker clusters in woorden bestaande uit één 
lettergreep is het meest voorkomende probleem bij het leren spellen in kinderen 
uit groep 3. Kinderen zijn geneigd om de tweede letter van een medeklinker 
cluster weg te laten als het medeklinker cluster aan het begin van een woord staat. 
De belangrijkste vraag van de studie was of fonologische cues door middel van 
een volledige segmentatie tijdens spellingoefeningen effectiever zijn dan een 
visuele preview. De bevindingen toonden aan dat zowel segmentatie als visuele 
preview effectief zijn bij het leren spellen vergeleken met een normale 
spellingoefening waarbij geen expliciete cues worden aangeboden. Concluderend 
kan gesteld worden dat zowel segmentatie als visuele preview beginnende 
spellers kunnen helpen bij het onthouden van het woordspecifieke letterpatroon. 

Het leren spellen van open en gesloten lettergrepen is ook één van de grootste 
struikelblokken bij het leren spellen. Hoofdstuk 5 beschrijft een studie waarin het 
effect van fonologische en visuele preview cues in woorden met open en gesloten 
lettergrepen werd onderzocht bij zwakke spellers uit groep 4. Syllabische 
segmentatie werd gebruikt zodat de lengte van de klinker expliciet onder de 
aandacht kon worden gebracht. De resultaten lieten zien dat de visuele preview 
als extra cue tijdens spellingoefeningen het meest effectief is in vergelijking met 
een syllabische segmentatie cue en een dictee-oefening waarbij geen extra cue 
wordt aangeboden. De bevindingen impliceren dat woordspecifieke kennis 
daadwerkelijk kan worden verbeterd door herhaalde blootstelling aan het juiste 
letterpatroon tijdens een oefening. Visuele preview in computer ondersteunende 
spellingoefeningen lijkt te leiden tot een blijvende verbetering van woord 
specifieke orthografische representaties voor ten minste 5 weken. 

Hoofdstuk 6 onderzoekt de rol van semantiek bij het leren spellen. In het 
experiment werd het effect van activatie van de verbinding tussen de betekenis en 
de fonologie van een woord in spellingoefeningen voor spellers uit groep 4 
bestudeerd. Semantische of neutrale beschrijvingen werden aangeboden tijdens 
de oefeningen voor het proces van de spelling of tijdens de feedback. Visuele 
informatie was beschikbaar in alle oefencondities. Resultaten lieten zien dat 
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woorden die worden geoefend met semantische beschrijvingen beter gespeld 
worden dan de woorden die geoefend worden met neutrale beschrijvingen. Het 
moment waarop de beschrijvingen worden aangeboden bleek niet uit te maken: 
De beschrijvingen die werden aangeboden voordat het kind het woord moest 
spellen waren net zo effectief als de beschrijvingen die in de feedback werden 
aangeboden. De conclusie is dat de activatie van het semantisch aspect van een 
woord in computer ondersteunende spellingoefeningen kan bijdragen bij het leren 
spellen.  

De vraag die in hoofdstuk 7 centraal staat is welke aanpak het beste is om 
Nederlandse woorden met open en gesloten lettergrepen te leren spellen: Op basis 
van analogie of door expliciete instructie? Om dit te onderzoeken werden in 
computer ondersteunende oefeningen spellingregels wel of niet expliciet 
aangeboden. Kinderen uit groep 4 oefenden eenmaal met een grote verzameling 
van verschillende woorden of herhaaldelijk met een kleine verzameling woorden. 
Trainingseffecten werden bestudeerd door middel van dictee-toetsen die werden 
afgenomen voorafgaand aan de training en na de laatste training sessie. De 
dictees bestonden uit woorden die werden geoefend en woorden die niet werden 
geoefend. De ongeoefende woorden worden ook wel generalisatie woorden 
genoemd en konden laten zien of de leereffecten van de training ook 
generaliseren naar vergelijkbare ongeoefende woorden. Expliciet aangeboden 
spellingregels bleken alleen effectief bij het spellen van ongeoefende woorden als 
een grote verzameling verschillende woorden eenmalig werd geoefend. Als 
slechts een aantal exemplaren herhaaldelijk beschikbaar was tijdens de oefening 
bleken expliciet aangeboden spelling regels niet uit te maken. In het algemeen 
verbeterde de spelling van de generalisatie woorden net zoveel in de condities 
waarin de kinderen oefenden met veel woorden als waarin ze oefenden met 
weinig woorden. De resultaten wijzen uit dat expliciet aangeboden spellingregels 
kunnen bijdragen in het leren spellen van contrasterende letterpatronen als veel 
verschillende woorden eenmalig worden geoefend. Kinderen leren echter net 
zoveel van eenmalige oefening met veel verschillende woorden als van herhaalde 
oefening van slechts een aantal woorden ongeacht het feit of een regel wel of niet 
expliciet wordt aangeboden. 

Hoofdstuk 8 onderzoekt of het homofoon effect ook bestaat bij jonge 
beginnende spellers, net zoals bij adolescenten en volwassenen, en hoe dit effect 
zich ontwikkelt over verschillende klassen en over spelling niveaus. Bij 
homofonen is één fonologische specificatie verbonden met twee orthografische 
representaties en twee betekenissen. Deze ambiguïteit in foneem-grafeem 
koppeling veroorzaakt mogelijk verwarring bij het lezen en spellen. Het 
homofoon effect werd onderzocht door middel van toetsen waarbij homofone 
woorden en niet-homofone woorden werden gedicteerd. Om de ontwikkeling van 
het homofoon effect te bestuderen, werden de dictees afgenomen bij kinderen uit 
de groepen 4 tot en met 7. Het percentage fouten in homofone woorden werd 
vergeleken met het percentage fouten in niet-homofone woorden. Uit de 
resultaten bleek dat de niet-homofone woorden beter werden gespeld dan de 
homofone woorden. Het homofoon effect werd gevonden in alle leeftijdsgroepen, 
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spelling niveaus, en vormen van homofone woorden. De resultaten toonden 
verder aan dat het homofoon effect groter wordt naarmate spellers ouder en meer 
ervaren worden. De bevindingen impliceren dat jonge kinderen al op 8-jarige 
leeftijd gebruik maken van woordspecifieke orthografische representaties in 
plaats van enkel en alleen te vertrouwen op foneem-grafeem koppelingen.  

Tot slot volgt in hoofdstuk 9 een discussie van de resultaten en conclusies van 
de hiervoor beschreven experimenten. De resultaten worden geplaatst in een 
theoretische kader en praktische interpretaties en implicaties worden besproken. 
De discussie leidt tot de uiteindelijke conclusie dat computer ondersteunende 
spellingoefeningen kunnen worden geoptimaliseerd door het verstrekken van 
gedetailleerde specificaties van de woordkenmerken (fonologie, orthografie, en 
semantiek).  
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