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Samenvatting
Dit onderzoek is uitgevoerd op CBS Betrouwen te Bakkeveen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in
groep 5-6. De leerkrachten van de groep kwamen met de volgende vraag: ‘Hoe kan ervoor gezorgd
worden dat de spelling beter beklijft bij de kinderen?’ Deze vraag komt voort uit de constatering van
ondermaatse resultaten op het gebied van spellingonderwijs.
Met deze achtergrond ben ik tot de volgende onderzoeksvraag gekomen:
Op welke wijze kan CBS Betrouwen het spellingonderwijs in groep 5-6 vormgeven, zodat de spelling
beter beklijft?
Om een duidelijk beeld van de beginsituatie te krijgen, zijn er voor de uitvoeringsfase
observaties afgenomen. Deze observaties hadden als doel om goed voor ogen te krijgen hoe de
spellinglessen werden vormgegeven in de praktijk. De observaties zijn afgenomen aan de hand van
kijkwijzers. De observaties zijn tevens opgenomen met videoapparatuur, zodat de handelingen van
de leerkrachten goed naast de kijkwijzers gelegd konden worden. Na het vaststellen van de
beginsituatie, heeft er een literatuuronderzoek plaatsgevonden. Er zijn verschillende interviews met
deskundige mensen afgenomen. Daarnaast zijn er literaire bronnen zoals boeken en websites
geraadpleegd om tot een ontwerp te komen dat zou leiden tot effectief spellingonderwijs.
Vooraf aan de uitvoering is er gekeken naar ontwerpeisen passende bij de school en de
groep, vanuit die eisen is een ontwerp ontstaan. Het ontwerp is in een periode van tien weken
uitgevoerd. Aan het begin en aan het eind van de uitvoering hebben er meetmomenten
plaatsgevonden door middel van een dictee. Daarnaast zijn de dictees ook afgenomen in groep 5-6
van CBS Votum Nostrum te Wijnjewoude. Deze school werkt met dezelfde spellingmethode.
Daardoor konden de resultaten vergeleken worden.
Uit het onderzoek en de bijbehorende resultaten van de meetmomenten, kan geconcludeerd
worden dat het uitgevoerde ontwerp zorgt voor verbetering van de spelling. Daarnaast kan worden
geconcludeerd dat het 5-woordendictee een effectieve werkvorm is, dat zorgt voor een betere
beklijving met betrekking tot spelling.
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1. Inleiding
Bijna elke dag kom je wel in aanraking met spelling. Spelling hoort bij onze Nederlandse taal. ‘’Kom je
aan iemands taal, dan kom je aan zijn identiteit’’ (Paus et al. 2010, p. 279). Het liefst schrijven en
typen, wij mensen zonder spelfouten, toch is het een vaardigheid die niet iedereen beheerst. Maar
hoe zorg je ervoor dat kinderen die moeite hebben met spelling toch optimaal gaan spellen?
Bij de leerkrachten van groep 5-6 van de basisschool CBS Betrouwen is de wens ontstaan om
onderzoek te doen naar het spellingonderwijs in de groep. De reden hiervoor, is dat de trendanalyse
laat zien dat de spellingresultaten van de groep ondermaats zijn. De leerkrachten zouden graag tips
en handvatten krijgen over hoe je de spelling beter kunt laten beklijven. Het onderwerp intrigeerde
mij, omdat ik op andere stagescholen tegen hetzelfde probleem ben aangelopen.
Hoe zorg je ervoor dat spelling beter beklijft bij de kinderen? Spelling wordt vaak gezien als een brij
vol regels en het onthouden van woorden. Het onderzoek heeft een aantal beoogde doelen: het
eerste doel is dat, de kinderen optimaler gaan spellen, het tweede doel is het formuleren en
uitvoeren van een advies gericht op de problematiek van de school en het derde doel heeft
betrekking op de verrijking van mijn eigen kennis als vakbekwame leerkracht. In het
onderzoeksverslag zal een antwoord worden geformuleerd op de volgende onderzoeksvraag:
Op welke wijze kan CBS Betrouwen het spellingonderwijs in groep 5-6 vormgeven, zodat de spelling
beter beklijft?
Daarnaast worden een aantal belangrijke onderdelen beschreven, zoals informatie over het
probleem, bijpassende theorie en de onderzoeksaanpak.
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2. Probleemanalyse
De leerkrachten van groep 5-6 van CBS Betrouwen te Bakkeveen hebben aangegeven dat de spelling
niet goed beklijft bij de kinderen in de groep. Tijdens de spellinglessen van de methode Spelling in
Beeld komen veel verschillende categorieën en strategieën aan bod, die de kinderen moeten leren en
onthouden. Huizenga (2010) geeft aan: ‘’Voor veel schoolkinderen is de Nederlandse spelling een
doorzichtige brij van d’s en t’s en een wirwar van regeltjes en uitzonderingen die je alleen na
jarenlang ijverig oefenen onder de knie kunt krijgen’’ (p.11). Voor het basisonderwijs in Nederland
zijn kerndoelen opgesteld. Noteboom, Van Os & Spek (2011) beschrijven dat de referentieniveaus
van het Referentiekader Taal een specifieke beschrijving geeft van wat de kinderen moeten
begrijpen, kennen en kunnen. Korstanje en Veenstra (2013) geven daarbij aan dat niveau 1F het
fundamentele niveau is, dat aan het eind van het basisonderwijs behaald moet zijn. Niveau 2F is een
streefniveau, uitgebreide informatie over de referentieniveaus is opgenomen in bijlage 1.
Het is van belang dat de kinderen effectief spellingonderwijs aangeboden krijgen om aan het
eind van de basisschool te voldoen aan niveau 1F. Hoe effectief spellingonderwijs kan worden
vormgegeven komt later in dit onderzoek aan de orde. Uit de trendanalyse van CBS Betrouwen is op
te maken dat alle groepen op dit onderdeel van schrijfvaardigheid onder het niveau scoren, zie
bijlage 2.
Dit onderzoek zal plaatsvinden in groep 5-6 tijdens de eindstage, vandaar dat dit onderzoek
zich richt op deze doelgroep. Het onderzoek beperkt zich tot de spelling van de onveranderlijke
woorden. Tijdens de eindstage zullen er innovaties worden uitgevoerd en getoetst om te beoordelen
of de bevindingen uit het theoretische kader het gewenste resultaat opleveren. Een innovatie is een
idee, gebruik of object dat als nieuw wordt ervaren door de doelgroep (Van Leeuwen, 2004, p. 1). De
conclusies en aanbevelingen die uit het onderzoek voortvloeien kunnen ook van betekenis zijn voor
de andere groepen binnen de school.
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3. Theoretisch kader
3.1 Het spellingsysteem
De Nederlandse taal bestaat uit allerlei afzonderlijke klanken. Door de klanken te noteren wordt de
taal vastgelegd. Daarvoor wordt het alfabetisch schriftsysteem gehanteerd (Huizenga, 2010). Er
wordt gesproken van fonemen en grafemen. ‘’Een foneem is een spraakklank die betekenisverschil
tussen klankgroepen veroorzaakt’’ (Huizenga, 2010, p. 13). Het Nederlands kent vierendertig
fonemen. In het alfabet zijn maar zesentwintig letters opgenomen. Het probleem van teveel
fonemen heeft men opgelost door letters te combineren, zoals: ui, oe, ch. Daarnaast zijn er letters
die niet één foneem, maar een combinatie van fonemen weergeven. De x en q staan voor de
klankencombinaties /ks/ en /kw/. De letter c representeert de klanken /s/ en /k/. De letter c wordt
ook gebruikt in combinatie met de h en verwijzen naar de medeklinker /ch/. Het foneem /aa/ schrijf
je als aa, maar in openlettergrepen wordt de aa als a geschreven. De /u/ kan door vijf verschillende
grafemen worden weergegeven, zoals in de woorden put, een, de, lelijk en aardig (Huizenga, 2010).
‘’Een grafeem kan een letter zijn, maar ook een lettercombinatie. De e, en de ee, zijn de grafemen
die de middelste klank van de woorden ben en been weergeven’’ (Huizenga, 2010, p. 13). Daar komt
bij dat het merendeel van de woorden niet klankzuiver zijn en niet volgens het fonologisch principe
geschreven worden, maar gebruik maken van allerlei regels en afspraken. Dit alles maakt dat het vrij
ingewikkeld is om correct te spellen.
In de Woordenlijst Nederlandse Taal zijn de hoofdregels / principes van de Nederlandse
spelling vastgelegd, te weten:
Het fonologische principe heeft betrekking op de basis van het Nederlands. Als je kinderen
leert spellen moeten zij eerst het fonologische principe begrijpen en kunnen toepassen. Huizenga
(2010) beschrijft het als volgt: ‘’Het fonologisch principe wil zeggen dat elk foneem door een apart
grafeem wordt weergegeven. Omgekeerd houdt het fonologisch principe ook in dat elk grafeem voor
één en hetzelfde foneem mag staan‘’(p.16).
Het morfologische principe heeft betrekking op de vorm van woorden. Dit principe is te
verdelen in twee regels: de regel van de gelijkvormigheid en de regel van de overeenkomst. De regel
van gelijkvormigheid heeft betrekking op woorden die steeds op dezelfde manier geschreven
worden of voor- of achtervoegsels van het woord. Huizenga (2010) geeft in zijn boek enkele
voorbeelden, zoals: web, in de meervoud van het woord web hoor je duidelijk een b-klank. Bij het
woord onttrekken hoor je één t, maar je schrijft er twee. In het woord onteigenen, begint het
voorvoegsel met ont- en wordt deze geschreven met een t aan het eind. Vandaar dat je bij
onttrekken een dubbele t gebruikt, ook al hoor je maar één t. Huizenga (2010) beschrijft het
volgende over de regel van de overeenkomst: ‘’Als woorden op dezelfde manier zijn gevormd,
worden ze ook op dezelfde manier geschreven. Het woord grootte klinkt net zo als grote, maar we
schrijven het met twee t’s om aan te geven dat dit woord op dezelfde manier is opgebouwd als
lengte. Hij vindt schrijven we met een t aan het eind, omdat dat in hij werkt ook het geval is’’ (p.17).
Het syllabisch principe. Huizenga (2010): ‘’Een syllabe is een klankgroep, een gedeelte van
een woord. Dat is wat anders dan een morfeem. Een morfeem heeft altijd betekenis, klankstukken of
syllaben niet, of ze moeten al toevallig samenvallen met een morfeem’’ (p.18). Het Syllabisch
principe speelt een belangrijke rol met betrekking tot de regel van de verdubbeling en de
verenkeling. Daarbij let je op de klanken van het woord. Het woord molen verdeel je in
klankgroepen: mo-len, je hoort een oo (lange klank) aan het eind van de eerste klankgroep, daarom
schrijf je het woord dan met één l. Wanneer je het woord mollen verdeelt in klankgroepen krijg je:
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mo-llen, je hoort een o (korte klank) aan het eind van de eerste klankgroep, daarom schrijf je het
woord met twee keer een l.
Het etymologisch principe, daarbij is de herkomst van het woord bepalend voor de
schrijfwijze. Denk daarbij aan leenwoorden zoals radio en interview, maar ook aan woorden als dijk
en lijden.

3.2 Het spellingproces
Bij het spellen van woorden in het basisonderwijs is het belangrijk dat je voor het schrijven een
aantal handelingen verricht. Dat wordt vaak als niet gemakkelijk ervaren, enerzijds omdat er zoveel
verschillende regels zijn waar je rekening mee dient te houden, anderzijds is het bij veel volwassenen
een geautomatiseerd proces en zijn ze zich niet bewust van de spellingstrategieën die ze gebruiken.
Om woorden goed te schrijven maak je gebruik van spellingstrategieën. Er dient onderscheid
gemaakt te worden tussen directe spellingstrategieën en indirecte spellingstrategieën. De directe
spellingstrategie behoort bij het automatisch spellen. Het woord is vaak genoeg geschreven, er hoeft
niet meer nagedacht te worden over de spellingregels. Wanneer er sprake is van een denkhandeling,
wordt er gebruik gemaakt van een indirecte spellingstrategie. Huizenga (2010) beschrijft een vijftal
indirecte spellingstrategieën:
1. De fonologische strategie
Het woord wordt opgesplitst in klanken of klankgroepen en de daarbij horende letters worden
opgeschreven. De elementaire spellinghandeling is de eerste strategie die kinderen leren op school.
Bij deze handeling wordt het woord eerst geanalyseerd in de afzonderlijke fonemen. Bijvoorbeeld bij
het woord roos, er wordt onderscheid gemaakt in de fonemen /r/, /oo/ en /s/. Vervolgens worden
de fonemen aan de grafemen gekoppeld. Bij de klankclusterstrategie kunnen kinderen niet alleen
maar op het gehoor afgaan. Ze moeten leren welke klanken een cluster vormen. Een paar
voorbeelden hiervan zijn: -aai, -ooi, -oei, -uw,-nk (Huizenga, 2010).
2. De woordbeeldstrategie
Wanneer je moet weten hoe je woorden moet schrijven wordt er een beroep gedaan op ons
woordgeheugen. Het gaat daarbij om leenwoorden en woorden waarin klanken zitten die op
verschillende manieren kunnen worden geschreven. Denk daarbij aan woorden als /ei/, /ij/, of /au/,
/ou/ (Huizenga, 2010).
3. De regelstrategie
Wanneer je gebruik maakt van een spellingsregel bij het schrijven van een woord, maak je gebruik
van de regelstrategie. De regelstrategie kan als lastig ervaren worden, omdat er veel verschillende
spellingregels zijn. De basis bij een regelstrategie ligt bij het gesproken woord (Huizenga, 2010).
Bijvoorbeeld: hoor je /ies/ aan het eind van een meerlettergrepig woord, dan schrijf je –isch
(Huizenga, 2010, p.34).
4. De analogiestrategie
De analogiestrategie heeft betrekking op woorden vergelijken met andere woorden. Er zijn twee
soorten vergelijkingen op het gebied van de analogiestrategie, namelijk: overeenkomst in klankvorm,
zoals bij bomen en dromen en overeenkomst in betekenis, zoals bij trouwen en vertrouwelijk
(Huizenga, 2010).
5. De hulpstrategie
Wanneer je gebruik maakt van zelfbedachte geheugensteuntjes of ezelsbruggetjes valt dit onder de
hulpstrategie. Bijvoorbeeld er eindigen geen woorden op v en z, huiz schrijf je dus nooit met een z
aan het einde, maar met een s (Huizenga, 2010).
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3.3 Spelling en effectiviteit
Zowel in het boek spelling op z’n best als in het artikel Kwaliteitskaart spelling leren is de uitkomst
dat effectief spellingonderwijs moet voldoen aan hoge eisen:
Zorg er voor dat de doelen helder zijn. Het gaat daarbij om de doelen die worden gehanteerd
door de spellingmethode en de doelen en die horen bij het Referentiekader Taal. Korstanje en
Veenstra (2013) beschrijven dat wanneer de doelen concreet zijn geformuleerd, er doelgericht
gewerkt kan worden. Waarbij de doelen ook inzichtelijk moeten worden gemaakt voor de kinderen.
Benoem daarbij wat de kinderen leren, in plaats van wat zij gaan doen.
Janson (2010) schrijft dat spelling begint met horen en niet met meteen met zien. ‘’Een
visuele aanbieding verhindert kinderen te doorzien wat er te leren is’’ (Janson, 2010, p.3). Kinderen
moeten eerst het probleem zien en (her)kennen, voordat de oplossing gepresenteerd wordt. A. van
der Weide (persoonlijke communicatie, 14 december 2016) benoemde ook het belang van auditieve
spelling, een woord komt bij je oren binnen, dat is het uitgangspunt.
‘’Neem de tijd voor spellingonderwijs. De instructie is een belangrijk deel van de
spellinglessen‘’(Korstanje en Veenstra, 2013, p.23). Als leerkracht begin je na de start van de les met
het bespreken van de spellingstrategie, waarbij duidelijke voorbeelden worden gegeven. Vervolgens
oefenen de kinderen onderling de aangeboden strategie, waarbij zij dezelfde aanpak gebruiken als
hun leerkracht. De leerkracht heeft tijdens dat proces een begeleidende rol. Ten slotte vindt er aan
het einde van de les een gezamenlijke evaluatie plaats (Korstanje en Veenstra, 2013). ‘’Deze aanpak
impliceert dat de spellingles een interactieve instructieles is in plaats van een zelfstandige
verwerkingsles’’ (Korstanje en Veenstra, 2013, p.24). Dat betekent dat de les niet klaar is als alle
opdrachten af zijn, maar pas wanneer er effectief geoefend is. Om zwakke spellers te begeleiden is
het belangrijk dat zij extra tijd en instructie krijgen. Dit beamen veel verschillende theorieën.
Korstanje en Veenstra schrijven: ‘’Zwakke spellers hebben extra tijd nodig’’ (p.26). A. van der Weide
(persoonlijke communicatie, 14 december 2016) geeft ook het belang aan van extra tijd voor
kinderen die moeite hebben met spelling.
Een probleem wat ervoor zorgt dat de kwaliteit van de spellingles niet wordt gewaarborgd, is
dat er te weinig tijd aan de instructie en begeleidende oefening wordt besteed (Korstanje en
Veenstra, 2013). Janson (2010) beschrijft dat je de juiste stappen moet volgen bij het aanleren van
een nieuwe categorie. Het begint met horen: wat is het woord? Vervolgens komt het onderscheiden:
korte woorden in klanken, langere woorden in klankgroepen. De daarop volgende stap is herkennen:
de kinderen gaan nadenken over waar ze om moeten denken bij het woord. Past er een regel bij het
woord? Herken ik een patroon? Kan ik het vergelijken met andere woorden? Moet ik het woord
opzoeken? De één na laatste stap is schrijven: de kinderen schrijven het woord op. Ten slotte komt
de laatste stap: controleren, controleer of het woord zo goed is geschreven.
Korstanje en Veenstra (2013) schrijven over de begeleidende oefening dat er interactief
geoefend kan worden met de aangeboden woorden. Waarbij het belangrijk is dat kinderen zelf
denkstappen verwoorden. Om alle kinderen actief te betrekken bij het leren en oefenen, kunnen de
kinderen in kleine groepjes een opdracht krijgen en oefenen zij dat onderling. De leerkracht kan aan
het eind van de begeleide oefening een paar kinderen vragen een voorbeeld te geven. Deze aanpak
sluit goed aan op het IGDI-model, dat aan de instructiebehoefte van alle kinderen tegemoet komt.
Als leerkracht is het belangrijk dat er tijdens de les ruimte is voor feedback. Tijdens een
hulpronde kan de leerkracht kinderen feedback geven op hun werk en eventuele vragen
beantwoorden. Korstanje en Veenstra (2013) geven aan dat: ‘’Directe feedback en correctie op
eventueel gemaakte fouten in hun werk levert kinderen meer leerrendement op dan correctie op het
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werk na de les’’ (p. 51).
Verder blijkt het bij effectief spellingonderwijs belangrijk te zijn dat: door de hele school een
eenduidige didactiek gevolgd wordt. Korstanje en Veenstra (2013) beschrijven dat het van essentieel
belang is dat er door de hele school één concrete aanpak wordt gehanteerd. De spellingzwakke
kinderen hebben hier veel behoefte aan. Janson (2010) beaamt het belang van een eenduidige
didactiek. Janson (2010) geeft in zijn artikel aan: ‘’gebruik in de hele school dezelfde termen en
regels’’ (p.4).
Wanneer kinderen toe zijn aan automatiseren is het belangrijk om doelgerichte oefeningen
te geven. Janson (2010) geeft daarvoor als voorbeeld de volgende oefening:
‘’a. Zeg het woord (eventueel nadat het in een zin is gepresenteerd);
b. Geef even denktijd;
c. Laat het woord in een flits zien;
d. Laat het woord opschrijven;
e. Zeg het woord en laat het tegelijk weer zien, zodat er controle mogelijk is’’ (p. 5-6).
A. van der Weide (persoonlijke communicatie, 14 december 2016) beaamt dat dit een effectieve
aanpak is. Door gebruik te maken van coöperatieve oefenvormen kunnen alle kinderen actief
gemaakt worden in de les. Zoals eerder vermeld is het belangrijk de les auditief te starten, vervolgens
komen de stappen onderscheiden en herkennen. Al deze handelingen zijn gekoppeld aan horen,
daarom is het van belang mondeling te oefenen. Een effectieve keuze kan zijn door kinderen in
tweetallen te laten werken. De kinderen noemen woorden, schrijven deze op, geven elkaar feedback,
tevens zorgt deze situatie ervoor dat zij hun manier van herkennen onder woorden brengen en dat
zij gezamenlijk controleren of zij de juiste keuzes maken (Janson 2010). Janson (2010) zegt het
volgende over deze manier van handelen: ‘’Deze aanpak draagt er ook toe bij dat elk kind zich
eigenaar gaat voelen van het oefenresultaat’’ (p.6). Ten slotte is het belangrijk om de kinderen uit te
dagen de verworven kennis te onderhouden.
Volgens Janson (2010) zijn daarvoor twee effectieve manieren, namelijk: ‘’Frequent en kort
herhalen van woorden uit reeds verworven categorieën, bijvoorbeeld door een 5-woordendictee uit
verschillende categorieën die al eerder werden aangeboden en geoefend. Direct na het dictee
worden de woorden in de juiste schrijfwijze getoond’’ (p. 7). A. van der Weide (persoonlijke
communicatie, 14 december 2016) heeft het in het interview ook over een 5-woordendictee. Hij
vindt dat belangrijk omdat de categorieën en woorden die de kinderen eerder hebben geleerd
worden herhaald. Op die manier controleer je nog een keer de woorden die eerder zijn geleerd.
Zitten deze woorden er goed in? Je herhaalt ze weer even en je kan opnieuw uitleggen waarom die
woorden zo geschreven moeten worden.
Janson (2010) geeft als tweede manier aan om tijdens andere vakken aandacht te vragen
voor spelling. Geef kinderen de ruimte om hun spelling te controleren. Spreek daarbij uit dat een
correcte spelling verwacht wordt van de kinderen, met betrekking tot spellingcategorieën die zij
eerder al hebben geoefend. A. van der Weide (persoonlijke communicatie, 14 december 2016) voegt
daar nog aan toe dat je kinderen ook elkaars teksten kunt laten nakijken.
Korstanje en Veenstra (2010) beschrijven in hun boek dat kinderen een aantal fasen
doorlopen wanneer zij de spellingregels eigen willen maken. De eerste fase heeft betrekking op het
geïsoleerd aanbieden van de categorieën, de tweede fase is het integreren van de categorieën en de
derde fase heeft te maken met het versterken van het spellingbewustzijn. Het versterken van het
spellingbewustzijn helpt kinderen om een transfer te maken naar anderen vakgebieden. Korstanje en
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Veenstra (2013) merken daarbij op dat spellingmethoden zich beperken tot de eerste twee fasen. Bij
de laatste fase is het handelen van de leerkracht een belangrijk punt. De leerkracht stimuleert
kinderen de geleerde spellingstrategieën toe te passen bij het maken van hun eigen tekstproducten.
Het is daarbij van belang dat de leerkracht voor een schrijfopdracht de kinderen eraan herinnert
welke spellingregels zij geleerd hebben en waar op gelet wordt. Wanneer je vooraf aan het schrijven
een woordveld maakt, kunnen er al een aantal spellingregels worden benoemd en gecontroleerd.
Het vergroten van het spellingbewustzijn vereist tijd en middelen. Middelen die de kinderen kunnen
gebruiken om op de spelling te letten bij andere vakgebieden zijn: wandplaten met daarop de
strategie en categorie, woordenboeken, opzoekboekjes voor spelling, een stappenplan en een
stroomdiagram voor werkwoordspelling. Korstanje en Veenstra (2013) benoemen als belangrijk punt:
‘’Eén van de vaardigheden die hoort bij zelfstandig werken is dat kinderen kritisch kunnen kijken naar
eigen werk. Werkverzorging en correcte schrijfwijze zijn daarbij aandachtspunten. Door als leerkracht
hier structureel aandacht aan te besteden, worden kinderen er beter in’’ (p.92).

3.4 (Kern)doelen gericht op spellingonderwijs voor groep 5-6
De doelen van spelling in het basisonderwijs zijn geformuleerd bij kerndoel 8: De leerlingen leren
informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een
werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift,
bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur (SLO, expertisecentrum voor
leerplanontwikkeling, 2009).
In onderstaande afbeelding staan de tussendoelen van spelling en interpunctie beschreven.
De doelen voor groep 4-5 behoren bij het stuk over de middenbouw, zij borduren voort op de
elementaire spelhandeling. Het stuk over de bovenbouw heeft betrekking op de groepen 6-7-8.
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Expertisecentrum Nederlands. (2017, 11 januari). Van leerlijnen naar tussendoelen: Spelling en
interpunctie [Foto]. Geraadpleegd van
http://www.leerlijnentaal.nl/dynamic/media/1/files/Leerlijnen_Schrijven/Leerlijn_tussendoelen_Spe
llingeninterpunctie.pdf

3.5 Werkvormen passend bij effectieve spellinglessen
Korstanje en Veenstra (2013) geven aan dat interactie van belang is bij het toepassen van
werkvormen. Daarvoor zijn coöperatieve werkvormen uitermate geschikt, daardoor bouw je
interactiemomenten in tussen kinderen onderling.
Zoals eerder benoemd is door Dolf Janson en Alexander van der Weide is het belangrijk dat
de werkvorm auditief is, daarnaast is het van belang dat de kinderen het probleem (her)kennen en
het woord gaan opschrijven. Daarbij wordt er nagedacht over welke regel of strategie bij het woord
hoort, de denkstappen worden verwoord. Als tussenstap zouden de kinderen het woord in een flits
kunnen bekijken. Vervolgens wordt het woord opgeschreven en ten slotte gecontroleerd. Huizenga
(2010) benoemt dat het schrijfmotorisch patroon van een woord inprenten zinvol is. Het controleren
van het geschrevene is tevens erg belangrijk. Zoals eerder beschreven door Korstanje en Veenstra
(2013): ‘’Directe feedback en correctie op eventueel gemaakte fouten in hun werk levert kinderen
meer leerrendement op dan correctie op het werk na de les’’ (p. 51). In paragraaf 3.3 bouwstenen
voor effectieve spellinglessen wordt dit verder beschreven en wordt er ook meer informatie gegeven
over het 5-woordendictee, wat als een effectieve werkvorm wordt gezien.
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Daarnaast kan de computer als actieve werkvorm en hulpmiddel worden gebruikt. Huizenga
(2010) schrijft daarover dat een computerprogramma altijd naast een methode gebruikt moet
worden. Voordelen van het gebruik van een computerprogramma zijn: auditieve oefeningen zijn
mogelijk, het werkt motiverend, oefeningen kunnen gericht aangeboden worden, er kan zelfstandig
mee gewerkt worden, toetsen kunnen gemaakt worden zonder bijzijn van de leerkracht, de
vorderingen worden geregistreerd, fouten worden gemakkelijker geanalyseerd en bij fouten worden
de kinderen voorzien van directe feedback of instructie. Een nadeel van veel computerprogramma’s
zijn dat zij alleen oefeningen aanbieden op fonologisch en orthografisch niveau.
Ook kan er ook gebruik gemaakt worden van speelse oefeningen. Huizenga (2010) beschrijft:
‘’Taalspelletjes kunnen ook gebruikt worden als hulpmiddel bij het spellingonderwijs’’ (p119). Het
voordeel van een speelse oefening of leuke vormgeving is dat het kinderen motiveert. Wanneer er
taalspelletjes worden gedaan tijdens spellingonderwijs, is het hoofddoel dat kinderen meer leren
over de schrijfwijze van de te leren woorden. M. Clarijs (persoonlijke communicatie, 30 november
2016) heeft een kaartenbak met veertig opdrachten gemaakt, waarbij de focus ligt op creatief
gebruik van de spelling. Deze zijn coöperatief en direct toepasbaar in de groep, zie bijlage 5.
Een andere manier van werken kan zijn het Whoppen. De letters Whoppen staan voor:
Waarnemen, Hardop lezen, Onzichtbaar maken, Pratend, Produceren, En Nakijken. Whoppen is een
onderdeel van de KWeC-methodiek. Wanneer kinderen een woord verkeerd schrijven, wordt deze op
een briefje geschreven en in het Whoppenbakje gestopt. De bedoeling is dat er maximaal vijftien
woorden in een bakje zitten. Wanneer de kinderen gaan beginnen met Whoppen pakken zij de
kaartjes met woorden uit het bakje. Zij pakken één voor één een kaartje en bekijken en benoemen
dan het woord, waarbij de kinderen ook het probleem noemen. Vervolgens bedekken zij het woord
en schrijven het op. De laatste stap is het nakijken van het woord. Is het goed? Dan komt er een krul
bij. Is het niet goed? Dan komt er een kruisje bij. Staat er één krul dan komt het papiertje achter dag
twee te staan. Staat er een kruisje? Dan blijft hij achter dag één staan. Zo oefen je dat de hele week
en aan het eind van de week komt het woord als het goed is achter het tabblad klaar. Als laatste stap
nemen de kinderen een dictee af met de geoefende woorden. Wordt er tijdens het dictee een fout
gemaakt, dan wordt dat woord opnieuw op een kaartje geschreven en in het Whoppenbakje
gestopt. Voor meer informatie over het Whoppen (zie bijlage 8).
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4. Probleemstelling
4.1 Het doel
Het doel van dit onderzoek is, zoals in hoofdstuk 2 beschreven om het niveau van spelling te
verhogen. Uit vooronderzoek is gebleken dat de spellingresultaten bij de kinderen van CBS
Betrouwen ondermaats zijn en dat er tijdens de spellingles belangrijke aandachtspunten worden
vergeten. In paragraaf 4.4 wordt dit verder beschreven. Er zullen verschillende innovaties worden
uitgeprobeerd en worden getoetst. Daarbij ligt de focus op de instructie en werkwijzen die
toepasbaar zijn in de praktijk en tegemoet komen aan een betere beklijving van de spelling. Tevens
kunnen de conclusies en aanbevelingen die uit het onderzoek voortvloeien ook van betekenis zijn
voor de andere groepen binnen de school.

4.2 Onderzoeksvraag
Op welke wijze kan CBS Betrouwen het spellingonderwijs in groep 5-6 vormgeven, zodat de spelling
beter beklijft?
Het onderzoek vindt plaats, zoals in hoofdstuk 1 beschreven op CBS Betrouwen te Bakkeveen in
groep 5-6. De groep bestaat uit twintig kinderen, tien in groep vijf en elf in groep zes. De groep wordt
begeleid door twee leerkrachten. Spelling wordt drie keer in de week gegeven aan de hand van de
methode Spelling in Beeld.

4.3 Vooronderzoek
Om helder te krijgen wat het probleem inhoudt is er onderzoek gedaan in de praktijk en hebben de
volgende vragen een rol gespeeld: Hoe wordt de methode gebruikt? Op welke manier wordt er
instructie gegeven? Hoe ziet de zelfstandige verwerking eruit?
CBS Betrouwen werkt met de spellingmethode Spelling in Beeld. In de schoolweek is er voor
beide groepen drie een keer een moment ingeroosterd om aan spelling te werken. In bijlage 6 staat
meer informatie over de manier van werken in de groep omtrent spellingonderwijs. Tijdens het
vooronderzoek hebben er observaties plaatsgevonden in de praktijk. De situatie aangaande de
spellinglessen is nader bekeken en beschreven. De uitgewerkte observaties zijn te vinden in bijlage 3
en 4. Beide leerkrachten van de groep zijn geobserveerd tijdens het geven van een spellingles. Uit de
observatie zijn de volgende belangrijke punten naar voren gekomen:
- De terugblik op de vorige les mist in beide gevallen.
- De begeleidende oefening blijft achterwege, of wordt alleen voor de instructie afhankelijke
kinderen door middel van een verlengde instructie gedaan.
- De deductieve manier heeft de voorkeur.
- Tijdens de zelfstandige verwerking in het werkschrift komt het auditieve aspect summier aan bod.

4.4 Deel- en subvragen
Om zicht te krijgen op de spellingsituatie op de school is er vooronderzoek gedaan aan de hand van
de volgende vragen:
• Op welke manier wordt er spelling gegeven in groep 5-6?
- Hoe wordt de methode gebruikt?
- Op welke manier wordt er instructie gegeven?
- Hoe ziet de zelfstandige verwerking eruit?
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Door middel van literatuurstudie en het gebruik van onderzoeksinstrumenten zijn de volgende
vragen met betrekking tot de ideale situatie en effectieve werkvormen beschreven:
• Hoe ziet de ideale spellinglessituatie eruit?
- Hoe zit het spellingsysteem in elkaar?
- Hoe zit het spellingproces in elkaar?
- Wat zijn belangrijke bouwstenen voor een goede spellingles?
- Op welke manier kan er met spelling een transfer gemaakt worden naar andere vakken.
- Welke (kern)doelen zijn verbonden aan spelling voor groep 5-6?
• Welke verschillende werkvormen zijn er mogelijk om de spelling beter te laten beklijven?
- Waar moet een effectieve didactische werkvorm aan voldoen?
- Wat voor effectieve werkvormen zijn er mogelijk op het gebied van spelling?
- Welke praktijkvoorbeelden zijn er op het gebied coöperatief spellingonderwijs?

4.5 Hypothese
De verwachting is dat de spellingresultaten beter zullen worden wanneer er aandacht besteed wordt
aan:
- Het Auditief maken van spellingonderwijs;
- Goede instructie en begeleide oefening;
- De instructies interactief maken;
- Effectieve werkwijzen en -vormen.

4.6 Betrokkenen
Samen met de leerkrachten van groep 5-6 van CBS Betrouwen is gesproken over de probleemstelling.
Er is aangegeven dat spelling in de groep niet lekker loopt. De kinderen moeten veel leren en de
regels willen niet goed beklijven. De trendanalyse, zie hoofdstuk 2 en bijlage 2 laat zien dat de
spellingresultaten ondermaats zijn. Het onderzoek zal plaatsvinden in groep 5-6.
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5. Onderzoeksaanpak
5.1 Onderzoeksgroep
De onderzoeksgroep die van belang is voor dit onderzoek is groep 5-6 van CBS Betrouwen te
Bakkeveen. In de groep zitten éénentwintig kinderen, tien in groep 5 en elf in groep 6. In deze groep
zal gedurende een periode van tien weken het nieuwe ontwerp worden uitgevoerd en getoetst. De
getoetste resultaten worden vergeleken met groep 5-6 van CBS Votum Nostrum te Wijnjewoude.
Waar bij aanvang het onderzoek ook een 0-meting heeft plaatsgevonden. De school werkt met
dezelfde methode voor spellingonderwijs, namelijk Spelling in Beeld.

5.2 Methode en beoogde proces van dataverzameling
Voor het onderzoek is er gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksinstrumenten: bevragen,
bezoeken, observeren en tekstbronnen bestuderen. Van der Donk en Van Lanen (2012) beschrijven
dat bovengenoemde onderzoeksinstrumenten bijdragen aan een eenduidige wijze van data
verzamelen. Er hebben meerdere interviews plaatsgevonden. Het eerste interview was met Marjon
Clarijs, zij geeft onderwijsadvies en coaching en heeft een spellingspel ontwikkeld. Met het interview
is de deelvraag over werkvormen verder aangevuld. Het tweede interview was met Alexander van
der Weide, hij is een spellingspecialist die werkt voor NHL Hogeschool / ECNO, die ook cursussen
verzorgt voor docenten en schoolteams. Met het interview zijn de deelvragen bouwstenen voor
spellingonderwijs en werkvormen verder aangevuld.
Er hebben tevens observaties plaatsgevonden. De observaties en het interview op CBS
Betrouwen hebben betrekking op de situatie nu, op welke manier geven zij spellingonderwijs nu
vorm? De observaties zijn gefilmd, om een goede vergelijking te kunnen maken met wat volgens de
theorie een goede instructie en verwerking is. Daarmee is de deelvraag over spelling in de groep
beantwoord en tevens is een deel van het probleem achterhaald.
Het interview op JPBS de Wiekslag heeft betrekking op de manier waarop zij binnen de
school spelling aanbieden. De taalcoördinator heeft tekst en uitleg gegeven. Daarnaast heeft de
school meer informatie gegeven over de methode Whoppen en hier ook een praktijkvoorbeeld van
gegeven. Met die informatie is het antwoord op de deelvraag over werkvormen verder aangevuld.

5.3 Beoogde proces van dataverwerking
Voor het onderzoek is er gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksinstrumenten, allemaal met
het doel om de deelvragen aan te vullen en meer kennis en inzicht op te doen over het onderwerp.
In paragraaf 5.2 methode van dataverzameling, staat beschreven waar de gevonden gegevens aan
gekoppeld zijn in het theoretisch kader. De observaties zijn geanalyseerd door middel van
videofragmenten. Aan de hand van observatiepunten is het videomateriaal bekeken en beoordeeld.
De observaties zijn uitgeschreven in het vooronderzoek. Tijdens de interviews was er een
voicerecorder aanwezig, de geluidsopnamen zijn uitgeschreven. De toetsen die worden afgenomen
worden nagekeken en vervolgens omgezet naar procenten. Op die manier kunnen de resultaten
goed met elkaar vergeleken worden.

5.4 Ontwerpactiviteiten
Voor het onderzoek zal een aantal activiteiten uitgevoerd worden. Binnen het gebruik van de
spellingmethode Spelling in Beeld zal een aantal aanpassingen plaatsvinden, dit zijn aanpassingen van
een bestaand ontwerp. Dat zal vooral betrekking hebben op de vormgeving van de instructie en de
manier van werken. De innovatiecyclus zal in de tweede fase van het onderzoek doorlopen worden.
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De activiteiten zullen worden getest in de praktijk op doeltreffendheid, door een onafhankelijke toets
af te nemen aan het begin van de tweede fase van het onderzoek en aan het eind van de tweede
fase van het onderzoek. De toetsen worden ook afgenomen bij een groep 5-6 die werken met
dezelfde spellingmethode, maar geen innovaties uitproberen. Voor het maken van het ontwerp
zullen de stappen doorlopen worden die van der Donk en van Lanen (2012) hebben beschreven: ‘’Bij
het ontwerpen volg je een viertal stappen: 1. Zoeken naar hulpbronnen en een keuze maken voor
een van de ontwerpvormen. 2. Maak het ontwerp. 3. Feedback vragen. 4. Plannen van het testen.

5.5 Ontwerpeisen
Om tot een goed ontwerp te komen is het belangrijk duidelijke ontwerpeisen te formuleren (Van der
Donk & Lanen, 2012). Na het vooronderzoek in de praktijk van groep 5-6 van CBS Betrouwen en de
theoretische verdieping, ben ik tot de volgende ontwerpeisen gekomen:
• Ontwerpen moeten volgens de literatuur zorgen voor een betere beklijving van de spelling.
• Instructie en begeleiding moeten eenduidig zijn.
• Een instructie opgebouwd aan de hand van bouwstenen die volgens de theorie effectief zijn.
• Effectieve en toepasbare werkwijzen.
• Meer ruimte voor auditieve oefeningen.
• Toepasbaar ontwerp voor de combinatiegroep 5-6.
• Toepasbaar ontwerp in combinatie met de methode Spelling in Beeld.

5.6 Het ontwerp
Gezien de ontwerpeisen is het volgende ontwerp tot stand gekomen. Het ontwerp zal gedurende
tien weken drie keer in de week uitgevoerd worden. Op CBS Betrouwen wordt aan het begin van die
tien weken een presentatie gegeven waarin het ontwerp verder wordt uitgelegd aan de
desbetreffende leerkrachten.
Terugblik:
Tijdens de terugblik worden de woorden van de vorige les nogmaals geoefend. Dit door een
5-woordendictee af te nemen, waarbij de juiste schrijfwijze wordt getoond en de kinderen de
geschreven woorden zelf kunnen controleren. Waarbij de spellingstrategie kort wordt toegelicht
(Janson, 2010).
Oriëntatie
De doelen moeten helder zijn. Zeg daarbij tegen de kinderen wat zij gaan leren in plaats van wat zij
gaan doen (Korstanje en Veenstra, 2013). Laat de kinderen zelf aan de hand van voorbeelden
ontdekken welke spellingsregel bij de woorden past (Huizenga, 2010).
Uitleg
Zorg voor een eenduidige aanpak, duidelijke voorbeelden met goede voorbeeldwoorden. De
leerkracht modelt bij regelwoorden. De strategie bij de woorden moet duidelijk naar voren komen.
De methode Spelling in Beeld biedt daarbij de volgende mogelijkheid: per les een uitlegfilmpje,
daarin krijgen de kinderen een klassikale uitleg waarbij veel voorbeelden worden gegeven en de
aanpak wordt gedemonstreerd.
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Begeleide oefening
Dit is een interactief deel van de les. De kinderen leren nu zelf de denkstappen/strategie onder
woorden te brengen. De leerkracht kan de kinderen korte opdrachten geven en de kinderen hiermee
aan de slag laten gaan. Dat kan ook in tweetallen. Wanneer iedereen een paar woorden heeft
geoefend kan de leerkracht steekproefsgewijs checken of de kinderen de strategie begrepen hebben
(Korstanje en Veenstra, 2013).
Stappenplan:
Je moet de juiste stappen volgen bij het aanleren van een nieuwe categorie. Het begint met horen:
wat is het woord? Vervolgens komt het onderscheiden: korte woorden in klanken, langere woorden in
klankgroepen. De daarop volgende stap is herkennen: de kinderen gaan nadenken over waar ze om
moeten denken bij het woord. Past er een regel bij het woord? Herken ik een patroon? Kan ik het
vergelijken met andere woorden? Moet ik het woord opzoeken? De één na laatste stap is schrijven: de
kinderen schrijven het woord op. Ten slotte de laatst stap controleren: controleer of het woord zo
goed is geschreven (Janson, 2010).

Zelfstandige verwerking
Het werk is af wanneer er effectief geoefend is niet wanneer alle opdrachten af zijn (Korstanje en
Veenstra, 2013). De kinderen prenten tijdens het werken het schrijfmotorisch patroon in (Huizenga,
2010). Tijdens een hulpronde kan de leerkracht kinderen feedback geven op hun werk en eventuele
vragen beantwoorden. Korstanje en Veenstra (2013) geven aan dat: ‘’Directe feedback en correctie
op eventueel gemaakte fouten in hun werk levert kinderen meer leerrendement op dan correctie op
het werk na de les’’ (p. 51).
Verlengde instructie:
Bij de verlengde instructie zijn de volgende stappen belangrijk:
Stap 1: De leerkracht modelt de woorden en strategie.
Stap 2: Denkstappen worden hardop genoemd.
(Bijvoorbeeld brood, ik zeg broo… het eindigt op? Ik maak het woord langer.)
Stap 3: De kinderen verwoorden nu zelf de denkstappen.
Evaluatie:
Korstanje en Veenstra (2013) geven voorbeelden van vragen die gesteld kunnen worden tijdens de
evaluatie. Daarbij is niet alleen de spellingcategorie belangrijk, maar ook het benoemen van de
strategie. De volgende vragen kunnen gesteld worden:
‘’- Wat hebben wij geleerd deze les?
- Wat is de aanpak bij deze woorden?
- Wat zijn voorbeelden van zulke woorden?
- Bij welke strategie horen deze woorden?’’ (p.52).
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Belangrijke aandachtspunten tijdens de les zijn:
- Zorg ervoor dat de les auditief is, laat de kinderen de woorden uitspreken;
- Zorg voor een eenduidige aanpak;
- Laat de kinderen de denkstappen/strategieën verwoorden;
- Controleer het geschrevene.

5.7 Ethische kwesties
Tijdens het onderzoek wordt er vertrouwelijk omgegaan met de uitslagen van de toetsen en namen
van kinderen van beide scholen. Daarnaast wordt het onderzoek alleen getoond aan de begeleiders
in de praktijk en aan de beoordelaar op Stenden Hogeschool. Het onderzoek wordt gezien als een
vertrouwelijk document.

5.8 Tijdpad
Voor het tijdpad gericht op de uitvoering van de onderzoeksinstrumenten zie bijlage 9. Voor het
tijdpad gericht op de uitvoering van het ontwerp zie bijlage 10.
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6. Resultaten
Tijdens de uitvoeringsfase is het ontwerp uitgevoerd in de praktijk. In dit hoofdstuk wordt uitleg
gegeven aan de resultaten die zijn voortgekomen uit de meetpunten aan het begin en aan het eind
van de uitvoeringsfase.

6.1 Verschil tussen plan en uitvoering
Tijdens de uitvoeringsfase van het onderzoek is er niet afgeweken van het plan van aanpak. De
uitvoeringsfase heeft tien weken geduurd en de spellinglessen zijn volgens het ontwerp uitgevoerd.
Er heeft een meetmoment door middel van een dictee aan het begin en aan het eind van de
uitvoeringsfase plaatsgevonden, zie bijlage 11 t/m 14. Hierin heeft een kleine afwijking
plaatsgevonden, tijdens het einddictee is er één leerling van groep 6 van CBS Betrouwen niet
opgenomen. Deze leerling heeft tijdens de spellinglessen deelgenomen aan een extern dyslexie
onderzoek en heeft hiervoor hulp gekregen. De scores wijken niet af, doordat alle resultaten zijn
omgezet naar gemiddeldes, zie hoofdstuk 6 paragraaf 6.2 analyse van de verkregen data.

6.2 Analyse van de verkregen data
De dictees zijn voor gestructureerd, waardoor de data eenvoudig te analyseren zijn. De uitkomsten
van de dictees zijn omgezet naar gemiddeldes. De data maakt het mogelijk om de resultaten van de
beide scholen met elkaar te vergelijken. Daarnaast kan ook de ontwikkeling tussen begin- en
eindpunt getoond worden.
Het uitwerken van de resultaten is stapsgewijs gedaan:
-

De afgenomen dictees zijn nagekeken;
De uitkomsten zijn in een tabel verwerkt, daarbij is gekeken naar fouten binnen de
spellingcategorie;
De uitkomsten zijn per spellingcategorie bij elkaar opgeteld;
Het totaal aantal gemaakte fouten per spellingcategorie zijn gedeeld door het aantal
leerlingen in de groep;
Dat zorgt voor een gemiddeld aantal gemaakte fouten per leerling, per spellingcategorie;
Bovenstaande stappen zijn ook doorlopen bij fouten buiten de spellingcategorie;
Het gemiddeld aantal gemaakte fouten binnen en buiten de spellingcategorie zijn bij elkaar
opgeteld, wat resulteert in een gemiddeld aantal fouten per leerling;
Alle resultaten zijn verwerkt in tabellen, waarbij het verschil binnen en buiten de
spellingcategorie ook te zien is.

6.3 De geanalyseerde data
De onderstaande tabellen zijn verdeeld in twee groepen, groep 5 en groep 6. In de tabellen is op de
x-as af te lezen welke fouten er gemaakt zijn. Binnen de categorie betekent dat er fouten zijn
gemaakt binnen de afgenomen spellingcategorieën. Buiten de categorie betekent dat er fouten zijn
gemaakt buiten de afgenomen spellingcategorieën. De y-as geeft het gemiddeld aantal fouten per
leerling weer. De rode staven horen bij CBS Betrouwen te Bakkeveen. De blauwe staven horen bij
CBS Votum Nostrum te Wijnjewoude. De staven zijn verdeeld in dictee 1 en dictee 2, zodat er goed
zicht is op de ontwikkeling tussen beide dictees (begin- en eindpunt).
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Figuur 1 staafdiagram groep 5

Figuur 2 staafdiagram groep 6

6.4 Aanvullende informatie
In de bijlage zijn de scoreformulieren van beide dictees terug te vinden. Op de scoreformulieren is
inzichtelijk gemaakt welke fouten door welke leerlingen zijn gemaakt, plus de fouten buiten de
spellingcategorieën, bijlage 15 t/m 22. Daarnaast zijn er tabellen die per groep en gemaakte
spellingfouten een overzicht geven. De laatste tabellen geven per jaargroep en per school de
gemaakte spellingfouten weer, zie bijlage 23 t/m 26.
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7. Conclusie, verwachtingen, aanbevelingen en discussie
Alles wat onderzocht is komt samen in dit hoofdstuk. Het antwoord op de onderzoeksvraag vloeit
voort uit de deelvragen. De geanalyseerde gegevens worden daarbij verbonden aan de antwoorden,
zodat er een samenhangend geheel ontstaat.

7.1 Conclusie
CBS Betrouwen te Bakkeveen gaf aan dat de resultaten op het gebied van spellingonderwijs
ondermaats zijn in groep 5-6. De school vroeg zich af hoe zij voor een betere beklijving van de
spelling kunnen zorgen? Vanuit de vraagstelling van de school is de volgende hoofdvraag tot stand
gekomen:
Op welke wijze kan CBS Betrouwen het spellingonderwijs in groep 5-6 vormgeven, zodat de spelling
beter beklijft? De volgende conclusies kunnen worden getrokken uit de hoofdvraag.
7.1.1 De huidige situatie voor het onderzoek
Uit de observaties is op te maken dat de terugblik niet aan bod is gekomen. De begeleide oefening
voor de hele groep werd niet uitgevoerd. De kinderen die genoten van een verlengde instructie
werden wel geholpen bij het begeleid oefenen. Daarnaast kwam het auditieve aspect van de
spellinglessen summier aan bod tijdens de zelfstandige verwerking. Ten slotte was het opvallend dat
de reflectie door de ene leerkracht wel werd gedaan en door de andere leerkracht niet. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat er nog winst valt te behalen om te komen tot een effectieve spellingles.
7.1.2 De ideale spellingsituatie
Met het oog op de afgenomen observaties en een interview met de groepsleerkracht, zijn er
ontwerpeisen opgesteld. De volgende theoretische verkenning sluit goed aan bij de school, voor een
zo’n ideale mogelijke spellingsituatie: om spelling effectief te oefenen is het van belang om frequent
terug te blikken op de geleerde spellingregels door middel van een 5-woordendictee. De doelen van
de les moeten helder zijn. Zeg daarbij tegen de kinderen wat zij gaan leren in plaats van wat zij gaan
doen (Korstanje en Veenstra, 2013). Laat de kinderen zelf aan de hand van voorbeelden ontdekken
welke spellingsregel bij de woorden past (Huizenga, 2010).
Zorg voor een eenduidige aanpak, duidelijke voorbeelden met goede voorbeeldwoorden. De
leerkracht modelt bij regelwoorden. De strategie bij de woorden moet duidelijk naar voren komen.
Vervolgens oefenen de kinderen onderling de aangeboden strategie, waarbij zij dezelfde
aanpak gebruiken als hun leerkracht. De leerkracht heeft tijdens dat proces een begeleidende rol.
Het werk is af wanneer er effectief geoefend is niet wanneer alle opdrachten af zijn
(Korstanje en Veenstra, 2013). Tijdens een hulpronde kan de leerkracht kinderen feedback geven op
hun werk en eventuele vragen beantwoorden. Korstanje en Veenstra (2013) geven aan dat: ‘’Directe
feedback en correctie op eventueel gemaakte fouten in hun werk levert kinderen meer
leerrendement op dan correctie op het werk na de les’’ (p. 51).
Bij de verlengde instructie is het raadzaam vaste stappen te gebruiken, de volgende stappen
worden beschreven in de literatuur:
Stap 1: De leerkracht modelt de woorden en strategie.
Stap 2: Denkstappen worden hardop genoemd.
(Bijvoorbeeld brood, ik zeg broo… het eindigt op? Ik maak het woord langer.)
Stap 3: De kinderen verwoorden nu zelf de denkstappen.
Ten slotte wordt de les afgesloten met een gezamenlijke evaluatie. Korstanje en Veenstra
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(2013) geven voorbeelden van vragen die gesteld kunnen worden tijdens de evaluatie. Daarbij is niet
alleen de spellingcategorie belangrijk, maar ook het benoemen van de strategie. De volgende vragen
kunnen gesteld worden:
‘’- Wat hebben wij geleerd deze les?
- Wat is de aanpak bij deze woorden?
- Wat zijn voorbeelden van zulke woorden?
- Bij welke strategie horen deze woorden?’’ (p.52).
7.1.3 Werkvormen
Alexander van der Weide en Dolf Janson geven beide aan dat het 5-woordendictee een effectieve
manier is om de geleerde spellingregels en woorden te oefenen. Janson (2010) beschrijft de
oefening als volgt:
‘’a. Zeg het woord (eventueel nadat het in een zin is gepresenteerd);
b. Geef even denktijd;
c. Laat het woord in een flits zien;
d. Laat het woord opschrijven;
e. Zeg het woord en laat het tegelijk weer zien, zodat er controle mogelijk is’’ (p. 5-6).
7.1.4 De resultaten ten overstaan van de conclusies
De resultaten laten een positief beeld zien te aanzien van het ontwerp dat uitgevoerd is tijdens de
uitvoeringsfase, zie figuur 1 en 2. De kinderen van groep 5 en groep 6 hebben beide een goede
ontwikkeling laten zien. De behaalde scores tijdens meetmoment twee zijn aanzienlijk beter, dan die
van meetmoment één. Tevens heeft de CBS Betrouwen een sterkere ontwikkeling laten zien dan de
vergelijkende school CBS Votum Nostrum. Daarmee is te concluderen dat het dagelijks toepassen van
een 5-woordendictee en het uitvoeren van het ontwerp tijdens de spellinglessen zijn effect heeft
gehad.

7.2 Verwachtingen
In de hypothese was de verwachting dat spellingresultaten zouden verbeteren wanneer er meer
aandacht besteed zou worden aan het auditief maken van het spellingonderwijs, het aanbieden van
een eenduidige instructie en begeleide oefening, te zorgen voor interactie en effectieve werkwijzen
en –vormen.
In de conclusie kwam duidelijk naar voren dat het belangrijk is te zorgen voor een eenduidige
aanpak. Waarbij de instructie en begeleide oefening een belangrijk onderdeel zijn. Daarnaast werd
het belang van het 5-woordendictee onderstreept als belangrijke werkvorm.

7.3 Aanbevelingen
De volgende aanbevelingen kunnen zorgen voor een verbetering in het spellingonderwijs van groep
5-6 van CBS Betrouwen. De aanbevelingen geven handvatten met betrekking tot de hulpvraag vanuit
de school.
7.3.1 Aanbeveling 1
Om te zorgen voor een zo’n effectieve mogelijke spellingleersituatie is het van belang het ontwerp,
zie hoofdstuk 5 paragraaf 5.6 structureel toe te passen naast het gebruik van de methode Spelling in
Beeld.
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7.3.2 Aanbeveling 2
Tijdens de uitvoeringsfase is gebleken dat het effectief is om iedere dag een 5-woordendictee uit te
voeren, waarbij er wordt teruggeblikt op de geleerde woorden en spellingstrategieën. Zie hoofdstuk
7 paragraaf 7.1.3.

7.4 Discussie en suggesties voor vervolgonderzoek
Bij de uitvoering van het onderzoek kunnen de volgende kritische opmerkingen geplaatst worden: de
eerste opmerking heeft betrekking op het aantal spellingcategorieën per les. De methode bood zo nu
en dan meerdere spellingcategorieën aan in één les of naast de spellingcategorie, ook nog allerlei
uitzonderingen. Daarbij kan men zich afvragen hoe effectief het is om kinderen tijdens een
lesmoment meerdere spellingregels aan te bieden. Ten tweede kan er een kritische opmerking
geplaatst worden bij de meetgroepen. Meerdere meetgroepen had een nog sterker beeld kunnen
geven van de ontwikkelingen per groep gezien. Als laatste kan er een kritische opmerking geplaatst
worden over kinderen met speciale behoeftes. Neem als voorbeeld kinderen met dyslexie, voor wie
spellen een hele opgave is. Zij zouden eigenlijk apart opgenomen moeten worden in het onderzoek.
Om te kunnen voldoen aan alle kritische opmerkingen zouden er meer uren in het onderzoek gestopt
moeten worden. Daardoor zou het onderzoek niet haalbaar zijn in relatie tot de EC’s.
Suggesties voor een vervolgonderzoek zijn:
- Hoe maak je met spelling de transfer naar andere vakken?
- Op welke manier kun je werkwoordspelling zo effectief mogelijk aanbieden?
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De leerkracht benoemt zelf de leerdoelen
en de leercategorie.

Opbouw effectieve spellingles
Bronnen:
Korstanje, M., & Veenstra, T. (2013). Spelling op zijn best. Amersfoort, Nederland: CPS Onderwijsontwikkeling en advies.
Huizenga, H. (2010). Spelling. Taal en Didactiek. Groningen/Houten, Nederland: Noordhoff.
Stapel, P. (2016). Spelling in beeld handleiding 5A. Tilburg, Nederland: Zwijsen.

: CBS Betrouwen
: 5-6
: Martzen Bakker
: 12-12-2016

Kijkwijzer
Zelf de vorige categorie
aangeven en kinderen woorden
laten benoemen/opschrijven.
Coöperatief leren toepassen
(denken-delen-uitwisselen).
De relevantie van het
terugblikken ligt aan de nieuwe
spellingregel.
Vraag wat gaan we leren? In
plaats van wat gaan we doen?
Geef het doel duidelijk aan en
geef zelf een voorbeeldwoord.

Doel observatie: Een duidelijk beeld krijgen van de spellingles en de opbouw daarvan.
School
Groep
Leerkracht
Datum

Terugblik

ADIM

Beide groepen werken aan dezelfde spellingcategorie.
Opbouw

Start van de les

Lesdoelen benoemen

Afstudeeronderzoek spellingonderwijs

Groepsinstructie

Demonstreren

Uitleg

Drie instructie principes

Begeleiden door interactief
oefenen

Korte duidelijke opdrachten
Afstudeeronderzoek spellingonderwijs

Bij nieuwe regels demonstreert
de leerkracht de aanpak.
Let op de verschillende
strategieën.
De leerkracht geeft concrete
voorbeelden.

De leerkracht modelt bij de
regelwoorden.
Kies één methode om de regels
aan te leren.

Inprenting.
Analogie redenering.
Spellingsregels:
- Kinderen laten
ontdekken welke
spellingsregel hierbij
past (inductief).
- Regels worden vooraf
aangeleerd en
vervolgens toegepast
(deductief).
Laat kinderen zelf de
denkstappen verwoorden.
Individueel of coöperatieve
werkvormen.
Verschillende woorden

x

x

x

De regels worden aangeleerd volgens de
methode van Spelling in Beeld, de
leerkracht hangt de bijbehorende kaarten
op in de klas.
Het gaat om onthoudwoorden wat
betrekking heeft op inprenting.

De leerkracht vraagt de kinderen wat
korte klinkers zijn en legt daarbij
vervolgens uit wat je moet doen als je
korte klinker hoort: je schijft dan cht,
behalve bij zegt van zeggen, lig van liggen
en leg van leggen.

De leerkracht legt de regels uit aan de
hand van de uitlegkaart.

x
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Begeleide oefening

Zelfstandige verwerking/
Verlengde instructie

Feedback op zelfstandige
verwerking

Afsluiting

Vragen stellen om lesdoel te
controleren

Verwerking alleen/samen

Verlengde instructie

Reflectie
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schrijven.
Geef duidelijk de tijd en
hoeveelheid aan.
Kan ook door coöperatieve
werkvormen.
Samen/alleen denkstappen
verwoorden.
Uitvoeren is geen doel op zich
kinderen hoeven het werk niet
af te hebben.
De leerkracht moet kijken of
het doel van de les is behaald.

x

x

De leerkracht loopt rond en helpt
kinderen individueel, tijdens het
rondlopen en het nakijken van de les
wordt gekeken of het doel van de les is
behaald.

x

Leren het geschrevene te
controleren.
Stap 1: modellen.
Stap 2: denkstappen invullen,
bijvoorbeeld brood, ik zeg
broo… het eindigt op?
Stap 3: laat leerlingen zelf
denkstappen verwoorden.
Corrigeren tijdens de
hulpronde.

Wat hebben wij geleerd deze
les?

x

De leerkracht loopt rond en helpt
kinderen individueel met hun vragen en
helpt kinderen door denkstappen in te
vullen en de kinderen zelf denkstappen te
laten verwoorden.
De leerkracht vraagt aan de kinderen wat
zij geleerd hebben, de kinderen
benoemen dat.
De leerkracht laat de kinderen nog een
keer nadenken over de aanpak, bij het
Wat is de aanpak bij deze
woorden?
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Wat zijn voorbeelden van zulke
woorden?
Bij welke strategie horen deze
woorden?

x

woord recht hoor ik een lange of een
korte klinker? Dan schrijf ik?
Het instructiefilmpje wordt nog een keer
bekeken en die benoemt
voorbeeldwoorden.
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Bijlage 4
Observatie 2

Opbouw effectieve spellingles
Bronnen:
Korstanje, M., & Veenstra, T. (2013). Spelling op zijn best. Amersfoort, Nederland: CPS Onderwijsontwikkeling en advies.
Huizenga, H. (2010). Spelling. Taal en Didactiek. Groningen/Houten, Nederland: Noordhoff.
Stapel, P. (2016). Spelling in beeld handleiding 5A. Tilburg, Nederland: Zwijsen.

: CBS Betrouwen
: 5-6
: Korrie van Manen
: 15-12-2016

Doel observatie: Een duidelijk beeld krijgen van de spellingles en de opbouw daarvan.
School
Groep
Leerkracht
Datum

ADIM

Terugblik

Kijkwijzer
Zelf de vorige categorie
aangeven en kinderen woorden
laten benoemen/opschrijven.
Coöperatief leren toepassen
(denken-delen-uitwisselen).
De relevantie van het
terugblikken ligt aan de nieuwe
spellingregel.
Vraag wat gaan we leren? In
plaats van wat gaan we doen?
Geef het doel duidelijk aan en
geef zelf een voorbeeldwoord.

xx

Checklist

Bijschrift
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Groep 6 krijgt een korte uitleg, zij werken
deze les over woorden met een stomme

Groep 5 werkt aan een andere spellingcategorie dan groep 6. De bijschrift van groep 5 is rood en die van groep 6 is blauw.
Opbouw

Start van de les

Lesdoelen benoemen

Afstudeeronderzoek spellingonderwijs

Groepsinstructie

Demonstreren

Uitleg

Afstudeeronderzoek spellingonderwijs

Let op de verschillende
strategieën.

Bij nieuwe regels demonstreert
de leerkracht de aanpak.

xx

x

x

xx

De leerkracht geeft concrete
voorbeelden.

De leerkracht modelt bij de
regelwoorden.
Kies één methode om de regels
aan te leren.

e. Het instructiefilmpje geeft
voorbeelden. Bij groep 5 geeft niet de
leerkracht maar het instructiefilmpje het
doel van de les aan.
Het instructiefilmpje geeft de aanpak van
de strategie aan. In het filmpje wordt
gesproken over medeklinkers. De
leerkracht stopt het filmpje en vraagt de
kinderen wat medeklinkers zijn.
De leerkracht laat de kinderen de
belangrijkste dingen uit het
instructiefilmpje samenvatten.
De leerkracht vraagt aan de kinderen om
een voorbeeld en herhaalt dit vervolgens,
bij een stomme e schrijf je nooit twee
keer een l of nooit twee keer een r.
Vervolgens vraagt de leerkracht: ‘kan de
stomme e alleen maar aan het eind van
het woord staan?’ De kinderen geven hier
antwoord op. De leerkracht bevestigt dat
het antwoord goed is.
Het instructiefilmpje geeft voorbeelden.
Hoor je aan het eind van de klankgroep
een korte klinker, zoals bij mollen. Je
hoort een o. Dan schrijf je na de korte
klinker twee dezelfde medeklinkers. De
leerkracht vraagt om een samenvatting
van het instructiefilmpje.

De regels worden aangeleerd volgens de
methode van Spelling in Beeld.
De regels worden aangeleerd volgens de
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Begeleide oefening

Drie instructie principes

Begeleiden door interactief
oefenen

Korte duidelijke opdrachten

Vragen stellen om lesdoel te
controleren

Afstudeeronderzoek spellingonderwijs

xx

Het gaat om de deductieve manier. Eerst
worden de regels aangeleerd en
vervolgens toegepast.
Het gaat om de deductieve manier. Eerst
worden de regels aangeleerd en
vervolgens toegepast.

methode van Spelling in Beeld.

x

x

Inprenting.
Analogie redenering.
Spellingsregels:
- Kinderen laten
ontdekken welke
spellingsregel hierbij
past (inductief).
- Regels worden vooraf
aangeleerd en
vervolgens toegepast
(deductief).
Laat kinderen zelf de
denkstappen verwoorden.

Individueel of coöperatieve
werkvormen.

x

De kinderen die instructie afhankelijk zijn
doen mee met de begeleidende oefening
en de verlengde instructie. Zij behoren
volgens de methode tot aanpak 1.
Aanpak 2 en 3 gaan aan de slag met de
les. De leerkracht laat de kinderen aan de
instructietafel zelf de regels verwoorden.
De kinderen oefenen gezamenlijk aan de
instructietafel. De leerkracht legt uit dat
je bij de lettergrepen moet klappen en
dan de verschillende lettergrepen hoort.
De leerkracht gaat opdrachten van het
werkboek bij langs en oefent deze met de
kinderen.

x

Verschillende woorden
schrijven.
Geef duidelijk de tijd en
hoeveelheid aan.
Kan ook door coöperatieve
werkvormen.
Samen/alleen denkstappen
verwoorden.

De denkstappen worden gezamenlijk
verwoord. Ik speel, wij spelen. Wat hoor
je? Wat hoor je aan het eind van de
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Zelfstandige verwerking/
Verlengde instructie

Feedback op zelfstandige

Verwerking alleen/samen

Verlengde instructie

Afstudeeronderzoek spellingonderwijs

x

x

xx

Leren het geschrevene te
controleren.

x

Uitvoeren is geen doel op zich
kinderen hoeven het werk niet
af te hebben.
De leerkracht moet kijken of
het doel van de les is behaald .

Stap 1: modellen.
Stap 2: denkstappen invullen,
bijvoorbeeld brood, ik zeg
broo… het eindigt op?
Stap 3: laat leerlingen zelf
denkstappen verwoorden.
Corrigeren tijdens de

eerste lettergreep? Spee-len je hoort een
lange e, dan schrijf je het met één l. Ik
ren, wij rennen. Wat hoor je aan het eind
van de eerste lettergreep? Re-nnen, je
hoort een korte e, dan schrijf je het met
twee keer een n.
De kinderen aan de instructietafel
hebben goed gewerkt, zij hoeven de les
niet helemaal af te hebben.
Groep 6 werkt zelfstandig aan de les, zij
mogen zachtjes hun buurman of
buurvrouw om hulp vragen. De leerkracht
controleert tijdens het nakijken van de
spellingschriften of het doel van de les
behaald is.
De leerkracht kijkt het werk van de
kinderen met aanpak 2 en 3 na de les na
en kan dan controleren of het doel van de
les behaald is. De leerkracht bekijkt
meteen bij de kinderen aan de
instructietafel (aanpak 1) of het doel van
de les begrepen en behaald is.
De leerkracht laat kinderen aan de
instructietafel (aanpak 1) opnieuw naar
de geschreven woorden kijken. Spee-len.
Wat is de regel?
De denkstappen worden bij een aantal
kinderen aan de instructietafel (aanpak 1)
bij langs gegaan.
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verwerking

Afsluiting

Reflectie
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hulpronde.
Wat hebben wij geleerd deze
les?
Wat is de aanpak bij deze
woorden?
Wat zijn voorbeelden van zulke
woorden?
Bij welke strategie horen deze
woorden?
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Bijlage 5
Interview Marjon Clarijs
- Wat zijn volgens u belangrijke bouwstenen voor een goede spellingsles?
• Wat behoeft meer aandacht om een betere aansluiting te vinden bij de kinderen op het
gebied van spelling?
Als je kijkt naar spelling dan is het allereerst al belangrijk dat je kijkt naar de instructie, je begint met
duidelijke stappen. Dat doe je door eerst te luisteren, het woord wordt gezegd, kinderen luisteren
goed en daarna gaan zij het woord nazeggen (verklanken). Daarna gaan de kinderen nadenken over
bij welke categorie het woord hoort. Vervolgens schrijven zij het woord op. Ten slotte kijken zij het
woord na. Dat zijn stappen die je eigenlijk standaard zou moeten inbouwen in je instructie. Je moet
ook kinderen bewust maken, niet zo van dat jij zegt dit is het woord dat je moet schrijven, maar dat je
werkt volgens vaste stappen. Dat je eerst nadenkt over wat voor probleem zit er in het woord? Welke
spellingscategorie hoort erbij? Dat je van daaruit te werk gaat. Horen, zien, luisteren en dan doen.
- Hoe kun je kinderen begeleiden die steeds dezelfde spellingsfouten maken?
• Zijn er bepaalde methodieken om hardnekkige spellingsfouten aan te pakken?
Door heel veel met de kinderen de vaste stappen te doorlopen. Hak het woord in stukjes. Je kan
kinderen de woorden laten tekenen en schrijven. Je kan daarbij ook zorgen voor visuele
ondersteuning. Het is belangrijk dat je de rust neemt om de instructie te geven en kinderen die het
lastig vinden kun je minder werk laten maken. Zolang je er maar voor zorgt dat de instructie goed in
elkaar zit.
- Waar moet een effectieve didactische werkvorm aan voldoen?
• Ter beklijving van de spelling?
Er is een heel mooi document van school aan zet. Wat niet werkt is wanneer kinderen
invulopdrachten moeten maken. Dat er dan staat ka..en en dat jij moet invullen of er één t of twee t’s
moeten staan. Daar krijgen de kinderen geen woordbeeld van. Of de kinderen zetten even snel wat
neer zonder er over na te denken. Het gaat om het hele beeld. Maak kinderen bewust waar je
dezelfde woorden kunt vinden. Kijk maar eens naar buiten of ga in de krant opzoek naar…, overal
opzoek naar woorden die met de zelfde spellingscategorie te maken hebben. Dat kun je ook heel goed
samen doen. Actief opzoek naar, samen opzoek naar woorden die bij de zelfde spellingscategorie
horen. En als kinderen het woord opschrijven, moet jij van hen eisen dat zij dit goed overnemen.
- Wat voor werkvormen zijn er mogelijk op het gebied van spelling?
• Op welke manieren kun je variëren en differentiëren binnen de verschillende
spellingsregels?
Dit kun je doen door kinderen steeds moeilijkere woorden te laten opzoeken of kinderen die het
moeilijk vinden minder woorden laat zoeken, maar dat zij het wel goed moeten opschrijven.
- Op welke manier ondersteunt uw spel het spellingsproces?
• Wat zorgt ervoor dat het spellingsspel een meerwaarde heeft naast de methode?
Wat ik gedaan heb is dat ik allerlei spelvormen heb bedacht en sommige heb ik van internet gehaald.
Het eerste blad in het spel is een uitleg. Er zijn veertig opdrachtenkaarten waarmee kinderen aan de
slag kunnen. Per werkvorm is het verschillend wat je nodig hebt en met hoeveel kinderen je dat kan
doen. Ik heb veertig spellen bedacht die je bij elke methode of spellingsles kan gebruiken. De
werkvormen horen bij de woordlijsten die gebruikt worden binnen de school. Het spel is gemaakt om
op een creatieve manier aan spelling te werken. Je bent creatief bezig met spelling, maar de woorden
moeten wel goed geschreven zijn. Kinderen zijn vaak ook enthousiast, nu ben ik wat leuks aan het
doen en dan hebben zij niet door dat zij aan het leren zijn.
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- Hoe werkt uw spel in de praktijk?
• Hoe wordt het spel gebruikt en hoe kun je het spel het beste gebruiken?
In mijn beleving kun je alles erop loslaten hoe jij dat wil. Je moet kinderen wel aanleren dat je ze
gezamenlijk laat nakijken. Dat de woorden goed worden geschreven, dat is het uiteindelijke doel.
Want nog wel belangrijk is, is dat de woorden betekenisvol zij. Zorg ervoor dat je ook hebt
achterhaald dat de kinderen weten wat de woorden betekenen die zij moeten opschrijven.
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Bijlage 6
Interview met Martzen Bakker
- Hoe wordt de methode gebruikt?
• Op welke manier zetten jullie als school de methode in?
• Op welke manier wordt er gewerkt met de methode?
We hebben nu een nieuwe methode dit jaar, de nieuwe versie van Spelling in beeld. We volgen dit
jaar gewoon de methode en kunnen na dit jaar dan bekijken waar zitten de hiaten, waar kunnen we
op in springen. We hebben de boeken, de werkboeken, de uitlegkaarten, het digibord met de
leerkrachtassistent en het computerprogramma Spellingspeurders.
• Hoe ziet de week eruit op het gebied van spelling?
De kinderen werken in het digiboek, dat is digitaal en de kinderen krijgen dan meteen feedback en zij
moeten gemaakte fouten dan meteen verbeteren. Het digiboek doen wij om en om, de ene keer
groep 5 en de andere keer groep 6. De kinderen die niet in het digiboek werken, werken in het
gewone werkboek. Spellingspeurders is een adaptief programma, dan zitten de kinderen in een
gamewereld en dat moeten zij opdrachten doen en kunnen daardoor punten verdienen. De
opdrachten sluiten aan bij het niveau waarop de kinderen zitten. En er is drie keer in de week spelling.
- Op welke manier wordt er instructie gegeven?
• Hoe is de instructie opgebouwd?
• Waar wordt bij een spellinginstructie extra op gelet?
Wij gebruiken de leerkrachtassistent standaard bij het geven van de spellingles. Daar zit altijd een
filmpje bij met de uitleg. Je hebt de uitlegkaarten, die zitten bij de leerkrachtassistent op het digibord
en die hebben de kinderen in het vak. De uitlegkaart neem je met de kinderen door. Tijdens de
verwerking van de les kunnen de kinderen daar op terugvallen. Het is belangrijk dat je ervoor zorgt
dat de kinderen de instructie goed begrepen hebben.
• Hoe controleer je dat?
Je doet de begeleide inoefening met kinderen die dat nodig hebben. Kinderen die dat niet nodig
hebben gaan meteen aan het werk. Daarbij controleer je het werk.
- Hoe ziet de zelfstandige verwerking eruit?
• Hoe verwerken de kinderen de aangeboden lesstof?
In het werkboek op papier of het werkboek digitaal met directe feedback en met Spellingspeurders.
• Wanneer doen de kinderen Spellingspeurders?
Wanneer zij klaar zijn met hun eigen werk. Er zijn ook kinderen die hebben een eigen plan voor
spelling en die doen vaker Spellingspeurders.
• Kunnen de kinderen thuis ook oefenen met Spellingspeurders?
Nee, dat is helaas niet mogelijk.
- Op welke manier worden spellingzwakke en spellingsterke kinderen begeleid?
• Op welke manier wordt er gedifferentieerd binnen de spellingsles?
Wij hebben een paar kinderen die werken met Bouw dat heeft met spelling te maken. Dat is eigenlijk
tot en met groep 4. Er zijn kinderen in groep 5 die daar baat bij hebben, dit heeft ook te maken met
het dyslexieprotocol. Bij Bouw krijgen de kinderen alle letters en lettergroepen nog een keer
aangeboden. Bouw doen de kinderen thuis. Dan hebben de kinderen een herhaling van groep 3-4. Er
zijn kinderen die hebben een extra instructie nodig tijdens de spellinglessen. Dat kan zijn in een
groepje aan de instructietafel of individuele begeleiding. En je hebt kinderen die zijn instructie
onafhankelijk, die kunnen zelf aan de slag met behulp van de uitlegkaart.
- Op welke manier wordt er een transfer gemaakt naar spelling bij andere vakken?
Tijdens taallessen gebeurd dit wel, dan koppel je verkeerd geschreven woorden terug naar de
kinderen. Maar niet altijd en bij alle vakken, dan zijn de kinderen met hun hoofd met andere dingen
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bezig. Het zijn ook vaak de zelfde kinderen die fouten maken en dan willen wij ze niet de hele tijd
vermoeien met spelling.
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Bijlage 7
Interview Alexander van der Weide
Introducerend praatje over de stagescholen en manieren van spelling geven.
- Wat zijn volgens u belangrijke bouwstenen voor een goede spellingsles?
• Wat behoeft meer aandacht om een betere aansluiting te vinden bij de kinderen op het
gebied van spelling?
De spellingles moet een spellingles zijn waarin je volgens het instructiemodel aankondigt wat de
kinderen vandaag gaan leren schrijven. Dan heb je nodig: een type woord. Bijvoorbeeld woorden als
bureau, die worden vandaag aangeboden en gaan de kinderen leren schrijven. Van te voren heb je
uitgezocht welke kinderen moeite hebben met dat type woorden. Bureau, tableau etc. Op het bord
kun je die woorden neerzetten en laten zien aan de kinderen, dit zijn de woorden die wij vandaag
gaan leren. Daar wordt de les omheen gebouwd. Wat een toevoeging is voor de spellingles is dat er
voorafgaand aan de les een vijfzinnen dictee wordt afgenomen. Bijvoorbeeld bij rekenen zie je dat
leerkrachten van te voren ook beginnen met automatiseeroefeningen. Dat je bij spelling zegt we
beginnen met een vijfzinnen dictee, zodat de categorieën en woorden die de kinderen eerder hebben
geleerd worden herhaald. Je geeft de kinderen een zinnetje en uit die zin moeten zij een woord
opschrijven. Op die manier controleer je nog een keer de woorden die eerder zijn geleerd. Zitten deze
woorden er goed in? Je herhaalt ze weer even en je kan opnieuw uitleggen waarom die woorden zo
geschreven moesten worden.
De geïnterviewde laat de interviewers een dictee afnemen.
Het gaat om de volgende woorden:
- Mus
- Cadeau
- Ib’er
- Fantooi
- ’s-Hertogenbosch
Alles wat je nu hebt gedaan, welke denkstappen je hebt gemaakt in je hoofd, dat moet een onderdeel
zijn van de spellingles. Wat je vaak doet tijdens een spellingles is dat je zegt ik zal het even nakijken
en dat je dan de week erop terug krijgt hoe je het gedaan hebt. Dat is heel raar, want je wilt graag nu
weten hoe je het gedaan hebt. Wat ook aan de orde is wat leerkrachten vaak doen is dat zij
aanstrepen wat jij fout hebt geschreven. Dan zeggen zij er vaak ook nog bij ik wil dat jij het verbetert.
Wat doe jij dan? Je verandert waar je over twijfelt. Waarover ik twijfel dat verbeter ik maar, dat is
geen spelling. Je leert daar helemaal niets van. Wil je het verbeteren of aanstrepen levert geen
spellingonderwijs op. Niet op deze manier nakijken. Want op deze manier weet je niet hoe het de
volgende keer zit. Als de leerkracht zegt: kijk hier nog even na. Dan denk jij, oh die zal wel fout zijn.
Dan ga je denken waar twijfelde ik over en dat verander je. Dan weet je nog niet hoe je het moet
schrijven. Samengevat je moet bij spelling als uitgangspunt nemen dat spelling iets auditiefs is. Het
komt horend binnen, als je een lastig woord moet schrijven zeg je hem in je hoofd hardop en als wij
alleen zijn zeggen wij hem daadwerkelijk hardop. Naar een woord luisteren helpt ons enorm om te
achterhalen hoe je het woord moet schrijven. Het is altijd auditief het woord komt bij je oren binnen,
dat is het uitgangspunt. Spellingonderwijs dat in boekjes plaatsvindt is totale onzin. Het blad geeft
geen geluid en is daardoor niet auditief. Je kan het alleen goed doen als je weet hoe je de woorden
moet schrijven, wanneer je een opdracht hebt vul één s of twee s’en in helpt dat niet.
Het ultieme van spelling is dat je woorden schrijft zoals je bedacht hebt. Dat lukt niet altijd.
Bijvoorbeeld bij het woord cadeau. Als ezelsbruggetje heb je e a u in je hoofd. Je kan dan kijken naar
de uitgang van het woord, zoals bureau, tableau en cadeau. De uitgang is steeds het zelfde. Ik weet
bureau, dan weet ik cadeau ook. Je hebt altijd verschillende manieren waarop je het kunt weten.
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Het woord Ib’er past bij het woord havo – havo’er, NEC’er. Je leert dat je een hoge komma tussen
moet schrijven. Fantooi is een niet bestaand woord, je had het met een f of een v kunnen schrijven.
Tijdens het schrijven van het woord bedenk je zelf welke spelling daar goed bij past. Het geeft aan
welke denkprocessen je gebruikt tijdens het schrijven van een woord. ’s-Hertogenbosch, hoe weet je
hoe je dat woord moet schrijven? Vaak omdat het woord zo ingeprent is bij ons. Je bewandelt een
spoor, bijvoorbeeld je leert de woorden cadeau, tableau en bureau. De leerkracht laat de kinderen
een dictee afnemen. Je luistert naar het woord en je maakt bijvoorbeeld gebruik van een
ezelsbruggetje. De klanken e a u staan aan het eind van het woord. Dat is een riedeltje die je in je
hoofd kan onthouden. Zo ga je het leren. Schrijf de woorden op en controleer elkaar. Kijk en
controleer goed of je de woorden goed hebt geschreven. Aan het eind van de les controleer je of het
gelukt is en of de kinderen weten hoe je de woorden moet schrijven. Les klaar.
Regels beklijven heel slecht tijdens spelling. Methodes leggen altijd een regel uit als die bij een
woord past, maar hoe vaak gebruik jij in de alledaagse werkelijkheid regels bij het spellen? Welke
regels heb je onthouden? Voor sommige kinderen is het prettig om regels toe te passen. Maar vaak
vergeet je de regels. Het is vaak zo dat je weet hoe je een woord moet schrijven, toch zijn er regels.
Het is een route en natuurlijk zijn er uitzonderingen op die regel. Je moet eigenlijk aan het begin van
de dag tegen de kinderen zeggen dit zijn de woorden die jullie leren schrijven. Daar zijn geen
uitzonderingen bij. Je moet gewoon weten hoe je deze woorden schrijft en als er een uitzondering
voordoet dan heb je een nieuwe les te geven met de nieuwe uitleg over de uitzonderingen. Je vertelt
de kinderen dat je eerder deze week deze regel hebt geleerd en verteld ze dan dat deze woorden net
wat anders gaan. Dat geeft heel veel verwarring voor de kinderen. De leerkrachten die zelf niet goed
zijn in spellen die verzanden er in. Dus beperk jezelf tot één categorie maximaal. Als je alle
categorieën van groep vier optelt kom je uit op 18 categorieën in Nederland. Dit is zonder de
uitzonderingen. Dit kan per methode verschillende. De ene methode heeft er elf de ander vijftien,
maar maximaal dus achttien categorieën. Dan kun je dus zeggen ik hoef maar achttien lessen volgens
dit model te geven. Dit zijn de woorden die we moeten leren schrijven. De uitzonderingen en
combinatie van deze woorden, die gekoppeld worden of dat er twee moeilijkheden in één woord
zitten, allemaal prachtig. Het is feitelijk alleen het terugbrengen op die achttien categorieën
gemiddeld per leerjaar. Dat betekent achttien duidelijke lessen. Dit leren we schrijven, zo schrijf je ze.
Hoe kun je ze beter leren schrijven en dat steeds herhalen? Elkaar steeds dictees geven, goed naar
elkaar luisteren en de woorden van elkaar opschrijven. Werkt het niet? Kijk dan naar de oefening die
we net hebben gedaan. Hoe weet je dat je het zo schrijft? De d is niet moeilijk van cadeau die zit in
het laatste stukje daar hoef je geen gesprek over te hebben. Je doet het goed voor zo doet meester
dat zo doet juf dat en we gaan dit samen oefenen en dan jullie nog even oefenen. Dus werken zonder
methode is echt geweldig voor spelling.
Leg vast voor een leerjaar dit zijn de categorieën die kinderen in elk jaar moeten leren
schrijven. Je garandeert als leerkracht naar elkaar dat je deze categorieën bij de kinderen hebt
aangeleerd na dat jaar. Dat je dat voor elkaar hebt gebokst. Op mijn eigen lagere school hadden wij
hadden wij op donderdag spelling. Eén keer per week uit een boekje en als je nu kijkt zijn er meestal
drie lessen spelling in de week. Spelling in beeld heeft drie forse lessen per week met meerdere
categorieën per les. Die steeds door elkaar herhaald worden zo hebben ze heel veel. Dit vooral zodat
ze gebruiksmateriaal kunnen verkopen. Het spellingsonderwijs wordt er niet beter van dit zien scholen
ook.
- Op welke manier wordt een goede instructie vormgegeven?
• Wat zijn veelvoorkomende valkuilen?
• Wat zijn belangrijke aandachtspunten die niet vergeten mogen worden?
Te veel categorieën in één les. Directe instructie is bedacht voor één doel. Heel veel methodes geven
aan dit zijn de doelen voor vandaag, maar de directe instructie is bedoelt voor één doel. Dit is het
doel, dit gaan we vandaag leren. Je gaat geen dingen uit andere lessen halen. Geen andere woorden
of uitzonderingen er aan koppelen. Daarvoor is het directe instructiemodel niet bedoelt. Als je het
Googelt dan kom je uit op de ontwikkelaar van het directe instructiemodel en die zegt dat het
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ontworpen is voor één doel. Je werkt een half uur, twintig minuten maximaal, daar zit alles in
verpakt. Dan leer je hoe je het woord moet schrijven.
• Zou u iedere les beginnen met een vijfwoorden dictee?
Ja zo kan ik herhalen. Eerst doe je wat er is geweest en dan kom je met een nieuwe regel die er deze
week bij komt. Aan het einde van de les kan ik door het samen oefenen zien, of het ze lukt om dit
soort woorden te schrijven. Volgende keer pak ik weer mijn vijfzinnen dictee en kijk ik of ze het woord
goed begrepen hebben. Ik loop rond en zie veel fouten. Eerst feedback voor mezelf ik heb de les van
vorige keer niet goed gegeven want ze maken veel fouten. Bij het bespreken kom ik terug op de uitleg
van de vorige keer. En de week erop herhaal ik het weer en kijk ik of het beter gaat. Zo prent ik de
woorden in.
De andere valkuil is dat de spellingmethode steeds vangrijker worden. Dat als je een
spellingles observeert, observeer je vaak een verwerking van de uitleg. Wat moet je doen bij lesje
één? En wat moet je doen bij lesje twee? Snappen jullie de werkbladen? Dan is de les klaar. Eerder
uitleg geven over de verwerking, zodat het gaat lopen. Niet over hoe je moet spellen, maar meer dat
het werkboekje er goed uitziet. Het werkboekje gaat mee naar huis en leerkrachten lijken zich meer
druk te maken over het uiterlijk van het boekje en dat alle lessen in gevuld zijn dan dat kinderen
daadwerkelijk kunnen spellen. Boekjes kunnen kinderen niet leren spellen.
- Waar moet een effectieve didactische werkvorm aan voldoen?
• Ter beklijving van de spelling?
Neem de leerlijn schrijven en ga daar creatief mee zijn. Er zijn binnen de leerlijn schrijven heel veel
creatieve doelen waar leerkrachten mee aan de slag kunnen gaan. Ga niet met allemaal werkvormen
zitten prutsen. De basisinstructie met spelling hoeft niet creatief te zijn. Gewoon kort en zakelijk. Je
moet de kinderen gewoon leren om de woorden goed te kunnen schrijven. Er moet niet te veel
creativiteit in die les. Die zit in andere lessen.
• Hoeveel spellinglessen zouden er volgens u per week moeten worden gegeven?
Je hebt achttien spellingscategorieën. Deze kunnen gemakkelijk gegeven worden als er iedere week
één spellinginstructie wordt gegeven. Laat vooral de kinderen toepassen wat ze hebben geleerd bij
het spellen.
- Wat voor werkvormen zijn er mogelijk op het gebied van spelling?
• Op welke manieren kun je variëren en differentiëren binnen de verschillende
spellingsregels?
• Welke praktijkvoorbeelden zijn er op het gebied coöperatief spellingsonderwijs?
• Welke werkvormen zijn wel effectief? En welke werkvormen niet?
• Het schrijven van woorden helpt de kinderen dus met onthouden?
Ja, de kinderen moeten bij het schrijven wel de herhaling in hun hoofd kunnen pakken. Ze moeten
kunnen bedenken wat de leerkracht heeft gezegd en hoe het met de spelling zat van dit woord.
Tijdens de schrijfopdracht op donderdag moet ik als kind terug kunnen vallen op de spellinginstructie
van dinsdag. Op wat de leerkracht mij dus heeft geleerd over hoe ik een woord moet schrijven. Dit
moet mijn houvast zijn. Dus dan vraagt de leerkracht aan de kinderen dat ze de woorden ook goed
schrijven, want ze weten hoe het moet.
• Hoe kun je de spellingles coöperatief aanbieden?
Er zijn geen betere manieren dan het geven van dictees. Binnen de dicteevorm kan er gewisseld
worden van de grote van de groepjes. Je kunt het in twee-, drie- of viertallen doen, maar daarbuiten
moet je niet andere manieren willen bedenken. Het leid alleen maar af. BLOON kan altijd ook, dan
zouden ze samen kunnen gaan oefenen met kaartjes en dan gebloon gebruiken
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- Op welke manier kun je differentiëren binnen werkvormen om te voldoen aan de verschillende
niveaus binnen de groep?
Meer tijd. Als de kinderen aan het einde van de les het geleerde niet kunnen toepassen. Die roep ik bij
mij en met die vijf ga ik de les herhalen. Dan kan ik een andere aanpak kiezen wanneer ik denk dat de
vorige aanpak niet duidelijk genoeg is geweest. Vervolgens ga je met dezelfde vorm verder. De
kinderen dicteren elkaar verschillende spellingwoorden. We gaan met deze woorden gewoon
oefenen. Dan zijn ze maximaal ondersteund. Ze leren niet spellen uit het boekje of van een
werkinstructie. Ze gaan leren spellen door het goed luisteren naar correct uitgesproken woorden in dit
geval van de leerkracht. Je kunt ook BLOON gebruiken, nou ja niet bloon, maar gebloon. BLOON is
bekijken, lezen, opschrijven .. en dat mist dus het onderdeel luisteren. Dat is dus niet goed genoeg. Er
moet dus iemand zijn die het woord goed uitspreekt. Of een computer programma.
• In dit geval ga je de woorden dus typen?
Wanneer de kinderen een computerprogramma gebruiken wel. Er zit wel een link tussen schrijven en
spellen. Als je het woord opschrijft dan leer je nog beter spellen, het draagt bij aan het spellen. Het
moet bij ieder programma in ieder geval horen en zien zijn dan is het een bruikbaar programma.
- Hoe kun je kinderen begeleiden die steeds dezelfde spellingsfouten maken?
• Zijn er bepaalde methodieken om hardnekkige spellingsfouten aan te pakken?
Neem een andere route (strategie). Je kunt altijd terugvallen op inprenting als de andere routes niet
werken. Kies dan voor de werkvorm gebloon.
- Op welke manier kan je een transfer van maken van spelling naar andere vakken?
• Wat zijn hier de effectieve voordelen van?
• Wat zijn de nadelen hiervan?
• Hoe kun je ervoor zorgen dat kinderen hun eigen geschreven teksten gaan controleren?
Spelling is in ons systeem gekoppeld aan intelligentie. We hebben een spellinggeweten. Kinderen
hebben dit goed in de gaten. Ze weten dat ze hier op gekwalificeerd worden. Bij een d of t fout
rekenen wij dit mensen ook aan. Dit zit in ons systeem. Kinderen weten ook wie goede en slechte
spellers zijn. Leerkrachten weten dit van elkaar ook.
Bij schrijflessen kunnen kinderen hier heel goed gebruik van maken. Ze kunnen hun teksten
laten controleren door goede spellers. Ze weten haarfijn van elkaar wie hun goed kan helpen.
• Zijn er ook nadelen aan het maken van een transfer?
• Belast je kinderen niet te veel met spelling?
Als de lessen goed zijn dan is het alleen maar heel voordeling. Je kunt de transfer het beste laten
controleren door anderen. We controleren alleen woorden die de kinderen hebben gehad. Woorden
waarvan ze echt niet weten hoe ze het moeten schrijven worden ook niet aangerekend. Wel hebben
we het er met kinderen over hoe ze er achter kunnen komen hoe ze het woord op een juiste manier
schrijven. Dit kan zijn van een woordenboek gebruiken naar het intypen van het woord op een laptop
of een Ipad.
• De spellingsterke kinderen kijken het werk van de spellingzwakkere kinderen na, maar wie
kijken het werk van de spellingsterke kinderen na?
Dit kunnen de spellingsterkere kinderen voor elkaar doen, Op deze manier leren ze er weer van, maar
hebben ze het wel wat drukker. Je geeft ze een rol. De leerkracht kijkt natuurlijk de opdrachten ook
na.
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Bijlage 8
Interview met Hiske Wendt
Leerkracht en taalcoördinator
- Hoe wordt het spellingonderwijs op school vormgegeven?
• Op welke manier werken jullie aan spelling?
• Hoe vaak in de week werken jullie aan spelling? En op welke manieren en momenten?
Wij werken met de methode Taaljournaal. Het is een eenvoudige methode, heel simpel met een
woordpakket. Kinderen krijgen elke week één woordpakket aangeboden. Ik laat je even week 1 zien.
Dan is dit het woordpakket, je ziet een lijstje met woorden die zij moeten leren die week. Daar doe je
allemaal oefeningen mee. Wij gebruiken wel de handleiding van de methode, maar doen niet alle
oefeningen van de methode. Waarom niet? Taaljournaal is een prima methode, hij leert heel mooi
een categorie aan. Sommige methodes doen wel drie categorieën in één week. Voor kinderen die heel
goed zijn in spelling is dat geweldig, maar voor zwakke kinderen die zien door de bomen het bos niet
meer. Wij zijn eigenlijk heel blij met deze methode, hij is heel simpel, één categorie per week en die
koppelen wij ook aan de kleuren van KWeC. Wij kijken altijd in de methode is het een
spellingopdracht? Hier moeten zij woordjes invullen in een stripverhaal (wijst een voorbeeld aan in
het taalboek), dat is helemaal geen spelling. En bijvoorbeeld geef de klinker de goede kleur vind ik wel
een spellingopdracht, dat doen wij dan in de KWec kleuren, want hier moeten zij echt even luisteren.
Kip o kip is een korte klank, dan vind ik het een spellingopdracht, maar niet je hebt de letter b en zoek
een woord erbij. Dat is geen spelling dan ben je bezig met taalinvulling. Bijvoorbeeld deze opdracht je
ziet een plaatje van een mol, dan zeg je dat is een mol, het woord schrijf je op en ga je controleren.
Dat vind ik een goede spellingopdracht. Ik vind dat praten zo belangrijk tijdens spelling, ze moeten
niet stil zijn, maar juist vertellen wat zij doen. Eigenlijk moeten zij honderd keer zeggen: kippen, ik
hoor de i dus dan moet het met dubbel p. De spellingcategorie moeten zij steeds hardop zeggen. Dat
vind ik juist heel belangrijk.
Wij doen ook dagelijks een dictee met de kinderen, steeds dezelfde categorie in een week. Ik
laat je nu een voorbeeld zien van een spellingzwak kind. In het begin was ik al blij als er twee woorden
goed waren geschreven. Dan ben je aan het Whoppen geweest en dan zie je dat 80% goed
geschreven is. Wat wij ook altijd doen is er een spellingposter bij maken. Bijvoorbeeld deze poster
over politiewoorden.
- Hoe gaat het Whoppen precies te werk?
• Waarom hebben jullie als school gekozen om het Whoppen te gebruiken?
• Op welke wijze ondersteund het Whoppen de kinderen?
• Wat zijn de bevindingen van de kinderen op het gebied van Whoppen?
Eigenlijk is het de KWeC-methodiek, deze methodiek is ontwikkeld door Karina, zij is logopedist en
behandelde heel veel dyslectische kinderen. Zij kwam erachter dat dyslectische kinderen de letters en
klankgroepen niet onthouden, maar wel kleuren. Zij kunnen makkelijker kleuren koppelen aan een
klankgroep. Dus toen heeft zij de KWeC-methodiek ontwikkeld en die gaat uit van kleuren. Daarvoor
heb je ook het kleurenschema (zie foto 1). Daar kun je woorden mee maken, bijvoorbeeld het woord
kat. Dan heb je de k, a en de t. Daar is niks moeilijks aan. Als ik dit neerleg weten de kinderen
allemaal dit is een korte klank in het midden. Maar daar kom je ook problemen mee tegen,
bijvoorbeeld het woord kikker, kikker is ook een woord k, i en dan doe je het volgende klankgroepje k,
e en r. Je gaat dus uit van klanken. Aan het eind van de eerste lettergreep komt een rood blokje, daar
hoort een regel bij. Het is een politiewoord, dan komt de politie en die zegt stop! Ik sluit je op. Want
een rood blokje mag nooit aan het eind. Ik hoef maar in de klas te melden jongens let op het woord
kippen, dan zeggen de kinderen o ja dat is een politiewoord. Kinderen die heel zwak zijn met spelling
die leggen de woorden met blokjes. De KWec-methodiek gebruik je naast je spellingmethode.
Dan kom je woorden tegen die zij fout schrijven. Stel je voor zij schrijven hier neus fout en
boom. Dan schrijf ik neus en boom op een papiertje. Het kind heeft bijvoorbeeld het woord neus met
een uu geschreven, dan schrijf ik neus op het papiertje met een streep onder de eu met de kleur van
Afstudeeronderzoek spellingonderwijs
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KWeC. Het briefje met het woord neus komt vooraan in het bakje (zie foto 2). Het is de bedoeling dat
er ongeveer vijftien woorden inzitten. Als er heel veel woorden inzitten dan gaat het kind whoppen.
Whoppen staat voor: Waarnemen, Hardop lezen, Onzichtbaar maken, Pratend, Produceren En
Nakijken. Het lijkt heel erg op wat je op de computer doet met Bloon. Wat doen de kinderen dan? Dag
1 pakken de kinderen de kaartjes. Ze leggen de kaartjes op een stapeltje en zij gaan kijken. Neus, o
dat moet met de eu, ze bedekken het woord en schrijven het op. Neus met de eu en dat benoemen zij
ook, dus niet stil maar hardop. En daarna gaan de kinderen het nakijken. Is het goed? Dan komt er
een krul bij. Is het niet goed? Dan komt er een kruisje bij. Staat er één krul dan komt het papiertje
achter dag 2 te staan. Staat er een kruisje dan blijft hij achter dag 1 staan. Zo oefen je dat de hele
week en aan het eind van de week komt het woord als het goed is achter het tabblad klaar. Wat doe
je dan? Dan laat ik kinderen elkaar een dicteetje afnemen. Kennen ze de woorden? Hartstikke mooi,
die blijven dan achterin zitten. Hebben zij het fout? Dan komt het woord op een nieuw papiertje weer
achter het tabblad van dag 1. De kinderen schrijven de woorden op kladpapiertjes. Het Whoppen doe
je aan het eind van de les of wanneer je de ene groep instructie geeft laat je de andere groep alvast
Whoppen.
• Zou je Whoppen ook kunnen toepassen als je geen gebruik maakt van de KWecK
methodiek?
Je kan Whoppen prima gebruiken los van KWeC. Je kan ook gewoon een streep zetten je hoeft niet
met kleuren te werken. Dat je aangeeft op welke klanken je let. Dan komen de kinderen erachter wat
de kinderen steeds fout doen. Je kunt het prima gebruiken los van de methode.
- Worden er door het gebruik van het Whoppen ook betere spellingresultaten geboekt? Zo ja, hoe
komt dat?
Het wordt wel beter, maar ik denk wel dat het effectiever kan. Dit is het eerste jaar dat wij dit doen,
wij moeten ook even dit jaar door om te kijken of het ook beter wordt.
• Merk je dat kinderen er baat bij hebben?
Ja, zij gaan makkelijker categoriseren. Zij hebben sneller in de gaten van o dit is een kippen woord.
- Op welke manier begeleiden jullie spellingsterke en spellingzwakke kinderen?
• Hoe wordt er gedifferentieerd tijdens de spellinglessen?
Spellingzwakke kinderen die leggen de woorden met blokjes volgens de KWeC methode, maar die
doen ook het Whoppen en die doen ook gewoon mee met de spellinglessen. Ik wil dat ze zoveel
mogelijk spelling meekrijgen. Spellingsterke kinderen die hoeven dat niet te doen. Er zijn ook kinderen
die heel goed zijn. Wat wij doen is vooraf de mix-toets afnemen. De woorden van de mix-toets die
fout zijn kunnen in het bakje van het Whoppen. De kinderen die geen fouten hebben in de mix-toets
neem ik niet meer mee in de instructie, die kunnen het al. Die gaan met verdiepingsmateriaal bezig.
- Maken jullie ook een transfer van spelling naar andere vakken? Zo ja, op welke wijze doen jullie
dat?
Wij doen veel aan het schrijven van teksten, wij zijn van de week bezig geweest met woorden met ch,
dan wil ik dat jullie die woorden ook goed schrijven in de tekst. Wat ik nog als belangrijke tip wil
meegeven: ga nooit een fout woordbeeld bij kinderen aanbieden. Weer schrijf je niet met de i,
vervolgens schrijf je het op en streep je het door. Sommige kinderen slaan dit woord dan op en dat
krijg je er dan heel moeilijk weer uit.
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Foto 1

Foto 2
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Bijlage 9
Tijdpad gericht op de uitvoering van de onderzoeksinstrumenten
Wanneer?
30-11-2016
12-12-2016

Wie?
Marjon Clarijs
Martzen Bakker

15-12-2016

Korrie van Manen

14-12-2016

Alexander van
der Weide
Hiske Wendt

16-12-2016

Afstudeeronderzoek spellingonderwijs

Waar?
Haren
CBS Betrouwen
Bakkeveen
CBS Betrouwen
Bakkeveen
Groningen

Wat?
Interview
Observatie en
interview
Observatie en
interview
Interview

Hoelang?
1 uur
1,5 uur

JPBS de Wiekslag
Drachten

Interview

2 uren

1,5 uur
1 uur
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Bijlage 10
Tijdpad gericht op de uitvoering van het ontwerp
Wanneer?
Week 6 - 2017
06-02 t/m 10-02
Week 7 - 2017
13-02 t/m 17-02
Week 8 - 2017
Voorjaarsvakantie
Week 9 - 2017
27-02 t/m 03-03
Week 10 - 2017
06-03 t/m 10-03
Week 11 - 2017
13-03 t/m 17-03
Week 12 - 2017
20-03 t/m 24-03
Week 13 - 2017
27-03 t/m 31-03
Week 14 - 2017
03-04 t/m 07-04
Week 15 - 2017
10-04 t/m 14-04
Week 16 - 2017
17-0 t/m 21-04

Wie?
Tjibbe de Haan &
Korrie van Manen
Tjibbe de Haan &
Korrie van Manen
-

Waar?
Groep 5-6 CBS
Betrouwen
Groep 5-6 CBS
Betrouwen
-

Wat?
Spellingles
volgens ontwerp
Spellingles
volgens ontwerp
-

Hoelang?
3x 45 minuten

Tjibbe de Haan &
Korrie van Manen
Tjibbe de Haan &
Korrie van Manen
Tjibbe de Haan &
Korrie van Manen
Tjibbe de Haan &
Korrie van Manen
Tjibbe de Haan &
Korrie van Manen
Tjibbe de Haan &
Korrie van Manen
Tjibbe de Haan &
Korrie van Manen
Tjibbe de Haan &
Korrie van Manen

Groep 5-6 CBS
Betrouwen
Groep 5-6 CBS
Betrouwen
Groep 5-6 CBS
Betrouwen
Groep 5-6 CBS
Betrouwen
Groep 5-6 CBS
Betrouwen
Groep 5-6 CBS
Betrouwen
Groep 5-6 CBS
Betrouwen
Groep 5-6 CBS
Betrouwen

Spellingles
volgens ontwerp
Spellingles
volgens ontwerp
Spellingles
volgens ontwerp
Spellingles
volgens ontwerp
Spellingles
volgens ontwerp
Spellingles
volgens ontwerp
Spellingles
volgens ontwerp
Spellingles
volgens ontwerp

3x 45 minuten
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3x 45 minuten
-

3x 45 minuten
3x 45 minuten
3x 45 minuten
3x 45 minuten
3x 45 minuten
3x 45 minuten
3x 45 minuten
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Bijlage 11
Spellingdictee groep 5 start onderzoek

Spellingdictee groep 5 start onderzoek
Tjibbe de Haan
Doelen die de komende periode aan bod komen:
R4-a: meervouden van woorden op –f en –s.
R4-b: meervouden van woorden op –en en –s.
O2: woorden met ou.
O2: woorden met au.
K5: woorden met een stomme e.
R2: verkleinwoorden.
R3: samenstellingen.
O7: woorden met /ie/ = ie.
O7: woorden met /ie/ = i.
K8: woorden met kleefletters.
1. Mijn broertje is vandaag jarig. R2 & K5
2. Matrozen zijn opvarenden van een schip. R4-a & R4-b
3. Deze paden zijn onbegaanbaar door de regen. R4-b
4. Grote grijze wolken hangen voor de zon. K5
5. In de pauze speelden wij met het springtouw. O2 au & K5
6. Onze juffrouw vertelt een leuk verhaaltje. R2
7. Met koud weer zijn veel mensen verkouden. O2 ou
8. Dat tafeltje staat nu in de serre. R2 & K5
9. Er liggen twee kussens op mijn bed. R4-b
10. Vanmorgen trakteerde de juf op druiven. R4-a
11. Deze wol is van zeer goede kwaliteit. O7 ie=i
12. Er zijn verschillende manieren om dat probleem op te lossen. R4-b & 07 ie=ie
13. Naast de school komt een nieuw gebouw. O2 ou
14. Mijn zus wil graag op voetbal. R3
15. Dat is een goed idee. 07 ie=i
16. De hele familie kwam mij ophalen. O7 ie=ie
17. Er viel een haartje uit zijn wenkbrauw. O2 au
18. Wij gaan vandaag werken in ons taalschrift. R3 & K8
19. Het mes is niet zo scherp. K8
20. Vanmiddag komt er een storm. K8

R-4a
2x

R-4b
4x

O2-ou
2x

O2-au
2x
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K5
4x

R2
3x

R3
2x

O7 ie=ie 07 ie=i
2x
2x

K8
3x
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Bijlage 12
Spellingdictee groep 6 start onderzoek

Spellingdictee groep 6 start onderzoek
Tjibbe de Haan
Doelen die de komende periode aan bod komen:
K10-b: vaste stukjes achteraan –ing, -sel, -te en –heid.
R4: meervouden op ‘s.
R7: hoofdletters en leestekens.
O1: woorden met ei en ij.
O2: woorden met au en ou.
O6-b: struikelblokken 2.
O3: woorden met f-.
O4: woorden met s- en z-.
K6: Vaste stukjes vooraan: on-, ont-, be-, ver- en her-.
R9: woorden met ‘s.
1. In de kooi zitten veel kanaries. 06-b
2. Het verbreden van die weg is een hele verbetering. K10-b & K6
3. Een Amerikaan is een inwoner van Amerika. R7
4. In het ziekenhuis liggen op de kraamafdeling meerdere baby’s. R4
5. We wachten met spanning op de uitslag. 04 & K10-b
6. Je mag maar een bepaalde hoeveelheid water toevoegen. K10-b
7. Kun jij ook foto’s maken? R4 & 03
8. Ik heb enkele interessante gesprekken met hem gevoerd. K10-b
9. De batterij in mijn telefoon is stuk. O1
10. Die jongen heeft een rijke fantasie. 03
11. Ben jij zondag ook van de partij? 01
12. De kabouter in onze tuin is omgevallen. O2
13. De papegaai in het asiel zoekt een nieuw huis. O6-b
14. Er moet nog zaagsel in het konijnenhok. O4
15. De ijssalon is ’s winters gesloten. R9
16. Vandaag is Peter jarig. R7
17. Het opknappen van het schoolplein was een heel karwei. O1
18. Bij de bankroof lieten de rovers de kluis ontploffen. K6
19. In de winter wordt het ’s avonds snel donker. R9
20. Op mijn brood zat kaas met augurk. 02

K10-b
4x

R4
2x

R7
2x

O1
3x
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O2
2x

O6-b
2x

O3
2x

O4
2x

K6
2x

R9
2x
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Bijlage 13
Spellingdictee groep 5 eind onderzoek

Spellingdictee groep 5 eind onderzoek
Tjibbe de Haan
Doelen die de komende periode aan bod komen:
R4-a: meervouden van woorden op –f en –s.
R4-b: meervouden van woorden op –en en –s.
O2: woorden met ou.
O2: woorden met au.
K5: woorden met een stomme e.
R2: verkleinwoorden.
R3: samenstellingen.
O7: woorden met /ie/ = ie.
O7: woorden met /ie/ = i.
K8: woorden met kleefletters.
1. De juf pakt een klein schaartje. R2 & K5
2. Zij verliezen de wedstrijd. R4-a & R4-b
3. De straten zijn afgesloten voor verkeer. R4-b
4. Elke ochtend kijk in de spiegel. K5
5. Hij vertelde een flauwe grap. O2 au & K5
6. Hij sprak met een hoog stemmetje. R2
7. Je moet dat woord goed onthouden. O2 ou
8. Het hondje kon hard rennen. R2 & K5
9. Ik kreeg drie stempels op mijn kaartje. R4-b
10. Heb jij nog wat spijkers en schroeven? R4-a
11. Dat ziet er prima uit. O7 ie=i
12. Er zijn verschillende manieren om dat probleem op te lossen. R4-b & 07 ie=ie
13. In de winter zijn veel mensen verkouden. O2 ou
14. Mijn familie maakt een boottocht. R3
15. Jan speelt gitaar. 07 ie=i
16. Zij doen heel stiekem. O7 ie=ie
17. Henk had altijd kauwgom bij zich. O2 au
18. In de bioscoop heb je één hele grote filmzaal. R3 & K8
19. Op het strand ligt een schelp. K8
20. In de tuin bloeit een tulp. K8

R-4a
2x

R-4b
4x

O2-ou
2x

O2-au
2x
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K5
4x

R2
3x

R3
2x

O7 ie=ie 07 ie=i
2x
2x

K8
3x
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Bijlage 14
Spellingdictee groep 6 eind onderzoek

Spellingdictee groep 6 eind onderzoek
Tjibbe de Haan
Doelen die de komende periode aan bod komen:
K10-b: vaste stukjes achteraan –ing, -sel, -te en –heid.
R4: meervouden op ‘s.
R7: hoofdletters en leestekens.
O1: woorden met ei en ij.
O2: woorden met au en ou.
O6-b: struikelblokken 2.
O3: woorden met f-.
O4: woorden met s- en z-.
K6: Vaste stukjes vooraan: on-, ont-, be-, ver- en her-.
R9: woorden met ‘s.
1. In de oorlog werd er geschoten met een kanon. 06-b
2. Het was een vergissing van hem. K10-b & K6
3. Steenwijk is een plaatsje in de provincie Overijssel. R7
4. Wanneer het regent zie je veel paraplu’s. R4
5. We wachten met spanning op de uitslag. 04 & K10-b
6. De politie denkt om je veiligheid. K10-b
7. Kun jij ook foto’s maken? R4 & 03
8. Er was geen ruimte meer in de auto. K10-b
9. Peter zou heel graag een step voor zijn verjaardag willen krijgen. O1
10. Op de kinderboerderij liep een fazant. 03
11. Het gordijn had een gele kleur? 01
12. Leun maar op mijn schouder. O2
13. Er was veel lawaai in de klas. O6-b
14. De oude spullen liggen op zolder. O4
15. De ijssalon is ’s winters gesloten. R9
16. Vandaag is Peter jarig. R7
17. Zij at lekker van de pastei. O1
18. Bij de deur werd hij hartelijk ontvangen. K6
19. In de winter wordt het ’s avonds snel donker. R9
20. De muur op mijn kamer is lichtblauw. 02

K10-b
4x

R4
2x

R7
2x

O1
3x
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O2
2x

O6-b
2x

O3
2x

O4
2x

K6
2x

R9
2x
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E (V)

S (V)

R (V)

J (M)
D (M)

M (V)

D (M)
W (V)

Naam:
J (M)

1

1

2

2

2
2

2

0
1

R4-a
2

0

0

0

0

0
0

1

0
0

R4-b
0

1

1

1

2

1
1

0

0
0

O2
0

0

0

0

0

0
0

0

0
0

K5
0

0

0

0

0

0
1

0

0
0

R2
0

0

0

0

0

0
0

0

0
0

R3
0

2

3

3

3

0
0

1

0
0

O7
1

0

0

0

1

0
0

1

0
0

K8
1

Bijlage 15
Uitslag startdictee, groep 5 Betrouwen Bakkeveen

T (V)

Afstudeeronderzoek spellingonderwijs

Fouten buiten de categorie
paarden (paden)
kusens (kussens)
sgerp (scherp)
paaden (paden)
grijse (grijze)
pause (pauze)
kwalitijt (kwaliteit)
winkbrauw (winkbrauw)
paarden (paden)
kwliteit (kwaliteit)
kwalitijd (kwaliteit)
padden (padden)
kwalitijt (kwaliteit)
vamilie (familie)
grijse (grijze)
kusens (kussens)
broetje (broertje)
kuzzens (kussens)
matroozen (matrozen)
paaden (paden)
maneiren (manieren)
gebuow (gebouw)
padden (paden)
verkoudden (verkouden)
manierren (manieren)

3

0
5

2

1
3

2

2

4

3
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B (M)

L (V)
R (M)

S (V)
E (V) D

Naam:
L (V)
T (M) D

2

1

2
2

0
1

R4-a
0
1

0

0

0
0

0
0

R4-b
0
0

1

0

1
0

1
1

O2
0
0

0

0

0
0

0
0

K5
0
0

0

0

0
0

0
2

R2
0
0

0

0

0
0

0
0

R3
0
0

1

2

1
1

2
3

O7
2
2

0

0

0
0

0
0

K8
0
2

Bijlage 16
Uitslag startdictee, groep 5 Votum Nostrum Wijnjewoude

K (M)

Afstudeeronderzoek spellingonderwijs

Fouten buiten de categorie
matroozen (matrozen)
martrozen (matrozen)
grijzen (grijze)
verhaatje (verhaaltje)
marnieren (manieren)
vamilie (familie)
wenkbruew (wenkbrauw)
taveltje (tafeltje)
matroosen (matrozen)
parde (paden)
greizen (grijze)
kusens (kussens)
chebouw (gebouw)
taalschrivt (taalschrift)
paaden (paden)
kwallitijd (kwaliteit)
matrossen (matrozen)
paarden (paden)
puaze (pauze)
veraaltje (verhaaltje)
verkuoden (verkouden)
taveltje (tafeltje)
wenkbrau (wenkbrauw)
taalshrift (taalschrift)
broetje (broertje)

1
6

1
7

0
2

8

5
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L (V)

D (M) D

J (V)

I (V)

H (M)

R (M)

I (V)

0

1

2

0

2

2

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

3

1

3

1

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0
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paaden (paden)
grijse (grijze)
kusess (kussens)
schrep (scherp)
verhaltje (verhaaltje)
kwalitijd (kwaliteit)
paarden (paden)
kwalitijd (kwaliteit)
vamilie (familie)
paarden (paden)
grijse (grijze)
mannieren (manieren)
gebbouw (gebouw)
paarden (paden)
grijzen (grijze)
marnieren (manieren)
wengbrauw (wenkbrauw)
scherip (scherp)
paarden (paden)
verhaltje (verhaaltje)
tafltje (tafeltje)
broetje (broertje)
matroozen (matrozen)
parden (paden)
grijzen (grijze)
kusens (kussens)
matroozen (matrozen)
paaten (paden)
ferhaaltje (verhaaltje)
taafeltje (tafeltje)

2

3

4

5

3

5

7
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keesens (kussens)
wenkbrau (wenkbrauw)
sgerp (scherp)
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J (M)

R (V)
A (V)

R (V)

D (V)

N (V)

Naam:
V (M)

0

1

0
0

0

1

0

K10-b
1

0

2

0
2

0

0

0

R4
2

0

1

0
1

0

0

0

R7
1

1

0

0
0

0

0

0

O1
1

0

1

0
0

0

0

0

O2
1

0

0

1
1

2

1

1

O6-b
1

0

0

0
0

0

0

0

O3
1

0

0

0
0

0

0

0

O4
0

0

0

0
0

0

0

0

K6
0

1

2

1
1

2

3

0

R9
2

Bijlage 17
Uitslag startdictee, groep 6 Betrouwen Bakkeveen

C (M)

Afstudeeronderzoek spellingonderwijs

Fouten buiten de categorie
spaning (spanning)
intresante (interessante)
baterij (batterij)
ontploven (ontploffen)
1 woord ontbrak
Americaan (Amerikaan)
spaning (spanning)
interesante (interessante)
baterij (batterij)
spaning (spanning)
interesante (interessante)
battehij (batterij)
Amiriekaan (Amerikaan)
Interesante (interessante)
interesante (interessante)
spaning (spanning)
intresante (interessante)
baterij (batterij)
ontplofen (ontploffen)
augeurk (augurk)
spaning (spanning)
intersante (interessante)
baterij (batterij)
zagzel (zaagsel)
ontplofen (ontploffen)
Amirikaan (Amerikaan)

5

4

3

2

1
5

5

3
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R (M)

L (M) D

W (M) D

0

1

1

1

2

2

0

0

1

0

0

1

0

1

2

1

2

2

0

1

1

0

0

1

0

1

1

2

2

2

Afstudeeronderzoek spellingonderwijs

intresannte (interessante)
baterij (batterij)
spaning (spanning)
interesante (interessante)
baterij (batterij)
Ammirekang (Amerikaan)
spaning (spanning)
intersante (interessante)
baterij (batterij)
zagsol (zaagsel)
spaning (spanning)
interesante (interessante)

3

5

2
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R (M)

J (M)

J (V)

T (M)

E (M) D

Naam:
J (V)

0

1

0

0

0

1

K10-b
0

0

2

0

0

0

1

R4
0

0

0

1

0

0

0

R7
0

0

1

1

1

0

1

O1
0

0

0

0

0

0

1

O2
0

1

2

1

1

1

1

O6-b
1

0

0

0

0

0

1

O3
0

0

1

0

0

1

1

O4
0

0

0

0

0

0

0

K6
0

0

2

0

0

1

1

R9
0

Bijlage 18
Uitslag startdictee, groep 6 Votum Nostrum Wijnjewoude

S (V)

Afstudeeronderzoek spellingonderwijs

Fouten buiten de categorie
spaning (spanning)
intressante (interessante)
baterij (batterij)
Amerieka (Amerikaan)
intersante (interessante)
baterij (batterij)
ontplofen (ontploffen)
’s avons (’s avonds)
Ameriekaan (Amerikaan)
intresant (interessant)
baterij (batterij)
ontplofen (ontploffen)
’s avons (’s avonds)
auwgurk (augurk)
intresannte (interessante)
zaasel (zaagsel)
intresante (interessante)
baterij (batterij)
’s winter’s (’s winters)
ontploven (ontploffen)
’s afonts (’s avonds)
spaning (spanning)
interesante (interessante)
baterij (batterij)
ontploven (ontploffen)
Amirikaan (Amerikaan)

3

5

6

2

5

4

3
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M (V)

D (M)
C (V) D

S (M)

B (V)

B (V)

N (V)
S (V)

1

1
1

2

1

1

0
0

0

0
2

1

1

2

0
0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0
2

1

1

1

0
0

0

0
0

0

0

0

0
0

1

1
1

2

1

1

0
1

0

0
0

1

0

0

0
0

0

0
0

1

0

0

0
0

0

0
0

0

1

0

0
0

0

0
2

1

0

2

0
0

Afstudeeronderzoek spellingonderwijs

intressante (interessante)
baterij (batterij)
intresante (interessante)
interesante (interessante)
baterij (batterij)
’s avons (’s avonds)
Americaan (Amerikaan)
spaning (spanning)
intresante (interessante)
baterij (batterij)
fantasei (fantasie)
ontplofen (ontploffen)
Ameerikaan (Amerikaan)
spaning (spanning)
intresante (interessante)
baterij (batterij)
zaagzel (zaagsel)
’s winers (’s winters)
Amirkaan (Amerikaan)
baterij (batterij)
ontplofen (ontploffen)
’s avons (’s avonds)
intresante (interessante)
Amirkaan (Amerikaan)
spaning (spanning)
intresante (interessante)
baterij (batterij)
fantazie (fantasie)
ontplofen (ontploffen)
spaning (spanning)

1
3

6

6

4

1
6

4
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J (M)

2

1

1

1

Afstudeeronderzoek spellingonderwijs

1

2

0

1

0

2

intresante (interessante)
baterij (batterij)
ontplofen (ontploffen)
Amirikaan (Amerikaan)
spaning (spanning)
ontplofen (ontploffen)

3
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E (V)

S (V)

R (V)

Naam:
J (M)
D (M)
W (V)
M (V)
J (M)
D (M)

1

1

1

1

R4-a
1
0
1
0
0
2

0

0

0

0

R4-b
0
0
0
0
0
1

0

1

0

1

O2
1
0
0
0
0
0

0

1

0

0

K5
0
0
0
0
0
0

0

1

0

1

R2
0
0
0
0
0
1

0

0

0

0

R3
0
0
0
0
0
0

1

0

0

0

O7
1
0
0
0
0
0

0

0

0

0

K8
0
0
0
0
0
0

Bijlage 19
Uitslag einddictee, groep 5 Betrouwen Bakkeveen

T (V)

Afstudeeronderzoek spellingonderwijs

Fouten buiten de categorie
stemetje (stemmetje)
kaugom (kauwgom)
stemmpels (stempels)
mannieren (manieren)
filmsaal (filmzaal)
schartje (schaartje)
stemetje (stemmetje)
flauwen (flauwe)
stemetje (stemmetje)
scaartje (schaartje)
speigel (spiegel)
stemetje (stemmetje)
maneiren (manieren)
steikem (stiekem)
straaten (straten)

1
0
1
0
1
2

2

2

5

1
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Naam:
L (V)
2

R4-a
0
0

R4-b
0
1

O2
1
0

K5
0
1

R2
1
0

R3
0
0

O7
0
0

K8
0

Bijlage 20
Uitslag einddictee, groep 5 Votum Nostrum Wijnjewoude

T (M) D

0
0

1

1
1

2

1

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
0
0

0

0
0

0

1
1

1
0
0

0

0
0

0

0
0

0
0
1

1

0
0

1

0
0

1
0
0

0

0
0

0

0
0

L (V)
R (M)
1

0

0
0

0

0
0

B (M)

1

0
0

0

0
0

K (M)

1
2

0

0
2

I (V)
R (M)

2

S (V)
E (V) D

H (M)

Afstudeeronderzoek spellingonderwijs

Fouten buiten de categorie
straaten (straten)
stemetje (stemmetje)
stemetje (stemmetje)
filmsaal (filmzaal)
straaten (straten)
vlauwe (flauwe)
stemetje (stemmetje)
stempols (stempels)
boottogt (boottocht)
vilmzal (filmzaal)
stemmpels (stempels)
kaugom (kauwgom)
straaten (straten)
vlauwe (flauwe)
stemetje (stemmetje)
schraatje (schaartje)
verlizen (verliezen)
kaugom (kauwgom)
stemetje (stemmetje)
straaten (straten)
vlauwe (flauwe)
stemetje (stemmetje)
vlauwe (flauwe)
stemetje (stemmetje)

2

2

0
6

0
2

3

3

1
3

3
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L (V)

D (M) D

J (V)

I (V)

0

2

2

1

0

0

0

1

1

3

2

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

3

2

3

1

0

0

0

0

Afstudeeronderzoek spellingonderwijs

filmsaal (filmzaal)
stemetje (stemmetje)
gauwgom (kauwgom)
straaten (straten)
vlauwe (flauwe)
stemetje (stemmetje)
boottogt (boottocht)
gitar (gitaar)
straaten (straten)
stemetje (stemmetje)
stepels (stempels)
vilmzaal (filmzaal)
schartje (schaartje)
ferlizen (verliezen)
stemetje (stemmetje)
stempols (stempels)
sgroeven (schroeven)
ferkouden (verkouden)
boottogt (boottocht)
feelmsaal (filmzaal)
scelp (schelp)

2

5

4

9
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C (M)
L (M) D

A (V)
J (M)

Naam:
V (M)
N (V)
D (V)
R (V)
R (V)

0

0
1

0
1

K10-b
1
0
1
0
0

0

1
0

0
0

R4
1
0
0
0
0

1

0
0

0
0

R7
1
0
0
0
0

1

0
1

1
1

O1
2
0
0
1
1

0

0
1

0
1

O2
0
0
0
0
0

0

0
1

1
1

O6-b
1
0
0
0
0

0

0
1

0
0

O3
0
0
0
0
0

0

0
1

0
0

O4
1
0
0
0
0

0

0
1

0
0

K6
0
0
0
0
0

2

1
2

0
2

R9
1
0
1
2
0

Bijlage 21
Uitslag einddictee, groep 6 Betrouwen Bakkeveen

R (M)

Afstudeeronderzoek spellingonderwijs

Fouten buiten de categorie
fasant (fazant)

vergising (vergissing)

parapluu’s (paraplu’s)
Fazant (fazant)

vergising (vergissing)
spaning (spanning)
Fazant (fazant)
fasant (fazant)
vergising (vergissing)
godijn (gordijn)
Perte (Peter)
spaning (spanning)

1
0
1
0
2

0
3

1
3

1
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Naam:
J (V)
E (M) D

0

K10-b
0
1

1

R4
0
1

0

R7
0
1

1

O1
0
1

1

O2
0
0

0

O6-b
0
1

0

O3
0
0

1

O4
0
1

0

K6
0
1

2

R9
0
1

Bijlage 22
Uitslag einddictee, groep 6 Votum Nostrum Wijnjewoude

T (M)

0
0
2

0
0
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
2
1

0
0
0

1
1
1

0
0
1

0
0
1

0
1
0

0
0
1

0
0
0

J (V)
J (M)
R (M)

S (V)
N (V)
S (V)

0
0
2

0
1

0
0
0

0
0

1
0
1

0
0

0
0
0

0
0

0
1
1

0
1

0
0
1

0
0

0
0
1

1
2

2
0
1

0
1

0
0
1

0
0

0
0
1

0
0

B (V)
B (V)
S (M)

D (M)
C (V) D

Afstudeeronderzoek spellingonderwijs

Fouten buiten de categorie

vergising (vergissing)
spaaning (spanning)
fasant (fazant)
’s winter’s (’s winters)
vergising (vergissing)
spaning (spanning)
schouwder (schouder)
’s avonts (’s avonds)
vergising (vergissing)
spaning (spanning)
sgouder (schouder)
ontfangen (ontvangen)

vergising (vergissing)
spaning (spanning)
fasant (fazant)
spaning (spanning)

vergising (vergissing)
spaning (spanning)
fasant (fazant)

verchising (vergissing)
spaning (spanning)

0
4

2

1
1
4

0
0
3

1
0
3

0
3
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J (M)

M (V)
0

0
1

0
1

0
2

1
0

0
2

0
0

0
0

0
0

0
2

0

Afstudeeronderzoek spellingonderwijs

lichtlauw (lichtblauw)
vergising (vergissing)
spaning (spanning)
vergising (vergissing)
spaning (spanning)
ruite (ruimte)
fasant (fazant)

2

4
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Bijlage 23
Fouten per spellingcategorie groep 5

Figuur 3 staafdiagram groep 5 D1

Figuur 4 staafdiagram groep 5 D2

Afstudeeronderzoek spellingonderwijs
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Bijlage 24
Fouten per spellingcategorie groep 6

Figuur 5 staafdiagram groep 6 D1

Figuur 6 staafdiagram groep 6 D2

Afstudeeronderzoek spellingonderwijs
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Bijlage 25
Fouten per spellingcategorie, groep 5, per school en meetmoment

Afstudeeronderzoek spellingonderwijs

Figuur 7 staafdiagram groep 5 beide dictees
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Bijlage 26
Fouten per spellingcategorie, groep 6, per school en meetmoment

Afstudeeronderzoek spellingonderwijs

Figuur 8 staafdiagram groep 6 beide dictees
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