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VOORWOORD 

 

In dit artikel wordt de effectiviteit van extra spellinginstructie, gericht op het visueel inprenten 

van woordbeelden, nagegaan. Ook wordt gekeken in hoeverre het effectief is om hierbij aan te 

sluiten bij de sterkere kant van het kind. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van en onder begeleiding van Dhr. Drs. C. 

Hereijgens, werkzaam bij de CED-Groep Gorinchem. Vanuit de Universiteit Utrecht is dit 

onderzoek begeleid door Dhr. Dr. J. H. M. Hamers. 

 

Aan het onderzoek hebben 39 kinderen uit groep 5, verspreid over zes reguliere basisscholen, 

meegedaan. De scholen hebben hun resultaten op de CITO SVS ter beschikking gesteld en de 

onderzoekers de gelegenheid gegeven een aantal kinderen uit groep 5 enkele malen in 

tweetallen instructie te geven buiten de klas. Hierbij mijn dank aan alle kinderen, leerkrachten 

en Intern Begeleiders voor hun medewerking. 

 

Ook Dhr. Hereijgens en Dhr. Hamers wil ik hartelijk bedanken voor de motiverende 

feedback, positieve begeleiding en oplossingsgerichte besprekingen. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Nelina Meiboom 
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SAMENVATTING 

 

In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre extra spellinginstructie middels de 

woordbeeldstrategie effectief is. Ook wordt gekeken of er verschil is in effectiviteit bij twee 

verschillende typen zwakke spellers: Zwakke spellers met een sterker visueel geheugen en 

zwakke spellers met een sterker abstract redeneervermogen. Dit wordt nagegaan bij een groep 

zwakke spellers uit groep 5 van het regulier basisonderwijs. 

Aan de hand van een literatuurstudie worden hypothesen ontwikkeld en deze worden getoetst. 

Er worden uit een groep van 39 zwakke spellers acht kinderen met een sterker visueel 

geheugen en acht kinderen met een sterker abstract redeneervermogen geselecteerd. Deze 

vaardigheden worden gemeten door middel van respectievelijk de subtest ‘Geheugenspan’ 

van de RAKIT en de subtest ‘Overeenkomsten’ van de WISC-IIINL. De spellingvaardigheden 

van de kinderen worden gemeten door middel van de CITO SVS M5. Met behulp van deze 

toets vindt ook de tussen- en de nameting plaats. 

Spellinginstructie middels de woordbeeldstrategie blijkt na vier behandelingen effectief. Na 

acht behandelingen zijn de spellingvaardigheden niet significant verbeterd ten opzichte van de 

tussenmeting. Wanneer naar alle zestien respondenten gekeken wordt, blijkt de 

woordbeeldbehandeling op de nameting meer effectief dan de behandeling middels de 

regelstrategie. Op de tussenmeting mag niet gesproken worden van een verschil. Ook wanneer 

enkel gekeken wordt naar de kinderen met een sterker visueel geheugen, mag er niet 

gesproken worden van verschil in effectiviteit tussen de twee typen behandelingen. De 

gevonden verschillen in effectiviteit van de woordbeeldbehandeling tussen kinderen met een 

sterker visueel geheugen en kinderen met een sterker abstract redeneervermogen zijn ook niet 

significant. 

Er kan geen uitspraak worden gedaan over verschillen tussen beide behandelingen. Dit levert 

suggesties op voor vervolgonderzoek. 
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ALGEMENE INLEIDING 

 

Naar aanleiding van het dubbelkanaalmodel van Kleinen (1997) wordt in dit onderzoek 

nagegaan in hoeverre het effectief is om extra spellinginstructie te laten aansluiten bij het type 

zwakke speller. Kleinen (1997) geeft aan dat zwakke spellers een woordbeeldstrategie of een 

spellingregelstrategie hanteren. Ook stelt zij dat er twee typen zwakke spellers bestaan: Het 

type gericht op woordbeelden en het type gericht op spellingregels.  

 

Het doel van dit onderzoek is meer informatie te verkrijgen over de effectiviteit van extra 

spellinginstructie middels de woordbeeldstrategie. Op deze manier kan handelingsgericht 

advies gegeven worden aan leerkrachten die instructie geven aan spellingzwakke kinderen.  

 

Voor het onderzoek zijn 39 kinderen uit groep 5 van het regulier basisonderwijs geselecteerd. 

Zij zijn allen getest op hun visueel geheugen en hun abstract redeneervermogen. Zestien van 

deze kinderen hebben acht maal twintig minuten lang instructie gevolgd en hebben 

deelgenomen aan de tussen- en nameting. 

 

In dit artikel zal eerst een overzicht worden gegeven van de literatuur aangaande dit 

onderwerp. Daarna worden achtereenvolgens de onderzoeksopzet, de onderzoeksinstrumenten 

en de procedure besproken, gevolgd door de resultaten van de analyses. Tot slot worden de 

conclusies beschreven en volgt er een discussie. 

 

THEORIE 

 

Alfabetisch schriftsysteem en spelling 

De Nederlandse taal wordt vastgelegd door middel van het alfabetisch schriftsysteem 

(Huizenga, 2003). In de loop van de geschiedenis zijn er verschillende systemen ontwikkeld 

om de menselijke taal vast te leggen. Het alfabetisch schriftsysteem is ontstaan toen men 

ontdekte dat woorden ontleed kunnen worden in een beperkt aantal klanken, de fonemen. 

Deze fonemen veroorzaken betekenisverschil tussen klankgroepen. Fonemen worden in het 

alfabetisch schriftsysteem omgezet in grafemen, oftewel letters. Het omzetten van fonemen in 

grafemen, wordt spelling genoemd. 

Het alfabetisch schriftsysteem lijkt de meest logische en efficiënte manier om 

gesproken taal weer te geven: Wanneer bekend is welk grafeem bij een bepaald foneem hoort, 
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kunnen nieuwe woorden gemakkelijk geschreven worden. Toch levert dit systeem een aantal 

problemen op. Het alfabet kent bijvoorbeeld niet genoeg tekens om elk foneem weer te geven. 

Daarvoor worden er tekens gecombineerd, zoals bij de /ui/ en de /oe/. Tegelijkertijd zijn er 

letters die een combinatie van fonemen weergeven, zoals de /x/: Deze staat voor /ks/. De /q/ 

staat voor /kw/. Ook is de koppeling tussen fonemen en grafemen niet eenduidig: Voor één 

foneem kennen we namelijk verschillende grafemen. Een voorbeeld hiervan is dat we het 

foneem /u/ met vijf verschillende grafemen kunnen weergeven. Dit blijkt uit het lezen van de 

woorden ‘put’, ‘een’, ‘de’, ‘lelijk’ en ‘aardig’. Ook kan een grafeem op meerdere manieren 

worden uitgesproken, bijvoorbeeld het grafeem /ee/ in de woorden ‘been’ en ‘beer’. Deze 

zaken maken spelling tot een complexe vaardigheid (Huizenga, 2003). 

 

Spelling: Een belangrijke vaardigheid 

Spelling is echter een belangrijk onderdeel van de cognitieve ontwikkeling van het kind. 

Wanneer een kind problemen heeft met spelling kan dit veel negatieve gevolgen hebben, 

zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied (Graham, Harris & Fink Chorzempa, 

2002). Daarnaast kan een woord dat verkeerd is gespeld de betekenis van de boodschap 

compleet veranderen.  

Ook blijkt uit onderzoek van Marshall en Powers (1969, zoals geciteerd in Graham et 

al., 2002) dat een opstel met veel spelfouten lager beoordeeld wordt dan een opstel met 

weinig spelfouten, terwijl het bij dit soort opdrachten om het verhaal gaat en niet om de 

spellingwijze. Het beïnvloedt dus de gedachte over de competenties van het kind als schrijver. 

Voor het kind zelf is het lastiger om de aandacht bij de inhoud van het verhaal te houden, als 

het telkens bij de schrijfwijze van bepaalde woorden stil moet staan. Dit is van invloed op de 

kwaliteit van het schrijven. Daarbij leiden moeilijkheden met de beheersing van spelling tot 

een negatief zelfbeeld, wat demotivatie en vermijdingsgedrag op het gebied van schrijven tot 

gevolg heeft. Dit stagneert de schrijf- en spellingontwikkeling (Graham et al., 2002).  

Spelling is de sleutel van al het leren: Het is gerelateerd aan veel andere cognitieve 

vaardigheden (Wanzek et al., 2006). Zo spelen vaardigheden op het gebied van spelling een 

belangrijke rol bij het lezen. Wanneer er dus aandacht wordt besteed aan het beter leren 

spellen, heeft dit ook effect op het leren lezen (Adams, 1990, zoals geciteerd in Graham, 

Harris & Chorzempa, 2003). Met name het uitspreken en het decoderen van onbekende 

woorden verbetert dan aanzienlijk. Deze voordelen worden juist beperkt wanneer kinderen 

spellingproblemen hebben en deze niet worden aangepakt.  
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Het is dus om een aantal redenen belangrijk om een effectieve manier van 

spellinginstructie te hanteren (Van Hell, Bosman & Bartelings, 2003). Wanneer de 

spellingproblemen niet worden behandeld, blijven de problemen bestaan. Kinderen met 

hardnekkige spellingproblemen zijn niet in staat om door veel te lezen en te schrijven op een 

natuurlijke wijze spellingvaardigheden te verwerven.  

In vergelijking met onderzoek naar de leesontwikkeling, is er maar weinig onderzoek 

gedaan naar de ontwikkeling van spellingvaardigheden bij kinderen, terwijl spellen een veel 

meer complexe vaardigheid is dan lezen (Caravolas, Hulme & Snowling, 2001). Met name 

doordat fonemen niet altijd logisch gerelateerd zijn aan grafemen, zoals hiervoor al is 

aangegeven. Bosman, van Hell en Verhoeven (2006) sluiten hier ook bij aan. Zij stellen dat er 

meer mogelijkheden zijn om een woord te spellen dan mogelijkheden om een woord uit te 

spreken.  

 

Strategieën van zwakke spellers 

Er is ook maar weinig empirisch onderzoek dat nagaat welke verschillende manieren van 

spellingonderwijs effectief zijn (Darch, Kim, Johnson & James, 2000). Om effectief te 

kunnen remediëren is het belangrijk te begrijpen waarom kinderen spellingproblemen hebben. 

Hierbij is het nodig om te letten op de strategie die het kind hanteert, wanneer het een woord 

probeert te schrijven waarvan de spellingwijze niet is geautomatiseerd (Darch et al., 2000; 

Oepkes, 2006).  Kleijnen (1993) onderscheidt de volgende spellingstrategieën van zwakke 

spellers in het voortgezet onderwijs: De fonologische strategie, de regelstrategie, de 

woordbeeldstrategie en de analogie. Op basis van het gebruik van deze strategieën kunnen 

zwakke spellers ingedeeld worden in twee typen: Een woordbeeldtype en een 

fonologisch/regel type. Het woordbeeldtype volgt bij het spellen de directe weg, en schrijft 

woorden vanuit een geheel beschikbaar beeld van de orthografische vorm. Het 

fonologisch/regel type volgt overwegend een indirecte weg: De klankstructuur wordt 

geanalyseerd en door regeltoepassing omgezet in de letterstructuur (Kleinen, 1993). In dit 

onderzoek wordt uitgegaan van deze twee typen zwakke spellers. 

Kleijnen (1997) geeft de verschillende strategieën van zwakke spellers in het 

voortgezet onderwijs weer in het dubbelkanaalmodel, dat betrekking heeft op strategieën voor 

het spellen van woorden. Hierin worden de strategieën onderverdeeld in de indirecte strategie 

en de directe strategie. Dit model komt overeen met de twee hierboven beschreven typen 

zwakke spellers. Onder de indirecte strategie, ook wel de fonologische route, valt de 

regelstrategie. Onder de directe strategie, de lexicale route, wordt de woordbeeldstrategie 
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verstaan (Kleijnen, 1997; Van Bon, 1993). In onderzoek van Verhoeven, Schreuder en 

Baayen (2006) wordt het bestaan van dit model met twee routes bevestigd. Perry en Ziegler 

(2004) onderscheiden ook nog een derde strategie: De sublexicale strategie. Onder deze 

strategie valt de analogie.  

Dit onderzoek beperkt zich tot instructie bij zwakke spellers gericht op de 

woordbeeldstrategie. 

 

Interventie middels woordbeeldstrategie 

Bosman en collega’s (2006) pleiten voor het visueel aanleren van woordbeelden als 

interventie bij zwakke spellers. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door het kind woorden 

uit te laten spreken zoals ze er staan. Zij geven als argument voor de woordbeeldstrategie dat 

veel woorden in het Nederlands zijn overgenomen uit een vreemde taal. Zwakke spellers 

ervaren de meeste problemen met deze woorden. Op woorden uit een vreemde taal is de 

fonologische route niet van toepassing. Daarom is het beter deze woorden in te prenten in het 

in het visueel geheugen (Bosman et al., 2006; Schiffelers, Bosman & Van Hell, 2002). 

Woorden die weinig voorkomen zijn om die reden ook moeilijker te spellen. Daarvan zijn 

immers minder complete beelden (Kreiner, 1992; Perry & Ziegler, 2004; Van Bon, 1993). 

Huizenga (2003) sluit zich hierbij aan en benadrukt dat bij de woordbeeldstrategie een 

beroep wordt gedaan op het visueel geheugen. Deze strategie wordt daarom ook wel de 

visuele strategie genoemd. Woordbeelden worden visueel in het geheugen opgeslagen 

(Huizenga, 2003). Volgens Kyte en Johnson (2004) is de visuele woordherkenning ook een 

belangrijke vaardigheid voor het vloeiend leren lezen.  

Van Hell en collega’s (2003) beschrijven een tweede manier om woordbeelden met 

behulp van visuele inprenting aan te bieden: Het visueel dictee. Hierbij wordt een woord 

visueel aangeboden en het kind bestudeert dit grondig. Vervolgens wordt het woord bedekt en 

schrijft het kind het op. Het woord wordt nogmaals aangeboden en het kind controleert de 

spellingwijze. Wanneer het woord fout gespeld is, wordt het opnieuw opgeschreven. Het 

voorbeeld blijft dan zichtbaar. Uit onderzoek van Nies en Belfiore (2006) blijkt deze methode 

effectief te zijn. Er wordt een beroep gedaan op het schrijven vanuit het geheugen, het zien 

van het hele woordbeeld, directe feedback en zelfinstructie. Met name directe feedback is van 

groot belang bij de interventie van spellingproblemen.  

Wanneer bij het spellen van woorden gebruik wordt gemaakt van de regelstrategie, 

moet het kind kennis hebben van een groot aantal regels en ook veel uitzonderingen op deze 

regels (Varnhagen, McCallum & Burstow, 1997). Dit is bij de woordbeeldstrategie niet het 
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geval. Een voordeel van de regelstrategie is echter dat, wanneer een kind de regels met hun 

uitzonderingen beheerst, ook volledig nieuwe woorden correct gespeld kunnen worden 

(Kreiner & Gough, 1990). 

In dit onderzoek wordt het effect van interventie volgens de woordbeeldstrategie 

vergeleken met interventie volgens de regelstrategie, bij een groep zwakke spellers in groep 5 

van het regulier basisonderwijs. Ditzelfde wordt nagegaan bij zwakke spellers waarbij hun 

visueel geheugen sterker is dan hun abstract redeneervermogen. Naar aanleiding hiervan 

wordt er gekeken in hoeverre het effectief is om het type interventie aan te laten sluiten bij de 

sterkere kant van het kind. Dit wordt onderzocht door na te gaan of er een verschil is tussen 

het effect van interventie volgens de woordbeeldstrategie bij zwakke spellers met een sterker 

visueel geheugen en het effect van deze interventie bij zwakke spellers met een sterker 

abstract redeneervermogen.  

Verwacht wordt, dat de behandeling middels de woordbeeldstrategie meer effectief is 

dan de behandeling middels de regelstrategie. Ook wordt verwacht dat kinderen met een 

sterker visueel geheugen meer profijt hebben van deze interventie dan kinderen met een 

sterker abstract redeneervermogen.  

Allereerst moet echter worden nagegaan of er in het basisonderwijs inderdaad zwakke 

spellers aanwezig zijn met een sterker visueel geheugen of juist een sterker abstract 

redeneervermogen. Het is immers mogelijk dat kinderen met een sterker visueel geheugen 

geen problemen hebben met spelling omdat zij gemakkelijk woordbeelden kunnen onthouden 

en deze gebruiken bij het schrijven van woorden. Kinderen met een zwak visueel geheugen 

zouden dan meer problemen hebben met spelling. 

Het onderzoek is van maatschappelijk belang, omdat de resultaten bijdragen aan meer 

effectieve spellinginstructie voor zwakke spellers. Het levert extra kennis op over kinderen 

met spellingproblemen, de begeleiding van deze kinderen en in hoeverre het effectief is om 

hierbij aan te sluiten bij de sterke kant van de leerling. De bevindingen kunnen toegepast 

worden op zwakke spellers die extra instructie behoeven. Meer succes op het gebied van 

spelling is voor het kind motiverend en een effectieve instructietijd is voor de leerkrachten 

tijdbesparend. 
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ONDERZOEKSOPZET 

 

Vraagstelling en hypothesen 

In dit onderzoek wordt het effect van interventie gericht op de woordbeeldstrategie bij 

kinderen met een sterker visueel geheugen, in vergelijking met kinderen met een sterker 

abstract redeneervermogen, nagegaan. Aan de hand van een literatuurstudie worden 

hypothesen geformuleerd en deze worden getoetst. Er is hier dan ook sprake van een 

toetsingsonderzoek. 

De volgende hypothesen komen aan de orde: 

1. In groep 5 van het regulier basisonderwijs zijn zwakke spellers met een sterker visueel 

geheugen dan abstract redeneervermogen. 

2. Zwakke spellers profiteren meer van het inprenten van woordbeelden dan van het 

aanbieden van spellingregels. 

3. Zwakke spellers met een sterker visueel geheugen profiteren meer van het inprenten van 

woordbeelden dan van het aanbieden van spellingregels. 

4. Het inprenten van woordbeelden heeft meer effect bij kinderen met een sterker visueel 

geheugen dan bij kinderen met een sterker abstract redeneervermogen. 

 

Steekproef 

Er is sprake van een meervoudig selecte steekproef. Er worden zes reguliere basisscholen in 

Nederland benaderd, die hun spellingonderwijs vorm geven met behulp van de nieuwste 

versie van de methode ‘Taal Actief’. Deze scholen zijn select gekozen. De kinderen worden 

geselecteerd op hun jaargroep, zij moeten in groep 5 zitten. De reden hiervoor is dat kinderen 

van deze jaargroep starten met het leren van spellingregels en dat zij geheel vertrouwd zijn 

met de basisverbindingen tussen grafemen en fonemen (Marsh, Friedman, Welch & Desberg, 

1980, zoals geciteerd in Nunes, Bryant & Olsson, 2003). Ook worden zij geselecteerd op hun 

spellingniveau. De kinderen die een D- of een E-score behalen op de CITO SVS M5 worden 

gedefinieerd als ‘zwakke spellers’ en komen in aanmerking voor het onderzoek. Dit is 

wederom een selecte steekproef. Vervolgens worden uit deze groep de kinderen behandeld die 

een sterker visueel geheugen of een sterker abstract redeneervermogen hebben. Er worden 

steeds twee kinderen met vergelijkbare scores aan elkaar gekoppeld. Eén kind krijgt 

spellinginstructie volgens de woordbeeldstrategie, het andere kind volgens de regelstrategie. 

Op deze manier wordt er een vergelijkbare controlegroep gecreëerd. Dit is echter ook een 

selecte steekproef. 
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Instrumenten 

De spellingvaardigheden van de kinderen worden bepaald door hun scores op de CITO SVS 

M5. Deze gegevens zijn al eerder door de scholen geregistreerd en er wordt van uitgegaan dat 

de afname en het scoren van deze toets correct is verlopen. Er zijn duidelijke richtlijnen voor 

de afname van de CITO, waar leerkrachten zich aan dienen te houden. Naar verwachting zijn 

deze gegevens goed betrouwbaar.  

Om te bepalen of het kind een sterker visueel geheugen, dan wel een sterker abstract 

redeneervermogen heeft, worden twee subtests afgenomen. Het visueel geheugen wordt 

gemeten met de ‘Geheugenspan’ van de RAKIT. Het abstract redeneervermogen wordt 

gemeten met de subtest ‘Overeenkomsten’ van de WISC-IIINL. Wanneer het kind op de 

subtest ‘Overeenkomsten’ meer dan drie punten óf op de subtest ‘Geheugenspan’ meer dan 

vier punten, boven dan wel onder de gemiddelde normscore behaalt, wordt aangenomen dat 

het kind in de ene vaardigheid sterker is dan in de andere. 

Het effect van de interventies wordt gemeten door wederom de CITO SVS M5 af te 

nemen. Deze meting vindt plaats na vier en na acht behandelmomenten.  

 

Procedure 

Op vijf reguliere basisscholen, die gebruik maken van de nieuwste versie van de methode 

‘Taal Actief’, worden bij 39 kinderen uit groep 5 met een D- of E-score op de CITO SVS M5 

twee subtests afgenomen: De subtest ‘Geheugenspan’ van de RAKIT, welke een beroep doet 

op het visueel geheugen, en de subtest ‘Overeenkomsten’ van de WISC-IIINL. Deze subtest 

meet het verbaal abstractievermogen (Bleichrodt, Drenth, Zaal & Resing, 1987; Sternberg, 

2006; Wechsler, 2002). Aan de hand van de scores op deze tests worden zestien kinderen 

verder in het onderzoek meegenomen: Acht kinderen met een sterker visueel geheugen en 

acht kinderen met een sterker abstract redeneervermogen. Er vindt een foutenanalyse plaats 

van de CITO SVS M5, waarna een spellingcategorie wordt gekozen waar alle betrokken 

respondenten op uitvallen en waarop beide strategieën toepasbaar zijn. Dit is categorie 20: 

‘Meerlettergrepige woorden met gesloten lettergreep’. Dit zijn woorden als ‘klassenboek’ en 

‘pennendop’. 

Beide groepen zwakke spellers worden wederom gesplitst in twee groepen, welke 

vergelijkbaar zijn op grond van hun scores op de subtests. De ene groep krijgt twee maal per 

week gedurende twintig minuten extra spellinginstructie volgens de woordbeeldstrategie en 

de andere groep volgens de regelstrategie.  
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De spellinginstructie volgens de woordbeeldstrategie komt in grote mate overeen met 

het eerder beschreven ‘visueel dictee’. De kinderen krijgen gedurende vijf seconden een 

kaartje te zien met daarop een gedrukt woord. Na vijf seconden wordt het kaartje omgedraaid 

en de kinderen schrijven het woord op. Zodra zij klaar zijn wordt het kaartje opnieuw getoond 

en de kinderen controleren de schrijfwijze. Indien het woord goed geschreven is wordt het 

kaartje weggelegd. Als het woord fout geschreven is, dan schrijft het kind het woord 

nogmaals op, terwijl het kaartje getoond wordt. Als alle kaartjes aan de beurt zijn geweest, 

worden de fout geschreven woorden op dezelfde manier herhaald. Er zijn in totaal 32 kaartjes: 

Vier kaartjes met daarop de woorden van de gekozen categorie die in de CITO SVS M5 

voorkomen en 28 kaartjes met andere woorden van dezelfde categorie.  

De spellinginstructie volgens de regelstrategie vindt plaats op de manier zoals de 

methode ‘Taal Actief’ dit aanbiedt. Er wordt gebruik gemaakt van de spellingkaarten 

behorende bij deze methode. De spellingregel wordt door middel van het Directe Instructie 

model aangeleerd (Bosman, 2007). Er wordt voorgedaan hoe de spellingregel toegepast dient 

te worden, dit wordt door de kinderen begeleid ingeoefend en er volgt directe feedback. Om te 

voorkomen dat de kinderen het schrijven van dubbele medeklinkers gaan koppelen aan de 

instructiemomenten, en zich dus niet de regel eigen maken, wordt ook een andere 

spellingcategorie behandeld. 

De instructie behorende bij de interventies, zowel die volgens de woordbeeldstrategie 

als die volgens de regelstrategie, zijn zorgvuldig beschreven. Tijdens de behandelingen 

worden deze beschrijvingen strikt opgevolgd. Alle respondenten krijgen in tweetallen 

instructie, in een rustige ruimte buiten de klas. 

Na vier en na acht behandelmomenten van twintig minuten worden de woorden van de 

CITO SVS M5 die betrekking hebben op de gekozen categorie afgenomen. Dit betreft de 

woorden ‘druppels’, ‘timmerman’, ‘dubbeltje’ en ‘getallen’. 

 

RESULTATEN 

 

Het totaal aantal respondenten bestaat uit 39 kinderen: 25 jongens en 14 meisjes afkomstig uit 

groep 5 van het regulier basisonderwijs. De leeftijd varieert van 102 tot 120 maanden, de 

gemiddelde leeftijd is 110 maanden. Van deze kinderen hebben 26 kinderen een D-score en 

13 kinderen een E-score behaald op de CITO SVS M5. Deze gegevens, inclusief de 

gemiddelde scores op de subtests ‘Geheugenspan’ en ‘Overeenkomsten’ zijn af te lezen in 

tabel 1. De kinderen zijn onderverdeeld in vier groepen: Kinderen met een sterker visueel 
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geheugen, kinderen met een sterker abstract redeneervermogen, kinderen die op beide 

gebieden gemiddeld presteren en een kind dat op beide gebieden zwak is. 

 
Tabel 1 

Leeftijd en resultaten op de CITO SVS M5, de ‘Geheugenspan’ van de RAKIT en ‘Overeenkomsten’ van de 

WISC-IIINL van de 39 respondenten. 

  Leeftijd  Score op de 

CITO 

 Score op de 

RAKIT 

 Score op de 

WISC-IIINL

    D  E     

  N  M  SD  N  N  M  SD  M  SD 

Sterker visueel geheugen  9  111  6.7  6  3  17.9  3.6  7.1  2.9 

Sterker abstract 

redeneervermogen 

  

16 

  

107 

  

5.4 

  

11 

  

5 

  

10.9 

  

3.7 

  

11.9 

  

2.0 

Beiden gemiddeld  13  111  5.0  8  5  14.2  2.7  9.6  1.2 

Beiden zwak  1  108  0.0  1  0  11.0  0.0  7.0  0.0 

Totaal  39  110  5.3  26  13  13.6  4.2  9.9  2.8 

 

De centrale vraagstelling luidt: ‘Wat is het effect van interventie gericht op de 

woordbeeldstrategie bij zwakke spellers met een sterker visueel geheugen, in vergelijking met 

zwakke spellers met een sterker abstract redeneervermogen?’ 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden worden er uit de totale groep respondenten 

zestien kinderen geselecteerd: Acht kinderen met een sterker visueel geheugen en acht 

kinderen met een sterker abstract redeneervermogen. Binnen deze twee groepen kinderen 

worden steeds twee kinderen, die op grond van hun behaalde scores vergelijkbaar zijn, aan 

elkaar gekoppeld. Op deze manier ontstaan er twee vergelijkbare groepen kinderen. De 

experimentele groep wordt behandeld volgens de woordbeeldstrategie, de controlegroep 

volgens de regelstrategie. 

In tabel 2 is de verdeling van de verschillende groepen af te lezen, inclusief de 

gemiddelde scores op de twee subtests. 
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Tabel 2 

Indeling behandelgroep en de gemiddelde scores van de verschillende groepen op de ‘Geheugenspan’ van de 

RAKIT en ‘Overeenkomsten’ van de WISC-IIINL bij de 16 respondenten. 

  Regel-

strategie 

 Woordbeeld-

strategie 

 Score op de 

RAKIT 

 Score op de 

WISC-IIINL

  N  N  M  SD  M  SD 

Sterk visueel geheugen  4  4  18.3  3.6  7.9  1.9 

Sterk abstract redeneervermogen  4  4  11.9  4.5  13.4  0.5 

Totaal  8  8  15.1  5.1  10.6  3.1 

 

Gedurende acht behandelmomenten wordt instructie gegeven met betrekking tot 

categorie 20. Na vier momenten worden de woorden uit de CITO SVS M5 die tot deze 

categorie behoren afgenomen. Dit zijn vier woordjes. Ditzelfde wordt gedaan na acht 

momenten. De kinderen kunnen nul tot vier woorden goed schrijven. Wanneer een kind geen 

enkel woord goed schrijft, krijgt het één punt. Vier goede woorden levert het kind vijf punten 

op. Bij drie goed geschreven woorden, oftewel vier punten, is de spellingcategorie voldoende 

beheerst. De scores van de kinderen op de voor-, tussen- en nameting zijn te vinden in tabel 3, 

4 en 5. 

 
Tabel 3 

Gemiddelde scores van de 8 respondenten met een sterker visueel geheugen op categorie 20 van de CITO SVS 

M5. 

  Voormeting  Tussenmeting  Nameting 

  N  M  SD  N  M  SD  N  M  SD 

Woordbeeldbehandeling  4  1  0.0  4  4.8  0.5  4  5.0  0.0 

Regelbehandeling  4  1  0.0  4  3.0  1.9  4  4.3  1.0 

Totaal  8  1  0.0  8  3.9  1.6  8  4.6  0.7 

 
Tabel 4 

Gemiddelde scores van de 8 respondenten met een sterker abstract redeneervermogen op categorie 20 van de 

CITO SVS M5. 

  Voormeting  Tussenmeting  Nameting 

  N  M  SD  N  M  SD  N  M  SD 

Regelbehandeling  4  1  0.0  4  2.8  1.3  4  3.8  0.5 

Woordbeeldbehandeling  4  1.3  0.5  4  3.5  1.9  4  4.5  0.6 

Totaal  8  1.1  0.4  8  3.1  1.6  8  4.1  0.6 
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Tabel 5 

Gemiddelde scores van de alle 16 respondenten op categorie 20 van de CITO SVS M5. 

  Voormeting  Tussenmeting  Nameting 

  N  M  SD  N  M  SD  N  M  SD 

Woordbeeldbehandeling  8  1.1  0.4  8  4.1  1.5  8  4.8  0.5 

Regelbehandeling  8  1  0.0  8  2.9  1.5  8  4.0  0.8 

Totaal  16  1.1  0.3  16  3.5  1.6  16  4.4  0.7 

 

Uit de tabel blijkt dat voor de totale groep kinderen, die de behandeling volgens de 

woordbeeldstrategie heeft gekregen, deze al na vier behandelmomenten effectief is. Het 

verschil tussen de scores op de voor- en tussenmeting wordt getoetst door middel van een 

Wilcoxon Signed-Rank test. De kinderen die deze behandeling hebben gehad, scoren op de 

tussenmeting significant hoger dan op de voormeting T(16) = -2.414; p = 0.016. Na acht 

behandelmomenten scoren de kinderen wederom hoger, het verschil tussen de voor- en de 

nameting blijkt groter en significant T(16) = -2.636; p = 0.008. Het verschil tussen de tussen- 

en de nameting is klein en niet significant T(16) = -.962; p = 0.336. Hieruit kan geconcludeerd 

worden dat de eerste vier behandelmomenten effectief zijn. De laatste vier 

behandelmomenten hebben weinig meerwaarde.  

Om de hypothese: ‘In groep 5 van het basisonderwijs zijn zwakke spellers met een 

sterker visueel geheugen dan abstract redeneervermogen’ te toetsen, is een 

frequentieverdeling gemaakt van het aantal kinderen met een sterker visueel geheugen, het 

aantal kinderen met een sterker abstract redeneervermogen, het aantal kinderen dat op beide 

gebieden ongeveer even sterk is en een kind dat op beide gebieden zwak is. Deze verdeling is 

af te lezen in tabel 1. Hieruit blijkt dat er inderdaad zwakke spellers zijn die een sterker 

visueel geheugen hebben, namelijk 23,1 procent van de kinderen. Er blijken echter meer 

zwakke spellers te zijn waarbij dit andersom is: 41 procent van de zwakke spellers heeft een 

sterker abstract redeneervermogen. Dit verschil is echter niet significant. Voor de kinderen 

met een sterker visueel geheugen geldt: Sp = 0.0675. Het percentage voor deze kinderen ligt 

met 95 procent zekerheid tussen de 9,6 en de 36,6 procent. Voor de kinderen met een sterker 

abstract redeneervermogen geldt: Sp = 0.0788. Het percentage ligt met 95% zekerheid tussen 

de 25,24 en de 56.76 procent. Er kan echter wel gesteld worden dat er in het basisonderwijs 

zwakke spellers zijn met een sterker visueel geheugen dan abstract redeneervermogen. 

De hypothese: ‘Zwakke spellers profiteren meer van het inprenten van woordbeelden 

dan van het aanbieden van spellingregels’ wordt getoetst door middel van een Mann-Whitney 

U-toets. Uit de resultaten in tabel 6 blijkt dat zwakke spellers die behandeld zijn middels het 
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inprenten van woordbeelden op de tussenmeting hoger scoren dan zwakke spellers die 

behandeld zijn middels het aanbieden van spellingregels. Dit verschil is echter niet significant 

U(8, 8) = 15.5; p = 0.072. Ook op de nameting scoren de zwakke spellers die de 

woordbeeldbehandeling hebben gehad hoger. Dit verschil is echter kleiner, maar significant 

U(8, 8) = 14.0; p = 0.037. 

Dit betekent dat er op de nameting gesproken kan worden van een verschil tussen de 

behandelingen. De behandeling middels het inprenten van woordbeelden heeft meer effect 

dan de behandeling middels het aanbieden van spellingregels. Dit geldt voor beide typen 

kinderen. 

 
Tabel 6 

Verschillen in gemiddelde score op de voor-, tussen- en nameting tussen kinderen behandeld volgens de 

woordbeeldstrategie en kinderen behandeld volgens de regelstrategie. 

  Woordbeeldstrategie  Regelstrategie   

  N  M  SD  N  M  SD  U(16) 

Tussenmeting  8  4.1  1.5  8  2.9  1.5  15.5 

Nameting  8  4.8  0.5  8  4.0  0.8  14.0* 

* p < .05, tweezijdig. 

 

Om de hypothese: ‘Zwakke spellers met een sterker visueel geheugen profiteren meer 

van het inprenten van woordbeelden dan van het aanbieden van spellingregels’ te toetsen is 

wederom gebruik gemaakt van een Mann-Whitney U-toets. De kinderen met een sterker 

visueel geheugen die interventie volgens de woordbeeldstrategie aangeboden krijgen, halen 

een hogere score dan de kinderen die interventie volgens de regelstrategie aangeboden 

krijgen. Dit is af te lezen in tabel 7. Dit verschil is echter niet significant. Dit geldt zowel voor 

de tussenmeting U(4, 4) = 3.0; p = 0.122, als voor de nameting: U(4, 4) = 4.0; p = 0.131. Dit 

betekent dat er bij de zwakke spellers met een sterker visueel geheugen zowel op de 

tussenmeting als op de nameting niet gesproken mag worden van een verschil in effectiviteit 

tussen het inprenten van woordbeelden en het aanbieden van spellingregels. 
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Tabel 7 

Verschillen in gemiddelde score op de voor-, tussen- en nameting tussen kinderen met een sterker visueel 

geheugen behandeld volgens de woordbeeldstrategie en kinderen met een sterker visueel geheugen 

behandeld volgens de regelstrategie. 

  Woordbeeldstrategie  Regelstrategie   

  N  M  SD  N  M  SD  U(8) 

Tussenmeting  4  4.1  1.5  4  2.9  1.5  3.0 

Nameting  4  4.8  0.5  4  4.0  0.8  4.0 

* p < .05, tweezijdig. 

 

De hypothese: ‘Het inprenten van woordbeelden heeft meer effect bij kinderen met 

een sterker visueel geheugen dan bij kinderen met een sterker abstract redeneervermogen’ 

wordt ook getoetst met behulp van een Mann-Whitney U-toets. Uit de resultaten in tabel 8 

blijkt dat kinderen met een sterker visueel geheugen inderdaad sneller resultaat boeken dan 

kinderen met een sterker abstract redeneervermogen. Het verschil in resultaat op de 

tussenmeting tussen deze twee typen kinderen is echter niet significant U(4, 4) = 5.0; p = 

0.321. Ditzelfde geldt voor het verschil in resultaat op de nameting U(4, 4) = 4.0; p = 0.127. 

Er kan dus niet gesteld worden dat het inprenten van woordbeelden meer effect heeft bij 

kinderen met een sterker visueel geheugen dan bij kinderen met een sterker abstract 

redeneervermogen. 

 
Tabel 8 

Verschillen in gemiddelde score op de voor-, tussen- en nameting tussen kinderen met een sterker visueel 

geheugen behandeld volgens de woordbeeldstrategie en kinderen met een sterker abstract redeneer 

vermogen behandeld volgens de woordbeeldstrategie. 

  Sterker visueel geheugen  Sterker abstract 

redeneervermogen 

  

  N  M  SD  N  M  SD  U(8) 

Tussenmeting  4  4.8  0.5  4  3.5  1.9  5.0 

Nameting  4  5.0  0.0  4  4.5  0.6  4.0 

* p < .05, tweezijdig. 

 

Nelina Meiboom, 3126013 



 
 

18

CONCLUSIES EN DISCUSSIE  

 

Geconcludeerd kan worden dat de twee typen zwakke spellers in het voortgezet onderwijs, 

zoals Kleinen (1997) stelt, ook in het basisonderwijs voorkomen. De extra spellinginstructie 

volgens de woordbeeldstrategie blijkt effectief te zijn bij deze beide typen zwakke spellers. 

Dit effect is al zichtbaar na vier behandelmomenten van 20 minuten.  

De verschillen die gevonden worden, zijn voor het merendeel niet significant. Of er verschil is 

in effect van de woordbeeldbehandeling bij zwakke spellers met een sterker visueel geheugen 

en zwakke spellers met een sterker abstract redeneervermogen kan in dit onderzoek niet 

worden nagegaan. Hiervoor is een grotere steekproef vereist. De resultaten van dit onderzoek 

wijzen er echter wel op dat zwakke spellers met een sterker visueel geheugen meer baat 

hebben bij de behandeling volgens de woordbeeldstrategie dan de behandeling volgens de 

regelstrategie. Om te kunnen bepalen of deze uitkomst daadwerkelijk geldt voor alle zwakke 

spellers met een sterker visueel geheugen, is meer onderzoek vereist. 

 

In dit onderzoek wordt nagegaan wat het effect is van extra spellinginstructie volgens de 

woordbeeldstrategie, vergeleken met de regelstrategie. Ook wordt gekeken in hoeverre het 

effectief is om hierbij aan te sluiten bij de sterke kant van de zwakke speller. De resultaten 

van dit onderzoek wijzen in deze richting. Op het effect van de behandeling middels de 

woordbeeldstrategie bij alle kinderen op de nameting na, blijken de gevonden verschillen 

echter niet significant. Dit levert punten op voor vervolgonderzoek: Wanneer de 

behandelingen bij een grotere groep kinderen worden gegeven en dit vergelijkbare verschillen 

oplevert, zal met meer zekerheid uitspraak kunnen worden gedaan.  

Ook is er bij dit onderzoek sprake van een selecte steekproef. Het belieft de voorkeur 

om in vervolgonderzoek een aselecte steekproef te trekken uit een grote groep zwakke 

spellers. Er kan naar aanleiding van dit verrichte onderzoek slechts over een selecte groep 

kinderen uitspraak worden gedaan.  

Daarnaast beperkt dit onderzoek zich tot zwakke spellers in groep 5. Interessant is, om 

het effect van de behandelingen ook na te gaan bij kinderen in andere jaargroepen van het 

regulier basisonderwijs. Ook hebben de deelnemende scholen allen dezelfde taalmethode. 

Hierdoor kan er geen uitspraak worden gedaan over scholen die een andere taalmethode 

hanteren. Een suggestie voor vervolgonderzoek is dus om ook scholen te benaderen die een 

andere taalmethode gebruiken. Zodoende zal er gekeken kunnen worden of de mogelijke 

verschillen tussen de groepen zwakke spellers veroorzaakt worden door de taalmethode.  
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Dit onderzoek beperkt zich ook tot één enkele spellingcategorie. Daarom kan niet 

worden uitgesloten dat de effectiviteit van de behandelingen enkel van toepassing is op deze 

categorie: Een andere categorie kan mogelijk een ander type interventie behoeven. 

Kinderen worden in dit onderzoek als spellingzwak gezien wanneer zij een D- of een 

E-score behalen op de CITO SVS M5. Het zou beter zijn als hierbij ook naar eerdere 

citogegevens wordt gekeken. De D- of E-score kan eenmalig zijn en wellicht andere oorzaken 

hebben. Het kind heeft mogelijk nooit eerder problemen op het gebied van spelling ervaren. 

Het is daarnaast raadzaam om ook de intelligentie van de kinderen na te gaan. Er kan dan 

besloten worden om kinderen die spellingzwak zijn als gevolg van een lage intelligentie niet 

verder mee te nemen in het onderzoek. Hierdoor blijven enkel de kinderen met een specifiek 

spellingprobleem over en is de onderzoeksgroep beter betrouwbaar. Er kan dan uitspraak 

worden gedaan over de populatie zwakke spellers binnen het regulier basisonderwijs in 

Nederland.  

Tot slot zijn er zwakke spellers in de behandelgroep aanwezig die ook nog extra 

Remedial Teaching krijgen volgens één van beide strategieën. Dit heeft grote invloed op de 

resultaten. Het kind oefent vaker ten opzichte van de andere kinderen en het oefent mogelijk 

met behulp van meerdere strategieën. Wat betreft de behandelingen behorende bij dit 

onderzoek, zouden de kinderen die Remedial Teaching krijgen buiten beschouwing moeten 

worden gelaten. Ook zou de spellinginstructie in de verschillende groepen 5 op elkaar 

afgestemd moeten worden. De leerkrachten blijken hun spellingonderwijs op veel 

verschillende manieren vorm te geven.   
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BIJLAGEN 
 

Bijlage 1 Omschrijving van de woordbeeldbehandeling 

 

De kaartjes met de woorden worden goed geschud. 

 

De woorden worden om beurten gedurende 5 seconden aan de kinderen getoond. Zij mogen 

het woord dan lezen en bekijken.  

 

Het kaartje wordt weggehaald. De kinderen schrijven het woord op. 

 

Het kaartje wordt opnieuw getoond, met elkaar kijken we het woord na. 

 

Zodra beide kinderen het woord goed geschreven hebben, wordt het kaartje opzij gelegd. 

 

Wanneer de hele stapel aan bod is gekomen, worden de kaartjes met daarop woordjes waarin 

een fout is gemaakt goed geschud en opnieuw aangeboden. 
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Bijlage 2 Omschrijving van de regelbehandeling 

 

Les 1-2 

Het begrip ‘klankgroep’ wordt aangeleerd dan wel herhaald.  

We gaan woorden verdelen in klankgroepen, hiermee gaan we oefenen. 

pakken – timmer – burger - bussen – drempel - bakker – zetten – groente – kwartier - kikker – 

wassen - lokken 

 

Het begrip ‘korte klank’ wordt aangeleerd dan wel herhaald. We gaan oefenen met lange en 

korte klanken. PL noemt korte en lange klanken door elkaar, de kinderen benoemen ze. 

a – oo – ee – i – u – o – aa – e - uu 

 

Het begrip ‘medeklinker’ wordt aangeleerd dan wel herhaald. 

We gaan oefenen met letters en benoemen ze: is het een medeklinker of een klinker? 

e – t – k – o – s – i – p – b – l – a – u - f 

 

De regel (bij type ‘bakker’) wordt via modelleren aangeleerd dan wel herhaald. De PL schrijft 

enkele woorden op en past hardop denkend de spellingregel toe. 

bakker -  timmer – pakken - bussen 

 

We gaan tweelettergrepige woorden oefenen van dit type (bakker, timmer etc.) 

pakken – timmer – bussen – bakker – zetten – kikker – wassen - lokken 

De leerlingen verwoorden de strategie en krijgen feedback op de geschreven woorden. 

 

Les 3 

Korte herhaling van les 1-2 

 

De regel (bij type ‘bakker’) wordt via modelleren aangeleerd dan wel herhaald. De PL schrijft 

enkele woorden op en past hardop denkend de spellingregel toe. 

pakken - bussen 

 

We gaan tweelettergrepige woorden oefenen van dit type (bakker, timmer etc.) 

druppel – tellen – dubbel – wennen – letter – flessen – zakken – kippen - ballen 

De leerlingen verwoorden de strategie en krijgen feedback op de geschreven woorden. 
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Les 4-5 

We gaan oefenen met het type ‘dokter’. 

Het begrip ‘klankgroep’ wordt herhaald.  

We gaan woorden verdelen in klankgroepen, hiermee gaan we oefenen. 

ruimte – timmer – burger - bussen – drempel - mantel – zetten – groente – kwartier - kikker – 

feesten - lokken 

 

Het begrip ‘medeklinker’ wordt herhaald. 

We gaan oefenen met letters en benoemen ze: is het een medeklinker of een klinker? 

e – t – k – o – s – i – p – b – l – a – u - f 

 

De regel (bij type ‘dokter’) wordt via modelleren aangeleerd dan wel herhaald. De PL schrijft 

enkele woorden op en past hardop denkend de spellingregel toe. 

drempel – groente – kwartier – burger  

 

We gaan tweelettergrepige woorden oefenen van dit type (dokter, groente, etc.) 

ruimte – burger – drempel – nectar – groente – kwartier – feesten – beste  

De leerlingen verwoorden de strategie en krijgen feedback op de geschreven woorden. 

 

We oefenen woorden van de twee typen (bakker en dokter). 

trekker – harder – vasten – klokken – nummer – toetsen – splinter – portier – stekker – kasten 

 

Les 6-7-8 

Hierna worden de 32 woorden behandeld, die bij de woordbeeldbehandeling ook aan bod 

komen. 

De PL neemt één van de 32 woorden en noemt deze. De kinderen schrijven het woord op. 

De PL laat de kinderen verwoorden wat ze hebben gedaan en geeft feedback. 

Hadden beide kinderen het woord goed geschreven, wordt het kaartje apart gelegd. 
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