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Voorwoord 

 

Voor u ligt mijn onderzoeksrapportage van het onderzoek naar de relatie tussen 

competentiebeleving en spelling bij chronisch zieke kinderen.  

 

Gedurende mijn studie pedagogische wetenschappen ben ik geïnteresseerd geraakt 

in problemen die rondom school spelen. Scholen proberen met man en macht de 

achterstanden in het onderwijs weg te werken en tegelijkertijd de nadruk te leggen 

op de sociaal - en emotionele ontwikkeling van kinderen. Ik was benieuwd hoe 

chronisch zieke kinderen functioneren op school, in dit geval in hoeverre zij een 

vaardigheid zoals spelling beheersen en hoe zij op verschillende gebieden naar 

zichzelf kijken. Het medische aspect gecombineerd met de sociale en psychische kant 

van het hebben van een chronische ziekte zorgden ervoor dat ik mij meer ben gaan 

verdiepen in kinderen met een chronische ziekte. Ik vond het een uitdaging om te 

onderzoeken of deze groep kinderen een lage competentiebeleving hebben en of er 

een verband aan te tonen was met de mate van spellingsachterstand. Dit onderzoek 

heeft mij meer inzicht gegeven in het functioneren van chronisch zieke kinderen op 

school. 

 

Voor de totstandkoming van deze onderzoeksrapportage wil ik graag de volgende 

mensen bedanken. Allereerst mijn begeleider Jo Hamers, voor zijn begeleiding en 

zijn tijd tijdens het onderzoek. Graag wil ik alle kinderen van De Schans bedanken 

voor hun enthousiasme en hun volledige medewerking aan het onderzoek. 

Daarnaast dank ik in het bijzonder mijn vrienden Ingrid den Uijl en Joanne de 

Vletter, mijn familie en mijn vriend Chris Wallis voor al hun hulp en steun die ik heb 

gekregen gedurende dit onderzoek.  

 

Elisa Thijsen 

Utrecht, juni 2008 
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Samenvatting 

 

Deze onderzoeksrapportage beschrijft een studie naar de relatie tussen 

competentiebeleving en spelling bij chronisch zieke kinderen. Het doel van dit 

onderzoek is om de volgende vraag te beantwoorden: 

  

Wat is het verband tussen competentiebeleving en spelling bij chronisch zieke 

kinderen in de leeftijd van negen tot en met twaalf jaar op de Schans te Utrecht, een 

school voor langdurig zieke kinderen? 

 

Aan de hand van literatuuronderzoek over competentiebeleving, spelling en 

chronische zieke kinderen is de hypothese als volgt opgesteld: 

 

Er bestaat een relatie tussen competentiebeleving en spelling bij chronisch zieke kinderen,  zij 

die een spellingsachterstand hebben en meer moeite hebben met spelling kijken op een 

negatieve manier naar zichzelf.  

 

Om deze hypothese te toetsen is bij 34 kinderen uit de groepen vijf, zes , zeven en 

acht de CBSK afgenomen. Door middel van de CBSK kan de competentiebeleving 

van deze groep kinderen gedefinieerd worden. Voor het bepalen van de 

spellingsachterstand zijn de gegevens van spellingtoetsen van het Leerling- en 

onderwijsvolgsysteem uit het CITO bij de school opgevraagd.  

 

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er geen relatie bestaat tussen  

competentiebeleving en spelling bij chronisch zieke kinderen. Een opvallend 

resultaat daarbij is dat het merendeel van de kinderen een achterstand heeft van ten 

minste één jaar. Verder zijn er significante resultaten gevonden voor de  twee 

subgroepen, groep en sekse. Echter, door het geringe aantal kinderen in deze groepen 

kan niet gegeneraliseerd worden naar de hele populatie.   



   4 

 

Inhoudsopgave           

 

Voorwoord           2 

1. Inleiding          6 

2. Theoretisch referentiekader       9 

  2.1 Inleiding          9 

  2.2 Competentiebeleving         9 

  2.2.1 Competentiebeleving als onderdeel van het zelfconcept   9 

  2.2.2 Intrinsieke en extrinsieke motivatie      10 

  2.2.3 Competentiebeleving als domeinspecifieke zelfwaardering   11 

2.2.4 De relatie tussen competentiebeleving en spelling    13 

  2.3 Spelling           14 

 2.3.1 De ontwikkeling van spelling       14 

  2.3.2 Spellingsproblemen        16 

  2.3.3 Spelling en chronisch zieke kinderen      16 

  2.4 Chronisch zieke kinderen        17 

  2.4.1 Competentiebeleving bij chronisch zieke kinderen    18 

2.5 De relatie tussen competentiebeleving en spelling bij chronisch zieke 

kinderen          19 

3. Onderzoeksopzet         22 

 3.1 Inleiding         22 

 3.2 Probleemstelling        22 

 3.3 Definiëring van begrippen       22 

 3.4 Design          23 

 3.5 Steekproef         26 

 3.6 Instrumenten         26 

3.6.1 Competentiebeleving       26 

3.6.2 Spelling         28 



   5 

 3.7 Dataverzameling        28 

 3.8 Datapreparatie         29 

 3.9 Data- analyse         30 

4.  Resultaten          31 

  4.1 Onderzoeksresultaten        31 

 4.1.1 De relatie tussen competentiebeleving en spelling  

bij chronisch zieke kinderen        31 

 4.1.2 Competentiebeleving, spelling en groep     33 

 4.1.3 Competentiebeleving, spelling en sekse     34 

 4.1.4 Competentiebeleving, spelling, groep en sekse    35 

 4.1.5 Spelling bij chronisch zieke kinderen      36 

  5. Conclusies en discussie        37 

Literatuur           40 

Bijlagen           45



   6 

1. Inleiding 

Competentiebeleving bij kinderen is de afgelopen jaren een veel besproken 

onderwerp. In het onderwijs wordt steeds meer aandacht besteed aan de sociaal-

emotionele ontwikkeling bij kinderen, waaronder het bevorderen van een positief 

zelfbeeld (Kunnen, 1993). Het zelfbeeld, dat van jongs af aan wordt gevormd, kan 

worden omschreven als ‘het beeld dat iemand van zichzelf heeft’ (Shaffer, 1996). Het 

zelfbeeld wordt ook in verband gebracht met het eigen functioneren. 

Zelfwaardering is een aspect van het zelfbeeld. Uit onderzoek blijkt dat 

kinderen, die zich in cognitief opzicht ongunstig ontwikkelen, moeite hebben met het 

verkrijgen van een positieve zelfwaardering (Veerman & Straathof, 1993). Dit geldt 

onder andere voor kinderen die problemen hebben op het gebied van 

schoolvaardigheden zoals lezen, rekenen en spelling. Uit onderzoek van Harter 

(1986) blijkt dat schoolvaardigheden een grote rol spelen in de competentiebeleving, 

met name bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Zo scoren kinderen die geen 

problemen ondervinden op het gebied van schoolvaardigheden hoger op de 

competentiebeleving.  

Naast het lezen heeft de spelling een grote invloed op schoolvaardigheden. 

Indien kinderen problemen ondervinden op deze gebieden werkt dit meestal door in 

andere school vaardigheden. Doordat spelling beduidend moeilijker is dan lezen is 

de kans daarbij groter dat er spellingsproblemen ontstaan (Bosman & Van Orden, 

2003). Volgens onderzoek zorgen moeilijkheden met spelling ervoor dat kinderen 

zich minder competent voelen (Kavale & Forness, 1996; Elbaum & Vaughn, 2001; 

Lahteenmaki, Huostila, Hinkka & Salmi, 2002).  

 

Maar hoe zit dit bij chronisch zieke kinderen? Zij hebben immers vaker 

schoolverzuim en/of ziekenhuisopnames, waardoor zij meer onderwijs missen. Maar 

niet alleen het (geoorloofde) schoolverzuim zorgt ervoor dat ze essentiële instructies 

en lessen missen, ook de ziekte zelf kan er tijdens de lessen voor zorgen dat de 

kinderen de leerstof missen. Kinderen met een ernstige vorm van diabetes mellitus 
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hebben bijvoorbeeld last van de wisselingen van hun bloedsuikerspiegel, waardoor 

er stemmingswisselingen kunnen ontstaan, wat weer invloed heeft op de alertheid 

binnen de lessen. Of kinderen die epilepsie hebben, en ondanks de medicatie niet 

aanvalsvrij zijn missen veel lesstof, omdat zij onder de lessen een aanval kunnen 

krijgen en hierdoor enige tijd niet “aanwezig” zijn. Hierdoor lopen zij het risico dat 

ze een achterstand op lopen op diverse schoolse gebieden en onvoldoende in de 

gelegenheid zijn geweest om onder andere spellingsvaardigheden op te doen. Als 

gevolg hiervan lopen zij  een groter risico op het ontwikkelen van een negatief 

zelfbeeld en een lage competentiebeleving (Lahteenmaki et al., 2002). Dat het 

zelfbeeld een belangrijke rol speelt bij het functioneren van chronisch zieke kinderen 

lijkt onbetwistbaar (Moos & Tsu, 1977; Theunissen, 1999). Desondanks blijkt dat niet 

alle chronisch zieke kinderen met problemen op het gebied van spelling een lage 

competentiebeleving hebben (Heilveil & schimmel, 1982; Pelletier & Le Page, 1999). 

Evenzeer hebben niet alle kinderen met een lage competentiebeleving ook 

spellingsproblemen. De beschikbare literatuur geeft echter niet duidelijk aan hoe 

competentiebeleving en spelling bij chronisch zieke kinderen samenhangen.  

Dit is van belang omdat inzicht in de problematiek bij chronisch zieke kinderen 

ontbreekt. Met dit onderzoek worden aanknopingspunten voor nadere toepassingen 

in schoolse en klinische settingen aangereikt. Wanneer duidelijk wordt wat de relatie 

is tussen competentiebeleving en spelling bij chronisch zieke kinderen kunnen 

leraren en orthopedagogen deze kinderen gerichte hulp bieden en ze beter 

begeleiden. Het doel van dit onderzoek is om specifiek in te gaan op de vraag of er 

een verband bestaat tussen competentiebeleving en spelling en bij chronisch zieke 

kinderen. 

 

In deze thesis wordt in hoofdstuk 2 de theorie omtrent de begrippen 

competentiebeleving en spelling bij chronisch zieke kinderen beschreven. Aangezien 

deze begrippen samenhangen wordt er tevens aandacht besteed aan de relatie tussen 

competentiebeleving en spelling bij chronische zieke kinderen. In hoofdstuk 3 wordt 
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nader ingegaan op de onderzoeksopzet. Chronisch zieke kinderen zullen zowel een 

spellingsachterstand hebben als een lage competentiebeleving. Immers missen 

chronisch zieke kinderen vaker onderwijs waardoor zij een spellingsachterstand 

oplopen en zich minder competent voelen. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van 

dit onderzoek weergegeven en worden de conclusies van dit onderzoek nader 

besproken. De thesis wordt afgesloten met een discussie.  
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2. Theoretisch referentiekader 

 

2.1 Inleiding 

 

In het volgende literatuurgedeelte worden eerst de bestaande theorieën omtrent 

competentiebeleving beschreven. Tevens wordt nader ingegaan op de relatie tussen 

competentiebeleving en spelling. Nakomend wordt het begrip spelling verder 

toegelicht en wordt de relatie tussen spelling en chronisch zieke kinderen verklaard. 

Vervolgens wordt er een beschrijving van chronisch zieke kinderen gegeven en 

wordt de competentiebeleving bij chronisch zieke kinderen belicht. Tenslotte wordt 

de relatie tussen competentiebeleving en spelling bij chronisch zieke kinderen 

gemotiveerd. 

 

2.2 Competentiebeleving  

 

 2.2.1 Competentiebeleving als onderdeel van het zelfconcept 

Competentiebeleving is het eigen oordeel van een kind over zijn cognitieve, fysieke 

en sociale vaardigheden. Onderzoek naar competentiebeleving bij kinderen is 

voornamelijk gedaan door Harter (1985). Zij is in haar werk uitgegaan van de theorie 

van White (1959). De theorie van White kan worden beschouwd als de basis voor het 

denken over de concepten zelfwaardering en competentiebeleving. White richt zich 

op gedragingen die te maken hebben met het verkennen van de omgeving, 

nieuwsgierigheid en spel. 

In de literatuur wordt competentiebeleving geplaatst binnen het zelfconcept, 

dat gedefinieerd kan worden als ‘het geheel aan denkbeelden dat een persoon ten 

aanzien van zichzelf heeft’ (Veerman, Straathof, Treffers, Van den Bergh & Ten 

Brink, 1997).  
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  Zelfconcept 

 

Zelfbeeld       Zelfwaardering 

 

  Competentiebeleving Gevoel van eigenwaarde 

 

Figuur 1: ‘Schematisch overzicht van begrippen’. 

 

In figuur 1 wordt schematisch afgebeeld dat het zelfconcept kan worden 

onderverdeeld in het zelfbeeld en de zelfwaardering. Het zelfbeeld wordt gevormd 

uit relatief objectieve beschrijvingen van eigenschappen en prestaties. Volgens 

Shaffer (1996) is het zelfbeeld de subjectieve kennis die iemand heeft over zichzelf als 

psychologisch en fysiek wezen. Het zelfbeeld wordt beïnvloed door ervaringen en 

gevoelens van (in)competentie en heeft te maken met de cognitieve groei. Kinderen 

leren bijvoorbeeld om informatie over zichzelf en anderen met elkaar te vergelijken. 

Op die manier kunnen zij, vanuit een evaluatie van hun eigen eigenschappen ten 

opzichte van die van anderen, een zelfbeeld creëren. Voorbeelden hiervan zijn 'Ik heb 

blauwe ogen', 'Ik ken alle hoofdsteden van Europa' of  'Ik kan fietsen'.  

Naast het zelfbeeld kan de zelfwaardering van het kind worden onderscheiden, die 

kan worden gedefinieerd als ‘een globale evaluatie van het eigen functioneren als 

persoon’ (Veerman et al., 1997). Zelfwaardering betreft hetgeen een kind kan, wat het 

kind daarvan vindt en hoeveel belang het kind daaraan hecht. Zelfwaardering 

bestaat uit competentiebeleving en gevoel van eigenwaarde.  

 

2.2.2 Intrinsieke en extrinsieke motivatie 

Een positief gevoel van eigenwaarde en competentiebeleving liggen ten grondslag 

aan de competentiebehoefte en ondersteuningsbehoefte. Beide behoeften moeten 
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voldoende aanwezig zijn bij kinderen. Door Harter (1978) worden deze behoeften 

ook wel omschreven als de intrinsieke en de extrinsieke motivatie.  

De intrinsieke motivatie kan worden beschouwd als de behoefte om met de 

omgeving om te gaan en wordt ook wel competentiebehoefte genoemd. Deze 

behoefte bestaat uit de innerlijke neiging om nieuwigheden te ontdekken, 

uitdagingen aan te gaan en om de eigen capaciteiten uit te breiden, te oefenen, te 

verkennen en te leren (Witzel & Mercer, 2003). Het gevoel van iets te kunnen ontstaat 

wanneer er sprake is van invloed op de omgeving. Daarmee wordt de 

competentiebehoefte van het kind bevredigd. Die bevrediging zorgt er weer voor dat 

een kind meer gestimuleerd en gemotiveerd wordt om bepaald gedrag te gaan 

vertonen.  

Extrinsieke motivatie kan worden omschreven als de behoefte aan sociale steun 

vanuit de omgeving (ondersteuningsbehoefte). De extrinsieke motivatie ontstaat 

volgens Harter (1978; 1982) vanuit beloningen die kinderen in de omgang omgeving 

ontvangt. Beloningen bestaan uit een bron en een functie. De bron van de beloning 

kan de objectieve omgeving zelf zijn bijvoorbeeld de voldoening die een kind 

ondervindt na het voltooien van een taak. De bron kan tevens in de sociale omgeving 

liggen namelijk doordat ouders reactie geven op het gedrag van het kind leren 

kinderen om waardering te ervaren en om uiteindelijk zelf waardering te geven 

(zelfverbalisatie). Uit onderzoek blijkt dat de mate waarin kinderen in hun vroege 

kinderjaren positieve reacties van zijn of haar ouders hebben ontvangen bepalend is 

voor het gevoel van competentie. Hoe meer kinderen positieve reacties van ouders 

ervaren hoe groter de kans dat zij zichzelf als een relatief competent persoon gaan 

zien. Deze positieve reacties dienen zich niet alleen uit te strekken tot de resultaten 

van de pogingen om een taak op te lossen maar moeten tevens gericht zijn op het 

proces, de pogingen zelf. Hierbij is van belang dat een kind in zijn vroege kinderjaren 

al de mogelijkheid heeft om zijn of haar omgeving te kunnen exploreren (Veerman, 

1987).   
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2.2.3 Competentiebeleving als domeinspecifieke zelfwaardering 

Competentiebeleving is het besef iets te kunnen, het gevoel ergens goed in te zijn.  Bij 

competentiebeleving wordt het eigen functioneren op verschillende gebieden of 

domeinen (schoolvaardigheden, sociale acceptatie, sportieve vaardigheden, fysieke 

verschijning en gedragshouding) specifieker geëvalueerd. Competentiebeleving kan 

omschreven worden als domeinspecifieke zelfwaardering. Welke domeinen 

belangrijk zijn is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Voor kinderen op de 

basisschool spelen de domeinen schoolvaardigheden, sportieve vaardigheden, 

fysieke verschijning en sociale acceptatie een grote rol in de competentiebeleving. 

Aan de hand van de beoordeling van een kind op de verschillende voor zijn leeftijd 

relevante domeinen kan de competentiebeleving worden bepaald. Het kind kan elk 

domein anders beoordelen waardoor een competentiebelevingsprofiel opgesteld kan 

worden. Een kind kan zich bijvoorbeeld zeker voelen op het gebeid van 

schoolvaardigheden, maar meer problemen ondervinden bij sportieve vaardigheden. 

Het profiel geeft aan op welke gebieden een kind een positief dan wel negatief over 

zichzelf denkt (Veerman et al., 1997). 

Het geheel van alle specifieke evaluaties over de domeinen komt echter niet 

overeen met de globale evaluatie. Dit wordt vertaald als het gevoel van eigenwaarde. 

Volgens Harter (1985) zijn kinderen vanaf hun achtste levensjaar in staat tot 

algemene beschouwingen over zichzelf. Het gevoel van eigenwaarde bestaat uit één 

wat een kind wil (pretenties) en twee wat een kind kan (succes). Wanneer er sprake 

is van discrepantie tussen de pretenties en succes zorgt dat voor een gering gevoel 

van eigenwaarde. Dit kan in verband gebracht worden met de discounting 

hypothese van Harter (1986). De ‘Discounting hypothese’ houdt in dat de 

mogelijkheid bestaat bij kinderen om domeinen waarin zij niet goed zijn om die 

reden niet belangrijk te vinden. Kinderen met een gering gevoel van eigenwaarde 

(globale zelfwaardering) zijn niet in staat een adequate discounting uit te voeren 

voor hun zelfwaardering in specifieke domeinen (competentiebeleving). Hierbij zijn 

maatschappelijke druk en waardering van invloed. Een voorbeeld hiervan is dat 
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voor basisschool kinderen schoolvaardigheden altijd van belang zijn. Moeite hebben 

met spelling hoeft niet automatisch te leiden tot een gering gevoel van eigenwaarde 

mits er voor schoolvaardigheden sprake is van discounting. Harter (1985) geeft 

tevens aan dat kinderen gedurende de basisschool beter in staat zijn om zichzelf te 

kunnen beoordelen. Zij kunnen domeinen onderscheiden waarin zij goed en slecht 

zijn, zoals schoolvaardigheden en sociale acceptatie. Dit komt doordat kinderen in de 

basisschoolleeftijd meer ervaringen hebben gehad en meer evaluaties van ouders, 

leerkrachten en leeftijdgenoten hebben ontvangen. De mate waarin kinderen zichzelf 

natuurgetrouw competent achten is leeftijdsafhankelijk.  

 

2.2.4 De relatie tussen competentiebeleving en spelling 

Volgens Harter (1983) zijn schoolvaardigheden in de leeftijd van 9 – 12 jaar van groot 

belang bij de het gevoel ergens goed in te zijn. Kinderen die meer moeite hebben met 

werk op school en daarop minder scoren dan anderen beschikken over een lagere 

zelfwaardering (Mercer, 1997). Kinderen met leerproblemen ervaren vaak een gevoel 

van falen, teleurstellingen en frustraties. Onderzoek naar de sociale en emotionele 

ontwikkeling van kinderen met leermoeilijkheden geeft tevens aan dat bij hen vaker 

sprake is van faalangst, een negatief zelfbeeld en een verlaagd competentiegevoel 

(Coosemans, 1992). Moeilijkheden hebben met spelling wordt gezien als het meest 

prominente probleem met betrekking tot schoolvaardigheden doordat 

spellingsfouten transparant en aanhoudend van aard zijn. Bijgevolg hebben 

problemen met spelling in vergelijking met bijvoorbeeld problemen met lezen meer 

effect op de competentiebeleving.  

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die problemen hebben op het gebied van 

spelling beduidend meer kans hebben op het vormen van een negatief zelfbeeld 

(Pretzlik, Olsson, Nabuco & Cruz, 2003). Dat competentiebeleving van grote invloed 

is op schoolvaardigheden lijkt vanzelfsprekend, er is hiernaar echter weinig 

onderzoek gedaan. Het gevoel competent te zijn heeft effect op het prestatiegedrag 

van kinderen. Het behalen van een goed resultaat op een spellingstoets heeft zowel 
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een interne als een externe component. Indien een kind de goede uitkomst op een 

spellingstoets toekent aan eigen inspanning en vaardigheid wordt gesproken van 

interne locus of control. Kinderen die de uitkomst toekennen aan factoren buiten 

zichzelf, bijvoorbeeld door toeval hebben een external locus of control.  

 

2.3 Spelling 

 

2.3.1 De ontwikkeling van spelling 

Leren spellen is een complexe cognitieve activiteit waarbij informatie uit 

verschillende deelsystemen die samengevoegd dienen te worden. Spellen is een 

informatieverwerkingsproces waarbij spellingsregels accuraat en snel toegepast 

dienen te worden. Wanneer kinderen woorden willen schrijven dienen deze 

getransformeerd te worden in letters (Henneman, 2000). Om een woord goed te 

spellen is het van belang de spellingregels te kennen en weten hoe te gebruiken. 

Daarnaast zijn de strategieën om een woord goed te leren spellen ook van belang. Er 

zijn twee strategieën te onderscheiden te weten de directe/ lexicale strategie en de 

indirecte/ fonologische strategie. De directe/ lexicale strategie houdt in dat kinderen, 

het autonome lexicon in het geheugen, waar het woordbeeld opgeslagen is, 

toepassen bij het spellen van woorden als het woord al bekend is. De herinnering 

zorgt ervoor hoe de kinderen het woord spellen (Van Bon, 1993).  

De indirecte/ fonologische strategie wordt gebruikt indien kinderen het woord niet 

ogenblikkelijk herinneren. Bij deze strategie is het woord dat gespeld dient te worden 

geconstrueerd door de spraakklanken, fonemen, om te zetten in bijbehorende letter, 

grafemen, blijkens een organisatie van fonolografische herschrijfregels. Om aan te 

duiden dat ieder grafeem een schriftelijke representatie is van een gegeven foneem 

worden deze regels tevens als grafeem foneem correspondentieregels betiteld (Van 

den Broeck, W. & Ruijssenaars, 1995). Uiteindelijk zijn kinderen in staat om veel 

voorkomende patronen van fonemen zoals tr- en st- herkennen en als entiteit 

opschrijven. 
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 Van Bon (1993) spreekt van ‘spelling naar analogie‘. Segmenten van woorden 

zoals –lijk en –ig worden ontleend aan een woord waarvan de spelling vertrouwd is. 

De omgeving waarin het woord gebruikt wordt speelt tevens een rol bij het spellen 

van een woord, bijvoorbeeld zei/zij. 

 Voor het goed leren spellen worden beide strategieën ontwikkeld. Kinderen 

zullen als eerste de fonologische strategie gebruiken om worden goed te spellen. 

Naargelang kinderen spellen meer ontwikkelen zal de lexicale strategie ook meer 

gehanteerd worden. Kinderen die spellen goed beheersen gebruiken beide 

strategieën. De bekendheid van het woord of woorddeel is bepalend voor de 

strategiekeuze (Van Bon, 1993; Henneman, 2000). Van Bon (1993) onderscheid het 

proces van leren spellen in de volgende fasen: 

 

Fase  Spellingsproces 

1 Een woord wordt uitgesproken en komt binnen via het gehoororgaan 

2 Selectieve aandacht is nodig om onderscheid te maken tussen spraakklanken en andere 

geluiden. Relevant geachte informatie gaat naar het korte termijn geheugen om de gegevens 

gedurende de verwerkingstijd vast te houden en tegen andere invloeden te weren. 

3 Aan het klankbeeld wordt betekenis verleend vanuit het interne woordenboek dat in het 

lange termijn geheugen zit (kennis over de samenstelling en de betekenis van het woord). 

4 Het woord wordt geanalyseerd in letterklanken, klankgroepen of lettergrepen. Hiervoor 

moet je afzonderlijke klanken kunnen onderscheiden en in volgorde kunnen vasthouden en 

moet je kleine belangrijke verschillen kunnen horen. 

5 Aan de onderscheiden spraakklanken worden schrijftekens gekoppeld. Deze tekens liggen 

opgeslagen in het lange termijn geheugen. Vormverschillen tussen letters en lettergroepen 

moeten onderscheiden kunnen worden, terwijl niet relevante verschillen overgeslagen 

moeten worden. 

6 De schrijftekens worden samengevoegd tot een herkenbaar innerlijk woordschriftbeeld. Het 

schriftbeeld wordt vergeleken met de gegevens uit het visuele woordbeeldgeheugen. 

7 Na beoordeling op grond van spellingsregels wordt het woordbeeld op schrift gesteld. 

Hiervoor is kennis van de schrijfrichting, van de volgorde van de letters in de tijd 

noodzakelijk (links, vooraan, eerste). Hierdoor ontstaat een "schrijfplan". 
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2.3.2 Spellingsproblemen 

Een reden voor problemen met spellen kan gevonden worden in onvoldoende 

automatisering van spellingsregels (Struiksma, Van der Leij & Vierijra, 1997). Het 

automatiseringsprobleem laat zich ook zien aan de hand van stagnaties in de 

opbouw, beschikbaarheid en toegankelijkheid van de kennis van letters, letterclusters 

en orthografische kennis van woorden in het lange termijn geheugen. Bijvoorbeeld 

kinderen met decodeerproblemen zouden het lastig vinden om koppelingen te 

maken tussen alle beschikbare kennis van een woord zoals klank, teken, 

klankclusters, tekenclusters en betekenis. De opbouw hiervan blijft achter waardoor 

de beschikbaarheid beperkt is. Deze kinderen hebben geen overzichtelijk beeld van 

de kennis in het lange termijn geheugen waardoor het ophalen van de woorden 

wordt bemoeilijkt. Er is sprake van een trage informatieverwerking. Kinderen zijn 

niet in staat om de verworven kennis over de spellingsregels te blijven onthouden 

(Van der Leij, 1998). 

 

2.3.3 Spelling en chronisch zieke kinderen 

Om spellen goed onder de knie te krijgen is automatisering van spellingsregels van 

groot belang. Dit is lastig voor kinderen die door omstandigheden niet de optimale 

mogelijkheid krijgen om spellingsregels eigen te maken. Hierdoor ontstaan bij 

kinderen spellingsachterstanden die lastig in te halen zijn. Aangezien het 

spellingsproces veel tijd en moeite kost lopen chronisch zieke kinderen veelal een 

spellingsachterstand op. Zij hebben immers frequent last van allerlei bijwerkingen 

8 De schrijfmotorische handelingen volgen. 

9 Eindbeoordeling waarbij gekeken wordt of het schriftbeeld overeenkomt met het 

oorspronkelijke klankbeeld. Het korte termijn geheugen is ontheven van zijn taak.  

10 De leerervaringen worden opgeslagen in het lange termijn geheugen voor hergebruik in 

vergelijkbare situaties. 
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van bijvoorbeeld medicatie, of pijn ten gevolge van hun ziekte. Ook het 

schoolverzuim door frequenter ziek thuis zijn, artsenbezoek of ziekenhuisopnames 

zorgt ervoor dat een kind minder effectieve leertijd krijgt dan de niet zieke kinderen.  

Daarnaast speelt het hebben van onder andere onzekerheden die het hebben 

van een chronische ziekte met zich mee brengt, een rol, wat stress in de hand kan 

werken. Deze kinderen hebben vaker te maken met depressie, vermoeidheid en pijn. 

Deze klachten zorgen ervoor dat zij,  vergeleken met niet zieke kinderen, minder in 

staat zijn om spellingsregels goed te leren en goed toe te passen. Chronisch zieke 

kinderen kunnen zich door de bijwerkingen van de ziekte moeilijk concentreren 

waardoor er geen automatisering van spellingsregels plaatsvindt (Lahteenmaki et al., 

2002). Dat chronisch zieke kinderen meer problemen hebben op het gebied van met 

spelling lijkt evident, echter meer onderzoek is noodzakelijk. 

 

2.4 Chronisch zieke kinderen 

 

Chronisch zieke kinderen zijn vaak beperkt in hun mogelijkheden tot het opdoen van 

ervaringen in onder andere hun omgeving, waardoor zij gehinderd worden in hun 

ontwikkeling (Nakken & Loots, 1987). Een chronische ziekte kan gedefinieerd 

worden als een ziekte dat langer dan drie maanden in een jaar aanwezig is of 

waardoor een kind langer dan een maand constant in het ziekenhuis moet verblijven. 

Chronische ziektes zijn onder andere luchtwegaandoeningen (bijvoorbeeld CARA, 

Longfibrose), stofwisselingsstoornissen (bijvoorbeeld Diabetes, Cystic Fibrosis), 

aandoeningen van bloedsomloop (bijvoorbeeld Hemofilie, hartproblemen), maag/ 

darmproblemen (bijvoorbeeld ziekte van Hirschssprung), nier- en urogenitale 

aandoeningen (bijvoorbeeld nierinsufficiëntie), huidaandoeningen (bijvoorbeeld 

Constitutioneel Eczeem), neurologische problematiek (bijvoorbeeld epilepsie), 

chromosomale afwijkingen (bijvoorbeeld syndroom van Turner), tumoren en 

aandoening van het bewegingsapparaat (bijvoorbeeld Reuma). De ziektebeelden 

variëren in ernst, progressie en prognose (“De Schans”, n.d.).  
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Vooralsnog zijn er over de aantallen chronische zieke kinderen in Nederland 

geen exacte prevalentiecijfers bekend. Volgens Elich en Sinnema (2001) is er bij 

ongeveer 20 % van alle kinderen sprake van een chronische ziekte. Bruil (1999) geeft 

aan dat naar schatting 14% van de kinderen tussen de vijf en 15 jaar chronisch ziek is. 

Het hebben van een chronische ziekte speelt een permanente rol in het leven van een 

kind.  

 

2.4.1 Competentiebeleving bij chronisch zieke kinderen 

Uit onderzoek blijkt dat chronisch zieke kinderen een verhoogde kans op een lage 

competentiebeleving hebben. Ze zijn onder andere onzeker over hun prestaties en 

hebben een lage zelfwaardering (Barrera, 2005; Lahteenmaki et al., 2002). Seigel, 

Golden, Gough. Lashley en Sacker (1990) constateren dat kinderen met 

sikkelcelanemie, astma en diabetes een negatiever competentiebeleving hadden en 

daarbij depressiever waren. Uit het onderzoek van Hazzard en Angert (1986) komt 

naar voren dat kinderen met astma hoger scoren op de Piers- Harris Children’s Self 

concept Scale (Piers, 1984) dan de controle groep. Zij ervaren een positievere 

competentiebeleving wat volgens de onderzoekers te maken heeft met het 

compenseren door middel van ontkenning van problemen om op die manier een 

positief zelfbeeld te kunnen aanhouden. Andere onderzoeken concludeerden dat er 

geen significante verschillen zijn tussen chronische zieke kinderen en kinderen 

zonder een chronische ziekte wat betreft competentiebeleving (Harter, 1999; Heivel 

& schimmel, 1982; Pelletier & Le Page, 1999). Harter (1999) suggereert dat dit te 

maken heeft met het feit dat kinderen met een chronische ziekte opzettelijk af 

kunnen zien van het presenteren van een exact beeld van hun feitelijke waarneming. 

Er kan dan sprake zijn van het onbewust ontkennen van de eigen gebreken vanuit 

een defensieve behoefte om het eigen zelf te beschermen. Het zou echter ook zo 

kunnen zijn dat chronisch zieke kinderen zich goed hebben aangepast aan hun 

ziekte. 
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2.5 De relatie tussen competentiebeleving en spelling bij chronisch zieke kinderen 

 

Uit voorgaande literatuurstudie blijkt dat er een sterke relatie bestaat tussen 

competentiebeleving en spelling. Daarnaast lijkt er veel onduidelijkheid te bestaan 

over de competentiebeleving bij chronisch zieke kinderen. Onderzoeken laten 

hierover geen eenduidig beeld zien. Er is echter nader onderzoek nodig om een 

verband aan te kunnen tonen. De vraag is daarbij of competentiebeleving en spelling 

een rol spelen bij chronisch zieke kinderen en vooral, wat de rol van spelling is bij de 

vorming van competentiegevoelens bij chronisch zieke kinderen.  

 Onderzoek naar de samenhang tussen competentiebeleving en spelling toont 

aan dat er een sterk verband bestaat tussen deze begrippen (Coosemans, 1992; 

Mercer, 1997; Pretzlik et al., 2003). De grote invloed van spelling op het 

prestatiegedrag met betrekking tot schoolvaardigheden van kinderen en de aard van 

spellingsfouten verzekeren dit verband. Hierdoor gaat men ervan uit dat het slecht 

scoren op een spellingtoetsen, een negatief effect heeft op de competentiebeleving 

van chronisch zieke kinderen. Deze veronderstelling kan niet zonder twijfel worden 

aangenomen, aangezien er geen duidelijk beeld naar voren komt over de 

competentiebeleving bij chronisch zieke kinderen en in welke mate een chronische 

ziekte van invloed is op spelling. Het zou echter kunnen dat enkel de 

competentiebeleving wordt beïnvloedt door het gevoel niet sociaal competent te zijn. 

Uit onderzoek blijkt namelijk dat chronisch zieke kinderen moeite hebben met het 

maken van contact en hebben zelden hechte vriendschappen. Doordat chronisch 

zieke kinderen in de basisschoolleeftijd bewust zijn van de situatie ervaren zij minder 

plezier in het leven (Barrera et al., 2003). Bij kinderen die chronisch ziek zijn is de 

manier waarop het gezin met de situatie omgaat van groot belang voor de 

ontwikkeling van competentiegevoelens. De aanpassing van de moeder heeft effect 

op de psychologische aanpassing van het kind (Jelalian, 1997; Barrera et al., 2003). 

Wanneer de moeder zich goed kan aanpassen heeft dit ook een positief effect op de 

aanpassing van het kind. Bij een gebalanceerde familiestructuur ervaart het hele 
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gezin minder stress en kan het daardoor zich beter aanpassen aan de situatie 

(Houtzager, 1994). Het theoretisch model van Wallander en collega’s brengt enerzijds 

de risicofactoren die de aanpassing voor kinderen met een chronische ziekte 

moeilijker maken en anderzijds de beschermende factoren die de aanpassing 

bevorderen in kaart maakt. Het ‘Disability-Stress-Coping’ model gaat uit van drie 

niveaus namelijk  de mentale gezondheid, de lichamelijke gezondheid en het sociaal 

functioneren. De mate waarin ouders en kinderen zich aan kunnen passen aan de 

ziekte hangt af van deze factoren.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: ‘Disability-Stress-Coping’ model 

 

Om na te kunnen gaan wat de rol van spelling is bij de competentiebeleving 

van chronisch zieke kinderen wordt dit onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek 

Ziekte  
Diagnose 

Functionele afhankelijkheid 

Psychosociale stressors 
Cognitieve vaardigheden 
aanpassingsvaardigheden 

Intrapersoonlijke factoren 
Intrinsieke motivatie en competentie 

Sociaal- ecologische factoren 
Familieadaptatie en sociale steun 

Psychosociale stressors 
Gebeurtenissen  

Adaptatie  
Sociaal functioneren, mentale 
en lichamelijke gezondheid 
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probeert te achterhalen in hoeverre competentiebeleving en spelling een rol spelen bij 

chronisch zieke kinderen. 
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3. Onderzoeksopzet 

 

3.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek beschreven. In paragraaf 3.2 

wordt de probleemstelling uiteengezet en in paragraaf 3.3 worden de begrippen uit 

de probleemstelling belicht. In paragraaf 3.4 wordt de hypothese die voorafgaand 

aan het onderzoek is opgesteld omschreven. In de paragrafen 3.5 en 3.6 worden de 

populatie en steekproef en de onderzoeksinstrumenten beschreven. In de paragrafen 

3.7, 3.8 en 3.9 worden de dataverzameling, de datapreparatie en de data-analyse 

toegelicht.   

 

3.2 Probleemstelling 

 

De probleemstelling is als volgt geformuleerd: 

Wat is het verband tussen competentiebeleving en spelling bij chronisch zieke kinderen in de 

leeftijd van negen tot en met twaalf jaar op de Schans te Utrecht, een school voor langdurig 

zieke kinderen? 

 

3.3 Definiëring van begrippen 

 

De onderzoekseenheden zijn chronisch zieke kinderen in de leeftijd van negen tot en 

met twaalf jaar van de Schans te Utrecht. De kenmerken van de onderzoekseenheden 

zijn hun chronische ziekte, spellingsniveau en competentiebeleving. 

 

Begrippen uit de probleemstelling die nader gedefinieerd dienen te worden: 

 

Chronisch zieke kinderen zijn kinderen met een ziekte die langer dan drie maanden in 

een jaar aanwezig is of waardoor een kind langer dan een maand per jaar constant in 
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het ziekenhuis moet verblijven. Chronische ziektes zijn onder andere 

luchtwegaandoeningen, stofwisselingsstoornissen, aandoeningen van bloedsomloop, 

maag/ darmproblemen,  nier- en urogenitale aandoeningen, huidaandoeningen, 

neurologische problematiek, chromosomale afwijkingen, tumoren en aandoening 

van het bewegingsapparaat (“De Schans”, n.d.). 

 

Competentiebeleving is het besef iets te kunnen, het gevoel ergens goed in te zijn. Bij 

competentiebeleving wordt het eigen functioneren op verschillende gebieden of 

domeinen specifieker geëvalueerd. Harter (1985) deelt het begrip 

competentiebeleving op in vijf deelgebieden namelijk, schoolvaardigheden, sociale 

acceptatie, sportieve vaardigheden, fysieke verschijning en gedragshouding.  

 

Spelling kan gedefinieerd worden als complexe cognitieve activiteiten waarbij 

informatie uit verschillende deelsystemen samengevoegd dienen te worden 

(Henneman, 2000). Het niveau dat kinderen behalen op het CITO- 

Leerlingvolgsysteem toetsen voor spelling geeft aan of er sprake is van een 

achterstand of voorsprong op spelling. Spelling wordt in dit onderzoek uitgedrukt in 

ruwe scores van het CITO- leerlingvolg systeem voor spelling. 

 

3.4 Design 

 

Dit onderzoek heeft een toetsend karakter. Er is sprake van een cross- sectioneel 

onderzoek met één meetmoment. Voorafgaand was het mogelijk om aan de hand 

van het literatuuronderzoek een hypotheses op te stellen. Door middel van een 

toetsingsonderzoek kan nagegaan worden of de hypotheses aanvaard of verworpen 

moet worden. Bij dit toetsende onderzoek wordt verwacht dat er een relatie kan 

worden aangetoond tussen spelling en competentiebeleving bij chronisch zieke 

kinderen. In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt in de mate van achterstand 

op het gebied van spelling, namelijk of er sprake is van kleine, matige en grote 
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spellingsachterstand. Verondersteld kan worden dat de kinderen met een chronische 

ziekte meer onderwijs missen, door onder andere epileptische aanvallen, 

stemmingswisselingen door bloedsuikerschommelingen, waardoor zij allemaal een 

achterstand hebben omtrent spelling en ook allemaal een lager zelfbeeld hebben. Uit 

onderzoek blijkt namelijk dat een spellingsachterstand en competentiebeleving 

samenhangen (Coosemans, 1992; Kavale & Forness, 1996; Mercer, 1997; Elbaum & 

Vaughn, 2001; Pretzlik et al., 2003). Aangezien al deze kinderen effectief veel 

schooltijd missen zouden ze ook allemaal een achterstand moeten hebben en dus ook 

allemaal een slecht zelfbeeld. Omdat uit onderzoek blijkt dat problemen met spelling 

zorgen voor een lagere competentiebeleving kan verondersteld worden dat de mate 

van achterstand van invloed is op de competentiebeleving bij chronisch zieke 

kinderen. De vraag of alle chronisch zieke kinderen daadwerkelijk een 

spellingsachterstand hebben en daardoor ook allemaal een negatief zelfbeeld blijkt 

vooralsnog onbeantwoord.  

 

In dit onderzoek wordt tevens gekeken naar verschillen in leeftijd en sekse van de 

kinderen. Volgens Harter (1985) zijn er verschillen tussen jongere en oudere kinderen 

op de basisschool met betrekking tot competentiegevoelens. Voor kinderen in de 

laatste groepen van de basisschool, groep zeven en acht zijn schoolvaardigheden van 

grotere invloed op de competentiebeleving dan voor kinderen in groep vijf en zes. 

Uit onderzoek blijkt tevens dat oudere kinderen meer begrip hebben over de 

complicaties van hun ziekte wat kan resulteren in een negatievere 

competentiegevoelens (Barrera et al., 2003). Aangenomen mag worden dat kinderen 

in groep zeven en acht met een spellingsachterstand een lagere competentiebeleving 

hebben dan kinderen in groep vijf en zes. Evenzeer zijn er verschillen in sekse te 

verwachten, omdat uit onderzoek blijkt dat er bij meisjes meer sprake is van 

internaliserende problematiek dan bij jongens (Wicks-Nelson & Israel 2006). Meisjes 

hebben daardoor een lagere competentiebeleving hebben dan jongens. 
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Op basis van deze overwegingen is de hypothese als volgt: 

Er bestaat een relatie tussen competentiebeleving en spelling bij chronisch zieke 

kinderen, zij die een spellingsachterstand hebben en meer moeite hebben met spelling 

kijken op een negatieve manier naar zichzelf.  

 

Aan de hand de hypothese zijn de volgende proposities opgesteld: 

1. Chronisch zieke kinderen zonder spellingsachterstand hebben een 

bovengemiddelde en hoge competentiebeleving. Zij hebben minder moeite met 

spellingstoetsen waardoor zij zich competenter voelen. 

2. Chronisch zieke kinderen met een kleine spellingsachterstand hebben een 

benedengemiddelde competentiebeleving. Doordat zij meer moeite hebben met 

spelling dan kinderen zonder spellingsachterstand ervaren zij minder positieve  

competentiegevoelens. 

3. Chronisch zieke kinderen met een matige tot grote spellingsachterstand hebben een 

lage competentiebeleving. Zij hebben veel moeite met spelling en beoordelen 

zichzelf op een negatievere wijze.  

4. Bij chronisch zieke kinderen met een spellingsachterstand hebben meisjes een 

lagere competentiebeleving dan jongens. Meisjes laten meer internaliserende 

problematiek zien waardoor zij zichzelf op een negatievere manier zien dan 

jongens. 

5. Chronisch zieke kinderen in groep zeven en acht hebben een lagere 

competentiebeleving dan chronisch zieke kinderen in groep vijf en zes. Oudere 

kinderen zijn zich meer bewust van hun ziekte waardoor zij negatievere 

competentiegevoelens ervaren dan jongere chronisch zieke kinderen in groep vijf 

en zes.  
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3.5 Steekproef 

 

De onderzoekspopulatie bestaat uit chronisch zieke kinderen in de leeftijd van negen 

tot twaalf jaar van De Schans te Utrecht. De Schans is een school die onderwijs biedt 

aan chronisch zieke kinderen. In dit onderzoek is er sprake van een aselecte 

steekproef. Dit houdt in dat de gegevens slechts generaliseerbaar zijn naar 

chronische zieke kinderen in de leeftijd van negen tot twaalf jaar van De Schans. 

Ondanks de beperkingen van dit onderzoek waardoor een grotere en aselecte 

steekproef niet mogelijk is, kan echter de relatie tussen competentiebeleving en 

spelling bij chronisch zieke kinderen worden aangetoond voor de desbetreffende 

onderzoekspopulatie. De populatie omvat 26 chronische zieke kinderen uit de 

groepen, vijf, zes, zeven en acht van De Schans. 

 

3.6 Instrumenten 

 

Er wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van een tweetal onderzoeksinstrumenten 

om de constructen te operationaliseren, namelijk de CBSK en de CITO Leerling- en 

onderwijsvolgsysteem (LVOS). De kernbegrippen competentiebeleving en spelling 

zullen eveneens geoperationaliseerd worden. 

 

3.6.1 Competentiebeleving 

Om competentiebeleving bij chronisch zieke kinderen te meten, is gebruik gemaakt 

van de CBSK. Deze test geeft een indruk van de wijze waarop een kind zichzelf 

ervaart en hoe hij/zij zijn eigen vaardigheden en/of adequaatheid op een aantal 

relevante deelgebieden inschat. De CBSK is een Nederlandse versie van Harter's Self 

Perception Profile for Children (Veerman, 1997). De CBSK kan afgenomen worden bij 

kinderen van 8 tot en met 12 jaar. De test kan groepsgewijs of individueel worden 

afgenomen. De CBSK wordt onderverdeeld in zes verschillende deelgebieden. Vijf 

deelgebieden vertegenwoordigen de specifieke domeinen van competentiebeleving 
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en een zesde deelgebied meet globale zelfwaardering als overkoepelend begrip. De 

zes deelgebieden zijn schoolvaardigheden (Hoe kijkt het kind tegen zijn/haar 

schoolprestaties aan), sociale acceptatie (Kan hij/zijn makkelijk vrienden maken), 

sportieve vaardigheden (Hoe vindt hij/zij in sport), fysieke verschijning (Hoe vindt 

hij/zij zichzelf eruit zien), gedragshouding (Denkt het kind zich te gedragen zoals 

van hem/haar wordt verwacht) en gevoel van eigenwaarde (Hoe is zijn/haar 

algemeen gevoel van eigenwaarde). De test bestaat uit 36 items. Elke subschaal 

bestaat uit 6 items, die zijn geformuleerd in paarsgewijze tegenstellingen, 

bijvoorbeeld: ‘Sommige kinderen doen altijd allerlei dingen met een heleboel andere 

kinderen’ maar ‘Andere kinderen doen de dingen meestal in hun eentje’. Het kind 

kiest eerst welke van de twee uitspraken hij of zij het meest bij zichzelf vindt passen 

en geeft vervolgens aan of de gekozen uitspraak ‘een beetje waar’ of ‘helemaal waar’ 

is voor hem of haar (Veerman et al., 1997). Elk antwoord krijgt een score op een 

vierpuntsschaal. Het antwoord wat volgens de CBSK het meest competent is krijgt 

vier punten en het antwoord dat het minst competent is één punt. Evenzeer geven de 

afzonderlijke percentielscores aan hoe competent het kind is in vergelijking met 

andere kinderen. De afname van de CBSK duurt ongeveer 20 minuten, de scoring 5 

minuten en de interpretatie ongeveer 10 minuten. 

De betrouwbaarheid van de CBSK is nagegaan door de zes CBSK- subschalen 

de α -coëfficiënten voor interne consistentie en stabiliteitscoëfficiënten te berekenen. 

De α- coëfficiënt voor interne consistentie duidt in hoeverre van item tot item 

hetzelfde wordt gemeten aan en is geeft een indicatie voor de homogeniciteit van 

elke subschaal weer. Ten aanzien van de betrouwbaarheid kan geconcludeerd 

worden dat de coëfficiënten voor fysieke verschijning (.82) goed zijn en voor de 

overige subschalen redelijk, variërend van .68 tot .78. De betrouwbaarheid van de 

CBSK is aanvaardbaar ( Veerman et al, 1997). 

Om na te gaan of de CBSK meet wat er beoogd te worden is de validiteit van 

de CBSK door de auteurs onderzocht. Omdat de CBSK niet opgesteld is om, als doel 

op zich, een bepaald criterium te voorspellen, maar wel om te differentiëren tussen 
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kinderen met een lage en een hoge competentiebeleving zijn de validiteitgegevens te 

beschouwen als begripsvaliditeit. Ten aanzien van de validiteit kan geconcludeerd 

worden dat deze als ‘matig’ te beoordelen is ( Veerman et al., 1997). 

De beoordeling van de COTAN in 1998 met betrekking tot de CBSK geeft aan 

dat de CBSK op de punten; uitgangspunten bij de testconstructie, kwaliteit 

testmateriaal, kwaliteit handleiding, betrouwbaarheid en begripsvaliditeit voldoende 

tot goed scoort, met uitzondering van de criteriumvaliditeit (Evers, Van Vliet-Mulder 

& Groot, 2000). Hier is echter nog geen onderzoek naar gedaan.  

 

3.6.2 Spelling 

Om het spellingsniveau bij chronisch zieke kinderen vast te stellen is gebruik 

gemaakt van het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LVOS). Aan de hand van het 

leerling- en onderwijsvolgsysteem van het CITO kan door middel van toetsen de 

vordering of vooruitgang van leerlingen op schoolvaardigheden worden bepaald. 

Het leerling- en onderwijsvolgsysteem van het CITO is bedoeld voor kinderen in het 

basisonderwijs, groep 1 tot en met 8. De toetsen kunnen groepsgewijs of individueel 

worden afgenomen. Om te bepalen of er sprake is van een  spellingsachterstand 

krijgt de leerling een spellingstoets die bij haar of zijn leerjaar aansluit. De 

spellingstoets is in de vorm van een dictee dat in een laag tempo afgenomen wordt. 

Voor iedere afname zijn er twee dictees beschikbaar: een eenvoudig en een wat 

moeilijker dictee. Voor elk dictee is een aantal spellingcategorieën geselecteerd. Van 

elke categorie zijn enkele opgaven opgenomen. De scores worden uiteindelijk 

omgerekend in percentielscores. Aan de hand van de scores kan de 

spellingsachterstand van leerlingen bepaald worden.  

 

3.7 Dataverzameling 

 

In maart 2008 is van de directie van De Schans te Utrecht toestemming gekregen om 

bij de groepen vijf, zes, zeven en acht de CBSK af te nemen. De afname van de CBSK 
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was ook in het belang van de school waardoor er geen toestemming van de ouders 

nodig was. De CBSK is in april en mei door alle deelnemende kinderen ingevuld. 

Door de kinderen de CBSK apart in te laten vullen is gedurende de afname geen 

mogelijkheid geweest om elkaar te beïnvloeden bij het invullen van de 

antwoordcategorieën. 

 

Om na te gaan of er een relatie bestaat tussen competentiebeleving en spelling bij 

chronisch zieke kinderen zijn de gegevens van spellingtoetsen uit het Leerling- en 

onderwijsvolgsysteem van het CITO bij de school opgevraagd.  

 

3.8 Datapreparatie 

 

Om de data te verwerken wordt een datapreparatie uitgevoerd: 

 

Tabel 1: Competentiebeleving: Indeling in gradatie (Veenman et al., 1997). 

Indeling scores 

CBSK 

  

Percentielscore Gradatie Verwoording 

<15 I Lage competentiebeleving 

15-35 II Benedengemiddelde 

competentiebeleving 

36-84 III Hooggemiddelde 

competentiebeleving 

>85 IIII Hoge competentiebeleving 

 

Bij de interpretatie van de scores worden de scores ten op zichten van een normale 

populatie vergeleken. Percentielscores van 15 en lager kan als afwijkend worden 

geïnterpreteerd, terwijl percentielscores boven de 84 wijzen op een hoger dan 

gemiddelde competentiebeleving. Het 15e en 85e percentiel zijn in het 

competentiebelevingsprofiel aangeduid. Percentielscore van 15 hoort nog net bij het 
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‘normale gebied’ en 85 valt net buiten het normale gebied. Door de percentielscores 

in vier gradaties onder te verdelen kan een nauwgezet beeld van de 

competentiebeleving weer gegeven worden. 

 

Tabel 2: Spelling: Indeling in achterstand in maanden waarbij 10 maanden geldt als een achterstand van één 

jaar. 

Indeling scores 

LVOS 

  

DLE Gradatie Verwoordin

g 

<6 I Klein 

6-10 II Middelmatig 

>10 III Groot 

 

3.9 Data- analyse 

 

Voor het toetsen van de hypothese worden meerdere testen gebruikt. De algemene 

hypothese en de bovenstaande proposities 1-3 worden getoetst door middel van een 

correlatietoets. De relatie wordt bovendien gecorrigeerd voor groep en sekse. 
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4. Resultaten 

 

Competentiebeleving kan gedefinieerd worden als: ‘het gevoel hebben van ergens 

goed in zijn’.  De competentiebeleving van een kind wordt bepaald door te kijken 

naar de beoordeling van een kind op de verschillende deelgebieden, zoals zijn/haar 

schoolse vaardigheden, sociale acceptatie, sportieve vaardigheden, fysieke 

verschijning, gedragshouding  en gevoel van eigenwaarde (Veerman, 1997). 

Aangezien competentiebeleving zes deelgebieden omvat, wordt in hoofdstuk 4 een 

specificatie van de verschillende deelgebieden in relatie tot spelling weergegeven. 

Achtereenvolgens worden de volgende resultaten besproken: de relatie tussen 

competentiebeleving, spelling, groep en sekse. Daarnaast wordt spelling bij 

chronisch zieke kinderen toegelicht en volgt een conclusie. 

 

4.1 Onderzoeksresultaten 

 

4.1.1 De relatie tussen competentiebeleving en spelling bij chronisch zieke kinderen 

 

Tabel 3. Correlaties van variabelen met betrekking tot spelling en de zes deelgebieden van competentiebeleving 

bij chronisch zieke kinderen. 

Competentiebeleving Spelling 

Schoolse vaardigheden .092 

Sociale acceptatie .024 

Sportieve prestaties .189 

Fysieke verschijning .100 

Gedragshouding .146 

Gevoel van Eigenwaarde .103 

 

Uit de tabel blijkt dat er een zwakke relatie bestaat tussen competentiebeleving en 

spelling bij chronisch zieke kinderen. De mate van achterstand met betrekking tot 

spelling is niet van invloed op de competentiebeleving van chronisch zieke kinderen. 

Dat er geen sprake is van een correlatie tussen bijvoorbeeld schoolse vaardigheden 
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en spelling bij chronisch zieke kinderen is tevens zichtbaar in figuur 3.  
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Figuur 3. Scatterplot van spellingsachterstand in maanden afgezet tegen schoolse 

vaardigheden. 
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4.1.2 Competentiebeleving, spelling en groep 

 

Tabel 4. Correlaties van variabelen met betrekking tot spelling, de zes deelgebieden van competentiebeleving en 

groep bij chronisch zieke kinderen (* = significant bij p ≤ .05, ** significant bij p ≤ .01). 

Competentiebeleving Spelling 

 Lage groepen 

(5 & 6) 

Hoge groepen 

(7 & 8) 

Schoolse vaardigheden .752** -.166 

Sociale acceptatie .107 -.036 

Sportieve prestaties .402 .103 

Fysieke verschijning .605* -.049 

Gedragshouding .268 .106 

Gevoel van Eigenwaarde .499* -.064 

 

Er blijkt een positieve relatie te zijn tussen spelling en schoolse vaardigheden bij 

kinderen uit de lage groepen (r = .752, p < .01). Verder is er een positief significant 

resultaat gevonden voor de relatie tussen spelling en fysieke verschijning bij 

kinderen uit de lage groepen (r = .605, p = .013). De relatie tussen spelling en gevoel 

van eigenwaarde bij kinderen uit de lage groepen blijkt tevens significant te zijn (r = 

.752, p = .049). Kinderen met een verschillende mate van spellingsachterstand laten 

een verschillend beeld zien binnen drie significante deelgebieden. Dit geldt voor 

schoolse vaardigheden, fysieke verschijning en het gevoel van eigenwaarde dat een 

kind over zichzelf heeft. Voor de relatie die bestaat tussen schoolse vaardigheden en 

spelling bij de lage groepen geldt dat 18.75% van de kinderen een matige 

spellingsachterstand heeft en scoort benedengemiddeld op schoolse vaardigheden. 

Daarentegen heeft 75% van de kinderen een grote spellingsachterstand met een 

bovengemiddelde score op schoolse vaardigheden. Betreft de relatie tussen spelling 

en fysieke verschijning bij de lage groepen blijkt dat 18.75% van de kinderen een 

matige spellingsachterstand heeft en daarnaast benedengemiddeld scoort op fysieke 

verschijning, terwijl 75% van de kinderen een grote spellingsachterstand heeft en 
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bovengemiddeld scoort op fysieke verschijning.  

Het verband tussen spelling en gevoel van eigenwaarde bij de lage groepen geeft aan 

dat 18.75% van de kinderen een matige spellingsachterstand heeft en 

benedengemiddeld scoort op gevoel van eigenwaarde, terwijl 75% van de kinderen 

een grote spellingsachterstand heeft en bovengemiddeld scoort op gevoel van 

eigenwaarde.  

 

4.1.3 Competentiebeleving, spelling en sekse 

 

Tabel 5. Correlaties van variabelen met betrekking tot spelling, de zes deelgebieden van competentiebeleving en 

sekse bij chronisch zieke kinderen. 

Competentiebeleving Spelling 

 Jongens Meisjes 

Schoolse vaardigheden .157 -.004 

Sociale acceptatie -.056 .142 

Sportieve prestaties .125 .261 

Fysieke verschijning .165 .029 

Gedragshouding .328 -.033 

Gevoel van Eigenwaarde .256 -.019 

 

 

Uit tabel 5 blijkt dat er geen significante relatie bestaat tussen competentiebeleving 

en spelling als het gaat om het verschil tussen jongens en meisjes. Sekse is niet van 

invloed op de relatie tussen competentiebeleving en spelling bij chronisch zieke 

kinderen. 
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4.1.4 Competentiebeleving, spelling, groep en sekse 

 

Tabel 6. Correlaties van variabelen met betrekking tot spelling, de zes deelgebieden van competentiebeleving, 

groep en sekse bij chronisch zieke kinderen (* = significant bij p ≤ .05, ** significant bij p ≤ .01). 

Competentiebeleving Spelling 

 Lage  

groepen 

jongens 

Hoge 

groepen 

jongens 

Lage 

groepen 

meisjes 

Hoge 

groepen 

meisjes 

Schoolse vaardigheden .484** -.211 .660 -.132 

Sociale acceptatie .053 -.187 .290 .092 

Sportieve prestaties .319 -.168 .426 .362 

Fysieke verschijning .692* -.213 .372 .038 

Gedragshouding .219 457 .314 -.142 

Gevoel van Eigenwaarde .828** -.205 -.058 .029 

 

Er blijkt een positieve relatie te bestaan tussen spelling en schoolse vaardigheden bij 

de jongens uit de lage groepen (r = .484, p < .01). Daarnaast is er een positief 

significant resultaat gevonden voor de relatie tussen spelling en fysieke verschijning 

bij de jongens uit lage groepen (r = .692, p = .027). De relatie tussen spelling en gevoel 

van eigenwaarde bij jongens uit de lage groepen blijkt tevens significant te zijn (r = 

.828, p < .01). De jongens uit de lage groepen met een verschillende mate van 

spellingsachterstand laten een verschillend beeld zien binnen de drie significante 

deelgebieden te weten schoolse vaardigheden, fysieke verschijning en gevoel van 

eigenwaarde. Met betrekking tot de relatie tussen schoolse vaardigheden en spelling 

bij jongens uit de lage groepen geldt dat 22.22% van de jongens een matige 

spellingsachterstand heeft en scoort benedengemiddeld op schoolse vaardigheden. 

77.77% van de jongens daarentegen heeft een grote spellingsachterstand en scoort 

bovengemiddeld op schoolse vaardigheden. Gezien de relatie tussen spelling en 

fysieke verschijning bij jongens uit de lage groepen blijkt dat 22.22% een matige 
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spellingsachterstand heeft en benedengemiddeld scoort op fysieke verschijning, 

terwijl 77.77% van de jongens een grote spellingsachterstand heeft en 

bovengemiddeld scoort op fysieke verschijning. Betreft het verband tussen spelling 

en gevoel van eigenwaarde bij jongens uit de lage groepen blijkt dat 22.22% van de 

jongens een matige spellingsachterstand heeft en benedengemiddeld scoort op 

gevoel van eigenwaarde, terwijl 77.77% van jongens een grote spellingsachterstand 

heeft en bovengemiddeld scoort op gevoel van eigenwaarde.  

 

4.1.5 Spelling bij chronisch zieke kinderen 

 

Chronisch zieke kinderen hebben moeite met spelling: 9.40% van de kinderen heeft 

een kleine achterstand, 15.60% heeft een matige achterstand en 75.00% van de 

kinderen heeft een spellingsachterstand van ten minste 10 maanden. Dit is zichtbaar 

in figuur 4. 
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Figuur 4. Histogram met de gemiddelde spellingsachterstand in maanden van de kinderen. 

 

5. Conclusies en discussie 

 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat chronisch zieke kinderen veel moeite hebben 

met spelling, namelijk 75% van de kinderen heeft een achtertand van minstens één 

jaar. In dit onderzoek komt naar voren dat de spellingsachterstand niet gerelateerd is 

aan hoe de kinderen zichzelf zien. Er bestaat geen relatie tussen competentiebeleving 

en spelling bij chronisch zieke kinderen. Enkele significante resultaten zijn gevonden 

in de twee subgroepen groep en sekse. Deze uitkomsten zijn echter voornamelijk te 

wijten aan het gering aantal kinderen in deze groepen, waardoor geen uitspraak 

gedaan worden over de gevonden significante resultaten. Er kan slechts worden 

geconcludeerd dat de chronisch zieke kinderen van De Schans in Utrecht een grote 

spellingsachterstand hebben en dat deze achterstand niet in verband kan worden 

0-6 6-10 >10 
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gebracht met de wijze waarop kinderen zichzelf op schoolse vaardigheden, sociale 

acceptatie, sportieve vaardigheden, fysieke verschijning, gedragshouding  en gevoel 

van eigenwaarde beoordelen. 

Spellingsproblemen worden veroorzaakt door onvoldoende automatisering van 

spellingsregels (Struiksma, Van der Leij & Vierijra, 1997). Daarbij hebben kinderen 

met een spellingsachterstand veelal een trage informatieverwerking. Zij zijn niet in 

de mogelijkheid om de verworven kennis over de spellingsregels te blijven 

onthouden (Van der Leij, 1998). Naarmate de spellingsachterstand groter wordt kan 

dit invloed hebben op hoe kinderen zichzelf op verschillende gebieden beoordelen, 

bijvoorbeeld schoolvaardigheden. Slecht functioneren op school kan bij chronisch 

zieke kinderen een negatieve zelfwaardering tot gevolg hebben. Het hebben van een 

chronische ziekte vergroot immers de kans op een lage competentiebeleving. De 

vraag is echter of bij deze groep kinderen een spellingsachterstand gerelateerd mag 

worden aan hoe zij zichzelf beoordelen.  

In dit onderzoek is gezocht naar een mogelijke relatie tussen competentiebeleving en 

spelling bij chronisch zieke kinderen. Om dit onderzoek mogelijk te maken is gebruik 

gemaakt van twee meetinstrumenten, te weten: de CBSK en de spellingstoetsen uit 

het leerling- en onderwijsvolgsysteem van het CITO. Het onderzoek is uitgevoerd 

onder vierendertig kinderen in de groepen vijf, zes, zeven en acht van De Schans te 

Utrecht. Doordat er sprake is van een aselecte steekproef zijn de 

onderzoeksresultaten slechts generaliseerbaar voor chronische zieke kinderen in de 

leeftijd van negen tot twaalf jaar van De Schans. Om uitspraken te kunnen doen over 

grotere populaties is verder onderzoek noodzakelijk. 

 

Een interessant gegeven is dat dit onderzoek verricht is bij chronisch zieke kinderen. 

Doordat uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 75% van de kinderen een grote 

spellingsachterstand heeft, terwijl deze achterstand niet toe te schrijven valt aan de 

wijze waarop kinderen zichzelf op verschillende gebieden beoordelen, wordt de 

vraag opgeroepen in hoeverre een chronische ziekte een voorspeller is voor een 
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spellingsachterstand. Het hebben van een chronische ziekte kan er voor zorgen dat er 

veel sprake is van schoolverzuim, waardoor spellingsregels niet eigen gemaakt 

kunnen worden. Het hebben van een chronische ziekte kan er voor zorgen dat er veel 

sprake is van schoolverzuim waardoor spellingsregels niet eigen gemaakt kunnen 

worden. Bij schoolverzuim kan de oorzaak daarvan liggen bij het wegblijven van 

school door veelvuldig artsenbezoek en/of ziekenhuisopnames. Schoolverzuim 

houdt tevens in dat kinderen wél op school aanwezig zijn, maar minder alert zijn 

door ziekte. Een voorbeeld hiervan kan een epileptische aanval zijn, waarna het kind 

tijd nodig heeft bij te komen. Dit kan dagen tot weken duren, waardoor de 

automatiering van spellingsregels wordt bemoeilijkt.  

 

Daarnaast zijn enkele significante resultaten gevonden in de twee subgroepen groep 

en sekse. Aan deze gegevens kunnen echter geen conclusies worden verbonden 

gezien het gering aantal kinderen in deze subgroepen. Verder onderzoek met  een 

grotere onderzoeksgroep is essentieel. 

 

Evenzeer zijn er enkele kanttekeningen te plaatsen bij de interpretatie van de 

onderzoeksgegevens. Omdat het slechts een kleine onderzoeksgroep betrof kan er 

geen conclusie worden getrokken over de gevonden significante resultaten. Om na te 

kunnen gaan of groep of sekse een rol spelen bij de competentiebeleving van 

chronische zieke kinderen met een spellingsachterstand zal eenzelfde onderzoek 

verricht dienen te worden met een grotere onderzoeksgroep. Van belang is tevens 

om rekening te houden met sociaal wenselijke antwoorden. Vanuit een 

psychodynamisch perspectief kunnen chronisch zieke kinderen de realiteit 

ontkennen omdat voor deze kinderen de realiteit teleurstellend en frustrerend kan 

zijn. De kinderen zullen zichzelf beoordelen als competent vanuit een defensieve 

behoefte om het eigen zelf te beschermen (Harter, 1999). Daarbij kan afgevraagd 

worden of deze kinderen over voldoende ontwikkelde capaciteiten beschikken om 

een realistisch onderscheid te kunnen maken tussen hun werkelijke zelf en hun 
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ideale zelf. Vanwege hun mogelijke ontwikkelingsachterstand lopen zij de kans hun 

eigen competentie te hoog in te schatten. Het is tevens de vraag of de kinderen op 

deze leeftijd bezig zijn met zichzelf op verschillende deelgebieden te beoordelen. Het 

hebben van een chronische ziekte vergt veel aanpassingsvermogen en heeft veel 

invloed op het leven van de kinderen. De kinderen zijn wellicht meer bezig met hoe 

zij om moeten gaan met hun ziekte dan met hoe competent zij zichzelf vinden. Voor 

vervolgonderzoek is het beter om rekening te houden met de ontwikkeling van deze 

groep kinderen.  

 

In dit onderzoek is nagegaan of er een relatie bestaat tussen competentiebeleving en 

spelling bij chronisch zieke kinderen. Uit de resultaten blijkt deze relatie niet te 

bestaan, echter heeft het merendeel van de kinderen een zorgwekkende 

spellingsachterstand. Interessant vervolgonderzoek zou kunnen zijn om te kijken 

naar de invloed van een chronische ziekte op spelling. Uitkomsten van dat 

onderzoek kunnen aanwijzen waar de nadruk binnen de school voor deze 

onderzoeksgroep gelegd dient te worden.  
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Bijlage 1  
 

Tabel 7:  tweeëndertig kinderen onderverdeeld per sekse en groep. 

 

 

 

Kinderen j/m Groep 

1 J 8 

2 J 8 

3 J 8 

4 J 8 

5 M 8 

6 M 8 

7 M 8 

8 M 8 

9 J 7 

10 J 7 

11 J 7 

12 J 7 

13 M 7 

14 M 7 

15 M 7 

16 M 7 

17 J 6 

18 J 6 

19 J 6 

20 J 6 

21 M 6 

22 M 6 

23 M 6 

24 M 6 

25 J 5 

26 J 5 

27 J 5 

28 J 5 

29 J 5 

30 J 5 

31 M 5 

32 M 5 
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Bijlage 2 
 

Tabel 8: Totaalscores per deelgebied van de CBSK van tweeëndertig kinderen uit de groepen vijf, zes, zeven en 

acht van De Schans in Utrecht. 

Naam Schoolse 

vaardig 

heden  

Sociale 

acceptatie  

Sportieve 

prestaties  

Fysieke ver- 

schijning  

Gedrags- 

houding  

Gevoel van 

eigen- 

waarde  

1 45 98 96 61 36 69 

2 24 36 8 12 36 24 

3 45 94 43 32 88 83 

4 45 29 43 32 13 69 

5 35 74 68 14 24 12 

6 47 2 4 0 52 9 

7 47 33 42 24 52 51 

8 25 66 2 9 52 21 

9 5 6 1 3 51 10 

10 24 29 63 51 36 83 

11 56 94 80 51 66 57 

12 5 47 43 12 83 34 

13 47 12 30 6 7 21 

14 9 66 76 91 36 62 

15 59 44 30 24 14 33 

16 4 98 14 61 98 99 

17 95 98 96 91 95 96 

18 56 60 63 32 78 83 

19 68 88 43 19 23 45 

20 95 10 14 91 36 96 

21 25 17 1 40 94 76 

22 91 66 76 48 67 9 

23 79 33 85 78 14 51 

24 69 82 68 54 83 51 

25 45 77 14 17 13 57 

26 1 47 3 21 8 24 

27 34 24 14 8 88 57 

28 24 17 72 17 36 24 

29 24 0 0 25 66 0 

30 19 88 8 91 8 34 

31 59 66 56 91 36 76 

32 35 12 42 14 14 21 
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Bijlage 3 
 

Tabel 9: Totaal aantal maanden spellingsachterstand van tweeendertig kinderen in de groepen vijf, zes, zeven en 

acht van De Schans in Utrecht. 

 
 
 

Naam Spellingsachterstand 

in maanden 

1 0 

2 16 

3 18 

4 13 

5 38 

6 18 

7 9 

8 0 

9 24 

10 26 

11 35 

12 26 

13 35 

14 18 

15 10 

16 29 

17 17 

18 19 

19 11 

20 26 

21 17 

22 22 

23 23 

24 17 

25 11 

26 5 

27 10 

28 11 

29 7 

30 14 

31 11 

32 6 


