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VOORWOORD 

 

Het onderwerp van mijn masterscriptie was voor mij een logische keuze. 

Regelmatig stoor ik me aan spelfouten in folders, nieuwsbrieven, advertenties en 

andere communicatiemiddelen. Of het hierbij gaat om een tekst van een 

professional of van de overbuurman: spelfouten ergeren me. Dit onderzoek bood 

me de kans om uit te zoeken wat nu precies de effecten zijn van spelfouten, en of 

anderen dit net zo vervelend vinden als ikzelf. 

 

Mijn kritische houding ten aanzien van spelfouten, neemt niet weg dat ik zelf ook 

wel eens de mist in ga. Zo maakte ik een typische d/t-fout in een mail aan mijn 

scriptiebegeleider. Door verwarring van persoonsvorm en voltooid deelwoord, kreeg 

het woord ‘vertraagt’ van mij onterecht een -d. Helaas is mijn begeleider Frank 

Jansen ook gespitst op spelfouten, en werd ik subtiel geattendeerd op mijn fout. 

 

Hoewel ik dit onderzoek met veel plezier heb uitgevoerd, het is tenslotte een 

onderwerp dat mij altijd erg bezig houdt, ben ik toch blij dat het erop zit. Graag wil 

ik mijn dank uitspreken naar enkele personen. Allereerst wil ik Frank Jansen 

bedanken, die met zijn humor en deskundigheid een waardevolle scriptiebegeleider 

is gebleken. Daarnaast bedank ik Daniël Janssen, voor zijn beoordeling van dit 

onderzoek. Lieke, bedankt dat je naar Lunetten bent gefietst om me te helpen bij 

het invoeren van mijn data. Ook bedank ik alle vrienden, familieleden, huisgenoten, 

kennissen, studenten en treinreizigers die deel hebben genomen aan mijn 

onderzoek. Mijn speciale dank gaat tot slot uit naar Laurens, voor al zijn hulp en 

geduld.  

 

Ellen de Roo 

Utrecht, augustus 2010 

 

 



     

SAMENVATTING 

 

Dit onderzoek trachtte na te gaan, wat de invloed is van het foutief niet toevoegen 

van een -t aan de stam van een werkwoord, in de derde persoon enkelvoud. De 

verwachting was dat het aantal fouten hierbij een belangrijke rol zou spelen. 

Volgens Jansen (2009) wordt een enkele spelfout de schrijver vergeven, en treedt 

er pas een negatief effect op wanneer dezelfde spelfouten systematisch worden 

gemaakt, zodat de lezer gaat beseffen dat de schrijver de spellingsregels 

onvoldoende beheerst. Op basis van deze verwachting, is allereerst door middel 

van een kwalitatief onderzoek vastgesteld bij hoeveel spelfouten lezers beseffen dat 

de schrijver systematisch dezelfde fout maakt. Vijftien proefpersonen lazen de tekst 

van een wijkfolder met daarin vijftien spelfouten hardop voor, en spraken hierbij 

hun gedachten uit. Tien personen wisten de fouten in de tekst niet te ontdekken, en 

vijf personen detecteerden de fouten wel. Op basis van de uitspraken van deze 

personen is vastgesteld dat lezers bij vier fouten nog niet beseffen dat steeds 

dezelfde regel wordt geschonden, en dat ze bij acht fouten wel door hebben dat de 

schrijver een ontoereikende regelkennis heeft.  

 

Op basis van de gegevens uit het eerste onderzoek, is het tweede onderzoek 

opgezet. Dit kwantitatieve onderzoek trachtte na te gaan, wat de invloed is van 

foutfrequentie op tekstwaardering, overtuigingskracht, imago en leesgemak. Van 

dezelfde wijkfolder werden drie versies gemaakt, een conditie met nul fout, een 

conditie met vier fouten en één met acht spelfouten. In totaal lazen 173 mensen 

één van deze versies, en beantwoordden ze aansluitend verschillende vragen over 

de tekst. De resultaten laten zien dat proefpersonen die de tekst met acht fouten 

lazen, de schrijver slordiger vinden dan de mensen die de tekst met nul of vier 

fouten lazen. Ook blijkt dat de lezers van de tekst met acht fouten meer gedachten 

hadden over de schrijver. Dit resultaat komt overeen met de bevindingen van Areni 

& Sparks (2005), die concludeerden dat lezers meer gedachten hebben over de 

schrijver bij het lezen van een tekst met powerless language, dan bij een tekst met 

powerful language. D/t-fouten zouden ook gezien kunnen worden als een kenmerk 

van powerless langugage; het zijn oppervlakkige tekstkenmerken die afleiden van 

de verwerking van de boodschap, en geen inhoudelijke bijdrage leveren. Hiernaast 

lijken d/t-fouten te fungeren als perifere cue: het aantal gedachten over de 

schrijver is groter bij meer d/t-fouten, wat betekent dat er minder vaak een 

kritische afweging van de argumenten plaatsvindt, omdat er meer aandacht is voor 

andere factoren. Verwerking van de boodschap vindt dan plaats via de perifere 

route (Petty & Cacioppo, 1986; Petty & Wegener, 1999).  

 



     

Er werden verder geen verschillen gevonden tussen de drie condities; het blijkt dat 

d/t-fouten vrijwel geen invloed hebben op tekstwaardering, imago, 

overtuigingskracht en leesgemak. Het ontbreken van resultaten is mogelijk te 

wijten aan het type spelfout dat is gebruikt, en het type communicatiemiddel dat is 

gemanipuleerd. Er zijn hiernaast wel aanwijzingen dat lezers een minimum aantal 

fouten nodig hebben (in dit geval meer dan vier), voordat ze beseffen dat de 

schrijver de spellingsregels niet beheerst.  
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1 INLEIDING 

 

Het Nederlands is geen gemakkelijk te leren taal: logica in de taalregels lijkt vaak te 

ontbreken, en vrijwel elke regel heeft wel een uitzondering. Dit geldt niet voor de 

vervoeging van regelmatige werkwoorden, waarbij er duidelijke regels zijn 

vastgelegd, die in principe eenvoudig toepasbaar zijn. Vooral wat betreft de 

tegenwoordige tijd enkelvoud, zou de vervoeging van werkwoorden geen problemen 

moeten opleveren; de stam krijgt simpelweg een extra -t in de tweede en derde 

persoon. Deze regel voor correcte werkwoordspelling wordt al op de basisschool 

aangeleerd.  

 

Ondanks de ogenschijnlijk simpele regels voor de werkwoordsvervoeging, worden er 

zeer regelmatig fouten gemaakt, en zeker niet enkel door laaggeschoolden of 

tweedetaalleerders. Politici, media, leraren, overheidsinstanties, wetenschappers; 

niet zelden worden zij betrapt op het foutief toepassen van de spellingsregels. Zo 

begon politica Penelope Marchena, van de partij Trots Op Nederland, begin januari 

haar politieke motivatie met de zin: ‘Rita Verdonk betekend voor mij een 

rechtvaardig beleid’. Enkele jaren geleden zorgde een belspelpresentatrice, tevens 

lerares, voor plaatsvervangende schaamte door tijdens een live-uitzending een -t te 

plaatsen achter het werkwoord in de zin: ‘Wat vind je in de huiskamer’? Dat ook de 

gebiedende wijs verwarring oplevert, wordt duidelijk in de straten van de gemeente 

Utrecht, waar de burger wordt aangesproken op zijn milieubewustzijn met de zin: 

’Houdt de straat schoon’. Tijdens een taaltoets van de Vrije Universiteit van 

Amsterdam, werd aan studenten gevraagd of ‘de commissie beantwoord’ goed was 

gespeld. Veertig procent gaf ten onrechte een bevestigend antwoord (Geelhoed, 

2010).  

 

Hoewel ervan uit mag worden gegaan dat vrijwel iedere Nederlander de 

basisprincipes van de werkwoordspelling kent, en de regels niet erg gecompliceerd 

zijn, worden er toch opvallend vaak fouten gemaakt. Er lijkt een discrepantie te 

bestaan tussen theorie en praktijk; het kennen van de regels biedt geen garantie 

voor een juiste toepassing ervan. Blijkbaar zijn de regels niet zo gemakkelijk uit te 

voeren als ze op het eerste gezicht lijken. ‘Wie op basis van de eenvoud van 

beschrijving van een systeem uitspraken doet over de eenvoud van het gebruik 

ervan maakt dan ook een fundamentele denkfout’ (Sandra, Brysbaert, Frisson en 

Daems, 2001). 

 

Toch zijn de reacties op dergelijke fouten in de werkwoordspelling vaak vernietigend. 

Arno Schrauwers, voorzitter van Stichting Nederlands, neemt de VU-studenten hun 
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d/t-fout zeer kwalijk. Hij vindt dat mensen die op die leeftijd nog d/t-fouten maken, 

het niet waard zijn om een universitaire studie te volgen (Geelhoed, 2010). Ook de 

politica en belspelpresentatrice werden publiekelijk afgerekend op hun fouten. Dat 

dergelijke fouten niet worden geaccepteerd, blijkt ook uit onderzoek van Assink 

(1988) naar de waardering van deze fouten. Fouten in de werkwoordspelling in de 

tegenwoordige tijd, worden volgens hem gewaardeerd met 62 punten op een schaal 

van 0 (geen schending) tot 100 (zware schending). Dit type fout wordt dus 

gewaardeerd als middelzwaar. Dus hoewel fouten in de werkwoordspelling niet 

ongewoon zijn, worden ze zeker niet geaccepteerd. Voor deze intolerantie ten 

opzichte van fouten in de werkwoordspelling, geven Sandra et al. (2001) de 

volgende verklaring: ‘Omdat de regels achter de werkwoordspelling logisch zijn, zijn 

fouten tegen die regels dus onlogisch’.  

 

De houding van lezers ten opzichte van fouten in de werkwoordspelling, staat in het 

huidige onderzoek centraal. Er is onderzocht wat de invloed is van deze spelfouten, 

en welke rol de foutfrequentie hierbij speelt. In het hierop volgende hoofdstuk wordt 

dieper ingegaan op de spellingsregels, en komen reeds bestaande theorieën over de 

invloed van taalfouten aan de orde. In hoofdstuk 3 wordt het eerste, kwalitatieve 

onderzoek besproken. In dit onderzoek wordt gekeken, bij welk aantal spelfouten de 

lezer van een tekst beseft dat de schrijver een bepaalde spellingsregel niet beheerst. 

Deze informatie is van belang, omdat de verwachting is dat lezers een enkele fout 

milder beoordelen dan een systematische schending van de regels. Dit onderzoek 

fungeert als uitgangspunt voor het tweede onderzoek, dat in hoofdstuk 4 aan de 

orde komt. In dit tweede onderzoek is onderzocht wat de invloed is van verschillende 

aantallen spelfouten, op tekstwaardering, imago en overtuigingskracht. Dit rapport 

besluit met een conclusie (hoofdstuk 5). 
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2 THEORIE OVER SPELLING EN SPELFOUTEN  

 

Dit hoofdstuk wordt begonnen met het toelichten van de spellingsregels in de 

tegenwoordige tijd enkelvoud. Hierna wordt toegelicht welke factoren een rol kunnen 

spelen bij het maken van fouten in de werkwoordspelling. Vervolgens komen enkele 

onderzoeken naar de invloed van (taal- en) spelfouten aan bod. Tot slot worden 

theorieën besproken die een rol kunnen spelen bij de invloed van spelfouten. 

 

2.1 DE SPELLINGSREGELS VAN DE TEGENWOORDIGE TIJD ENKELVOUD 

Spellingsregels worden in talloze studieboeken omschreven (onder andere: Braas & 

van der Pas, 2001; Halink, 2000). De regels voor de vervoeging van werkwoorden in 

de tegenwoordige tijd enkelvoud, komen op het volgende neer: 

 

Eerste persoon enkelvoud= stam (infinitief zonder -en)  

(2.1)  ik leid 

 

Tweede persoon enkelvoud= stam + -t  

(2.2) jij/je/u leidt 

(In de tweede persoon wordt er géén -t aan de stam toegevoegd, als je/jij achter de 

persoonsvorm staat, en er wordt logischerwijs ook geen -t aan de stam toegevoegd, 

als de stam al op een -t eindigt). 

 

Derde persoon enkelvoud= stam + -t  

(2.3) hij/zij/ze/het/men leidt 

 

2.2 DETERMINANTEN VAN FOUTEN IN DE WERKWOORDSPELLING 

Zoals vermeld in de inleiding, lijkt er een verschil te bestaan tussen het kennen van 

de spellingsregels, en de toepassing hiervan. Er zijn blijkbaar factoren die een juiste 

vervoeging van werkwoorden bemoeilijken.  

 

Sandra, Frisson en Daems (1999) gaan ervan uit, dat homofone werkwoorden 

problemen opleveren bij vervoeging in de derde persoon enkelvoud, omdat ze 

hetzelfde klinken, maar anders worden geschreven. In voorbeeld 2.4 staan twee 

vormen van hetzelfde werkwoord die hetzelfde worden uitgesproken, maar anders 

worden geschreven in de eerste en derde persoon enkelvoud.  

(2.4) Ik schend / jij schendt 
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Volgens de onderzoekers kunnen homofone werkwoorden de vervoeging 

bemoeilijken, wanneer het ene homofoon volgens de CELEX database vaker 

voorkomt dan het andere homofoon.  

 

De onderzoekers toetsen hun theorie, door proefpersonen de juiste vervoeging te 

laten noteren van werkwoorden in de eerste en derde persoon enkelvoud. De 

onderzoekers verwachtten dat vervoegingen vaker problemen opleveren, wanneer 

het onjuiste homofoon vaker voorkomt. Deze aanname bleek grotendeels te kloppen. 

De resultaten laten zien dat er significant effect van frequentie optreedt, in de 

conditie waarbij het homofoon eindigend op -d vaker voorkomt dan het homofoon op 

-dt. In deze gevallen worden werkwoorden dus vaker foutief vervoegd, omdat de 

frequentie van het onjuiste homofoon een interfererende werking heeft. Er werd 

geen significant effect gevonden in de conditie waarbij het werkwoord op -dt 

frequenter is, of waarbij de beide homofonen even vaak voorkomen. 

 

Sandra et al. (1999) onderzochten hiernaast de invloed van de afstand tussen het 

onderwerp en de persoonsvorm. Er werden significant meer fouten gemaakt in 

bijzinnen waar het onderwerp en de persoonsvorm niet naast elkaar stonden. In 

hoofdzinnen waar de persoonsvorm wel direct naast het onderwerp stond, werden 

minder fouten gemaakt.  

 

2.3 DE INVLOED VAN TAAL- EN SPELFOUTEN EN DE ROL VAN FOUTFREQUENTIE 

Dat taal- en spelfouten de gemoederen bezig houden, hoeft niet wetenschappelijk te 

worden aangetoond. Er bestaat echter weinig onderzoek naar welke invloed taal- en 

spelfouten dan precies hebben. Slechts enkele onderzoekers hebben zich aan dit 

vraagstuk gewaagd, en de onderzoeksresultaten lopen sterk uiteen. 

 

Kloet, Renkema en Van Wijk (2003) onderzochten in twee experimenten de invloed 

van taalfouten op tekstwaardering, imago en overtuigingskracht. Taalfouten werden 

door hen opgedeeld in markeerfouten (onjuist gebruikte connectieven), en 

spelfouten. De onderzoekers manipuleerden twee soorten direct-mailbrieven: een 

brief met fondswerving als doel, en een brief gericht op het creëren van goodwill. Er 

werden vier versies gemaakt: een versie met markeerfouten, een versie met 

spelfouten, een versie met beide typen fouten en een foutloze versie. De 

gemanipuleerde spelfouten bestonden uit typefouten, d/t-fouten en onjuist 

hoofdlettergebruik. In het tweede experiment werden enkele wijzigingen 

aangebracht. Zo was de foutdichtheid hoger, en bestonden de spelfouten uit 

typefouten, een onjuist gespeld voltooid deelwoord en woordherhaling. 
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In het eerste experiment werd alleen een effect gevonden op tekstwaardering, en 

dan specifiek op de begrijpelijkheid van de tekst. Markeerfouten bleken een 

negatieve invloed te hebben op de begrijpelijkheid van de goodwillbrief (F (2,294)= 

4.12; p< .01). In het tweede experiment werd een vergelijkbaar effect gevonden. 

Daarnaast bleek dat men zowel de fondswervingbrief als de goodwillbrief minder 

begrijpelijk vond, indien beide typen fouten aanwezig waren. Tot slot bleek dat men 

de afzender als minder deskundig beoordeelt, bij de aanwezigheid van spelfouten en 

beide typen fouten in de fondswervingbrief. De onderzoekers concludeerden dat 

markeerfouten de begrijpelijkheid van een tekst negatief beïnvloeden, en spelfouten 

niet. De aantrekkelijkheid en overtuigingskracht van een tekst worden niet beïnvloed 

door markeer- en spelfouten, en ook het imago van de schrijver ondervindt hier 

weinig hinder van.  

 

Uit dit onderzoek blijkt dus dat spelfouten vrijwel geen negatief effect hebben op 

tekstwaardering, imago en overtuigingskracht. Jansen (2009) bekritiseerde het 

onderzoek en deze conclusie. Volgens hem waren de gemanipuleerde spelfouten 

vooral slordigheden (of verschrijvingen), die de schrijver minder zwaar aangerekend 

worden. Hij verwachtte dat systematische afwijkingen van de spellingsregels wél 

negatief zouden worden beoordeeld. Hij deed een vervolgonderzoek, waarbij hij 

enkele dingen veranderde ten opzichte van het onderzoek van Kloet et al.: 

- hij onderzocht meerdere soorten fouten; 

- deze fouten waren systematische afwijkingen van spellingregels;  

- per conditie werd slechts één type fout gemanipuleerd; 

- van elk type fout werd er niet één verwerkt in het materiaal, maar meerdere. 

 

Als onderzoeksmateriaal gebruikte Jansen direct-mailbrieven en direct-emails. Er 

werden twee verschillende afzenders gebruikt; beide waren fictieve bedrijven in de 

detailhandel. Jansen manipuleerde de volgende negen fouten: 

- meervoud op -e in plaats van op -en; 

- los schrijven van samenstellingen; 

- fouten in de werkwoordspelling; 

- onjuist gebruik van hoofdletters; 

- onjuiste spatie voor een leesteken; 

- discongruentie van onderwerp en persoonsvorm; 

- onjuist genus; 

- tautologie; 

- overvloedig gebruik van uitroeptekens. 
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Jansen concludeerde dat verschillende soorten fouten wél van invloed zijn op 

bepaalde teksteigenschappen, maar deze effecten blijken heel divers. Zo worden 

fouten in de werkwoordspelling, discongruenties, een onjuist genus en een foutief 

meervoud op -e gezien als een gebrek aan taalkennis. Onjuist hoofdlettergebruik en 

het gebruik van teveel uitroeptekens, worden onaantrekkelijk gevonden. Het los 

schrijven van samenstellingen en onjuiste spaties voor een leesteken worden gezien 

als ‘slordig’. Het onderzoek levert geen eenduidige resultaten op, en er zitten 

verschillende haken en ogen aan. Zo was de manipulatie niet erg realistisch, 

waardoor de gemanipuleerde versies minder serieus zijn genomen dan de conditie 

zonder fouten. Hiernaast werden de verschillende typen fouten in verschillende mate 

gemanipuleerd; er kwamen bijvoorbeeld tien discongruenties voor in een tekst, en 

21 foutieve meervoudsvormen.  

 

Na de uitvoering van het onderzoek komt Jansen met een tweede mogelijke 

verklaring voor het feit dat Kloet et al. (2003) geen negatieve effecten vonden van 

spelfouten. De gemanipuleerde markeerfouten waren allemaal van hetzelfde type, 

waardoor proefpersonen mogelijk sneller een vermoeden konden ontwikkelen van de 

incompetentie van de schrijver. Van de spelfouten werd van elk type slechts één in 

de tekst gestopt, waardoor de proefpersoon waarschijnlijk minder snel door had dat 

de schrijver de spellingsregels niet beheerst. 

 

Dat het aantal fouten in een tekst van invloed kan zijn op het oordeel van de lezer, 

blijkt ook uit het onderzoek van Kreiner, Schnakenberg, Green, Costello en McClin 

(2002). Zij onderzochten hoe studenten een essay met spelfouten waardeerden, wat 

betreft het intellect, het logisch vermogen en de schrijfvaardigheid van de schrijver. 

De onderzoekers maakten hierbij onderscheid tussen fonologische en typografische 

fouten. Bij fonologische fouten is een woord verkeerd gespeld, maar heeft dit geen 

invloed op de uitspraak van het woord (bijvoorbeeld beschrijven-beschreiven). Dit 

impliceert een gebrek aan kennis van de spellingsregels. Typografische fouten zijn 

foutief gespelde woorden, waarbij ook de uitspraak verandert; dit duidt op een 

verschrijving (bijvoorbeeld conditie-ocnditie). Kreiner et al. onderzochten de invloed 

van deze fouten in drie experimenten, waarbij gevarieerd werd in het aantal 

spelfouten. De experimenten bevatten achtereenvolgens vier, twaalf en zeven 

fouten. Het bleek dat de fonologische en typografische fouten enkel een negatieve 

invloed hadden op de waardering van de schrijfvaardigheid. Er werd een sterker 

effect gevonden bij de tekst met twaalf fouten, dan bij de tekst met vier fouten. In 

het experiment met twaalf fouten hadden fonologische fouten een negatievere 

invloed dan typografische fouten. In deze conditie wordt een gebrek aan kennis van 

de spellingsregels dus zwaarder bestraft dan een verschrijving. 
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Uit de hierboven besproken onderzoeken kan voorzichtig worden geconcludeerd, dat 

zowel taalfouten als spelfouten de waardering van een tekst negatief beïnvloeden. De 

frequentie van het aantal spelfouten lijkt hierbij een belangrijke rol te spelen. Het 

lijkt erop dat lezers een enkele spelfout door de vingers zien, maar strenger worden 

bij meerdere spelfouten. Wanneer dit precies gebeurt, is niet duidelijk. Waar legt de 

lezer de grens tussen slordigheid en incompetentie? 

 

2.4 DE INVLOED VAN SPELFOUTEN OP HET IMAGO VAN DE AFZENDER 

Volgens Burgoon & Miller (1985) beïnvloedt taalgebruik de beoordeling van de 

afzender. Volgens hun Language Expectancy Theory heeft dit te maken met de 

individuele verwachtingen die men heeft over het taalgebruik van de zender. Ze 

redeneren dat mensen deze verwachtingen over taalgebruik baseren op sociale en 

culturele normen. De verwachtingen geven aan welk taalgebruik gepast is in 

bepaalde situaties, en welk taalgebruik niet. In de praktijk kunnen taalgebruikers wel 

of niet aan deze normen en verwachtingen voldoen. Een verwachting zou kunnen 

zijn, dat een patiëntenfolder met medische informatie geen taalfouten dient te 

bevatten, omdat men moet kunnen vertrouwen op de juistheid van de informatie. 

Indien er toch taalfouten in staan, zou dit door de lezer zwaarder bestraft kunnen 

worden dan wanneer dezelfde fouten zouden staan in een nieuwsbrief van de 

plaatselijke damvereniging. Ook bij bijvoorbeeld direct-mails is het waarschijnlijk dat 

de lezer foutloze communicatie verwacht. Want organisaties die potentiële klanten 

willen overtuigen van hun product of dienst, zullen toch wel extra bedacht zijn op 

spelfouten? Volgens de Language Expectancy Theory is de individuele verwachting 

van de lezer dus van invloed op de beoordeling van het taalgebruik van een 

afzender. 

 

2.5 DE INVLOED VAN SPELFOUTEN OP OVERTUIGINGSKRACHT  

Het Elaboration Likelihood Model (ELM) van Petty & Cacioppo (1986) is een theorie 

die beschrijft hoe de attitude van een ontvanger tot stand komt, na blootstelling aan 

persuasieve communicatie. Volgens deze theorie is de vorming van een attitude 

afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal argumenten in boodschap en 

de context waarin de ontvanger zich bevindt. Het ELM gaat ervan uit dat informatie 

verwerkt kan worden via twee routes: de centrale en de perifere route. De 

‘motivatie’ en ‘capaciteit’ van de ontvanger spelen hierbij een belangrijke rol. Als 

iemand voldoende gemotiveerd en in staat is om de informatie te verwerken, zal de 

ontvanger een tekst via de centrale route verwerken. Dit betekent dat de ontvanger 

de informatie kritisch verwerkt, door een inhoudelijke afweging te maken van de 

verschillende argumenten. Bij een gebrek aan motivatie en capaciteit, komt een 
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attitude tot stand via de perifere route. Bij perifere verwerking komt een attitude niet 

tot stand door een inhoudelijke afweging van de argumenten, maar door andere 

factoren; de perifere cues. Deze afleidende cues zijn bijvoorbeeld de deskundigheid 

van de zender en het aantal argumenten (Petty and Wegener, 1999). 

 

Ook bepaalde tekstkenmerken kunnen werken als perifere cues. Zo onderzochten 

Areni & Sparks (2005) de invloed van language power, op de overtuigingskracht van 

gesproken en geschreven teksten. Ze maakten hierbij onderscheid tussen krachtig 

(powerful) en niet-krachtig (powerless) taalgebruik; een onderscheid gebaseerd op 

O’Barr. Tekstkenmerken van niet-krachtig taalgebruik zijn bijvoorbeeld deiktische 

uitdrukkingen, (non-)verbale aarzelingen of geïntensiveerd taalgebruik. Bij krachtig 

taalgebruik ontbreken dergelijke tekstkenmerken (p. 508). Uit het onderzoek van 

Areni & Sparks bleek onder andere, dat proefpersonen meer gedachten hadden over 

de schrijver bij het lezen van een tekst met niet-krachtig taalgebruik, dan bij een 

tekst met krachtig taalgebruik. Ook bleken de gedachten ten opzichte van de 

schrijver en het product negatiever te zijn. De resultaten geven aan dat niet-krachtig 

taalgebruik fungeert als perifere cue, en meer (negatieve) gedachten genereert over 

de schrijver en het product. 

 

Spelfouten worden door Areni & Sparks niet expliciet genoemd als één van de 

kenmerken van niet-krachtig taalgebruik, maar zouden hier wel degelijk toe 

gerekend kunnen worden. Net zoals bijvoorbeeld geïntensiveerd taalgebruik en 

(non)-verbale aarzelingen, kunnen spelfouten de lezer afleiden van de verwerking 

van de argumenten. Dus: in plaats van het inhoudelijk verwerken van de boodschap, 

verlegt de lezer zijn focus naar ander factoren. Spelfouten zijn dan ook, net als de 

kenmerken van powerless language, oppervlakkige tekstkenmerken. Ze dragen niet 

bij aan de inhoudelijke verwerking van een tekst, omdat ze geen inhoudelijke 

verandering tot gevolg hebben (Kloet et al., 2003, p. 271). Omdat spelfouten worden 

gezien als een kenmerk van niet-krachtig taalgebruik, wordt naar aanleiding van het 

onderzoek van Areni & Sparks (2005) dan ook verwacht dat lezers meer gedachten 

hebben over de schrijver bij een tekst met veel spelfouten, dan bij een tekst met 

weinig of geen spelfouten. Ook wordt verwacht dat de gedachten over de schrijver 

en het product negatiever zijn bij een tekst met veel spelfouten.  
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3 KWALITATIEF ONDERZOEK 

 

Zoals besproken in paragraaf 2.3, gaat Jansen (2009) ervan uit dat een enkele 

spelfout wordt afgedaan als een verschrijving, waar de schrijver nauwelijks op wordt 

afgerekend. Pas wanneer een spelfout systematisch wordt gemaakt, wordt er een 

negatief effect verwacht. Het is echter onduidelijk waar de lezer de grens legt tussen 

slordigheidjes of verschrijvingen, en een systematische afwijking van de 

spellingregels. Dit eerste onderzoek heeft dan ook getracht te achterhalen, wanneer 

een lezer beseft dat een bepaalde spellingsregel systematisch wordt geschonden, en 

de schrijver deze spellingsregel dus niet beheerst. Uit de resultaten wordt een norm 

afgeleid, die als uitgangspunt dient bij het tweede, kwantitatieve onderzoek. Deze 

norm bestaat uit het aantal spelfouten waarbij de lezer nog niet beseft dat een regel 

systematisch wordt overtreden, en het aantal spelfouten waarbij hij dat wel beseft.  

 

3.1 ONDERZOEKSOPZET 

 

3.1.1  ONDERZOEKSVRAAG  

Bij welk aantal spelfouten ontstaat het vermoeden bij de lezer dat de schrijver een 

bepaalde spellingsregel niet beheerst?  

 

3.1.2  DE GEMANIPULEERDE SPELLINGSREGEL 

Om eenduidige uitspraken te kunnen doen over de invloed van fouten in de 

werkwoordspelling, is er één type fout gemanipuleerd: het foutief NIET toevoegen 

van een -t aan de stam van een werkwoord in de derde persoon enkelvoud. Zie 3.1 

hieronder voor een voorbeeld. 

(3.1) Hij onderscheid zich graag van de massa 

 

VERANTWOORDING KEUZE 

Er is gekozen voor een afwijking in de derde persoon enkelvoud, omdat de te 

manipuleren tekst (een wijkfolder) in deze persoon geschreven wordt. Het is om die 

reden dan ook niet mogelijk om te kiezen voor bijvoorbeeld een fout in de eerste 

persoon enkelvoud. Er is verder rekening gehouden met de volgende factoren: 

- De fout moest een systematische afwijking van een taalregel zijn.  

- De spelfout moest geen andere associaties oproepen, dan het niet beheersen 

van de spellingsregels. Zo kan een onjuist genus (‘die huis’) de associatie 

oproepen met het taalgebruik van allochtone mensen. Het schrijven van een 

meervoudsvorm op -e in plaats van -en (‘ik ga lope’), kan worden gezien als 

een interferentie met spreektaal. 
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3.1.3  MATERIAAL 

Als te manipuleren materiaal is gekozen voor de wijkfolder (zie bijlage A). De folder 

is zowel informatief als persuasief.  

 

AFZENDER 

De afzender van de folder is het wijkoverleg van de wijk Klaverveld in Molenbeek. De 

naam Klaverveld is verzonnen, en Molenbeek is een plaats in België. Bij het kiezen 

van de afzender is rekening gehouden met de Language Expectancy Theory van 

Burgoon & Miller (1985). Zoals beschreven in paragraaf 2.4, is volgens deze theorie 

de individuele verwachting van de lezer van invloed op de beoordeling van het 

taalgebruik van een afzender. Daarom is het niet verstandig om te kiezen voor een 

afzender waarvan foutloze communicatie erg belangrijk is, maar moet het 

schrijfproduct ook zeker niet te amateuristisch zijn. Daarom is gekozen voor de 

wijkfolder. Wijkfolders worden doorgaans uitgegeven door de gemeente, maar er 

kunnen bijdragen worden geleverd door mensen uit de wijk. De verwachting is dan 

ook dat lezers niet te streng zullen zijn, maar ook zeker niet te coulant. Hiernaast 

wordt verwacht dat de manipulatie van een informerende tekst met spelfouten 

realistischer is, dan een commerciële tekst met spelfouten (zoals een direct-mail). 

 

INHOUD  

De lezer moet niet te persoonlijk betrokken zijn bij het onderwerp, omdat zijn 

attitude de resultaten van het onderzoek kan beïnvloeden. Ook zou de lezer zich 

teveel kunnen focussen op het onderwerp, waardoor fouten over het hoofd worden 

gezien. De lezer moet echter wel een zekere mate van betrokkenheid hebben bij het 

onderwerp. Bij onderwerpen die de lezer compleet vreemd zijn, kan hij zich juist 

weer teveel gaan richten op de fouten in de tekst. Daarom is gekozen voor vrij 

algemene onderwerpen, die herkenbaar zijn voor de lezer maar niet te gevoelig 

liggen. De onderwerpen zijn gebaseerd op artikelen in wijkfolders van de gemeente 

Zaanstad en de gemeente ’s-Hertogenbosch. De onderwerpen zijn: 

- de aanpak van zwerfafval; 

- een nieuwe wijkpas voor 55-plussers; 

- regels met betrekking tot het uitlaten van honden; 

- subsidie voor initiatieven van buurtbewoners. 

 

3.1.4  METHODE 

Er is gebruik gemaakt van de kwalitatieve methode thought listing. Bij thought listing 

wordt een proefpersoon blootgesteld aan een stimulus (in dit geval de wijkfolder), en 

wordt hem gevraagd om al zijn gedachten hierbij te verbaliseren (Cacioppo & Petty, 

1981). In het huidige onderzoek las de proefpersoon de wijkfolder hardop voor, 
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waarbij hij tegelijkertijd al zijn gedachten over de vorm en inhoud van de tekst 

uitsprak. De thought listing methode is dus ingezet als online instrument. Door het 

hardop lezen van de tekst is het duidelijk waar de lezer precies is bij het verbaliseren 

van gedachten. Ook zorgt het hardop lezen ervoor dat de proefpersoon niet 

vooruitkijkt, en de tekst niet oppervlakkig wordt gelezen. 

 

MODERERENDE VARIABELE 

Het zelf niet goed kennen van de spellingsregels, kan van invloed zijn op de detectie 

van fouten. Daarom is de orthografische kennis van de proefpersoon een 

modererende variabele. Om deze kennis te meten, beantwoordden de proefpersonen 

drie stellingen, en maakte ze een invuloefening (zie bijlage B). Aan de hand van de 

stellingen konden de proefpersonen aangeven hoe goed ze zelf dachten te kunnen 

spellen. Stellingen werden gemeten op een zevenpunts Likert-schaal. De 

invuloefening bestaat uit twaalf zinnen, waarbij op vijftien plekken de juiste uitgang 

van een werkwoord moest worden ingevuld (-d, -t of -dt). Tien werkwoorden zijn van 

hetzelfde type als de gemanipuleerde werkwoorden in dit onderzoek, en eindigen op 

-dt. Bij vijf werkwoorden moesten werkwoorden in de eerste persoon en voltooide 

deelwoorden worden vervoegd. Enkele zinnen zijn gebaseerd op oefeningen van 

Braas & van der Pas (2001, pp. 101-102). 

 

3.1.5  MANIPULATIE  

In totaal zijn er vijftien spelfouten verwerkt in de tekst, die in totaal uit 745 woorden 

bestaat. Dit betekent dat ongeveer één op de vijftig woorden gemanipuleerd is. Een 

zin met een spelfout wordt gevolgd door minimaal twee zinnen zonder spelfouten, 

om de manipulatie realistisch te houden. Daarnaast zijn er geen spelfouten verwerkt 

in de koppen, omdat deze naar verwachting teveel opvallen en zwaarder zullen 

worden bestraft. Ook zijn er geen afbeeldingen gebruikt, omdat afbeeldingen de 

lezer kunnen afleiden, en daarmee het leesproces kunnen verstoren. In de instructie 

is aan de proefpersonen uitgelegd dat de afbeeldingen zijn verwijderd, om duidelijk 

te maken dat de wijkfolder ‘normaal’ fraaier is opgemaakt.  

 

Tabel 3.1 (zie volgende pagina) bevat een overzicht van de gemanipuleerde zinnen. 
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Tabel 3.1: Gemanipuleerde spelfouten  

nr. gemanipuleerde zin 

1 De ‘Werkgroep Aanpak Zwerfafval’ (WAZ) leid dit project. 

2 De gemeente Molenbeek besteed op deze manier extra aandacht aan de 

leefbaarheid van uw wijk. 

3 Woont u in een flatgebouw, dan kunt u ervoor zorgen dat uw galerij van 

zwerfafval word vrijgehouden. 

4 Neem contact op met de gemeente als u opruimmiddelen nodig heeft, de 

gemeente bied namelijk gratis vuilniszakken en afvalgrijpers aan. 

5 Zorgorganisatie Encardia Nieuw Zuidland (ENZ) bied de wijkbewoners van 

Klaverveld de mogelijkheid om lid te worden van de ENZ-Wijkpas. 

6 Met de ENZ-pas bent u automatisch lid van de Encardia ledenvereniging, en 

word u op de hoogte gehouden van de diensten van de vereniging. 

7 Vier keer per jaar verspreid Encardia de ZorgKrant, en elke maand ontvangt u 

een activiteitenoverzicht. 

8 De pas zal in 2010 €7,- per maand gaan kosten, en Encardia zend u ieder jaar 

automatisch een nieuwe pas toe. 

9 Dit besluit treed in werking vanaf 31 juli.  

10 Dit geld niet voor de renvelden. 

11 Indien u deze regels schend, kunt u worden bekeurd. 

12 Het ministerie van VROM besteed aandacht aan deze betrokkenheid, door 

initiatieven van wijkbewoners te stimuleren. 

13 Concreet houd de regeling in dat u subsidie kunt krijgen om uw plannen voor 

Klaverveld te laten realiseren. 

14 Dat het geld goed word besteed, blijkt uit het succes van de verschillende 

projecten die door de subsidie tot stand zijn gekomen. 

15 Daar vind u meer informatie, inclusief aanvraagformulier. 

 

AFSTAND TUSSEN ONDERWERP EN PERSOONSVORM 

Bij de manipulatie is rekening gehouden met de bevindingen van Sandra et al. 

(1999). Zij concludeerden dat er meer spelfouten gemaakt worden in bijzinnen, waar 

het onderwerp en de persoonsvorm niet naast elkaar staan. Om te voorkomen dat er 

een effect optreedt van dit verschijnsel, is er vooral gemanipuleerd in hoofdzinnen, 

en is de afstand tussen onderwerp en persoonsvorm klein. In acht gevallen staan 

onderwerp en persoonsvorm direct naast elkaar, en in de overige gevallen staan er 

woorden tussenin. Dit aantal woorden varieert tussen één en vier. 

 

INVLOED VAN FREQUENTERE HOMOFONE WERKWOORDEN 

Bij de manipulatie is tevens rekening gehouden met de conclusies van Sandra et al. 

(1999) over de invloed van homofone werkwoorden. Zij concludeerden dat er vaker 

d/t-fouten worden gemaakt, wanneer het onjuiste homofoon frequenter voorkomt 
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(278-280). Het blijkt dat in drie van de vijftien gevallen het gemanipuleerde 

werkwoord op -d frequenter is dan het (juiste) homofoon op -dt (zie bijlage C). In 

deze gevallen zou de proefpersoon eventueel gehinderd kunnen worden door het 

frequentie-effect van Sandra et al. Het verschil in frequenties is echter wel klein. In 

de overige twaalf gevallen komt het juiste homofoon op -dt vaker voor. Het is dan 

ook onwaarschijnlijk dat de lezer hinder zal ondervinden van het frequentie-effect. 

 

OVERIGE WERKWOORDEN 

Naast de vijftien gemanipuleerde werkwoorden, heeft de tekst 99 andere 

werkwoorden. Hiervan zijn er 57 een persoonsvorm in de derde persoon enkelvoud. 

Van deze werkwoorden zouden er vijf mogelijk problemen kunnen opleveren bij het 

spellen, omdat ze fonetisch eindigen op -t, maar niet per definitie met -t geschreven 

worden. Deze woorden zijn bewust verwerkt in de tekst, zodat de proefpersoon niet 

enkel foutief vervoegde werkwoorden te lezen krijgt. Dat een aantal vergelijkbare 

werkwoorden wel de juiste uitgang hebben, toont aan dat de schrijver wel op de 

hoogte is van het bestaan van de spellingsregels, maar deze in bepaalde gevallen 

foutief toepast. 

 

3.1.6  PROEFPERSONEN 

Het onderzoek is afgenomen bij tien mannen en vijf vrouwen, tussen de 20 en 56 

jaar. Het opleidingsniveau varieert tussen mavo en WO. Proefpersonen moesten 

voldoende in staat zijn om fouten in de werkwoordspelling te ontdekken, en om 

gedachten te kunnen verbaliseren. Om die reden zijn geen mensen in het onderzoek 

opgenomen die ouder zijn dan zestig, of die de middelbare school niet hebben 

afgerond.  

 

3.1.7 PROCEDURE 

De proefpersonen kregen allereerst een instructie te lezen (zie bijlage D). In deze 

instructie werd de proefpersoon verteld dat hij de tekst van een wijkfolder te lezen 

zou krijgen. De proefpersoon werd gevraagd zich te verplaatsen in de rol van 

wijkbewoner van deze wijk. Vervolgens werd hem gevraagd de foldertekst hardop 

voor te lezen, en daarbij al zijn gedachten uit te spreken. De proefpersoon werd 

verzocht de tekst zin voor zin te lezen, en niet vooruit te kijken. Indien de 

proefpersoon fouten wist te detecteren, is hem na het lezen van de tekst gevraagd 

wanneer hij zich begon te storen aan de fouten. Werden er geen fouten opgemerkt, 

dan werd de proefpersoon na het lezen van de tekst gevraagd of hem nog bepaalde 

dingen zijn opgevallen aan de tekst. Tot slot werd de proefpersoon verzocht de drie 

stellingen te beantwoorden, en de invuloefening te maken.  
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3.2 RESULTATEN 

Van de vijftien proefpersonen waren er slechts vijf mensen die de fouten hebben 

opgemerkt en benoemd. De overige tien proefpersonen hebben tijdens het hardop 

lezen geen opmerkingen gemaakt over de spelfouten. Aan deze mensen is achteraf 

gevraagd of hun dingen zijn opgevallen, of dat er dingen waren die zij niet goed 

vonden. Sommigen reageerden ontkennend, anderen benoemden puur inhoudelijke 

zaken. Hieruit bleek dat deze personen de spelfouten niet hebben opgemerkt. 

 

Vijf proefpersonen wisten de fouten wel te detecteren. Deze proefpersonen zijn 

tussen de twintig en veertig jaar oud, en zijn hbo of wo geschoold. Onderling is er 

een groot verschil in de mate van detectie. Twee proefpersonen benoemden de 

allereerste spelfout, de anderen deden dit bij de derde, vijfde en veertiende fout. Het 

totaal aantal gedetecteerde fouten per proefpersoon, ligt tussen twee en veertien. 

Zie onderstaande tabel voor een overzicht. 

 

Tabel 3.2: Gedetecteerde spelfouten 

proefpersoon nr. eerste benoemde fout  totaal benoemde fouten  

1 3 13 

2 1 14 

6 1 3 

7 14 2 

13 5 4 

 

Er lijkt weinig systematiek te zitten in deze resultaten, ook niet wanneer wordt 

gekeken naar variabelen zoals opleiding en leeftijd. Wat wel opvalt, is dat de twee 

proefpersonen die vrijwel alle fouten wisten te detecteren, docent zijn (theologie en 

techniek). Een logisch resultaat; van docenten mag je immers een goede 

taalbeheersing verwachten. Echter, er hebben hiernaast ook twee andere docenten 

deelgenomen aan dit onderzoek die geen enkele fout ontdekten. Zij doceren biologie 

en techniek. Een volledig overzicht van alle resultaten is opgenomen in bijlage E. 

 

3.2.1 ORTHOGRAFISCHE KENNIS 

Door middel van drie stellingen en een invuloefening is gemeten wat de 

orthografische kennis is van de proefpersonen. De drie stellingen, die deze kennis op 

een introspectieve manier meten, konden worden samengenomen (α= .87). De 

stellingen zijn gemeten op een zevenpunts Likert-schaal, waarbij waarde 1 betekent 

dat iemand zichzelf als goede speller waardeert, en waarde 7 staat voor een 

waardering als slechte speller. Er moet worden opgemerkt dat er sprake is van een 

zeer kleine populatie van vijftien proefpersonen. Er zullen dan ook enkel 
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gemiddelden worden uitgerekend, om een algemeen beeld te krijgen van de 

prestaties van de proefpersonen.  

 

Proefpersonen waarderen de eigen spelling gemiddeld met een 3.3, en maakten 

gemiddeld 3.3 fouten in de invuloefening. De tien proefpersonen die geen fouten 

wisten te detecteren waarderen zichzelf slechter dan gemiddeld (3.6), en maakten 

ook meer fouten (3.5). De vijf personen die wel fouten uit de tekst wisten te halen, 

waardeerden zichzelf beter, met gemiddeld een 2.7. Ook maakten ze minder fouten 

in de invuloefening, gemiddeld namelijk 3. Zie tabel 3.3 hieronder. 

 

Tabel 3.3: Gemiddelden en standaarddeviaties orthografische kennis 

proefpersoon eigen waardering 

spelling 

objectieve waardering 

spelling 

alle proefpersonen (15) 3.3 (1.5) 3.3 (3.2) 

   wel foutdetectie (5) 2.7 (1.2) 3.0 (3.9) 

   geen foutdetectie (10) 3.6 (1.6) 3.5 (3.0) 

 

3.2.2 TYPOLOGIE 

Om inzicht te krijgen in het type mensen dat de fouten wel of niet wist te detecteren, 

is er een typologie gemaakt (zie bijlage F). Dit is gebaseerd op: 

- het aantal gedetecteerde spelfouten (geen= 0, weinig= 1 - 6, veel= 7 - 15); 

- de eigen waardering van de spelling (goed= 0 - 3, gemiddeld= 3 - 4.5, 

slecht= 4.5 - 7); 

- de orthografische kennis, gebaseerd op het aantal gemaakte fouten in de 

oefening (goed= 0 - 1, gemiddeld= 2 - 4, slecht= 5 - 15) 

 

Drie van de mensen die fouten uit de teksten haalden, blijken goede spellers te zijn 

en waarderen zichzelf ook als zodanig. De andere twee personen (die weinig fouten 

detecteerden) presteerden slecht, maar waardeerden zichzelf gemiddeld. Zij hebben 

zichzelf dus enigszins overschat. Van de tien mensen die geen fouten uit de tekst 

haalden, waardeerden vier personen zichzelf als goede spellers. Slechts één van hen 

presteerde ook daadwerkelijk goed, de anderen presteerden gemiddeld; ook zij 

hebben zichzelf dus lichtelijk overschat. Hetzelfde geldt voor de persoon die slecht 

presteerde maar zichzelf gemiddeld waardeerde. Vijf personen gaven aan zichzelf 

een slechte speller te vinden. In drie gevallen was deze waardering terecht, twee 

andere personen bleken gemiddelde spellers te zijn.  

 

3.2.3 BESEF VAN INCOMPETENTIE 

Het is niet alleen van belang wanneer de proefpersoon voor het eerst een fout 

opmerkte, of hoeveel hij er in totaal wist te detecteren. De kern van dit eerste 
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onderzoek is namelijk: achterhalen wanneer de lezer laat blijken dat hij de schrijver 

structureel incompetent vindt. Slechts twee proefpersonen hebben dit letterlijk 

uitgesproken. Drie proefpersonen benoemden enkel de aanwezigheid van de 

spelfout. 

 

‘Hier staat word zonder t terwijl dat met dt moet zijn.’ 

(3.2) Proefpersoon 7, student Psychologie, 20 jaar 

 

De proefpersonen die de meeste fouten uit de tekst haalden, waren de enigen die 

zich negatief uitspraken over de afzender van de wijkfolder (zie 3.3 en 3.4). Ook 

gaven ze beide aan de spelfouten vervelend te vinden, en de tekst hierdoor niet 

serieus te nemen. Uit het commentaar tijdens het hardop lezen, kan worden afgeleid 

dat de maat vol was bij ongeveer de zesde fout.  

 

‘Ik zie een taalfout in de brief. Dat snap ik eigenlijk niet zo goed. Bied met een d. 

dan denk ik kom op jongens, wat zijn jullie voor ambtenaren.’ 

(3.3) Proefpersoon 1, docent Theologie, 32 jaar 

 

‘Ik vind het vervelend dat er zoveel fouten in staan. Daarom neem ik deze folder 

minder serieus.’ 

(3.4) Proefpersoon 2, docente Techniek, 40 jaar 

 

3.3 CONCLUSIE & DISCUSSIE 

Het onderzoek heeft verschillende resultaten opgeleverd. Het meest opvallende 

resultaat is dat slechts een derde van de proefpersonen de fouten in de tekst wist te 

detecteren. De overige proefpersonen hebben de fouten niet opgemerkt. Het zou 

kunnen, dat het hardop lezen van de tekst van invloed is geweest. Als men teveel 

bezig is met het correct voorlezen van de tekst, is het wellicht lastiger om de fouten 

te ontdekken. Daarnaast hoor je de fouten niet, wat detectie bemoeilijkt kan hebben. 

Hier staat echter tegenover, dat een tekst niet oppervlakkig wordt verwerkt wanneer 

deze hardop wordt gelezen. Het is dus niet duidelijk welke rol het hardop lezen 

precies heeft gespeeld.  

 

De mensen die geen fouten wisten te detecteren, gaven achteraf vrijwel allemaal aan 

dat zij zich enkel hebben gefocust op de inhoud van de tekst, en niet op eventuele 

spelfouten. Dit lijkt een aannemelijke verklaring, maar er kan zeker een 

kanttekening bij worden geplaatst. Het is voorstelbaar dat de personen die de fouten 

niet hebben opgemerkt dit vervelend vinden, en daarom zoeken naar een excuus. 

Daarnaast raakt deze verklaring de essentie van dit onderzoek; wanneer beseft de 
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lezer dat er systematisch een spellingsregel wordt overtreden? Hiervoor is juist een 

natuurlijk leesproces noodzakelijk, waarbij de lezer zich richt op de inhoud, en vooraf 

niet weet dat er spelfouten in de tekst staan. Het is dan ook aannemelijker dat het 

deze mensen ontbreekt aan het vermogen om d/t-fouten uit een tekst te kunnen 

halen.  

 

De resultaten met betrekking tot de orthografische kennis van de proefpersonen 

lijken deze aanname te ondersteunen. De tien mensen die niet door hadden dat er 

fouten in de tekst stonden, waardeerden zichzelf gemiddeld als minder goede 

spellers dan de mensen die de fouten wel detecteerden. Ook presteerden ze slechter 

op de invuloefening. De proefpersonen die wel fouten in de tekst hadden ontdekt, 

scoren gemiddeld beter en lijken meer vertrouwen in zichzelf te hebben; ze 

waarderen zichzelf terecht als goede spellers, of overschatten zichzelf.  

 

Dit onderzoek had tot doel om vast te stellen bij welk aantal spelfouten een lezer 

door zou hebben dat een spellingsregel systematisch foutief wordt toegepast. Uit 

deze resultaten zou dan vervolgens een norm worden afgeleid voor het tweede, 

kwantitatieve onderzoek. Deze norm bestaat uit het aantal spelfouten waarbij de 

lezer nog niet beseft dat de norm systematisch wordt overtreden, en het aantal 

spelfouten waarbij hij dat wel beseft. Slechts bij twee personen werd duidelijk dat ze 

een vermoeden ontwikkelden van de gebrekkige regelkennis van de schrijver; dit 

gebeurde ongeveer bij de zesde spelfout. Al eerder in de tekst gaven ze aan fouten 

te hebben ontdekt. Op basis van deze twee waarnemingen is het niet goed mogelijk 

om een norm af te leiden, maar met inachtneming van een marge van twee fouten 

zal dit toch worden gedaan. De verwachting is dat bij vier spelfouten (twee fouten 

onder de norm) de lezer nog geen vermoeden heeft van de incompetentie van de 

schrijver, en dat dit bij acht spelfouten (twee fouten boven de norm) wel het geval 

is. Vier spelfouten als laagste frequentie lijkt al redelijk veel, maar bij deze 

overweging is meegenomen dat twee derde van de proefpersonen de fouten 

überhaupt niet wisten te detecteren. 

 

Vijftien proefpersonen is te weinig gebleken. Een advies voor toekomstig onderzoek 

is dan ook om dit onderzoek bij een grotere groep proefpersonen af te nemen. Ook 

zou de opzet van het onderzoek aangepast moeten worden, om de gedachten van de 

lezer beter te kunnen registreren. 
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4 KWANTITATIEF ONDERZOEK 

 

Dit onderzoek is deels gebaseerd op de resultaten van het eerste onderzoek. Naar 

aanleiding van het eerste onderzoek wordt verwacht dat mensen bij vier spelfouten 

nog geen vermoeden hebben van de ontoereikende regelkennis van de schrijver, en 

dat ze dit bij acht spelfouten wel hebben. In dit tweede onderzoek wordt gekeken 

wat de invloed is van deze verschillende frequenties van spelfouten. 

 

4.1 ONDERZOEKSOPZET  

 

4.1.1  ONDERZOEKSVRAAG  

Wat is de invloed van foutfrequentie, op tekstwaardering, overtuigingskracht, imago 

en leesgemak?  

 

4.1.2  DE GEMANIPULEERDE SPELLINGSREGEL 

In dit onderzoek staat dezelfde spellingsregel centraal als in het eerste onderzoek: 

het foutief NIET toevoegen van een -t aan de stam van een werkwoord in de derde 

persoon enkelvoud. 

 

4.1.3 VARIABELEN 

 

ONAFHANKELIJKE VARIABELE 

De onafhankelijke variabele is de hoeveelheid d/t-fouten. Deze hoeveelheid varieert 

tussen nul, vier en acht spelfouten. 

 

AFHANKELIJKE VARIABELEN 

Er is onderzocht welk effect d/t-fouten hebben op tekstwaardering, imago, 

overtuigingskracht en het leesproces van de lezer. Deze dimensies zijn opgedeeld in 

verschillende constructen, die worden gemeten door meerdere items. Zo bestaat de 

dimensie ‘tekstwaardering’ uit de constructen ‘aantrekkelijkheid’ en ‘begrijpelijkheid’. 

Deze constructen worden beide door twee items gemeten. Een voorbeeld van een 

item dat de begrijpelijkheid van de tekst beoogt te meten, is: ‘de informatie in de 

tekst is duidelijk’. 

 

In tabel 4.1 (zie volgende pagina) is een overzicht te zien van deze dimensies en 

constructen. De itemnummers verwijzen naar de uitgewerkte items die zijn 

opgenomen in een volledig overzicht in bijlage G. 
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Tabel 4.1: Dimensies, constructen en items van de afhankelijke variabelen 

dimensies constructen items 

tekstwaardering aantrekkelijkheid 1,2  

 begrijpelijkheid 3,4  

imago wijkoverleg deskundigheid 5, 6 

 betrouwbaarheid 7,8  

imago schrijver deskundigheid 9, 10 

 intelligentie 11 

 sympathie 12, 13 

overtuigingskracht houding 14, 15, 16, 17 

 gedragsintentie 18, 19, 20, 21 

leesproces leesgemak 22, 23,24 

 gedachten over de schrijver 25 

 

Daarnaast is gemeten wat het algemene oordeel is van de proefpersonen (item 26), 

hoe realistisch de manipulatie is (item 27) en of de proefpersonen fouten hebben 

ontdekt in de tekst (item 28). 

 

MODERERENDE VARIABELEN 

Ook in het tweede onderzoek wordt de orthografische kennis van de lezer gezien als 

mogelijke modererende variabele. Deze kennis wordt wederom op een introspectieve 

en objectieve manier gemeten. Bij het meten op een introspectieve manier, geeft de 

proefpersoon zelf aan hoe goed hij denkt te kunnen spellen. Ook maakt de 

proefpersoon een invuloefening, waarmee op een objectieve manier wordt gemeten 

hoe goed hij kan spellen. De attitude van de lezer ten opzichte van d/t-fouten zou 

ook een modererende rol kunnen spelen. Deze attitude wordt gemeten, door het 

bevragen van de houding van de proefpersonen ten opzichte van eigen d/t-fouten, 

en d/t-fouten van anderen. Ook wordt gekeken wat de proefpersoon over het 

algemeen vindt van d/t-fouten. 

 

Tabel 4.2: Dimensies, constructen en items van de modererende variabelen 

dimensies constructen items 

de houding van de 

proefpersoon t.o.v. d/t-fouten 

houding t.o.v. d/t-fouten in de eigen 

schrijfproducten 

29, 30 

 

 houding tov d/t-fouten in 

schrijfproducten van anderen 

31, 32 

 algemene normering 33, 34, 35 

orthografische kennis introspectieve beoordeling spelling 36, 37 

 objectieve beoordeling spelling 38  
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OVERIGE VARIABELEN 

Tot slot wordt gevraagd naar enkele persoonlijke gegevens (items 39 t/m 43). 

Hierbij wordt de proefpersoon ook gevraagd of Nederlands zijn moedertaal is, en of 

hij dyslectisch is.  

 

4.1.4  ONDERZOEKSMETHODE 

Het tweede onderzoek is kwantitatief. Na het (in zichzelf) lezen van de tekst, vult de 

lezer een gesloten vragenlijst in. Deze vragenlijst bestaat grotendeels uit stellingen, 

waarbij antwoord kan worden gegeven op een zevenpunts Likert-schaal. Hierbij staat 

de waarde 1 voor sterk mee oneens, en waarde 7 voor sterk mee eens. Tot slot 

maakt de lezer een invuloefening, om zijn spelvaardigheid te toetsen.  

 

4.1.5 HYPOTHESES 

Naar aanleiding van de resultaten uit het kwalitatieve onderzoek, wordt verwacht dat 

de tekst met acht fouten negatievere effecten oplevert, dan de teksten met nul en 

vier fouten. Er wordt geen effect verwacht tussen de condities met nul en vier fout. 

Zie tabel 4.3 voor een overzicht van de hypotheses. 

 

Tabel 4.3: Hypotheses 

H dimensie hypothese 

H1 tekstwaardering 

 

Een tekst met 8 spelfouten wordt slechter 

gewaardeerd dan een tekst met 0 of 4 spelfouten. 

H2 overtuigingskracht  

 

Een tekst met 8 spelfouten is minder overtuigend 

dan een tekst met 0 of 4 spelfouten. 

H3 imago schrijver  

 

Het imago van de schrijver wordt slechter 

gewaardeerd bij een tekst met 8 spelfouten, dan bij 

een tekst met 0 of 4 spelfouten. 

H4 imago wijkoverleg 

 

Het imago van het wijkoverleg wordt slechter 

gewaardeerd bij een tekst met 8 spelfouten, dan bij 

een tekst met 0 of 4 spelfouten. 

H5 leesproces  

 

Het leesgemak is kleiner bij een tekst met 8 

spelfouten, dan bij een tekst met 0 of 4 spelfouten. 

 

Hiernaast wordt verwacht dat de modererende (of persoonsgebonden) variabelen 

van invloed zijn op de waardering van de afhankelijke variabelen. De verwachting is 

dat een tekst met acht fouten negatiever wordt gewaardeerd door mensen die: 

- goede spellers zijn; 

- zichzelf waarderen als goede spellers; 

- een negatieve attitude hebben tegenover de eigen spelfouten of spelfouten 

van anderen; 

- over het algemeen vinden dat spelfouten ‘niet kunnen’.  
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4.1.6  PROEFPERSONEN 

Het onderzoek is afgenomen bij 173 proefpersonen. Vijftien mensen (tien mannen, 

vijf vrouwen) gaven aan dyslectisch te zijn, en zijn uit het datafile verwijderd. Van de 

resterende 158 personen was 58 procent man, en 42 procent vrouw. De 

proefpersonen waren tussen de 18 en 65 jaar oud, met een gemiddelde leeftijd van 

dertig jaar (standaarddeviatie 11.48). Ruim de helft van de proefpersonen (57 

procent) gaf aan een universitaire studie te volgen of te hebben afgerond, en wat 

betreft het hoger beroepsonderwijs is dit ruim een kwart (26.6 procent). Mensen uit 

het middelbaar beroepsonderwijs zijn sterk ondervertegenwoordigd, met 6.3 

procent. Ongeveer tien procent van de proefpersonen gaf de middelbare school aan 

als hoogst afgeronde opleiding. 

 

4.1.7  MATERIAAL & MANIPULATIE 

In dit onderzoek wordt hetzelfde materiaal gebruikt als in het voorgaande 

kwalitatieve onderzoek. Het enige verschil in manipulatie is de foutfrequentie, er zijn 

condities met nul, vier en acht spelfouten. Zie tabel 4.4, voor een overzicht van de 

gemanipuleerde werkwoorden per conditie. De kruisjes in de rechterkolommen geven 

aan welke manipulatie in de betreffende conditie is gebruikt. De gemanipuleerde 

folders per conditie zijn opgenomen in bijlage H t/m J. 

 

Tabel 4.4: Gemanipuleerde werkwoorden 

gemanipuleerde zin vier 

fout 

acht 

fout 

De gemeente Molenbeek besteed op deze manier extra aandacht aan 

de leefbaarheid van uw wijk. 

x x 

Neem contact op met de gemeente als u opruimmiddelen nodig 

heeft, de gemeente bied namelijk gratis vuilniszakken en 

afvalgrijpers aan. 

 x 

Met de ENZ-pas bent u automatisch lid van de Encardia 

ledenvereniging, en word u op de hoogte gehouden van de diensten 

van de vereniging. 

x x 

De pas zal in 2010 €7,- per maand gaan kosten, en Encardia zend u 

ieder jaar automatisch een nieuwe pas toe. 

 x 

Dit besluit treed in werking vanaf 31 juli.  x x 

Indien u deze regels schend, kunt u worden bekeurd.  x 

Concreet houd de regeling in dat u subsidie kunt krijgen om uw 

plannen voor Klaverveld te laten realiseren. 

x x 

Dat het geld goed word besteed, blijkt uit het succes van de 

verschillende projecten die door de subsidie tot stand zijn gekomen. 

 x 
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4.1.8 PROCEDURE 

Het onderzoek is afgenomen in de kantine van de Universiteit Utrecht, en in 

intercity’s tussen Utrecht - Rotterdam en Utrecht - ‘s Hertogenbosch. Op deze manier 

konden verschillende mensen tegelijkertijd worden benaderd. Het enquêteren heeft 

uitsluitend op papier plaatsgevonden, dus niet digitaal. Afname via een digitaal 

kanaal was geen reële mogelijkheid, omdat het leesproces bij het lezen vanaf een 

beeldscherm anders is, en omdat spellingcheckers het onderzoeksdoel bloot zouden 

kunnen leggen.  

 

Proefpersonen kregen allereerst een instructie te lezen (zie bijlage K). In deze 

instructie werd de proefpersoon verteld dat hij de tekst van een wijkfolder te lezen 

zou krijgen. Hierna kreeg hij een korte uitleg over de opbouw van het onderzoek, en 

het invullen van de stellingen. Tot slot werd de proefpersoon gevraagd zich te 

verplaatsen in de rol van wijkbewoner van Klaverveld.  

 

Tijdens het invullen van de vragenlijsten is de onderzoeker constant in de buurt 

geweest van de proefpersonen, om vragen te kunnen beantwoorden en te 

controleren of men serieus bezig was met het onderzoek. 

 

4.2 RESULTATEN 

De data zijn verwerkt in SPSS 16.0 (for Windows). Na controle van de ingevoerde 

gegevens, bleken deze volledig en correct. Allereerst zijn er 

betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd, om de homogeniteit van de constructen te 

meten. Voordat deze analyses konden worden uitgevoerd, werden enkele stellingen 

gehercodeerd omdat ze negatief geformuleerd waren. De grens van homogeniteit is 

vastgesteld op >.6. Na het samennemen van de constructen, zijn er per construct 

gemiddelden berekend. Bij de interpretatie van deze getallen geldt: hoe hoger de 

score, des te positiever de beoordeling van de betreffende variabele. De drie 

condities zijn met elkaar vergeleken middels een one-way anova, waarbij het 

significantieniveau is vastgesteld op <.05. Tot slot zijn er regressieanalyses 

uitgevoerd, om te bepalen of effecten op een afhankelijke variabele verklaard 

konden worden, door de samenhang met andere variabelen. Een overzicht van alle 

variabelen, is te vinden in het codeboek in bijlage L. 

 

4.2.1 WAS DE MANIPULATIE REALISTISCH? 

Om na te gaan in hoeverre de gemanipuleerde wijkfolders realistisch zijn, is aan de 

proefpersonen gevraagd of ze denken dat de folder onlangs echt verstuurd is naar 

wijkbewoners (Jansen 2009). De resultaten laten zien dat de proefpersonen het hier 
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over het algemeen niet mee eens, maar ook niet mee oneens zijn; de gemiddelden 

schommelen rond waarde 4 (zie tabel 4.5). Er is geen significant verschil tussen de 

drie condities (F (2, 150)= 3.052; p= .05). Levene’s Test laat hiernaast zien dat de 

varianties niet aan elkaar gelijk zijn. De mate van realisme van een tekst met 

spelfouten wordt niet anders gewaardeerd dan de mate van realisme in een tekst 

zonder spelfouten. 

 

Tabel 4.5: Gemiddelden en standaarddeviaties mate van realisme 

variabele 0 fout 4 fout 8 fout 

Mate van realisme 3.65 (1.71) 4.33 (1.1) 3.82 (1.49) 

 

Ook is de proefpersonen gevraagd, of er volgens hen spelfouten in de tekst staan. 

Tabel 4.6 laat zien, dat de mensen die aangaven dat de tekst fouten bevat, dit vaker 

terecht (48 keer) dan onterecht (14 keer) concludeerden. Dit laat ook zien dat het 

wel veertien keer voorkomt, dat proefpersonen in de foutloze conditie onterecht 

aangaven dat de tekst spelfouten bevat. Hier staat tegenover dat 34 mensen terecht 

aangaven dat de tekst foutloos is. Van de proefpersonen wisten 51 mensen de 

aanwezige fouten niet te detecteren. De resultaten in tabel 4.6 zijn significant (4.95; 

1; <.05). 

 

Tabel 4.6: Aanwezigheid spelfouten en de detectie hiervan 

Er staan d/t-fouten in de wijkfolder 

ja nee 

conditie 0 fout 14 34 

conditie 4/8 fout 48 51 

 

4.2.2 IS ER VERSCHIL TUSSEN DE DRIE CONDITIES? 

 

TEKSTWAARDERING 

De waardering van de tekst is gemeten aan de hand van de constructen 

aantrekkelijkheid en begrijpelijkheid. Beide constructen bleken voldoende homogeen 

(respectievelijk α=.62 en α=.61). Wat betreft de aantrekkelijkheid van de tekst, is er 

geen significant verschil tussen de drie condities (F (2, 155)= .601; p= .55). Het 

aantal spelfouten heeft ook geen invloed op de begrijpelijkheid (F (2, 155)= .533; 

p= .59). Zie tabel 4.7. 

  

Tabel 4.7: Gemiddelden en standaarddeviaties tekstwaardering 

variabele  0 fout 4 fout 8 fout 

aantrekkelijkheid 5.08 (1.1) 5.26 (.95) 5.07 (.99) 

Begrijpelijkheid 6.00 (.79) 6.11 (.6) 5.97 (.81) 
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IMAGO WIJKOVERLEG 

Het imago van het wijkoverleg bestaat uit de constructen deskundigheid en 

betrouwbaarheid. Het construct deskundigheid bleek voldoende homogeen (α=.74), 

maar het construct betrouwbaarheid had daarentegen een lage homogeniteit 

(α=.16). De beide constructen bleken samen wel voldoende homogeen, na 

verwijdering van de stelling ‘er is voldoende tijd besteed aan het opstellen van de 

wijkfolder’ (α=.74). De gemiddelde waardering van het imago van het wijkoverleg 

per conditie, is aan elkaar gelijk (F (2, 155)= .370; p= .69).  

 

Tabel 4.8: Gemiddelden en standaarddeviaties imago wijkoverleg 

variabele  0 fout 4 fout 8 fout 

imago wijkoverleg 4.53 (.86) 4.62 (.85) 4.67 (.77) 

 

IMAGO SCHRIJVER 

Het imago van de schrijver is gemeten aan de hand van drie constructen: 

deskundigheid, sympathie en intelligentie. De constructen vertoonden afzonderlijk 

onvoldoende homogeniteit, maar bleken wel voldoende homogeen wanneer ze 

werden samengenomen (α= .69). Het imago van de schrijver werd niet verschillende 

gewaardeerd in de drie condities (F (2, 155)= 1.352; p= .26). 

 

Tabel 4.9: Gemiddelden en standaarddeviaties imago schrijver 

variabele  0 fout 4 fout 8 fout 

imago schrijver 4.71 (.83) 4.77 (.86) 4.52 (.76) 

 

Er is ook gekeken naar de verschillen in gemiddelden van de stellingen afzonderlijk. 

Hier werd een significant verschil gevonden in een van de stellingen die 

deskundigheid meet, namelijk ‘de schrijver is slordig’ (F (2, 155)= 5.549; p <.05). 

Een Post Hoc Scheffé test laat zien dat dit significante verschil bestaat tussen de 

condities met nul en acht fout, en tussen de condities met vier en acht fout. Hierbij 

moet worden opgemerkt dat de varianties niet aan elkaar gelijk zijn. Omdat de 

formulering van de stelling negatief is, betekenen de waardes in dit geval: hoe hoger 

de score, des te negatiever de beoordeling van de schrijver. In de conditie met acht 

fouten wordt de schrijver dus als slordiger gezien dan in de andere twee condities. 

 

Tabel 4.10: Gemiddelden en standaarddeviaties slordigheid schrijver 

variabele  0 fout 4 fout 8 fout 

De schrijver is slordig 2.69 (1.29) 2.83 (1.3) 3.54 (1.57) 
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OVERTUIGINGSKRACHT 

De overtuigingskracht van de tekst is gemeten op het niveau van houding en gedrag. 

De stellingen die houding en gedrag afzonderlijk maten, bleken niet samengenomen 

te kunnen worden omdat ze niet homogeen zijn (respectievelijk α=.34 en α=.5). 

Wanneer beide constructen werden samengenomen, bleek de homogeniteit wel 

voldoende (α= .68). Bij tweezijdige toetsing blijkt dat er geen significant verschil 

bestaat tussen de drie condities (F (2, 155)= 2.607; p= .08). Op basis van de 

hypotheses mag er eenzijdig worden getoetst, indien de resultaten dezelfde richting 

hebben als voorspeld. Dit blijkt niet het geval; de condities met vier en acht fouten 

blijken overtuigender dan de conditie zonder fouten (zie tabel 4.11). 

 

Tabel 4.11: Gemiddelden en standaarddeviaties overtuigingskracht 

variabele  0 fout 4 fout 8 fout 

overtuigingskracht 4.90 (.89) 5.26 (.72) 5.08 (.76) 

 

LEESGEMAK 

De drie stellingen die leesgemak meten, mogen niet worden samengenomen omdat 

ze niet voldoende homogeen zijn (α=.52). Een tekst met nul spelfouten blijkt niet 

makkelijker leesbaar dan een tekst met vier of acht spelfouten (F (2, 155)= .109; p= 

.9). Wat betreft de waardering van de lengte van de tekst is er wel een significant 

verschil (F (2, 155)= 3.481; p <.05). De tekst zonder spelfouten wordt vaker 

gewaardeerd als ‘te lang’, dan de teksten met vier of acht spelfouten. Dit is tegen de 

verwachting in. Tot slot blijkt er geen significant verschil te bestaan tussen de 

condities, wat betreft het moeten herlezen van sommige stukjes in de tekst (F (2, 

155)= 1.010; p= .37). 

 

Tabel 4.12: Gemiddelden en standaarddeviaties leesgemak 

variabele  0 fout 4 fout 8 fout 

De tekst is gemakkelijk om te lezen 5.42 (1.32) 5.54 (1.21)  5.50 (1.31) 

De tekst is te lang 4.21 (1.81) 3.43 (1.64) 3.48 (1.65) 

Ik heb sommige stukjes in de tekst 

meerdere keren moeten lezen 

3.56 (2.21) 3.39 (1.95) 3.94 (1.98) 

 

GEDACHTEN OVER DE SCHRIJVER 

Aan de proefpersonen is de vraag gesteld of ze tijdens het lezen gedachten hebben 

gehad over de schrijver van de tekst. Mensen in de conditie met acht fouten gaven 

vaker aan te hebben nagedacht over de schrijver van de tekst, dan de mensen in de 

condities met nul of vier fouten. Dit verschil is significant (F (2, 155)= 5.336; P< 

.05). Zie tabel 4.13 op de volgende pagina. 
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Tabel 4.13: Gemiddelden en standaarddeviaties gedachten over de schrijver 

variabele  0 fout 4 fout 8 fout 

gedachten over de schrijver 2.90 (2.13) 2.57 (1.76) 3.77 (1.93) 

 

ALGEMEEN OORDEEL 

De proefpersonen is gevraagd om een algemeen oordeel te geven over de gelezen 

tekst, in de vorm van een rapportcijfer. Gemiddeld was dit cijfer een 6.8 (1.18). 

Tabel 4.14 laat zien dat de tekst met nul fouten gemiddeld met hetzelfde cijfer werd 

beoordeeld. De tekst met vier fouten werd een tiende hoger gewaardeerd, en de 

tekst met acht fouten kreeg een 6.6. Het verschil tussen de condities is niet 

significant (F (2,150)= .761; p= .47). 

 

Tabel: 4.14: Gemiddelden en standaarddeviaties algemeen oordeel 

variabele  0 fout 4 fout 8 fout 

algemeen oordeel 6.8 (1.39) 6.9 (1.09) 6.6 (1.05) 

 

Tot slot zijn de anova’s nogmaals uitgevoerd, met weglating van de proefpersonen 

die de foutloze tekst lazen en onterecht aangaven dat de tekst wel spelfouten bevat, 

en de proefpersonen die aangaven dat de tekst geen fouten bevat terwijl dit wel het 

geval was. Dit leverde geen resultaten op. 

 

4.2.3 DOOR WELKE FACTOREN WORDEN DE LEZERSOORDELEN BEÏNVLOED?  

Het is mogelijk dat de scores op de hierboven besproken afhankelijke variabelen, zijn 

beïnvloed door persoonsgebonden factoren. Deze factoren zijn: 

- de attitude van de proefpersoon ten opzichte van d/t-fouten; 

- de normatieve waardering van d/t-fouten; 

- de inschatting van de eigen orthografische kennis; 

- het aantal spelfouten op de invuloefening. 

 

De vier stellingen die attitude meten, konden worden samengenomen (α= .63). 

Hetzelfde geldt voor de drie stellingen die de normatieve waardering meten (α= .71). 

Tot slot bleek ook de waardering van de eigen spelling een voldoende homogeen 

construct (α= .77).  

 

Door middel van regressieanalyses, is getracht samenhang tussen variabelen aan te 

tonen. Voordat de analyses zijn uitgevoerd, zijn de drie condities op twee 

verschillende manieren gehercodeerd: 

- Conditie A: geen spelfouten (0) tegenover wel spelfouten (4/8); 

- Conditie B: weinig spelfouten (0/4) tegenover veel spelfouten (8).  
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TEKSTWAARDERING 

Wat betreft de waardering van de tekst maakt het niet uit of men een tekst zonder of 

een tekst met spelfouten heeft gelezen (F (1, 156)= .270; p= .60). Zie tabel 4.15. 

 

Tabel 4.15: Gemiddelden en standaarddeviaties conditie A x tekstwaardering 

conditie gemiddelde (sd) 

geen spelfouten 5.54 (.76) 

wel spelfouten  5.60 (.72) 

 

Ook het lezen van een tekst met weinig of met veel spelfouten is niet van invloed op 

tekstwaardering (F (1, 156)= .564; p= .45). 

 

Tabel 4.16: Gemiddelden en standaarddeviaties conditie B x tekstwaardering 

conditie gemiddelde (sd) 

weinig spelfouten 5.61 (.71) 

veel spelfouten  5.52 (.79) 

 

Wat betreft beide condities, bleken geen van de persoonsgebonden factoren 

voorspellers te zijn van tekstwaardering. 

 

OVERTUIGINGSKRACHT 

De aanwezigheid van wel of geen spelfouten is van marginale invloed op de 

overtuigingskracht van de tekst (F (1, 156)= 3.918; p= 0.5). Uit tabel 4.17 blijkt dat 

de score op overtuigingskracht hoger is in de conditie met spelfouten (gemiddeld 

5.17), dan in de conditie zonder spelfouten (4.9). Deze factor heeft dus geen invloed 

in de voorspelde richting.  

 

Tabel 4.17: Gemiddelden en standaarddeviaties conditie A x overtuigingskracht 

conditie gemiddelde (sd) 

geen spelfouten 4.90 (.89) 

wel spelfouten  5.17 (.74) 

 

Alle persoonsgebonden factoren blijken in deze conditie voorspellers te zijn van de 

mate van tekstwaardering (R Square= .075). 

 

Wanneer wordt gekeken naar conditie B (weinig versus veel spelfouten) blijkt dat dit 

niet van invloed is op de overtuigingskracht van de tekst (F (1, 156) .000; p= .1). 

De mate van overtuigingskracht is aan elkaar gelijk. De persoonsgebonden factoren 

zijn in deze conditie niet van invloed. Zie tabel 4.18 op de volgende pagina. 
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Tabel 4.18: Gemiddelden en standaarddeviaties conditie B x overtuigingskracht 

conditie gemiddelde (sd) 

weinig spelfouten 5.08 (.82) 

veel spelfouten  5.08 (.76) 

 

IMAGO WIJKOVERLEG 

De conditie geen versus wel spelfouten is niet van invloed op de waardering van het 

imago van het wijkoverleg (F (1, 156)= .635; p= .43).  

 

Tabel 4.19: Gemiddelden en standaarddeviaties conditie A x imago wijkoverleg 

conditie gemiddelde (sd) 

geen spelfouten 4.53 (.86) 

wel spelfouten  4.64 (.81) 

  

Ook de conditie weinig versus veel spelfouten beïnvloedt de waardering van het 

imago van het wijkoverleg niet (F (1, 156)= .459; p= .5) 

 

Tabel 4.20: Gemiddelden en standaarddeviaties conditie B x imago wijkoverleg 

conditie gemiddelde (sd) 

weinig spelfouten 4.58 (.85) 

veel spelfouten  4.67 (.77) 

 

Wat betreft beide condities, bleken geen van de persoonsgebonden factoren 

voorspellers te zijn van de waardering van het imago van het wijkoverleg. 

 

IMAGO SCHRIJVER 

De aanwezigheid van wel of geen spelfouten blijkt geen voorspeller te zijn van de 

waardering van het imago van de schrijver (F (1, 156)= .192; p= .66) 

 

Tabel 4.21: Gemiddelden en standaarddeviaties conditie A x imago schrijver 

conditie gemiddelde (sd) 

geen spelfouten 4.71 (.83) 

wel spelfouten  4. 65 (.82) 

 

Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van weinig of geen spelfouten in de tekst. Dit 

is niet van invloed op de waardering van het imago van de schrijver (F (1, 156)= 

2.562; p= .11) 

 

Tabel 4.22: Gemiddelden en standaarddeviaties conditie B x imago schrijver 

conditie gemiddelde (sd) 

weinig spelfouten 4.74 (.84) 

veel spelfouten  4.52 (.76) 
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De persoongebonden factoren spelen geen enkele rol wat betreft de waardering van 

het imago van de schrijver. 

 

LEESPROCES 

Wat betreft het leesproces, blijkt dat de conditie geen versus wel spelfouten de 

waardering van de lengte van de tekst voorspelt (F (1, 156)= 6.978; p< .05). Uit 

tabel 4.23 blijkt echter dat deze variabele geen invloed in de voorspelde richting 

heeft. 

 

Tabel 4.23: Gemiddelden en standaarddeviaties conditie A x de tekst is te lang 

conditie gemiddelde (sd) 

geen spelfouten 4.21 (1.81) 

wel spelfouten  3.45 (1.64) 

 

In deze conditie blijken alle persoonsgebonden factoren voorspellers te zijn van de 

waardering van de lengte van de tekst (R Square= .096). 

 

4.3  CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

De resultaten komen niet overeen met de hypotheses; er werden geen significante 

verschillen gevonden tussen de drie condities, wat betreft de geclusterde 

afhankelijke variabelen. De hypotheses 1 t/m 6 moeten daarom worden verworpen. 

Enkele afzonderlijke stellingen leverden wel significante resultaten op, maar niet 

altijd in de voorspelde richting. Op twee stellingen werd wel een significant resultaat 

gevonden in de voorspelde richting.  

 

Allereerst bleek de schrijver als slordiger te worden gewaardeerd in de conditie met 

acht fouten, dan in de conditie met nul of vier fouten. In dit verband heeft 

‘slordigheid’ betrekking op het schrijfproces van de schrijver. De schrijver wordt 

gezien als slordig, omdat hij onvoldoende aandacht heeft besteed aan het opstellen 

en reviseren van de tekst. Dat op deze variabele wel een significant resultaat werd 

gevonden, en niet op de andere variabelen, zou toegeschreven kunnen worden aan 

het feit dat deze variabele direct gerelateerd is aan het maken van spelfouten.  

 

Er werd ook een resultaat gevonden op de stelling ‘tijdens het lezen van de tekst heb 

ik nagedacht over de schrijver’. Mensen in de conditie met acht fouten gaven aan 

vaker te hebben nagedacht over de schrijver van de tekst, dan de mensen in de 

condities met nul of vier spelfouten. Dit komt overeen met de verwachtingen die zijn 

geformuleerd aan de hand van de theorie over Language Power (Areni & Sparks,  

2005), en het Elaboration Likelihood Model (Petty & Cacioppo, 1986; Petty & 

Wegener, 1999). Volgens het ELM is er sprake van perifere verwerking van 
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persuasieve communicatie, wanneer er geen kritische afweging plaats vindt van de 

argumenten, maar een attitude wordt gevormd op basis van perifere cues. Areni & 

Sparks (2005) toonden aan dat tekstkenmerken van niet-krachtig taalgebruik onder 

andere tot gevolg hebben dat de lezer meer gedachten heeft over de schrijver. Ze 

concludeerden dat niet-krachtig taalgebruik fungeert als perifere cue. De aanname in 

dit onderzoek was dat spelfouten ook een kenmerk zijn van niet-krachtig taalgebruik, 

en daarom meer gedachten over de schrijver genereren en fungeren als perifere cue. 

Deze aanname wordt bevestigd.  

 

Een tekst zonder spelfouten wordt significant vaker gewaardeerd als ‘te lang’, dan de 

teksten met vier of acht spelfouten. Dit is tegen de verwachting in, en moeilijk 

verklaarbaar. Wellicht waren de lezers van de foutieve teksten (onbewust) meer 

afgeleid, waardoor de tekst zelf als minder lang werd ervaren. Een regressieanalyse 

wees uit dat attitude, normatieve waardering, de eigen waardering en regelkennis 

van invloed te zijn op het waarderen van de tekst alszijnde ‘te lang’. Het is niet 

duidelijk hoe dit kan worden gekoppeld aan bovenstaande verklaring. Ook wat 

betreft overtuigingskracht werd eenzelfde resultaat tegen de verwachting in 

gevonden; attitude, normatieve waardering, de waardering van de eigen spelling en 

regelkennis bleken voorspellers van overtuigingskracht. Het vinden van een logische 

verklaring voor dit resultaat is compleet giswerk, en wordt daarom achterwege 

gelaten.  

 

Er lijk iets raars aan de hand te zijn. Niet alleen zijn er amper significante resultaten 

gevonden, sommige resultaten gaan compleet tegen de voorspelde richting in. De 

ingevoerde data is nogmaals gecontroleerd, en ook is de samenstelling van de drie 

groepen gecontroleerd. Er werden geen onregelmatigheden gevonden, en de 

samenstelling van de drie groepen bleek vergelijkbaar. Er kunnen enkele redenen 

worden aangedragen ter verklaring van deze resultaten.  

 

Allereerst zou het ontbreken van resultaten kunnen liggen aan de opzet van het 

onderzoek. Wellicht waren de stellingen te indirect gerelateerd aan de aanwezigheid 

van spelfouten. Zo zou het verband tussen de invloed van spelfouten op bijvoorbeeld 

‘formulering van de zinnen’ of ‘vriendelijkheid van de schrijver’ te zwak kunnen zijn. 

Deze mogelijkheid wordt ondersteund door het feit dat er wel een effect op 

‘slordigheid’ werd gevonden. Het zou ook gebeurd kunnen zijn, dat mensen die naast 

elkaar zaten tijdens het invullen van de enquête, elkaar hebben ingeseind dat er 

spelfouten in de tekst stonden. Hierdoor zouden ook de mensen die de foutloze tekst 

lazen, gedacht kunnen hebben dat er fouten in de tekst stonden. Dat dit vaak is 

gebeurd, is niet waarschijnlijk; de meeste proefpersonen zaten in de trein naast 
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mensen die ze niet kenden, en de onderzoeker heeft geen onregelmatigheden 

geconstateerd. 

 

Er zou ook een andere reden kunnen zijn, waarom er amper verschil werd gevonden 

tussen de drie condities. Het zou kunnen liggen aan het type fout dat is gebruikt: 

d/t-fouten in de derde persoon van de tegenwoordige tijd enkelvoud. Van de 99 

proefpersonen die een tekst met fouten lazen, gaven 51 mensen aan dat er geen 

fouten in de tekst stonden. Veel mensen zijn niet voldoende in staat gebleken om de 

fouten te kunnen detecteren. Dit zou kunnen liggen aan het eigen vermogen om d/t-

fouten in een tekst te ontwaren. Wat hierbij mogelijk een rol speelt, is dat je dit type 

d/t-fouten niet ‘hoort’ tijdens het lezen: treed en treedt klinken hetzelfde. Hiermee 

hangt samen dat de proefpersonen de tekst waarschijnlijk meer oppervlakkig hebben 

gelezen, dan analytisch. Deze verklaring is speculatief.  

 

Ook de keuze voor het te manipuleren communicatiemiddel kan van invloed zijn 

geweest op de resultaten. Er is voor de wijkfolder gekozen, omdat de manipulatie 

hiervan realistischer werd geacht dan de manipulatie van een commercieel 

communicatiemiddel. Het is echter goed mogelijk dat mensen té coulant zijn geweest 

ten opzichte van spelfouten in de wijkfolder, omdat de individuele verwachtingen 

over het taalgebruik van de schrijver te laag zijn (Burgoon & Miller, 1985). De 

simpele opmaak waarin de wijkfolder aan de proefpersonen werd gepresenteerd, zou 

hierbij een rol gespeeld kunnen hebben. Wellicht hadden de proefpersonen hierdoor 

niet voldoende door dat de folder een serieuze uitgave was van een gemeentelijk 

apparaat. Het zou interessant zijn om een vergelijkbaar onderzoek te doen, waarbij 

wordt gekeken naar de invloed van het type afzender.  

 

Tot slot moet worden opgemerkt dat de resultaten die wel zijn gevonden, enkel 

bestaan tussen de condities met nul fout en acht fout, en tussen de condities met 

vier fout en acht fout. Er werd, zoals verwacht, geen verschil gevonden tussen de 

teksten met nul en vier fouten. Dit lijkt er, ondanks de magere resultaten, toch op te 

wijzen dat een tekst met ‘weinig’ spelfouten geen effect genereert en een tekst met 

‘veel’ spelfouten wel. Mensen hebben dus meerdere aanwijzingen nodig, voordat ze 

beseffen dat een schrijver incompetent is wat betreft zijn regelkennis. Aangezien de 

keuze voor vier en acht fouten enigszins arbitrair is, wordt aangeraden om in 

vervolgonderzoek nog eens goed naar deze normering te kijken.  
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5  CONCLUSIE 

 

Dit onderzoek trachtte aan te tonen wat de invloed is van verschillende frequenties 

van spelfouten, op tekstwaardering, imago, overtuigingskracht en leesgemak. De 

spelfout die werd gemanipuleerd, betrof het foutief niet toevoegen van een -t, aan 

de stam van een werkwoord in de derde persoon enkelvoud.  

 

Het eerste onderzoek trachtte na te gaan bij welk aantal spelfouten de lezer beseft 

dat de schrijver de spellingsregels niet beheerst. Slechts vijf van de vijftien mensen 

wisten enkele van de in totaal vijftien fouten uit de tekst te halen. De grens waarop 

voor enkele van deze lezers de maat vol was, lag op zes fout. Op basis van de 

resultaten van dit onderzoek, zijn in het kwantitatieve onderzoek drie teksten 

gemanipuleerd, met nul, vier en acht fouten. Verwacht werd dat men in de conditie 

met 4 spelfouten niet negatief zou oordelen, en in de conditie met acht fouten wel. 

Anova’s toonden aan dat er vrijwel geen verschil bestaat tussen de drie condities. 

Wel werd de schrijver van de tekst met acht fouten als slordiger gezien, en gaven 

lezers van deze tekst aan meer gedachten te hebben gehad over de schrijver; d/t-

fouten fungeren als perifere cue.  

 

In eerder onderzoek concludeerden Kloet et al. (2003) dat spelfouten geen negatieve 

invloed hebben op tekstwaardering, overtuigingskracht en imago. Jansen (2009) 

bekritiseerde dit, en stelde dat spelfouten wel degelijk van invloed zijn, indien de 

schrijver de spellingsregels systematisch foutief toepast. Het huidige onderzoek heeft 

deze discussie niet weten te beslechten. Een gebrekkige regelkennis met betrekking 

tot de vervoeging van werkwoorden, heeft geen negatieve invloed op de oordelen 

van lezers. Het is echter goed mogelijk dat een ander type spelfout wel van invloed 

is op deze factoren; het lijkt erop dat mensen niet voldoende in staat zijn om 

specifiek dit type fout te ontdekken. Het is dan ook aan te bevelen om een 

vergelijkbaar onderzoek uit te voeren, met andere soorten spelfouten. De 

verwachting is namelijk nog steeds dat systematisch gemaakte spelfouten zeker wel 

een negatieve invloed hebben. Deze gedachte wordt ondersteund door de bevinding, 

dat de gevonden verschillen enkel bestonden tussen de condities met nul en acht 

fout, en de condities met vier en acht fout.  

 

De belangrijkste reden dat d/t-fouten centraal stonden in dit onderzoek, is vanwege 

de maatschappelijke discussie die hier zo nu en dan over oplaait. Bekende 

Nederlanders, studenten en politici die publiekelijk de fout in gaan, worden in de 

media flink afgestraft. De verwachting was dan ook, dat gebrekkige regelkennis wat 

betreft d’tjes en t’tjes niet zou worden getolereerd. Dit is niet het geval gebleken. 
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Het lijkt erop dat de discussie wordt aangezwengeld door een kleine groep 

taalpuristen, die de grote groep minder kritische lezers hierin meeneemt. Krijgen 

deze lezers zelf een tekst met fouten onder ogen, dan lijkt het toch best mee te 

vallen met de gevolgen van deze fouten. Of dit komt omdat d/t-fouten simpelweg 

niet opvallen, of dat dit bijvoorbeeld ligt aan de afzender of het type 

communicatiemiddel, zal moeten blijken uit aanvullend onderzoek. Vooralsnog kan 

worden geconcludeerd, dat het maken van d/t-fouten niet zulke negatieve gevolgen 

heeft als werd gedacht. Zeker niet als het aantal fouten beperkt is, en er dus weinig 

aanwijzingen zijn dat de schrijver een beperkte regelkennis heeft. 
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BIJLAGE A: WIJKFOLDER  

 

                           Nummer 2, 2010 

WIJKKRANT KLAVERVELD   
       ...VOOR EN DOOR BEWONERS! 

 

WERKGROEP PAKT ZWERFAFVAL IN KLAVERVELD AAN 
 

In 2009 is de gemeente Molenbeek begonnen met de strijd tegen zwerfafval in diverse 

wijken in de gemeente, waaronder Klaverveld. De ‘Werkgroep Aanpak Zwerfafval’ (WAZ) 

leid dit project. Uit de gemeentelijke enquête van 2009 is gebleken dat zwerfafval voor 

veel bewoners een grote ergernis vormt. Het doel van dit project is dan ook het schoner 

maken én houden van uw wijk, door op verschillende manieren de overlast door 

zwerfafval tegen te gaan. De gemeente Molenbeek besteed op deze manier extra 

aandacht aan de leefbaarheid van uw wijk.  

 

Uiteraard kunt u als bewoner ook iets doen! Zo kunt u bijvoorbeeld wekelijks in een straal 

van 25 meter om uw woning het zwerfafval opruimen. Woont u in een flatgebouw, dan 

kunt u ervoor zorgen dat uw galerij van zwerfafval word vrijgehouden. Hetzelfde kunt u 

doen met de directe omgeving van de flat. Eventueel kunt u er samen met de buren voor 

zorgen dat het afval wordt opgeruimd. Neem contact op met de gemeente als u 

opruimmiddelen nodig heeft, de gemeente bied namelijk gratis vuilniszakken en 

afvalgrijpers aan. Hebt u nog andere ideeën: meld het de gemeente! Ook kunt u contact 

opnemen met de coördinator van de werkgroep Lies Woutdijk, via 075-6680953. 

 

ENZ-PAS VOOR 55-PLUSSERS 
 

Zorgorganisatie Encardia Nieuw Zuidland (ENZ) bied de wijkbewoners van Klaverveld de 

mogelijkheid om lid te worden van de ENZ-Wijkpas. Per 1 september 2010 komt iedere 55-

plusser hiervoor in aanmerking. De ENZ-pas vervangt de huidige WonenPlusPas, die sinds 

1999 werd uitgegeven in samenwerking met woningorganisatie Openbaar Belang. 

 

Met de ENZ-pas bent u automatisch lid van de Encardia ledenvereniging, en word u op de 

hoogte gehouden van de diensten van de vereniging. U krijgt daarnaast korting op 

verschillende activiteiten, zoals muziekoptredens en uitstapjes. Deze korting is ook van 

toepassing op de maaltijden in ons restaurant en bij de bibliotheek in het pand. Vier keer 

per jaar verspreid Encardia de ZorgKrant, en elke maand ontvangt u een 

activiteitenoverzicht. Tegen een gereduceerd tarief kunt u gebruikmaken van de pedicure, 

kapsalon en optiek aan huis. Tot slot wordt er zes keer per jaar een speciale bijeenkomst 

voor alle leden georganiseerd om elkaar te ontmoeten. 
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De pas zal in 2010 €7,- per maand gaan kosten, en Encardia zend u ieder jaar automatisch 

een nieuwe pas toe. Hebt u interesse of vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met 

Annemiek de Bruin of Sandra de Jager (075-6257051). 

 

BESLUIT HONDEN UITLATEN 
 

Het college van Molenbeek heeft een besluit genomen over hondenuitlaatroutes, 

hondenrenvelden en hondentoiletten. Dit besluit treed in werking vanaf 31 juli. De 

volgende regels gelden vanaf dan voor het uitlaten van honden: 

- Iedereen die een hond uitlaat, moet altijd een opruimmiddel bij zich hebben. 

- Overal in de stad, binnen en buiten de bebouwde kom, moeten honden in de 

openbare ruimte worden aangelijnd. Dit geld niet voor de renvelden. 

- Een hond mag overal zijn behoefte doen, zolang de uitwerpselen maar worden 

opgeruimd door degene die hem uitlaat.  

- Op een aantal plaatsen mag een hond zijn behoefte doen zonder dat degene die hem 

uitlaat iets hoeft op te ruimen: uitlaatroutes, uitrenvelden, hondentoiletten. 

 

Indien u deze regels schend, kunt u worden bekeurd. Voor meer informatie over onder 

andere de locaties van de renvelden en uitlaatroutes kijkt u op 

www.molenbeek.nl/hondenuitlaten. 

 

GOED PLAN VOOR UW WIJK? VRAAG SUBSIDIE AAN! 
 

Als bewoner speelt u een belangrijke rol in de wijk. Samen met uw buurtgenoten bepaalt u 

de sfeer en uitstraling van de buurt. Het ministerie van VROM besteed aandacht aan deze 

betrokkenheid, door initiatieven van wijkbewoners te stimuleren. Dit wordt gedaan door 

het verstrekken van subsidies. Deze subsidieregeling bestaat tot en met 1 januari 2011. 

Concreet houd de regeling in dat u subsidie kunt krijgen om uw plannen voor Klaverveld te 

laten realiseren. De belangrijkste voorwaarde hierbij is dat uw plan de leefbaarheid in de 

wijk verbetert, voor u en de mensen uit uw omgeving.  

 

De mogelijkheid tot aanvragen van subsidie bestaat al sinds 2009. Dat het geld goed word 

besteed, blijkt uit het succes van de verschillende projecten die door de subsidie tot stand 

zijn gekomen. Zo hebben drie wijkbewoners in de zomer van 2009 een openluchtbioscoop 

georganiseerd, en werd in december het schoolplein van basisschool ‘De kleine wilg’ 

opgeknapt.  

 

Hebt u een idee voor Klaverveld en wilt u in aanmerking komen voor een subsidie? Kijkt u 

dan op www.molenbeek.nl/wijkinitiatief. Daar vind u meer informatie, inclusief 

aanvraagformulier. Ook kunt u contact opnemen met het wijkoverleg Klaverveld. 



43 

BIJLAGE B: VRAGENLIJST EN INVULOEFENING KWALITATIEF ONDERZOEK 

 

Tot slot wil ik u vragen om een korte invuloefening te maken, en uw mening te 

geven over enkele stellingen. Denk bij het invullen niet te lang na! 

 

 

Invuloefening 

 

1 Moeder beklee... onze tuinstoelen zelf.         

2 Als we de weerman mogen geloven, wor... het vandaag mooi weer.    

3 Dat hij in zijn vroegere jaren zanger was, heb ik nooit geloof....   

4 Zoals gebruikelijk vermel... de plaatselijke krant wie er allemaal jarig zijn.   

5 Weet jij door welke landen Oostenrijk wor... begrens...?     

6 Er is besloten dat de expeditie vanaf vandaag de noordelijke route vermij....  

7 Vin... je ook niet dat hij het eten te sterk krui...?     

8 Een bekend gezegde lui...: wie spaart, vergaart.      

9 Klee... zij zich nog steeds zo ouderwets?       

10 Het hardop lezen van een tekst, zorgt ervoor dat het leesproces vertraag....  

11 Ik vin... het erg kwalijk, dat jij kwaad met kwaad vergel....     

12 Als je zijn theorie doorgron..., zul je zien dat het eigenlijk best logisch is.  

 

 

Stellingen 

 

U kunt uw mening geven over de stellingen, door aan te geven in welke mate u het 

eens of oneens bent met de stelling:  

sterk mee eens    0    0    0    0    0    0    0    sterk mee oneens 

 

De 7 bolletjes betekenen van links naar rechts het volgende: 

0  sterk mee eens 

0 mee eens 

0 een beetje mee eens 

0  niet mee eens, niet mee oneens 

0 een beetje mee oneens 

0 mee oneens 

0 sterk mee oneens 

 

1 Ik maak nooit dt-fouten in de werkwoordspelling. 

sterk mee eens    0    0    0    0    0    0    0    sterk mee oneens 

 

2 Ik heb moeite met het vervoegen van werkwoorden, omdat ik soms niet 

weet of je een woord schrijft met een d, t of dt. 

sterk mee eens    0    0    0    0    0    0    0    sterk mee oneens 

 

 

3 Ik merk dat ik meer dt-fouten maak in de werkwoordspelling dan anderen. 

sterk mee eens    0    0    0    0    0    0    0    sterk mee oneens 
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BIJLAGE C: OVERZICHT FREQUENTIE VAN WERKWOORDEN 

 

De woordfrequenties uit onderstaande tabel zijn gebaseerd op P.C. uit den 

Boogaart. 

 

nr. gemanipuleerd 

werkwoord 

frequentie  homofoon frequentie 

1 leid - leidt 37 

2 besteed* 18 besteedt 4 

3 word 31 wordt 1415 

4 bied - biedt 34 

5 bied - biedt 34 

6 word 31 wordt 1415 

7 verspreid* 3 verspreidt - 

8 zend - zendt 2 

9 treed - treedt 13 

10 geld - geldt 60 

11 schend - schendt - 

12 besteed* 18 besteedt 4 

13 houd 23 houdt 109 

14 word 31 wordt 1415 

15 vind 89 vindt 151 

* Bij deze woorden komt de gemanipuleerde (foutieve) variant, vaker voor dan het 

juiste alternatief. 
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BIJLAGE D: INSTRUCTIE KWALITATIEF ONDERZOEK 

 

 

Instructie 

 

U krijgt dadelijk een wijkfolder te lezen, die is geschreven door het wijkoverleg van 

de wijk Klaverveld. Deze wijk ligt in de stad Molenbeek. 

 

Uw situatie  

U bent al tien jaar inwoner van de wijk Klaverveld. U heeft het hier prima naar uw 

zin, en u heeft dan ook geen plannen om te gaan verhuizen. Klaverveld heeft ruim 

5.500 inwoners en een eigen wijkoverlegorgaan. Dit wijkoverleg organiseert elke 

maand een inspraakavond voor wijkbewoners, en geeft viermaal per jaar een 

wijkfolder uit. In deze wijkfolder staat informatie die relevant is voor de 

wijkbewoners, en dus ook voor u.  

 

De taak 

U krijgt straks de tekst te lezen van een recente wijkfolder van Klaverveld. Alle 

afbeeldingen zijn verwijderd; u krijgt dus alleen de tekst te lezen.  

 

Ik wil u vragen om de tekst van de folder hardop voor te lezen, op uw eigen tempo. 

Het is daarnaast de bedoeling dat u álle gedachten die u heeft tijdens het lezen van 

de tekst hardop uitspreekt. Die gedachten mogen gaan over alles wat met de tekst 

te maken heeft, zowel over de vorm als de inhoud. Dit betekent dus dat u zichzelf 

onderbreekt tijdens het voorlezen van de tekst, om uw gedachten uit te spreken. 

Daarna gaat u weer verder waar u gebleven was. Let op: Al uw gedachten zijn 

goed!  

 

Het is belangrijk dat u geen tekst overslaat, en niet vooruit kijkt. U leest de tekst 

dus zin voor zin. Tot slot is het van belang dat u de onderzoeker niet aanspreekt 

tijdens het onderzoek; u mag doen alsof zij niet aanwezig is. 

 

Succes! 



46 

BIJLAGE E: OVERZICHT ONDERZOEKSRESULTATEN KWALITATIEF ONDERZOEK 

 

 

Overzicht proefpersonen 

 

nr. geslacht leeftijd opleiding niveau 

1 m 32 Theologie  wo 

2 v 40 Docent techniek  hbo 

3 m 29 Biomedische wetenschappen  wo 

4 v 20 Docent muziek  hbo 

5 m 22 Pedagogiek  hbo 

6 m 23 Fysiotherapie  hbo 

7 m 20 Psychologie  wo 

8 v 52 Docent biologie, huishoudkunde en techniek  hbo 

9 v 53 Sociaal pedagogisch werk mbo 

10 m 56 maatschappelijk werk en dienstverlening hbo 

11 v 42 mavo mavo 

12 m 47 mavo 4 mavo 

13 m 25 Scandinavische taal en cultuur  wo 

14 m 23 Sustainable development  wo 

15 m 24 Sociale geografie en planologie wo 

 

 

Overzicht detectie dt-fouten, tijdens en na het hardop lezen 

 

pp. nr. eerste foutieve woord totaal aantal gedetecteerde fouten  

1 3 13 

2 1 14 

3 - - 

4 - - 

5 - - 

6 1 3 

7 14 2 

8 - - 

9 - - 

10 - - 

11 - - 

12 - - 

13 5 4 

14 - - 

15 - - 
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Resultaten invuloefening 

 

pp. aantal fout dt-

woorden  

aantal fout overige 

woorden 

totaal aantal 

fout 

1 0/9 0/5 0 

2 0/10 0/5 0 

3 0/10 2/5 2 

4 0/10 1/5 1 

5 5/10 2/5 7 

6 4/10 1/5 5 

7 0/10 1/5 1 

8 0/10 0/5 0 

9 0/10 3/5 3 

10 2/10 0/5 2 

11 7/10 0/5 7 

12 5/10 4/5 9 

13 8/10 1/5 9 

14 1/10 1/5 2 

15 1/10 1/5 2 

 

 

Resultaten stellingen op schaal van 1-7 

 

pp. Ik maak nooit dt-

fouten in de 

werkwoordspelling 

Ik heb moeite met 

het vervoegen van 

werkwoorden 

Ik merk dat ik meer dt-

fouten maak in de 

werkwoordspelling dan 

anderen 

1 6 2 1 

2 6 2 1 

3 6 2 1 

4 2 5 4 

5 1 5 4 

6 2 3  2 

7 5 2 2 

8 5 2 1 

9 2 5 5 

10 6 2 2 

11 4 4 6 

12 5 4 5 

13 2 5 2 

14 2 4 4 

15 6 1 1 

7 sterk mee eens / 6 mee eens / 5 een beetje mee eens / 4 niet mee eens, niet 

mee oneens / 3 een beetje mee oneens / 2 mee oneens / 1 sterk mee oneens 
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Overzicht hardop lezen per proefpersoon 

 

Proefpersoon 1 

nr. fout opmerking 

4 bied Ik zie een taalfout in de brief. Dat snap ik eigenlijk niet zo goed. 

Bied met een d. dan denk ik kom op jongens, wat zijn jullie voor 

ambtenaren. 

6 word weer die taalfouten. 

7 verspreid en weer een zin met een taalfout. 

8 zend treed… ja ik ga me niet meer ergeren aan de fouten, want dan ga 

ik het einde van de wijkkrant niet halen. 

11 schend (zucht) 

12 besteed (korte pauze) 

13 houd houd, met een d 

14 word met een d, dt 

15 vind weer een taalfout 

 

Opmerking na het lezen: ‘ik zag de eerste fout bij word. Als je ze ziet, ga je erop 

letten. Ik neem de tekst niet meer serieus’. 

 

Proefpersoon 2 

nr. fout opmerking 

1 leid Dan denk ik leid is met een d, maar dat moet volgens mij met dt. 

En dat vind ik slordig als je een folder uitgeeft, dat je daar niet op 

let. 

4 bied biedt is met dt, weer een slordige fout. 

6 word wordt moet volgens mij met dt. Ik vind dat er heel erg veel fouten 

in staan. Van die dt-fouten vooral. 

7 verspreid verspreid moet met dt zijn. 

8 zend zend moet met dt zijn. 

9 treed moet met dt zijn 

10 geld met dt 

11 schend moet ook met dt worden geschreven 

12 besteed met dt. Ik vind het vervelend dat er zoveel fouten in staan. 

Daarom neem ik deze folder minder serieus. 

13 houd dt moet dat zijn 

14 word met dt 

15 vind met dt 

 

Opmerking na het lezen: ‘bij de tweede fout, word, begon ik het irritant te vinden’. 

 

Proefpersoon 3 

Geen fouten gedetecteerd tijdens het lezen. 

Er is de proefpersoon verder niets opgevallen aan de tekst. 
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Proefpersoon 4 

Overige tekstgerelateerde opmerkingen tijdens het lezen: ‘Ik vind het vervelend dat 

er hebt staat in plaats van heeft’. 

 

Geen fouten gedetecteerd tijdens het lezen.  

Er is de proefpersoon verder niets opgevallen aan de tekst. 

 

Proefpersoon 5 

Geen fouten gedetecteerd tijdens het lezen. 

 

Overige tekstgerelateerde opmerkingen tijdens het lezen:  

- ‘volgens mij staat hier een foutje. Het doel van het project is dan ook om 

het schoner… dat lijkt mij fijner lezen’. 

- ‘volgens mij is het heeft u vragen’. 

- ‘volgens mij moet hier een en tussen bij die laatste komma. Tussen 

uitrenvelden en hondentoiletten’. 

- ‘en hier is het weer heeft u volgens mij´. 

 

Er is de proefpersoon verder niets opgevallen aan de tekst. 

 

Proefpersoon 6 

nr. fout opmerking 

1 leid zonder t 

11 schend met een t erachter volgens mij 

13 houd dt 

 

Gaf achteraf aan dat hij erg gefocust was op de inhoud van de tekst, en niet op 

taalfouten. 

 

Proefpersoon 7 

nr. fout opmerking 

14 word hier staat word zonder t terwijl dat met dt moet zijn 

15 vind ook hier is vind weer geloof ik met dt 

 

Gaf achteraf aan dat hij erg gefocust was op de inhoud van de tekst, en niet op 

taalfouten. 

 

Proefpersoon 8 

Geen fouten gedetecteerd tijdens het lezen. 

Er is de proefpersoon verder niets opgevallen aan de tekst. 

 

Proefpersoon 9 

Geen fouten gedetecteerd tijdens het lezen. 

Er is de proefpersoon verder niets opgevallen aan de tekst. 
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Proefpersoon 10 

Geen fouten gedetecteerd tijdens het lezen. 

Er is de proefpersoon verder niets opgevallen aan de tekst. 

 

Proefpersoon 11 

Geen fouten gedetecteerd tijdens het lezen. 

Er is de proefpersoon verder niets opgevallen aan de tekst. 

 

Proefpersoon 12 

Geen fouten gedetecteerd tijdens het lezen. 

Er is de proefpersoon verder niets opgevallen aan de tekst. 

 

Proefpersoon 13 

nr. fout opmerking 

5 bied volgens mij staan er heel vaak d/t-fouten in, maar ik ben er zelf 

niet zo goed in. 

13 houd volgens mij moet daar dt 

14 word volgens mij dt 

15 vind volgens mij dt 

 

Viel u verder nog iets op tijdens het lezen van de tekst? 

‘D/t-fouten volgens mij, heel veel. En ik ben daar zelf heel slecht in, dus ik was er 

in het begin een beetje onzeker over maar toen het zo structureel werd dacht ik dat 

klopt niet.’  

 

Wanneer viel het je voor het eerst op? 

‘Ik denk in de twee alinea. (…) Als er structureel taalfouten in staan dan neem ik 

een tekst wel minder serieus.’ 

 

Wanneer begon je je eraan te irriteren? 

‘Zeker vanaf het stuk van die 55-plus pas. En volgens mij in de tweede alinea zag 

ik er ook al één, maar toen zat ik net in het lezen en las ik er misschien overheen.’ 

 

Proefpersoon 14 

Geen fouten gedetecteerd tijdens het lezen. 

Er is de proefpersoon verder niets opgevallen aan de tekst. 

 

Proefpersoon 15 

Geen fouten gedetecteerd tijdens het lezen. 

Er is de proefpersoon verder niets opgevallen aan de tekst. 
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BIJLAGE F: TYPOLOGIE PROEFPERSONEN KWALITATIEF ONDERZOEK 

 

 

proefpersoon foutdetectie eigen waardering 

spelling 

aantal fout  

1 veel goed goed 

2 veel goed goed 

3 geen goed gemiddeld 

4 geen slecht goed 

5 geen slecht slecht 

6 weinig gemiddeld slecht 

7 weinig goed goed 

8 geen goed goed 

9 geen slecht gemiddeld 

10 geen goed gemiddeld 

11 geen slecht slecht 

12 geen gemiddeld slecht 

13 weinig gemiddeld slecht 

14 geen slecht gemiddeld 

15 geen goed gemiddeld 
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BIJLAGE G: DIMENSIES EN CONSTRUCTEN KWANTITATIEF ONDERZOEK 

 

dimensies constructen items 

tekstwaardering aantrekkelijkheid 1 Ik vind de tekst prettig om te lezen.  

2 De zinnen in de tekst zijn goed 

geformuleerd. 

 begrijpelijkheid 3 Ik begrijp waar de tekst over gaat. 

4 De informatie in de tekst is duidelijk. 

Imago wijkoverleg deskundigheid 

 

5 Het wijkoverlegorgaan van Klaverveld is 

deskundig. 

6 Het wijkoverleg van Klaverveld is 

professioneel. 

 betrouwbaarheid 7 Er is onvoldoende tijd besteed aan het 

opstellen van de wijkfolder.  

8 Het wijkoverleg van Klaverveld is 

betrouwbaar. 

Imago schrijver deskundigheid 9 De schrijver van de tekst is slordig. 

10 De schrijver van de tekst is 

professioneel. 

 intelligentie 11 De schrijver van de tekst is intelligent. 

 sympathie 12 De schrijver van de tekst is vriendelijk.  

13 Ik heb waardering voor de schrijver 

van de tekst. 

Overtuigingskracht houding 14 Het is verstandig om het zwerfafval in 

je eigen omgeving op te ruimen. 

15 Het is verstandig voor 55-plussers om 

een ENZ-pas aan te vragen. 

16 Het is verstandig om je aan de regels 

te houden voor het uitlaten van honden. 

17 Het is verstandig om een subsidie aan 

te vragen als je een goed plan hebt voor 

je wijk. 

 gedragsintentie 18 Ik ga het zwerfafval in mijn directe 

omgeving opruimen. 

19 Als ik 55-plusser ben, ga ik een ENZ-

pas aanvragen. 

20 Als ik een hond heb, houd ik me aan 

de regels voor het uitlaten van honden. 

21 Als ik een goed plan heb voor mijn 

wijk, ga ik subsidie aanvragen. 

Leesproces leesgemak 22 De tekst is gemakkelijk om te lezen. 

23 De tekst is te lang. 

24 Ik heb sommige stukjes in de tekst 

meerdere keren moeten lezen. 

 gedachten over 

de schrijver 

25 Tijdens het lezen heb ik nagedacht 

over de schrijver van de tekst. 

Algemeen oordeel algemeen 

oordeel 

26 Welk rapportcijfer geeft u de wijkfolder 

van Klaverveld, op een schaal van 1 tot 

10?  
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Manipulatiecheck mate van 

realisme 

27 Deze wijkfolder is onlangs echt 

verstuurd naar de inwoners van 

Klaverveld. 

Detectie d/t-fouten  28 Er staan d/t-fouten in de wijkfolder 

de houding van de 

proefpersoon t.o.v. 

d/t-fouten 

houding t.o.v. 

d/t-fouten in de 

eigen 

schrijfproducten 

29 Een d/t-fout maken vind ik vervelend.  

30 Als een ander mij wijst op een d/t-fout 

die ik heb gemaakt, dan vind ik dit 

vervelend. 

 houding tov d/t-

fouten in 

schrijfproducten 

van anderen 

31 Mensen die d/t-fouten maken, zijn 

meestal niet intelligent. 

32 Als ik d/t-fouten tegenkom in een 

tekst, neem ik de schrijver minder 

serieus. 

 de norm van de 

proefpersoon 

33 Ik vind het belangrijk om geen d/t-

fouten te maken. 

34 Het is belangrijk om geen d/t-fouten te 

maken. 

35 Ik vind het niet erg als er d/t-fouten in 

een wijkfolder staan 

orthografische 

kennis 

introspectieve 

beoordeling 

spelling 

36 Ik maak nooit d/t-fouten. 

37 Ik weet soms niet of je een werkwoord 

met d, t of dt schrijft. 

 objectieve 

beoordeling 

spelling 

38 invuloefening 

- Als we de weerman mogen geloven, 

wor... het vandaag mooi weer. 

- Antwoor... je moeder nog op die vraag? 

- Dat hij in zijn vroegere jaren zanger 

was, heb ik nooit geloof.... 

- Zoals gebruikelijk vermel... de 

plaatselijke krant wie er allemaal jarig 

zijn. 

- Weet jij door welke landen Oostenrijk 

wor... begrens...? 

- Er is besloten dat de expeditie vanaf 

vandaag de noordelijke route vermij.... 

- Vin... je ook niet dat hij het eten te 

sterk krui...? 

- Een bekend gezegde lui...: wie spaart, 

vergaart. 

- Klee... zij zich nog steeds zo ouderwets? 

- Het hardop lezen van een tekst, zorgt 

ervoor dat het leesproces vertraag.... 

- Ik vin... het erg kwalijk, dat jij kwaad 

met kwaad vergel.... 

- Als je zijn theorie doorgron..., zul je zien 

dat het eigenlijk best logisch is. 

Persoonlijke 

informatie 

leeftijd 39 Wat is uw leeftijd? 

 geslacht 40 Wat is uw geslacht? 
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 opleidingsniveau 41 Wat is uw hoogste opleidingsniveau? 

 moedertaal 42 Is Nederlands uw moedertaal? 

 dyslexie 43 Bent u dyslectisch? 
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BIJLAGE H: WIJKFOLDER CONDITIE NUL FOUT 

 
                           Nummer 2, 2010 

WIJKKRANT KLAVERVELD   
       ...VOOR EN DOOR BEWONERS! 

 

WERKGROEP PAKT ZWERFAFVAL IN KLAVERVELD AAN 
 

In 2009 is de gemeente Molenbeek begonnen met de strijd tegen zwerfafval in diverse 

wijken in de gemeente, waaronder Klaverveld. De ‘Werkgroep Aanpak Zwerfafval’ (WAZ) 

leidt dit project. Uit de gemeentelijke enquête van 2009 is gebleken dat zwerfafval voor 

veel bewoners een grote ergernis vormt. Het doel van dit project is dan ook het schoner 

maken én houden van uw wijk, door op verschillende manieren de overlast door 

zwerfafval tegen te gaan. De gemeente Molenbeek besteedt op deze manier extra 

aandacht aan de leefbaarheid van uw wijk.  

 

Uiteraard kunt u als bewoner ook iets doen! Zo kunt u bijvoorbeeld wekelijks in een straal 

van 25 meter om uw woning het zwerfafval opruimen. Woont u in een flatgebouw, dan 

kunt u ervoor zorgen dat uw galerij van zwerfafval wordt vrijgehouden. Hetzelfde kunt u 

doen met de directe omgeving van de flat. Eventueel kunt u er samen met de buren voor 

zorgen dat het afval wordt opgeruimd. Neem contact op met de gemeente als u 

opruimmiddelen nodig heeft, de gemeente biedt namelijk gratis vuilniszakken en 

afvalgrijpers aan. Hebt u nog andere ideeën: meld het de gemeente! Ook kunt u contact 

opnemen met de coördinator van de werkgroep Lies Woutdijk, via 075-6680953. 

 

ENZ-PAS VOOR 55-PLUSSERS 
 

Zorgorganisatie Encardia Nieuw Zuidland (ENZ) biedt de wijkbewoners van Klaverveld de 

mogelijkheid om lid te worden van de ENZ-Wijkpas. Per 1 september 2010 komt iedere 55-

plusser hiervoor in aanmerking. De ENZ-pas vervangt de huidige WonenPlusPas, die sinds 

1999 werd uitgegeven in samenwerking met woningorganisatie Openbaar Belang. 

 

Met de ENZ-pas bent u automatisch lid van de Encardia ledenvereniging, en wordt u op de 

hoogte gehouden van de diensten van de vereniging. U krijgt daarnaast korting op 

verschillende activiteiten, zoals muziekoptredens en uitstapjes. Deze korting is ook van 

toepassing op de maaltijden in ons restaurant en bij de bibliotheek in het pand. Vier keer 

per jaar verspreidt Encardia de ZorgKrant, en elke maand ontvangt u een 

activiteitenoverzicht. Tegen een gereduceerd tarief kunt u gebruikmaken van de pedicure, 

kapsalon en optiek aan huis. Tot slot wordt er zes keer per jaar een speciale bijeenkomst 

voor alle leden georganiseerd om elkaar te ontmoeten. 
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De pas zal in 2010 €7,- per maand gaan kosten, en Encardia zendt u ieder jaar automatisch 

een nieuwe pas toe. Hebt u interesse of vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met 

Annemiek de Bruin of Sandra de Jager (075-6257051). 

 

BESLUIT HONDEN UITLATEN 
 

Het college van Molenbeek heeft een besluit genomen over hondenuitlaatroutes, 

hondenrenvelden en hondentoiletten. Dit besluit treedt in werking vanaf 31 juli. De 

volgende regels gelden vanaf dan voor het uitlaten van honden: 

- Iedereen die een hond uitlaat, moet altijd een opruimmiddel bij zich hebben. 

- Overal in de stad, binnen en buiten de bebouwde kom, moeten honden in de 

openbare ruimte worden aangelijnd. Dit geldt niet voor de renvelden. 

- Een hond mag overal zijn behoefte doen, zolang de uitwerpselen maar worden 

opgeruimd door degene die hem uitlaat.  

- Op een aantal plaatsen mag een hond zijn behoefte doen zonder dat degene die hem 

uitlaat iets hoeft op te ruimen: uitlaatroutes, uitrenvelden, hondentoiletten. 

 

Indien u deze regels schendt, kunt u worden bekeurd. Voor meer informatie over onder 

andere de locaties van de renvelden en uitlaatroutes kijkt u op 

www.molenbeek.nl/hondenuitlaten. 

 

GOED PLAN VOOR UW WIJK? VRAAG SUBSIDIE AAN! 
 

Als bewoner speelt u een belangrijke rol in de wijk. Samen met uw buurtgenoten bepaalt u 

de sfeer en uitstraling van de buurt. Het ministerie van VROM besteedt aandacht aan deze 

betrokkenheid, door initiatieven van wijkbewoners te stimuleren. Dit wordt gedaan door 

het verstrekken van subsidies. Deze subsidieregeling bestaat tot en met 1 januari 2011. 

Concreet houdt de regeling in dat u subsidie kunt krijgen om uw plannen voor Klaverveld 

te laten realiseren. De belangrijkste voorwaarde hierbij is dat uw plan de leefbaarheid in 

de wijk verbetert, voor u en de mensen uit uw omgeving.  

 

De mogelijkheid tot aanvragen van subsidie bestaat al sinds 2009. Dat het geld goed wordt 

besteed, blijkt uit het succes van de verschillende projecten die door de subsidie tot stand 

zijn gekomen. Zo hebben drie wijkbewoners in de zomer van 2009 een openluchtbioscoop 

georganiseerd, en werd in december het schoolplein van basisschool ‘De kleine wilg’ 

opgeknapt.  

 

Hebt u een idee voor Klaverveld en wilt u in aanmerking komen voor een subsidie? Kijkt u 

dan op www.molenbeek.nl/wijkinitiatief. Daar vindt u meer informatie, inclusief 

aanvraagformulier. Ook kunt u contact opnemen met het wijkoverleg Klaverveld. 
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BIJLAGE I: WIJKFOLDER CONDITIE VIER FOUT  

 
                           Nummer 2, 2010 

WIJKKRANT KLAVERVELD   
       ...VOOR EN DOOR BEWONERS! 

 

WERKGROEP PAKT ZWERFAFVAL IN KLAVERVELD AAN 
 

In 2009 is de gemeente Molenbeek begonnen met de strijd tegen zwerfafval in diverse 

wijken in de gemeente, waaronder Klaverveld. De ‘Werkgroep Aanpak Zwerfafval’ (WAZ) 

leidt dit project. Uit de gemeentelijke enquête van 2009 is gebleken dat zwerfafval voor 

veel bewoners een grote ergernis vormt. Het doel van dit project is dan ook het schoner 

maken én houden van uw wijk, door op verschillende manieren de overlast door 

zwerfafval tegen te gaan. De gemeente Molenbeek besteed op deze manier extra 

aandacht aan de leefbaarheid van uw wijk.  

 

Uiteraard kunt u als bewoner ook iets doen! Zo kunt u bijvoorbeeld wekelijks in een straal 

van 25 meter om uw woning het zwerfafval opruimen. Woont u in een flatgebouw, dan 

kunt u ervoor zorgen dat uw galerij van zwerfafval wordt vrijgehouden. Hetzelfde kunt u 

doen met de directe omgeving van de flat. Eventueel kunt u er samen met de buren voor 

zorgen dat het afval wordt opgeruimd. Neem contact op met de gemeente als u 

opruimmiddelen nodig heeft, de gemeente biedt namelijk gratis vuilniszakken en 

afvalgrijpers aan. Hebt u nog andere ideeën: meld het de gemeente! Ook kunt u contact 

opnemen met de coördinator van de werkgroep Lies Woutdijk, via 075-6680953. 

 

ENZ-PAS VOOR 55-PLUSSERS 
 

Zorgorganisatie Encardia Nieuw Zuidland (ENZ) biedt de wijkbewoners van Klaverveld de 

mogelijkheid om lid te worden van de ENZ-Wijkpas. Per 1 september 2010 komt iedere 55-

plusser hiervoor in aanmerking. De ENZ-pas vervangt de huidige WonenPlusPas, die sinds 

1999 werd uitgegeven in samenwerking met woningorganisatie Openbaar Belang. 

 

Met de ENZ-pas bent u automatisch lid van de Encardia ledenvereniging, en word u op de 

hoogte gehouden van de diensten van de vereniging. U krijgt daarnaast korting op 

verschillende activiteiten, zoals muziekoptredens en uitstapjes. Deze korting is ook van 

toepassing op de maaltijden in ons restaurant en bij de bibliotheek in het pand. Vier keer 

per jaar verspreidt Encardia de ZorgKrant, en elke maand ontvangt u een 

activiteitenoverzicht. Tegen een gereduceerd tarief kunt u gebruikmaken van de pedicure, 

kapsalon en optiek aan huis. Tot slot wordt er zes keer per jaar een speciale bijeenkomst 

voor alle leden georganiseerd om elkaar te ontmoeten. 
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De pas zal in 2010 €7,- per maand gaan kosten, en Encardia zendt u ieder jaar automatisch 

een nieuwe pas toe. Hebt u interesse of vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met 

Annemiek de Bruin of Sandra de Jager (075-6257051). 

 

BESLUIT HONDEN UITLATEN 
 

Het college van Molenbeek heeft een besluit genomen over hondenuitlaatroutes, 

hondenrenvelden en hondentoiletten. Dit besluit treed in werking vanaf 31 juli. De 

volgende regels gelden vanaf dan voor het uitlaten van honden: 

- Iedereen die een hond uitlaat, moet altijd een opruimmiddel bij zich hebben. 

- Overal in de stad, binnen en buiten de bebouwde kom, moeten honden in de 

openbare ruimte worden aangelijnd. Dit geldt niet voor de renvelden. 

- Een hond mag overal zijn behoefte doen, zolang de uitwerpselen maar worden 

opgeruimd door degene die hem uitlaat.  

- Op een aantal plaatsen mag een hond zijn behoefte doen zonder dat degene die hem 

uitlaat iets hoeft op te ruimen: uitlaatroutes, uitrenvelden, hondentoiletten. 

 

Indien u deze regels schendt, kunt u worden bekeurd. Voor meer informatie over onder 

andere de locaties van de renvelden en uitlaatroutes kijkt u op 

www.molenbeek.nl/hondenuitlaten. 

 

GOED PLAN VOOR UW WIJK? VRAAG SUBSIDIE AAN! 
 

Als bewoner speelt u een belangrijke rol in de wijk. Samen met uw buurtgenoten bepaalt u 

de sfeer en uitstraling van de buurt. Het ministerie van VROM besteedt aandacht aan deze 

betrokkenheid, door initiatieven van wijkbewoners te stimuleren. Dit wordt gedaan door 

het verstrekken van subsidies. Deze subsidieregeling bestaat tot en met 1 januari 2011. 

Concreet houd de regeling in dat u subsidie kunt krijgen om uw plannen voor Klaverveld te 

laten realiseren. De belangrijkste voorwaarde hierbij is dat uw plan de leefbaarheid in de 

wijk verbetert, voor u en de mensen uit uw omgeving.  

 

De mogelijkheid tot aanvragen van subsidie bestaat al sinds 2009. Dat het geld goed wordt 

besteed, blijkt uit het succes van de verschillende projecten die door de subsidie tot stand 

zijn gekomen. Zo hebben drie wijkbewoners in de zomer van 2009 een openluchtbioscoop 

georganiseerd, en werd in december het schoolplein van basisschool ‘De kleine wilg’ 

opgeknapt.  

 

Hebt u een idee voor Klaverveld en wilt u in aanmerking komen voor een subsidie? Kijkt u 

dan op www.molenbeek.nl/wijkinitiatief. Daar vindt u meer informatie, inclusief 

aanvraagformulier. Ook kunt u contact opnemen met het wijkoverleg Klaverveld. 
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BIJLAGE J: WIJKFOLDER CONDITIE ACHT FOUT  

 
                           Nummer 2, 2010 

WIJKKRANT KLAVERVELD   
       ...VOOR EN DOOR BEWONERS! 

 

WERKGROEP PAKT ZWERFAFVAL IN KLAVERVELD AAN 
 

In 2009 is de gemeente Molenbeek begonnen met de strijd tegen zwerfafval in diverse 

wijken in de gemeente, waaronder Klaverveld. De ‘Werkgroep Aanpak Zwerfafval’ (WAZ) 

leidt dit project. Uit de gemeentelijke enquête van 2009 is gebleken dat zwerfafval voor 

veel bewoners een grote ergernis vormt. Het doel van dit project is dan ook het schoner 

maken én houden van uw wijk, door op verschillende manieren de overlast door 

zwerfafval tegen te gaan. De gemeente Molenbeek besteed op deze manier extra 

aandacht aan de leefbaarheid van uw wijk.  

 

Uiteraard kunt u als bewoner ook iets doen! Zo kunt u bijvoorbeeld wekelijks in een straal 

van 25 meter om uw woning het zwerfafval opruimen. Woont u in een flatgebouw, dan 

kunt u ervoor zorgen dat uw galerij van zwerfafval wordt vrijgehouden. Hetzelfde kunt u 

doen met de directe omgeving van de flat. Eventueel kunt u er samen met de buren voor 

zorgen dat het afval wordt opgeruimd. Neem contact op met de gemeente als u 

opruimmiddelen nodig heeft, de gemeente bied namelijk gratis vuilniszakken en 

afvalgrijpers aan. Hebt u nog andere ideeën: meld het de gemeente! Ook kunt u contact 

opnemen met de coördinator van de werkgroep Lies Woutdijk, via 075-6680953. 

 

ENZ-PAS VOOR 55-PLUSSERS 
 

Zorgorganisatie Encardia Nieuw Zuidland (ENZ) biedt de wijkbewoners van Klaverveld de 

mogelijkheid om lid te worden van de ENZ-Wijkpas. Per 1 september 2010 komt iedere 55-

plusser hiervoor in aanmerking. De ENZ-pas vervangt de huidige WonenPlusPas, die sinds 

1999 werd uitgegeven in samenwerking met woningorganisatie Openbaar Belang. 

 

Met de ENZ-pas bent u automatisch lid van de Encardia ledenvereniging, en word u op de 

hoogte gehouden van de diensten van de vereniging. U krijgt daarnaast korting op 

verschillende activiteiten, zoals muziekoptredens en uitstapjes. Deze korting is ook van 

toepassing op de maaltijden in ons restaurant en bij de bibliotheek in het pand. Vier keer 

per jaar verspreidt Encardia de ZorgKrant, en elke maand ontvangt u een 

activiteitenoverzicht. Tegen een gereduceerd tarief kunt u gebruikmaken van de pedicure, 

kapsalon en optiek aan huis. Tot slot wordt er zes keer per jaar een speciale bijeenkomst 

voor alle leden georganiseerd om elkaar te ontmoeten. 
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De pas zal in 2010 €7,- per maand gaan kosten, en Encardia zend u ieder jaar automatisch 

een nieuwe pas toe. Hebt u interesse of vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met 

Annemiek de Bruin of Sandra de Jager (075-6257051). 

 

BESLUIT HONDEN UITLATEN 
 

Het college van Molenbeek heeft een besluit genomen over hondenuitlaatroutes, 

hondenrenvelden en hondentoiletten. Dit besluit treed in werking vanaf 31 juli. De 

volgende regels gelden vanaf dan voor het uitlaten van honden: 

- Iedereen die een hond uitlaat, moet altijd een opruimmiddel bij zich hebben. 

- Overal in de stad, binnen en buiten de bebouwde kom, moeten honden in de 

openbare ruimte worden aangelijnd. Dit geldt niet voor de renvelden. 

- Een hond mag overal zijn behoefte doen, zolang de uitwerpselen maar worden 

opgeruimd door degene die hem uitlaat.  

- Op een aantal plaatsen mag een hond zijn behoefte doen zonder dat degene die hem 

uitlaat iets hoeft op te ruimen: uitlaatroutes, uitrenvelden, hondentoiletten. 

 

Indien u deze regels schend, kunt u worden bekeurd. Voor meer informatie over onder 

andere de locaties van de renvelden en uitlaatroutes kijkt u op 

www.molenbeek.nl/hondenuitlaten. 

 

GOED PLAN VOOR UW WIJK? VRAAG SUBSIDIE AAN! 
 

Als bewoner speelt u een belangrijke rol in de wijk. Samen met uw buurtgenoten bepaalt u 

de sfeer en uitstraling van de buurt. Het ministerie van VROM besteedt aandacht aan deze 

betrokkenheid, door initiatieven van wijkbewoners te stimuleren. Dit wordt gedaan door 

het verstrekken van subsidies. Deze subsidieregeling bestaat tot en met 1 januari 2011. 

Concreet houd de regeling in dat u subsidie kunt krijgen om uw plannen voor Klaverveld te 

laten realiseren. De belangrijkste voorwaarde hierbij is dat uw plan de leefbaarheid in de 

wijk verbetert, voor u en de mensen uit uw omgeving.  

 

De mogelijkheid tot aanvragen van subsidie bestaat al sinds 2009. Dat het geld goed word 

besteed, blijkt uit het succes van de verschillende projecten die door de subsidie tot stand 

zijn gekomen. Zo hebben drie wijkbewoners in de zomer van 2009 een openluchtbioscoop 

georganiseerd, en werd in december het schoolplein van basisschool ‘De kleine wilg’ 

opgeknapt.  

 

Hebt u een idee voor Klaverveld en wilt u in aanmerking komen voor een subsidie? Kijkt u 

dan op www.molenbeek.nl/wijkinitiatief. Daar vindt u meer informatie, inclusief 

aanvraagformulier. Ook kunt u contact opnemen met het wijkoverleg Klaverveld. 
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BIJLAGE K: INSTRUCTIE KWANTITATIEF ONDERZOEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

Hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek van de Universiteit Utrecht. 

Deelname duurt ongeveer 15 minuten, en uw gegevens worden anoniem verwerkt. 

 

U krijgt straks de tekst te lezen van een wijkfolder. Deze wijkfolder is geschreven 

door het wijkoverleg van de wijk Klaverveld. Deze wijk ligt in de stad Molenbeek. U 

krijgt alleen de tekst te lezen van deze wijkfolder, alle afbeeldingen zijn verwijderd. 

Na het lezen van de tekst beantwoordt u enkele vragen, en maakt u een korte 

invuloefening. Ik wil u vragen om hierbij niet terug te bladeren naar de tekst, en 

niet te lang na te denken. 

 

Het invullen van de vragenlijst 

De meeste vragen bestaan uit stellingen. U geeft uw mening over een stelling, door 

aan te geven in welke mate u het ermee eens of oneens bent. U omcirkelt het 

antwoord dat het beste bij uw mening past. U kunt maar één antwoord omcirkelen. 

 

Bijvoorbeeld: Ik vind appels lekker 

sterk mee oneens  1  2  3  4  5  6  7  sterk mee eens  

 

De cijfers hebben de volgende betekenis: 

1  sterk mee oneens 

2 mee oneens 

3 een beetje mee oneens 

4  niet mee eens, niet mee oneens 

5 een beetje mee eens 

6 mee eens 

7 sterk mee eens 

 

Uw situatie  

U leest de tekst alsof u zelf inwoner bent van de wijk Klaverveld in Molenbeek. U 

woont hier al tien jaar, en u heeft het hier prima naar uw zin. Klaverveld heeft ruim 

5.500 inwoners en een eigen wijkoverlegorgaan. Dit wijkoverleg geeft viermaal per 

jaar een wijkfolder uit. In deze wijkfolder staat informatie die relevant is voor de 

wijkbewoners, en dus ook voor u.  

 

 

Succes! 
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BIJLAGE L: CODEBOEK SPSS KWANTITATIEF ONDERZOEK 
 

nr. naam  naam item antwoordcode 

1 pp proefpersoon in cijfers 

2 conditie conditie 0/4/8 fout 1= 0 fout/ 2= 4 fout/ 3= 8 fout 

3 leeftijd leeftijd in jaren 

4 geslacht geslacht 1= man/ 2= vrouw 

5 dyslexie dyslectisch 1= ja/ 2= nee 

6 moedertaalNL moedertaal Nederlands  1= ja/ 2= nee 

7 opleiding 

 

hoogste opleidingsniveau 1=Basisonderwijs 

2=Voorbereidend beroepsonderwijs  

3=Hoger voortgezet onderwijs  

4=Middelbaar beroepsonderwijs  

5=Hoger beroepsonderwijs  

6=Universiteit  

8 Nfoutd aantal d/t-fouten 3e persoon enkelvoud aantal in cijfers 

9 Nfoutoverig aantal overige d/t-fouten aantal in cijfers 

10 missing_dt aantal blanco d/t-uitgangen 3e persoon enkelvoud aantal in cijfers 

11 missing_ov aantal blanco overige d/t-uitgangen aantal in cijfers 

12 TWaantr1 Ik vind de tekst prettig om te lezen.  1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

13 OKhou1 Het is verstandig om het zwerfafval in je eigen omgeving op te ruimen. 1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

14 TWbegr1  Ik begrijp waar de tekst over gaat.  1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

15 IMWdesk1 Het wijkoverlegorgaan van Klaverveld is deskundig. 1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

16 OKhou2 Het is verstandig voor 55-plussers om een ENZ-pas aan te vragen. 1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

17 LPgemak1 De tekst is gemakkelijk om te lezen. 1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

18 LPgedachten Tijdens het lezen heb ik nagedacht over de schrijver van de tekst. 1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

19 OKgedr3 Als ik een hond heb, houd ik me aan de regels voor het uitlaten van 

honden. 

1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

20 LPgemak2 De tekst is te lang. 1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

21 IMSsym1 De schrijver van de tekst is vriendelijk.  1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

22 TWaantr2 De zinnen in de tekst zijn goed geformuleerd. 1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

23 OKhou4 

 

Het is verstandig om een subsidie aan te vragen als je een goed plan 

hebt voor je wijk. 

1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 
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24 IMWdesk2 Het wijkoverleg van Klaverveld is professioneel. 1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

25 TWbegr2 De informatie in de tekst is duidelijk. 1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

26 IMSdesk1 De schrijver van de tekst is slordig. 1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

27 IMWbetr1  Er is onvoldoende tijd besteed aan het opstellen van de wijkfolder.  1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

28 OKgedr1 Ik ga het zwerfafval in mijn directe omgeving opruimen. 1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

29 IMSdesk2 De schrijver van de tekst is professioneel. 1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

30 OKhou3 Het is verstandig om je aan de regels te houden voor het uitlaten van 

honden. 

1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

31 IMSint De schrijver van de tekst is intelligent. 1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

32 OKgedr2 Als ik 55-plusser ben, ga ik een ENZ-pas aanvragen. 1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

33 LPgemak3 Ik heb sommige stukjes in de tekst meerdere keren moeten lezen. 1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

34 IMWbetr2  Het wijkoverleg van Klaverveld is betrouwbaar. 1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

35 IMSsym2 Ik heb waardering voor de schrijver van de tekst. 1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

36 OKgedr4 Als ik een goed plan heb voor mijn wijk, ga ik subsidie aanvragen. 1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

37 realistisch  Deze wijkfolder is onlangs echt verstuurd naar de inwoners van 

Klaverveld. 

1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

38 rapportcijfer Welk rapportcijfer geeft u de wijkfolder van Klaverveld, op een schaal 

van 1 tot 10?  

1 t/m 10 

39 foutdetectie Er staan d/t-fouten in de wijkfolder 1= ja/ 2= nee 

40 norm_hetis Het is belangrijk om geen d/t-fouten te maken. 1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

41 HOUzelf1 Een d/t-fout maken vind ik vervelend.  1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

42 ORTH1 Ik maak nooit d/t-fouten. 1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

43 normfolder Ik vind het niet erg als er d/t-fouten in een wijkfolder staan. 1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

44 HOUander1 Mensen die d/t-fouten maken, zijn meestal niet intelligent. 1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

45 HOUander2 Als ik d/t-fouten tegenkom in een tekst, neem ik de schrijver minder 

serieus. 

1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

46 norm_ikvind Ik vind het belangrijk om geen d/t-fouten te maken. 1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

47 ORTH2 Ik weet soms niet of je een werkwoord met d, t of dt schrijft. 1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 

48 HOUzelf2 Als een ander mij wijst op een d/t-fout die ik heb gemaakt, dan vind ik 

dit vervelend. 

1=sterk mee oneens…7=sterk mee eens 
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Gehercodeerde stellingen 

nr. nieuwe Naam  oude naam naam nieuw item 

49 LPgemak2A LPgemak2 De tekst is NIET te lang 

50 IMSdesk1A IMSdesk1 De schrijver is NIET slordig 

51 IMWbetr1A IMWbetr1 Er is VOLDOENDE tijd besteed aan het opstellen van de wijkfolder 

52 LPgemak3A LPgemak3 Ik heb de tekst NIET meerdere keren moeten lezen 

53 normfolderA normfolder Ik vind het WEL erg als er d/t-fouten in een wijkfolder staan 

54 ORTH2A ORTH2 Ik weet BIJNA ALTIJD of je een woord met d, t of dt schrijft 

 

 

Samengenomen constructen 

nr. naam  naam item welke items? 

55 TW tekstwaardering  TWaantr1, TWaantr2, TWbegr1, TWbegr2 

56 TWaantr tekstwaardering aantrekkelijkheid TWaantr1, TWaantr2 

57 TWbegr tekstwaardering begrijpelijkheid TWbegr1, TWbegr2 

58 IMW imago wijkoverleg IMWbetr2, IMWdesk1, IMWdesk2  

59 IMS imago schrijver IMSdesk1A, IMSdesk2, IMSint, IMSsym1, IMSsym2 

60 OVK overtuigingskracht OKhou1, OKhou2, OKhou3, OKhou4, OKgedr1, OKgedr2, OKgedr3, OKgedr4 

61 HOUDING houding t.o.v. d/t-fouten HOUzelf1, HOUzelf2, HOUander1, HOUander2 

62 ORTH eigen waardering spelling ORTH1, ORTH2 

63 Nfout aantal fout Nfoutdt, nfoutoverig 

64 Nfoutmissing aantal niet ingevuld in oefening missing_dt, missing_ov 

65 NORM normatieve waardering normfolderA, norm_ikvind, norm_hetis 

 

 

 Nieuwe variabelen 

nr. naam  naam item 

66 Conditie1 geen spelfouten VS wel spelfouten 

67 Conditie2 weinig spelfouten VS veel spelfouten 
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