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Het handelingsgericht onderzoeken  

van spellingvaardigheden bij kinderen  

met leerstoornissen: een must!

Om een beter zicht te krijgen op de sterktes en zwaktes van kinderen die 

aangemeld worden met lees-, spelling- en/of rekenproblemen en/of dyslexie/

dyscalculie is het aangewezen hun spellingvaardigheden in kaart te brengen. 

Een grondige foutenanalyse en -classi!catie na de afname van een genormeer-

de spellingtest vormt de basis voor een geïndividualiseerd therapieplan. Eind 

2016 kwam de SpellingTest voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar 

(ST 1-6) op de markt. Deze test is psychometrisch goed onderbouwd, sluit aan 

bij de Vlaamse leerplannen en speelt handelingsgericht in op speci!eke onder-

wijsbehoeften van kinderen. Dergelijk diagnostisch materiaal geeft ons handvat-

ten om gepaste begeleiding te geven aan kinderen en jongeren met leerproble-

men. In dit artikel lichten we de diagnostische waarde van spellingvaardigheden 

toe en gaan we in op de vraag hoe spellingproblemen effectief aangepakt 

kunnen worden bij kinderen met dyslexie en dyscalculie.
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Leerstoornissen

In de huidige maatschappij ben je ‘geletterd’ 
als je over voldoende lees-, spelling- en 
rekenvaardigheden beschikt om zelfstan-
dig te kunnen functioneren (Van den 
Branden, 2010). Dyslexie en dyscalculie 
zijn ‘neurobiologische ontwikkelingsstoor-
nissen’ waarbij het ‘geletterd worden’ niet 
vanzelfsprekend of spontaan plaatsvindt.

Er zijn drie heldere criteria die gebruikt 
worden om over een leerstoornis te spreken. 
De onderwijsnetten (zie PRODIA, www.
prodiagnostiek.be) en de onderwijsinstel-
lingen (zie het standpunt van het Netwerk 
Leerproblemen; Ghesquière, 2014) hebben 
hierover een consensus.

Het eerste criterium om van dyslexie/dys-
calculie te spreken is het achterstandscri-
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terium. Er moet een ernstige achterstand 
(< percentiel 10) zijn op het vlak van lezen 
en/of spellen (bij dyslexie) en op het vlak 
van rekenen (bij dyscalculie). Dit noemen 
we een ‘klinische score’. Er is dan voldaan 
aan het criterium van de ‘achterstand’ of 
aan het ernstcriterium.

Het tweede criterium is het mild exclusie-
criterium. Hiermee bedoelen we dat er geen 
andere redenen mogen zijn om de zwakke 
lees-, spelling- of rekenprestaties te ver-
klaren. Als iemand globaal zwakker begaafd 
is en als er sprake is van een algemeen 
onderpresteren, wat ook het zwak lezen, 
spellen of rekenen kan verklaren, dan spre-
ken we niet over een ‘leerstoornis’, maar 
wel over een ‘leermoeilijkheid’. Een indi-
vidu kan uiteraard zwakker of beter begaafd 
zijn en daarbovenop dyslexie of dyscalcu-
lie hebben, maar dan spreken we over 
‘comorbiditeit’.

Het derde criterium is dat van de hardnek-
kigheid. Na de eerste klinische score wordt 
er gestart met een interventie. Men pro-
beert om het onderpresteren te verhelpen 
via een taakspecifieke aanpak op maat van 
het kind of de jongere, met de juiste oefe-
ningen, de juiste instructies en feedback 
die het kind of de jongere op dat moment 
nodig heeft. Als in die periode goed onder-
wijs geboden werd en remediëring opgestart 
werd en als dit niet tot een ‘inhaalbeweging’ 
geleid heeft, maar er nog steeds klinische 
scores zijn op gestandaardiseerde tests, 
dan is er voldaan aan het criterium van de 
hardnekkigheid.

Voor dyslexie bedraagt de prevalentie in 
semi-transparante talen (zoals het 
Nederlands en het Duits) tussen de 3 en 5 
procent (Henneman, Kleijnen & Smits, 
2004; Wentink & Verhoeven, 2005). Als 

dyslexie bij de ouders aanwezig is, verhoogt 
de kans om zelf dyslexie te hebben tot 30 
à 50 procent. Er is dus zeker een genetische 
voorbestemdheid. In minder transparan-
te talen (zoals het Engels) komt dyslexie 
vaker voor. Daar bedraagt de prevalentie 
tussen de 15 en 20 procent. In heel trans-
parante talen (zoals het Fins) komt dyslexie 
bij ongeveer 1 tot 2 procent van de bevol-
king voor (Ziegler & Goswami, 2005).

Dyscalculie komt in Vlaanderen ongeveer 
even vaak voor als dyslexie, dus ook bij 5 
procent van de bevolking (Desoete, 2008; 
2014; 2015; Scheiris & Desoete, 2008). Ook 
bij dyscalculie zien we een verhoogd risico 
als er in de familie rekenstoornissen zijn, 
wat wijst op een genetische predispositie 
(Desoete, Praet, Titeca & Ceulemans, 2013).

De impact van niet goed kunnen lezen en 
spellen nam met de tijd toe. In het huidige 
dagelijks leven moeten we in heel wat situ-
aties adequaat met geschreven informatie 
kunnen omgaan. Het participatieprobleem 
of de impact van niet goed kunnen lezen 
of spellen (als activiteit) werd dus groter 
dan dat dit vroeger het geval was. Tal van 
studies tonen ook het belang van reken-
vaardigheden en dus de impact van dys-
calculie op het dagelijks functioneren aan 
(Claessens & Engel, 2013; Duncan e.a., 
2007; Duncan & Magnuson, 2009). 

In wat volgt gaan we uitgebreider in op 
enkele aspecten van de spelling en op spel-
lingvaardigheden van kinderen met leer-
stoornissen.

Nederlands (leren) spellen

Goed en vlot kunnen spellen betekent dat 
dit correct en op een vlot tempo verloopt, 
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zonder dat de speller al te veel moet naden-
ken. Een goede speller beheerst alle spel-
lingstrategieën vlot. Goed kunnen spellen 
is geen doel op zich, maar is noodzakelijk 
in het licht van het schrijven.

Het Nederlandse schrift is een consistent 
schrift, waarin de schrijfwijze van heel wat 
woorden correspondeert met de klank-
structuur. Leren lezen en spellen steunt 
dus in eerste instantie op het alfabetisch 
principe. Letterkennis (d.i. kennis van de 
foneem-grafeemkoppelingen) en foneem-
bewustzijn (d.i. inzicht hebben in de klank-
structuur van de woorden) zijn dan ook 
essentiële bouwstenen om te leren lezen 
en spellen. Daarnaast is ook orthografische 
kennis van cruciaal belang. Dit is een soort 
taalgevoel of een besef van welke combi-
naties grafemen al dan niet in de 
Nederlandse taal bestaan, in welke volg-
orde de letters kunnen voorkomen en welke 
combinaties al dan niet in welke positie 
van een woord kunnen voorkomen. 

Zo weten we bijvoorbeeld dat de combina-
tie van [sg] initiaal in het Nederlands niet 
bestaat, maar de grafeemcombinatie [sch] 
wel (Mather & Wending, 2012). Verder 
moeten we ook spellingregels toepassen. 
Voor het Nederlands speelt morfologische 
kennis een rol bij de spelling van woorden 
die gemarkeerd zijn door morfologie 
(Kleijnen, 1992). Dit is bijvoorbeeld het 
geval bij woorden met -d/t finaal (bv. hond, 
waakhond, broodmand), bij afleidingen, 
samenstellingen en bij twee- (en meer-)
lettergrepige woorden waar assimilatiere-
gels gelden (bv. taartvorm, achttien). 
Grammaticale kennis hebben we in het 
Nederlands nodig om werkwoorden te 
spellen. Ten slotte roepen we ook woorden 
op uit een mentaal bestand met opgeslagen 
woordbeelden (zoals bv. voor het woord 

‘cadeau’). Dit zijn woorden waarvan we de 
schrijfwijze moeten onthouden (Apel, 
Masterson & Niessen, 2004; Arfé, De 
Bernardi, Pasini & Poeta, 2012; Deacon, 
2011; Verhagen, 2009).

De Nederlandse spellingvaardigheid ont-
wikkelt lineair en continu, en dit vanaf het 
eerste tot het zesde leerjaar (Keuning & 
Verhoeven, 2008). In die periode leert de 
speller verschillende spellingstrategieën 
kennen en toepassen. Spellingstrategieën 
worden onderscheiden op basis van de weg 
die gevolgd wordt om tot de correcte schrijf-
wijze van het woord te komen. We maken 
in het Nederlands een onderscheid tussen 
de fonologische strategie, de regelstrategie, 
de woordbeeldstrategie, de analogiestra-
tegie en de hulpstrategie.

De fonologische strategie wordt gebruikt 
voor het schrijven van eenlettergrepige 
woorden, voor het schrijven van hoorwoor-
den, luisterwoorden, min of meer klank-
z u ivere  woorden ,  woorden d ie 
ongemarkeerd zijn, woorden die geschreven 
worden volgens het fonetisch principe, 
zoals in het voorbeeld ‘sport’. Al deze ter-
men zijn min of meer synoniemen van 
elkaar en duiken op in de literatuur. 

Geleidelijk aan vindt een verschuiving 
plaats van de fonologische strategie, naar 
meer gebruik van strategieën waarbij een 
beroep gedaan wordt op de orthografische 
kennis, op de kennis en toepassing van 
regels, en op het mentale woordbestand. 
Het kind gebruikt de strategieën volgens 
zijn beheersingsniveau, volgens de moei-
lijkheidsgraad van de te schrijven woorden 
en volgens de vereisten van het curriculum 
of volgens de uit te voeren taken of han-
delingen in het dagelijks leven.
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Spellingvaardigheden  

van kinderen  

met leerstoornissen

De meeste kinderen met dyslexie hebben 
zowel lees- als spellingstoornissen of -pro-
blemen. De Stichting Dyslexie Nederland 
(2008) omschrijft de groep kinderen met 
dyslexie dan ook als de groep met hard-
nekkige problemen met het aanleren en 
het accuraat en/of vlot toepassen van het 
lezen en/of spellen op woordniveau.

Deze bevindingen werden bevestigd door 
onderzoek in Vlaanderen bij 60 kinderen 
met dyslexie, waarvan 50 kinderen (83%) 
ook klinisch scoorden voor het spellen van 
bestaande woorden, ondanks intensieve 
behandeling. Slechts drie kinderen (5%) 
uit de groep van kinderen met dyslexie 
scoorden leeftijdsadequaat op het vlak van 
spelling. De aard van de spellingproblemen 
bleek echter uiteenlopend. Van de groep 
met 50 kinderen hadden 15 kinderen (30%) 
klinische scores voor het spellen van 
bestaande woorden en pseudowoorden, 
terwijl 21 kinderen (42%) pseudowoorden 
vlot konden spellen, maar klinische scores 
hadden voor het spellen van bestaande 
woorden (Van Vreckem, 2014; Van Vreckem 
& Desoete, 2015). 

Dat dyslexie te maken heeft met spelling 
ligt voor de hand, maar er is ook veel comor-
biditeit tussen dyscalculie en ernstige spel-
lingproblemen. Zo bleek 56 procent van de 
kinderen met dyscalculie ernstige spelling-
problemen te hebben. Aan de hand van een 
clusteranalyse toonden Pieters en collega’s 
(2015) verder aan dat er twee klinische 
rekenclusters waren, met name semantische 
geheugendyscalculie en procedurele dys-
calculie. Kinderen met procedurele dyscal-

culie vielen uit op hoofdrekenen en 
bewerkingen. Kinderen met semantische 
geheugendyscalculie hadden zowel proble-
men met hoofdrekenen en bewerkingen 
(rekenprocedures) als met temporekenen 
(het ophalen van rekenfeiten uit het lan-
getermijngeheugen). Voor spelling deden 
de kinderen uit de eerste cluster (procedu-
rele dyscalculie) het slechter in vergelijking 
met de kinderen uit de tweede cluster 
(semantische geheugendyscalculie) (Pieters, 
Desoete, Roeyers & Van Waelvelde, 2013; 
Pieters, Roeyers, Rosseel, Van Waelvelde 
& Desoete, 2015). 

Spellingvaardigheden onderzoeken bij kin-
deren die aangemeld worden met lees-, 
spelling- en/of rekenproblemen en/of dys-
lexie/dyscalculie is dan ook aangewezen 
om het totale plaatje van sterktes en zwak-
tes te kennen.

Spellingvaardigheid meten

Er zijn drie vormen om de spellingvaar-
digheid op een formele manier te toetsen: 
via het afnemen van een dictee, via een 
meerkeuzetoets of via een proefleestoets 
(Apel, Masterson & Niessen, 2004). 
Meerkeuzetoetsen en proefleestoetsen zijn 
passieve testvormen. Vergeleken met actie-
ve vormen zoals een dictee zijn ze minder 
geschikt om spelling te testen (Bosman, 
2011; Mercer, Mercer & Pullen, 2011; 
Schraven, Bosman, & van Eekhout, 2010). 
Woorden spellen via de mondelinge aan-
bieding van een zin is een betrouwbare 
manier om de spellingvaardigheid te testen. 
Deze manier is betrouwbaarder dan woor-
den spellen in de context van een tekst 
(Kohnen, Nickels & Castles, 2009; Daffern, 
Mackenzie & Hemmings, 2015).
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Om de correcte groep kinderen met (spel-
ling)problemen of -stoornissen af te 
 bakenen en om aan de specifieke onder-
wijsbehoeften van deze kinderen tegemoet 
te komen, hebben we nood aan psychome-
trisch goed onderbouwde, recente, Vlaamse 
(spelling)tests. De SpellingTest voor kin-
deren van het eerste tot het zesde leerjaar 
(ST 1-6) (Van Vreckem & Desoete, 2016), 
een handelingsgerichte spellingtest, vol-
doet aan deze eisen. De ST 1-6 sluit aan bij 
de Vlaamse leerplannen en is op maat van 
het werkveld gemaakt. Als inspiratiebron 
voor de ontwikkeling van de ST 1-6 dien-
de het PI-dictee van Geelhoed en Reitsma 
(2004). 

De ST 1-6 meet de spellingvaardigheid op 
een actieve manier. De testbatterij bestaat 
uit negen dictees met bestaande woorden 
die aangeboden worden in zinnen en uit 
zes dictees met pseudowoorden. Daarnaast 
zijn er scoreformulieren per dictee en een 
handleiding waarin de theoretische ach-
tergrond, de scoringswijze en de instructies 
uitgeschreven zijn.

Er werd bij de woordkeuze voor de dictees 
rekening gehouden met de moeilijkheids-
graad van de woorden en met de frequentie 
van voorkomen van woorden in het spon-
taan schrijven van kinderen (Goessaert, 
2004). De test is zo opgebouwd dat een 
analyse van de beheerste spellingcatego-
rieën op zich en het niveau van beheersing 
binnen een specifieke spellingcategorie 
mogelijk is.

De vragen ‘Scoort dit kind leeftijdsade-
quaat, zwak, klinisch?’ en ‘Heeft het kind 
een achterstand voor spelling van bestaan-
de en niet-bestaande woorden en zo ja, hoe 
groot is die achterstand?’ kunnen met de 
ST 1-6 beantwoord worden in het licht van 

de ‘classificerende diagnostiek’. De auteurs 
wilden vanuit de testing niet alleen clas-
sificerend ‘labelen’, maar vooral ook han-
delingsgericht inspelen op de specifieke 
onderwijsbehoeften van kinderen. 
Aangezien de test enerzijds zicht geeft op 
alle beheerste en niet-beheerste spelling-
categorieën vanaf het eerste leerjaar en 
anderzijds op het niveau van beheersing 
binnen een specifieke spellingcategorie 
via een analyse van de leerinhoudniveaus, 
kan een gefundeerde foutenanalyse 
gemaakt worden, in het licht van de han-
delingsgerichte diagnostiek. Vanuit deze 
grondige foutenanalyse kan een geïndivi-
dualiseerd behandelplan opgesteld worden. 

Logopedisten, psychologen en (ortho)peda-
gogen kunnen deze test afnemen in scho-
len voor het gewoon en buitengewoon 
onderwijs, in Centra voor Ambulante 
Revalidatie en in privépraktijken. 

De test werd genormeerd op 1863 jongens 
en 1801 meisjes. De validiteit van de test 
was goed (r=.60-.81, p<.05). De betrouw-
baarheid voor het spellen van bestaande 
woorden was goed (Cronbach’s alpha: .73-
.92), net als voor pseudowoorden (Cron-
bach’s alpha: .63-.80). 

Spellingproblemen  

effectief aanpakken

Een grondige foutenanalyse en -classifi-
catie na de afname van een genormeerde 
spellingtest vormt de basis voor een geïn-
dividualiseerd therapieplan. Onderzoek 
toont aan dat ‘directe instructie’ effectief 
is bij de aanpak van spellingproblemen en 
-stoornissen. De kenmerken van deze 
methode zijn: (1) de juiste spellingdoelen 
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kiezen gebaseerd op een foutenclassifica-
tie, (2) de juiste leerinhoudsniveaus of 
moeilijkheidsgraden kiezen, (3) duidelijke 
instructies geven, (4) de juiste feedback op 
het juiste moment geven, enz. (Hattie, 
2009; Hattie & Timperley, 2007). Het is 
dus niet effectief om te starten met de niet 
beheerste spellingleerstof van het leerjaar 
waarin het kind zit. 

Volgens de methode van directe instructie 
en volgens het geleidelijkheidsprincipe 
starten we met de makkelijkste niet 
beheerste spellingcategorie. We baseren 
ons hiervoor op de foutenanalyse en op de 
volgorde die het leerplan weergeeft, maar 
denken daarbij kritisch en logisch na over 
de moeilijkheidsgraad van de woorden uit 
die spellingcategorie (vergelijk hand - was-
hand - handje - handschoen - handdoek). 

Daarnaast moeten we de meest frequent 
voorkomende en remedieerbare, maar niet 
beheerste spellingcategorieën uit de 
Nederlandse taal aanpakken. Dit zijn die 
spellingcategorieën waarvoor duidelijke 
instructies gegeven moeten worden en 
waarop adequate procesmatige feedback 
gegeven kan worden. We denken hierbij 
aan het multimodaal aanleren en inoefenen 
van de meest voorkomende foneem-/gra-
feem- of klank-/letterkoppelingen, het 
aanleren en inoefenen van de meest voor-
komende spellingregels als -d/t finaal, de 
verenkelingsregel en de regel van de conso-
nantverdubbeling, woorden met -cht/-gt, 
onthoudwoorden met frequent voorko-
mende voorvoegsels (be-, ge-, ver-) en ach-
tervoegsels (-lijk, -ig, -heid, -teit), enz.

Het heeft weinig zin om kinderen met ern-
stige spellingmoeilijkheden of spel-
lingstoornissen reeksen met moeilijk te 
onthouden woorden, die bovendien weinig 

voorkomen, te leren spellen. De schrijfwij-
ze van onthoudwoorden zoals ‘publiceren’ 
kan immers opgezocht worden via websites 
als www.woordenlijst.org of via ondersteu-
nende software. Een compenserende aan-
pak voor onthoudwoorden is hier de beste 
aanpak. Er bestaat immers geen regel of 
denkwijze om de schrijfwijze van deze 
woorden aan te leren. 

Het is ook weinig effectief om kinderen 
die moeizaam spellen reeksen woorden te 
laten memoriseren. Woorden laten over-
schrijven staat immers ver af van de metho-
de van directe instructie. Niet elke 
spellingcategorie of niet elk woord binnen 
een spellingcategorie is bovendien even 
moeilijk. 

Over de keuze van spellingoefeningen voor 
kinderen moet dus goed nagedacht worden.

Besluit

Bij elke aanmelding van een kind met lees- , 
spelling- of rekenproblemen is het belang-
rijk om steeds voldoende ‘breed te kijken’ 
en om telkens spelling in kaart te brengen. 
Dit doen we best ook bij kinderen met dys-
calculie, ook al zijn problemen met spelling 
voor deze groep geen ‘kernsymptomen’. 

Om zicht te krijgen op de spellingvaardig-
heden van aangemelde kinderen, hebben 
we recente en voor Vlaanderen genormeer-
de tests nodig waar we handelingsgericht 
mee aan de slag kunnen gaan. Het heeft 
geen zin om een standaardpakket oefenin-
gen op spelling af te werken, aangezien de 
problematiek van kinderen niet gelijk is. 
De instructies en feedback die tijdens de 
begeleiding of remediëring gegeven worden, 
zijn daarbij uiterst belangrijk. 

Klinische praktijkHandelingsgericht onderzoek van spelling bij kinderen met leerstoornissen
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