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Spellinglessen vragen ook
vaardigheid van leraren
Dolf Janson
Spelling is niet het populairste vak op de basisschool. Niet bij de leerlingen,

Klanken als uitgangspunt

maar ook niet bij de leraren. Velen van hen lijken het vooral te zien als een

Wat is er bij leren spellen dan anders?

verplicht nummer. Dat er toch de laatste tijd weer meer aandacht voor is, komt

Het leerproces van leren spellen begint

vooral doordat nogal eens blijkt dat de spellingresultaten negatief afsteken bij

niet met letters, maar eindigt daarmee.

die van andere vakken. In dit artikel gaat Dolf Janson in op wat de essentie is

De leerling die moet leren spellen, heeft

van leren spellen en wat het daardoor van leraren vraagt om hun leerlingen op

alleen nog maar de klanken van de eigen

een effectieve en duurzame manier spelling te laten leren.

spreektaal tot zijn beschikking. De vraag
daarbij is: met welke letters moet ik die
klanken weergeven op papier of op een

Het leren van de correcte spelling blijkt in

bij het lezen twee (of meer) letters tegelijk

scherm? Bij het leren van spelling gaat

de praktijk van veel leraren een afgeleide

moeten nemen om de bijpassende klank

het dus om de klank-teken-koppeling.

van het leren lezen. Niet alleen dat het

te herkennen. Ook is er wel sprake van

Bij leren lezen is het precies andersom:

leren van spelling daar ook start met ’goed

een ‘stomme e’, wat bij het lezen de leer-

daar leren de leerlingen teken-klankkop-

kijken’, ook allerlei termen die daarbij

ling moet leren onderscheid te maken tus-

pelingen te herkennen. Dit is niet een

gebruikt worden, zijn leestermen. Zo is

sen de letter e die als [ee]1 of als [e] moet

leuk woordspelletje. De verschillende

‘twee- (of meer-)tekenklank’ een leesterm,

worden uitgesproken en de letters e die

richtingen van het leerproces verwijzen

die de leerling er op attent maakt dat je

als een soort [u] moeten klinken.

naar verschillende hersenfuncties die

1

Letters tussen rechte haken duiden klanken aan, niet de schrijfwijze.
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achtereenvolgens actief moeten worden. Het maakt uit of je

Ook spellingmethoden, ook die van de
Er is natuurlijk een nog een heel andere

nieuwste generatie, doen alsof klanken en

goed moet luisteren en je de correcte

reden om de klanken als uitgangspunt

letters synoniemen zijn. Dit is onjuist, en

uitspraak eigen maken, om de volgende

te nemen. Direct aan het begin van het

dus didactisch gezien onwenselijk. Hoe

stappen naar het schrijven/typen van let-

Groene boekje, waarin de binnen de Taal-

kunnen leerlingen werken aan het beha-

ters te kunnen zetten, of dat je goed moet

unie (van het Koninkrijk der Nederlanden,

len van een doel, als dit doel niet duidelijk

kijken om lettervormen te onderscheiden

het Gewest Vlaanderen en de Republiek

is. Het kunnen onderscheiden van klanken

of combineren, waaraan je een klank moet

Suriname) vastgestelde spellingafspraken

is iets heel anders dan het kunnen onder-

koppelen.

staan beschreven, staat dat de spelling

scheiden van lettervormen en ook weer

van het Nederlands is gebaseerd op de

wat anders dan het kunnen koppelen van

Ondanks de traditie om spelling te leren

standaarduitspraak. Hoewel er relatief

een lettervorm aan een klank.

door veelvuldig overschrijven, is dat een

weinig mensen binnen de Taalunie die

weinig effectieve manier van oefenen.

standaarduitspraak dagelijks gebruiken,

Consequenties voor de didactiek

Wie een eigen tekst schrijft, heeft geen

zijn de klanken van die uitspraak wel het

Woorden waarin er een vaste koppeling

voorbeeld om na te schrijven. Wie schrijft,

uitgangspunt voor het kiezen van de juiste

is tussen de klanken en de bijbehorende

moet de klanken van de woorden die je

letters.

letters, noemen we klankzuiver. Waren

bedenkt, kunnen verletteren zonder voor-

alle woorden in het Nederlands zo, dan

beeld. Ook is het, als je even nadenkt, heel

In het voorgaande is steeds nadrukkelijk

hadden we geen last van dyslexie. Van

merkwaardig dat je leerlingen laat leren

onderscheid gemaakt tussen klanken en

eind groep 3 tot en met groep 8 gaat alle

via visuele inprenting, om ze vervolgens

letters. Klanken kun je horen, letters niet.

aandacht in de spellinglessen naar de

te toetsen via een auditief dictee. Wat ze

Letters kun je zien (of voelen), klanken

uitzonderingen op die regel: de niet-klank-

hebben geoefend, toets je niet en wat ze

niet. Dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar

zuivere woorden. Deze woorden zijn op te

niet hebben geoefend, toets je wel. Niet

in de schoolpraktijk komen toch vragen

delen in een aantal (op klanken gebaseer-

eerlijk eigenlijk…

voor als “Welke letter hoor je vooraan?”.

de!) categorieën.
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fase

Kernactiviteit

aandachtspunt voor de leerlingen

extra

Goed uitspreken; wat zijn (voor mij) moeilijke klanken?

Ik moet dit woord oefenen

(vorm van oefenen)
1

Horen (denken) en nazeggen
(duo-mondeling)

met de woordenschat-routines
en -modellen

2

Onderscheiden (auditief)

Herken ik alle klank(del)en (niet teveel en niet te weinig)?

(duo-mondeling)

Hoor en onthoud ik ze in de goede volgorde?
Hoor ik waar de klemtoon is?

3

Herkennen / identificeren

Herken ik de categorie die hierbij hoort? Moet ik hier een

(auditief) (duo-mondeling)

regel toepassen? Hoort hier een verhaal bij? Herken ik
waar ik keuzes moet maken? Weet ik wat ik moet kiezen
(en waardoor)? Waarover twijfel ik nog? Enzovoort.
Herken ik ook andere categorieën in dit woord?

4

Opschrijven

Zie ik het voor me? Opletten dat ik alle struikelpunten

(duo-partnerdictee)

goed doe. (tijdens het schrijven:) zijn de letters duidelijk
te onderscheiden? Staan ze in de goede volgorde?
(m.n. bij typen!)

5

Controleren

Heb ik nu aan alles gedacht? Klopt wat er nu staat?

(duo-mondeling)

Kan ik beredeneren waarom ik het woord zo heb
geschreven?

6

Toepassen in eigen teksten

Herken ik in de woorden die ik wil gebruiken de kenmerken
van de categorieën? Lukt het me om woorden met ‘bekende’
categorieën direct correct te spellen? Met welke categorieën
moet ik toch nog meer oefenen?

Als de klank uitgangspunt is, moet het
aanbieden van een nieuwe categorie
daarmee starten. De leerlingen moeten
immers straks op basis van de klanken
gaan herkennen welke letters zij moeten
kiezen. Ik onderscheid daarom 6 fasen in
het leerproces. Eigenlijk zijn dat opeenvolgende doelen.
Doordat de klank uitgangspunt is, moet
het oefenen daarmee mondeling gebeuren. Dat is geen nadeel, maar juist een
voordeel. Hierdoor kunnen twee leerlingen
samenwerken. Samen betekent in fase 1:
om beurten de rol van voorlezer en van
nazegger invullen. Dit betekent dat degene
die luistert het woord niet ziet, maar
degene die leest natuurlijk wel. Wie bang
is dat leerlingen het zonder visuele input
moeten doen, kunnen dus gerust zijn.
In fase 2 gaat het om het onderscheiden in
klanken (eendelige woorden) of in klankdelen (meerdelige woorden). Hierbij hoort
ook het herkennen van het klankdeel met
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de klemtoon. Veel spellingpatronen hangen samen met het wel of
niet voorkomen van de klemtoon op die
plek. In de derde fase oefenen de leerlingen met het herkennen van de spellingcategorie die van toepassing is en met het
kiezen van die letter die daardoor in dit
woord nodig is. Bij de niet-klankzuivere
woorden gaat het altijd om de keuze tussen verschillende letters. Pas als de leerlingen in fase drie vlot kunnen benoemen
welke categorie(ën) en welke letterkeuze
van toepassing is, kan er in fase 4 geschreven worden. Als dit lukt, kunnen de leerlingen gaan oefenen met het onderscheiden van goed en fout. Ook daarbij gaat het
tijdens het leerproces meer om redeneren
(namelijk van de keuzes vanuit de fasen
1 t/m 3), dan om zien. Tenslotte oefenen
de leerlingen in het als vanzelf toepassen
van hun kennis in eigen teksten. Dat is het
doel van het spellingonderwijs. Niet het
dictee of de Cito-toets, maar het gebruiken
buiten de spellinglessen is het bewijs van
spellingvaardigheid.
Oefenen is hier steeds: herhalen tot het
wel lukt, samen bespreken wat er lastig
is, elkaar feedback geven. Dit is heel wat
anders dan individueel een bladzijde uit
een werkboek maken en zorgen het snel
af is. ‘Af’ is niet de beoogde opbrengst,
maar beheersing. Duurzame opbrengst
ontstaat pas als de leerling zelf weet wat

laatste tijd is het woord in methoden en

van de ik-vorm) heeft met de klanken te

er bereikt moet worden en daaraan gericht

op oefensites uitgebreid tot ‘t ex-kofschip

maken en niet met de letters.

kan werken.

of ‘t sexy-fokschaap. Dit illustreert dat de

Zoals ik hiervoor al signaleerde, is het

gebruikers geen idee hebben waarvoor die

onderscheid tussen klanken en letters

Vaardigheden van leraren

medeklinkers staan. Het gaat om stemloze

essentieel voor een doelgerichte spel-

Veel leraren hebben zelf spelling ge-

medeklinkers, die niet gevolgd kunnen

lingdidactiek. Het feit dat leraren zich

leerd via inprenting en overschrijven.

worden door een stemhebbende mede-

dit in de meeste gevallen niet bewust

Uit gesprekken in teams hierover blijkt

klinker. Dit is domweg doordat we dat

zijn, maakt het verklaarbaar dat veel

keer op keer dat men zich nauwelijks

niet kunnen uitspreken. Na een [f] zeggen

leerlingen (en leraren) zich bij het spel-

iets herinnert over achtergronden van de

we automatisch een [t], want een [d] is

len onzeker blijven voelen. Zonder deze

spelling. De dictees die ik vaak geef als

niet mogelijk, doordat die [f] dan vanzelf

onduidelijkheden is het leren van de

start van een studiebijeenkomst, leveren

in een [v] verandert. Daarom is die x een

Nederlandse spelling al lastig genoeg.

veel fouten en onzekerheid op, nooit een

volstrekt foute, want overbodige toevoe-

Ondanks het gebruik van media, waarop

foutloos resultaat. Hoewel Wordfeud een

ging. Het gaat immers om de klanken die

de juiste spelling minder belangrijk

poos populair was onder leraren, heeft dit

onverenigbaar zijn. De x is een letter, geen

lijkt, blijft het gebruik van een correcte

in veel gevallen niet geleid tot bijzondere

klank. De klanken die bij een x horen zijn

schrijfwijze nuttig. Het voorkomt veel

interesse voor achtergronden van de spel-

[ks]. De slotklank is dus [s] en die komt al

misverstanden en het is ook te zien als

ling van het Nederlands.

in ’t kofschip voor. Wil je weten of het faxte

een goede omgangsvorm, het tonen van

of faxde is, dan moet je luisteren naar de

respect voor de lezer.

Een typerend voorbeeld is het over-

laatste klank van de stam. Je hoort [faks],

bekende ezelsbruggetje ’t kofschip of ’t

dat eindigt op [s], een stemloze medeklin-

Dolf Janson is zelfstandig onderwijsad-

fokschaap. Waarom nu net deze medeklin-

ker, dus komt er geen stemhebbende [d],

viseur en –ontwikkelaar. Hij is auteur en

kers bij elkaar staan, blijken de meeste

maar een eveneens stemloze [t] achter.

uitgever van de methode Op zoek naar

leraren niet goed te kunnen uitleggen. De

Ook het gebruik van de stam (en dus niet

letters. (www.jansonadvies.nl)
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