LEERLIJN SPELLING

In PLOT26 is spelling een onderdeel van de cursussen Schrijven. In dit document geven we meer
achtergrondinformatie over spelling en werkwoordspelling.

SPELLING - LEERJAAR 1
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Cursussen Schrijven 1 en Schrijven 2
•	
Schrijven 1: eigen niveau spelling en werkwoordspelling
inschatten en meten (toets); ernst van spelfouten vaststellen;
hulpbronnen voor spelling en taal gebruiken.
•	
Schrijven 2: spelfouten in negen categorieën herkennen,
benoemen en verbeteren; eigen schrijfproduct checken op
spelling.

Praktisch
Schrijven 1:
8 lessen (toets)

De vier verhalen
In alle verhalen van leerjaar 1 wordt direct of indirect aandacht
besteed aan spelling.
• De kooi: formele e-mail en nieuwsbericht met correcte
spelling; spellingtestje in ‘Genootschap’.
• Verdacht: formele e‑mail met correcte spelling.
• Alert: vermissingsbericht, nieuwsbericht of verhaal.
• Verzwegen: formele e‑mail met correcte spelling.

Praktisch
Aantal lessen:
Alle verhalen in
leerjaar 1 hebben
9 lessen.

Vrije ruimte: Spelling
•	In de 8 lessen van de cursus staan uitleg en oefeningen voor
de volgende spellingcategorieën:
1 klinkerbotsing
2 lange en korte klanken
3 van meer woorden één woord maken
4 wel of geen -n aan het eind van een woord
5 woorden met en zonder hoofdletters
6 leestekens bij zinnen
7 klemtonen spellen
8 opzoekwoorden
•	Leerlingen kiezen op basis van de resultaten in Schrijven 1
en 2 een les (of meer lessen).
•	Het is dus de bedoeling dat leerlingen alleen oefenen met
spellingcategorieën die voor hen problematisch zijn.
•	Alle theorie is terug te vinden in de toolbox(en).
• In ontwikkeling: oefenmodule spelling.

Praktisch
Aantal lessen: 8
(flexibel)

App werkwoordspelling
Leerlingen kunnen op elk moment oefenen met de app.
De app is volledig adaptief, geeft feedback op maat en er
is een theorieknop voor uitleg. De vier onderdelen van
werkwoordspelling (pv tt, pv vt, volt. deelw. en bijv. gebr. volt.
deelw.) kunnen op drie niveaus worden geoefend. Docenten
kunnen de voortgang volgen.
Uitgebreide informatie over de app staat onderaan.

Praktisch
Aantal lessen:
flexibel
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Schrijven 2:
6 lessen (tekst)

Afsluiting:
eindproduct

Afsluiting:
geen

Afsluiting:
geen
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SCHRIJVEN - LEERJAAR 2
Cursussen Schrijven 3 en Schrijven 4
• Schrijven 3: kijken naar wat belangrijk is bij schrijven (quiz);
teksten beoordelen aan de hand van zes kenmerken,
waaronder spelling; spelfouten herkennen, benoemen en
verbeteren.
• Schrijven 4: tekst controleren op spelling, met focus op
werkwoordspelling.

Praktisch
Schrijven 3:
5 lessen (tekst)

De vier verhalen
In alle verhalen van leerjaar 2 wordt direct of indirect aandacht
besteed aan spelling.
• Gefixt: correct bericht schrijven.
• Backstage: formele e-mail.
•	
Harde actie: e-mail; correct gespelde ingezonden brief of
flyer.
• Onrust: een correcte reactie op een brief.

Praktisch
Aantal lessen:
Gefixt: 7
Backstage: 9
Harde actie: 7
Onrust: 4

Schrijven 4:
6 lessen (toets
en/of eindproduct)

Afsluiting:
eindproduct

Vrije ruimte: Spelling
Zie leerjaar 1.
In ontwikkeling: oefenmodule spelling.

App werkwoordspelling
Zie leerjaar 1 en onderaan. De app is in alle leerjaren toegankelijk
voor de leerlingen.
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SCHRIJVEN - LEERJAAR 3
Cursussen Schrijven 5 en Lezen/Schrijven 6
• Schrijven 5: foutloze klachtenbrief schrijven; taalverzorging;
spel- en formuleringsfouten herkennen en verbeteren.
• Lezen/schrijven 6: correcte flyer schrijven; spel- en
formuleringsfouten herkennen en verbeteren.

Praktisch
Schrijven 5:
5 lessen
LS6: 6 of 7 lessen
Afsluiting:
eindproduct (tekst)

Kennismaking met het examen
Leerlingen letten bij het oefenen van de schrijfopdracht op
spelling en interpunctie.

Praktisch
Aantal lessen: 4
of 5
Afsluiting:
mini-examen
(facultatief)

© PLOT26

LEERLIJN SPELLING VMBO EN HV

3

LEERLIJN SPELLING

SCHRIJVEN - LEERJAAR 4 (ALLEEN VMBO)
De lessenseries voor leerjaar 4 zijn in ontwikkeling. De opzet en inhoud kunnen nog gewijzigd worden op
basis van feedback van gebruikers.
Schrijven 7
•	verschillende schrijfopdrachten, waarbij leerlingen op spelling
letten.

Praktisch
Aantal lessen: 5
Afsluiting:
eindproduct (SE
Schrijven)

Examentraining
•	Leerlingen letten bij het oefenen van de schrijfopdracht op
spelling en interpunctie.

Praktisch
Aantal lessen: 9
(flexibel)
Afsluiting:
geen

Vrije ruimte: Selfie: presenteer jezelf
Leerlingen leren in deze lessenserie hoe ze zich moeten
presenteren, zowel mondeling als schriftelijk, in verschillende
situaties. Bij alle schriftelijke uitingen letten ze op spelling.
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Praktisch
Aantal lessen: 5
Afsluiting:
eindproduct
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WERKWOORDSPELLING - KORTE DIDACTISCHE VERANTWOORDING
Doelen en uitgangspunten
Het doel van de app Werkwoordspelling is dat leerlingen:
1 met plezier oefenen met werkwoordspelling;
2 oefenen op hun eigen niveau;
3 meer zelfvertrouwen krijgen met schrijven;
4 beter worden in werkwoordspelling.
Waarom is werkwoordspelling belangrijk?
Er wordt heel veel waarde gehecht - maatschappij-breed - aan correcte werkwoordspelling. Of eigenlijk is
het omgekeerde het geval: een tekst met foute werkwoordsvormen is al snel een ‘slechte tekst’ en iemand
die spelfouten maakt, is een ‘slechte schrijver’, of erger nog, is ‘dom’. Volgens de visie en aanpak van PLOT26
is goede spelling slechts een van de zes kenmerken van een goede tekst en we noemen dit kenmerk ook
nog eens als één na laatste. Bij een schrijfproduct zijn goede inhoud, opbouw, toon en zinnen belangrijker
dan correcte spelling. Immers: de lezer begrijpt de boodschap ook wel als er een spelfoutje in staat. Toch
hebben we heel veel tijd en zorg besteed aan het ontwikkelen van de app Werkwoordspelling, gezien het
maatschappelijk belang én gezien het feit dat we leerlingen zelfvertrouwen willen geven.
Waarom worden er zo veel fouten gemaakt in werkwoordsvormen?
1	De belangrijkste principes en strategieën voor correct spellen werken niet:
• “Je schrijft wat je hoort”: dit gaat vaak niet op: hij verbrandde.
• “Kijk naar het woordbeeld”: er is vaak niet één woordbeeld: verhuisd, verhuist.
• “Gebruik spellingcontrole”: niet alle fouten worden ontdekt: *hij verbrande.
• “Zoek het woord op”: de context (de rest van de zin) bepaalt vaak de schrijfwijze.
2	Het ‘aangeboren’ taalgevoel en -gehoor ontbreekt bij veel mensen bij wie Nederlands niet de standaardof moedertaal is. Zij horen niet of het kleefte of kleefde is.
3	Werkwoordspelling is best lastig! Er is basale grammaticale kennis nodig.
4	Paniek!! Veel leraren in het primair onderwijs hanteren al heel vroeg de rode pen en strepen foute
werkwoordsvormen aan, terwijl leerlingen mentaal nog niet in staat zijn de abstracte regels toe te passen.
Bij steeds weer rode strepen ontstaat er bij sommige leerlingen een gevoel van ‘werkwoorden spellen kan
ik niet’ en de paniek slaat toe bij een werkwoordsvorm. Tegen de tijd dat ze rijp zijn voor uitleg, zijn de
luiken al dicht. Ze gaan gokken, zomaar wat doen en komen met vormen als ‘hij is verhuisdt.’
5 Leerlingen zien in de media en op school veel foute voorbeelden. Dit leidt tot verwarring.
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Uitgangspunten app Werkwoordspelling
1 Leerlingen krijgen oefenzinnen op het juiste niveau.
2 Ze krijgen gerichte, inhoudelijke feedback.
3 De app herkent 80% van de fouten die de leerlingen maken en anticipeert hierop.
4 Leerlingen krijgen een hint/tip na de 1e fout en mogen dan een 2e poging doen.
5 Ze kunnen bij elk onderdeel gerichte uitleg krijgen met veel voorbeelden.
6 De app bevat heel veel zinnen, die ‘in het echt’ voorkomen (uit tijdschriften, kranten, fora).
7 Geen flauwe ‘instinkers’ (want natuurlijke zinnen).
8 De leerling ziet op welk niveau hij zit en welke onderdelen hij wel en niet beheerst.
9 De bekers dagen de leerlingen uit naar een hoger niveau te gaan.
Hoe zit de app in elkaar?
Om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken, moet je eerst weten welke niveaus er eigenlijk zijn in
werkwoordspelling. Daar is in de literatuur geen overeenstemming over. In het Referentiekader Taal (Meijerink)
wordt op verschillende plaatsen iets gezegd over werkwoordspelling, maar de verdeling van de soorten
problemen over niveau 1, 2 en 3 is soms tegenstrijdig. Uit het document ‘Over de drempels met taal’ (2009) is
de volgende informatie te destilleren:
Meijerink
[1F]
•	Morfologische spelling op syntactische basis: Werkwoordspelling waarvan een deel zuiver morfologisch,
zoals tegenwoordige tijd meervoud, verleden tijd van werkwoorden met stam of -d (antwoordde(n)), hele
werkwoord.
•	Grammaticale begrippen: werkwoord, tijd van het werkwoord, getal, persoon, persoonvorm, voltooid
deelwoord, stam, hele werkwoord, onderwerp, zwakke/sterke werkwoorden, werkwoordelijk gezegde,
‘kofschip’.
•	Morfologie: Getal (meervoud/enkelvoud), tijd (tegenwoordig, verleden, voltooid, onvoltooid).
[2F]
•	Homofone gevallen: tegenwoordige tijd stam op -d enkelvoud (hij wordt/word).
•	Tegenwoordige tijd (klankvaste of zwakke) werkwoorden, enkelvoud.
•	Verleden tijd (klankvaste of zwakke) werkwoorden met stam op -d of -t.
[3F]
•	Persoonsvorm tegenwoordige tijd 2e persoon of 3e persoon achter de persoonsvorm (word jij ziek, wordt
je broer, wordt je de toegang ontzegd).
•	Persoonsvorm met prefix, homofoon met voltooid deelwoord (hij beoordeelt/beoordeeld).
•	Voltooid deelwoord.
•	Homofone gevallen (verhuisd/verhuist).
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Daarnaast heeft Van den Bergh (2011) een poging gedaan om categorieën te onderscheiden in
werkwoordvormen:
NIVEAU

CATEGORIE

OMSCHRIJVING

VOORBEELD

1F

C1

Werkwoorden tegenwoordige tijd met stam op -d/-t,
meervoud

worden, zitten, laten, vergeten,
rijden

1F

C2

Sterke werkwoorden verleden tijd met stam op -d/-t,
enkelvoud

bood, werd, besloot, reed, vergat

1F

C3

Sterke werkwoorden verleden tijd. Met stam op -d,
meervoud

reden, werden, hielden, leden,
boden

1F

C4

Infinitief van werkwoorden met stam op -d/-t

rijden, achterlaten, zitten, wachten,
praten

1F

C5

Voltooid deelwoord op -den/-ten

aangehouden, verboden,
opgesloten, vergeten, geladen

1F

C6

Voltooid deelwoord op -d/-t als bijvoegelijk naamwoord

ingevette, besmeurde,
veroordeelde, bewaakte, gemiste

2F

C7

Tegenwoordige tijd van ww met een stam op -d,
enkelvoud

rijdt, biedt, lijdt, houdt, wordt

2F

C8

Tegenwoordige tijd van zwakke werkwoorden die in de
v.t. -de(n) krijgen

spelen, verhuist, verraadt, gebeurt,
zend

2F

C9

Verleden tijd van zwakke werkwoorden met stam op -d
of -t

antwoordde, begeleidde, bevrijdde,
redde, landden

3F

C10

Voltooid deelwoord op -d

gereisd, verhuisd, geverfd,
uitgezaagd, gebeurd

De ontwikkelaar van de app (Karen Wentzel) heeft samen met Arjen Florijn van de Universiteit van Amsterdam
de volgende indeling gemaakt:
onderdeel 1
(persoonsvorm
tegenwoordige tijd)

niveau 1

niveau 2

onderdeel 4
(bijvoeglijk gebruikt
volt. deelwoord)

meervoud (betalen)
ik-vorm (woon)
ik-vorm + t (woont)
onreg. ww (hij kan)

12. sterke ww (gingen)
13. zwak, je schrijft wat je
hoort (maakte)
14. zwak, stam op v/z
(leefde)

18. onvoltooid deelwoord
(zingend)
19. vd, sterk (gedacht)
20. vd, zwak (geluisterd)

25. verzonden
26. gemaakte

5.

ik-vorm, stam op d
(red)
ik-vorm +t, stam op d
(leidt)
ik-vorm, stam op d, je
achter pv (vind je?)

15. zwak, stam op t en d
(sportte)

21. zwak, stam op v/z
(geleefd)

27. gedurfde
28. geredde

16. ww uit Engels
(deletete)
17. complexe zinsbouw
(aantal mensen gaat)

22. zwak, prefix, volt. dw
op -d (homofoon)
(verteld)
23. ww uit Engels
(geüpload)
24. ww met lastige spelling
(trema) (geïdealiseerd)

29. verhuisd
30. verblinde
31. vergrote

6.

8.
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onderdeel 3
(onvoltooid en voltooid
deelwoord)

1.
2.
3.
4.

7.

niveau 3

onderdeel 2
(persoonsvorm verleden
tijd)

ik-vorm, stam op d,
geb. wijs (houd op!)
9. ik-vorm+t, prefixww met homofoon
(verhuist, verbrandt)
10. ww uit Engels (deletet)
11. complexe zinsbouw
(verbrandt je vader)
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Diagnose - oefenen
In de app werkwoordspelling beginnen de leerlingen met een een diagnostische toets. Als hieruit blijkt dat ze
bepaalde categorieën goed beheersen, kunnen ze die overslaan met oefenen. De betreffende categorie wordt
echter wel weer meegenomen als de leerling ‘alle categorieën’ op een niveau oefent (voor de beker) en verder
gaat naar het volgende niveau.
•	Een leerling kan pas naar niveau 2, als alle categorieën van niveau 1 voldoende zijn afgesloten en pas naar
niveau 3 als niveau 2 is afgerond.
•	Een leerling gaat binnen een niveau pas naar een nieuw onderdeel (bijv. naar pv verleden tijd) als hij de
categorieën van het onderdeel daarvóór voldoende heeft afgesloten.
Aanpassing app
De app houdt anoniem logfiles bij. Alles wat de leerling doet (fouten, 2e pogingen, tijdsduur e.d.) wordt
vastgelegd. De app wordt elke zomer bijgewerkt naar aanleiding van de logfiles. Zinnen die ‘altijd’ fout gaan,
worden verwijderd, feedbackteksten worden bijgesteld en de voorraad zinnen wordt zo nodig aangevuld.
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Meer weten?
Als je opmerkingen of vragen hebt over op de app Werkwoordspelling, neem dan contact op met
Karen Wentzel (hoofdredacteur PLOT26): info@wentzelcommunicatie.nl, of met de klantenservice van Blink.
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