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Zo wordt het kind een spellingexpert! (deel 2) 

Het nut van verhalen schrijven bij dyslexietherapie 

In het vorige artikel is aangegeven dat het uiteindelijke doel van alle 

spellingonderwijs het bereiken van een functioneel spellingniveau 

is. Een van de moeilijkste zaken van het oefenen van spelling is de 

transfer naar andere schrijftaken. Om die transfer te versoepelen 

naar het verbeteren van de schrijfvaardigheid in alle situaties krijgen 

jullie in dit vervolgartikel een praktische handleiding en 7 tips hoe je 

dit kunt aanpakken. Met deze tips kun je een kind helpen om op een 

leuke en uitdagende manier de geoefende spellingregels en -

structuren over te zetten naar dagelijkse schrijfactiviteiten. Een 

groot voordeel van deze werkwijze is dat het kind in leert zien dat 

spelling er toe doet in alle schrijfsituaties. Het kind leert niet alleen 

wanneer het van belang is om ‘foutloos’ te schrijven, maar ook hoe 

het dit kan aanpakken. Het kind is met recht eigenaar van zijn eigen 

leerproces, en het kan schrijfsuccessen daadwerkelijk aan zichzelf 

toeschrijven.  

Hoe ziet de opbouw van spelling eruit op verschillende niveaus?  

Wij maken strategische keuzes en handelen in de zone van naaste 

ontwikkeling van de spellingvaardigheid van een leerling. De spellinginstructie is steeds gericht op 

het komen tot zelfinstructie en metacognitieve spellingkennis. Hiervoor hanteren wij de volgende 

twee criteria:  

(1) het kind beheerst de basisspellingregels van het Nederlands en het kind past deze toe bij 

dagelijkse schrijftaken op het niveau dat bij het kind past (85% norm).  

(2) Het kind kent de spellingregels van groep drie t/m minimaal eind groep zes (methode 

gebonden) aan het eind van groep acht.  

De meeste kinderen kunnen een eind groep zes niveau aan het eind van groep acht behalen en 

bereiken daarmee een functioneel niveau van geletterdheid voor de overgang naar het 

voortgezet onderwijs. Voor de allerzwaksten geldt het streefniveau van een eind groep vijf 

niveau aan het eind van groep acht. Helaas is voor een heel klein deel van de ernstig dyslectische 

kinderen ook dit niveau niet haalbaar. Bij deze groep kinderen dient men dan te denken aan 

dispenserende maatregelen, zoals het inzetten van spraak naar schrijfsoftware.  

Alle kinderen leren op drie niveaus spelling: (1) declaratief niveau de spellingregels en structuren 

benoemen, (2) op procedureel niveau stapsgewijs toepassen, waarbij het gebruik maken van het 

opdelen van woorden in klankgroepen een cruciale stap is. De laatste stap in het proces is (3) het 

meta-cognitieve deel, waarbij het kind in staat is om eigen geschreven teksten na te kijken en te 

corrigeren op basis van de aanwezige spellingkennis en het toepassen van de geleerde 

procedures tijdens het nakijken.  

Wij maken van het kind als het ware een “spellingexpert” op het hoogst haalbare niveau voor dit  

specifieke kind. Juist omdat spelling net als lezen niet of onvoldoende automatiseert, is het van 

belang dat het kind eigenaar is van een strategische aanpak.  In onderstaande tabel is de opbouw 

van dit proces weergegeven. 
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waar wat hoe voorbeeld 

Woordniveau Declaratief Ik benoem de 
regel/structuur 

Woorden met de lange klankregel;  
De regel is;……… 

 Procedureel  Ik pas de stappen 
toe 

Terwijl ik schrijf, hak ik het woord 
op in klankgroepen; als ik aan het 
eind van de klankgroep een lange 
klank hoor, dan haal ik een stukje 
van de lange klank weg. 

 Meta-cognitief Ik kijk mijn werk na 
en kan mijn werk 
zelf corrigeren. Ik 
kan aan een ander 
uitleggen waarom ik 
een woord zo moet 
schrijven. 

Molen (goed),  
betaalen  (oeps, die is niet goed; be 
ta len, nu wel.  

Zinsniveau Declaratief Ik benoem de 
regel/structuur 

In de opgegeven zin hak ik alle 
woorden in klankgroepen en 
herken ik de lange klankregel.  
De regel is;… 

 Procedureel  Ik pas de stappen 
toe 

Jaap loopt door de regen en hij 
heeft een paraplu bij zich.  

 Meta-cognitief Ik kijk mijn werk na 
en kan mijn werk 
zelf corrigeren. Ik 
kan aan een ander 
uitleggen waarom ik 
een woord zo moet 
schrijven. 

In de zin staan twee woorden met 
de lange klankregel. In regen komt 
de lange klankregel een keer voor, 
namelijk bij ree, die schrijf ik als re. 
Bij paraplu komt de lange 
klankregel drie keer voor, namelijk 
bij paa en raa en pluu, die schrijf ik 
als paraplu. 

Tekstniveau Declaratief Ik benoem de 
regel/structuur 

Voor ik start met het schrijven van 
de tekst benoem ik de regel waar ik 
goed aan moet denken. Ik schrijf 
een tekst. Terwijl ik de tekst 
opschrijf, let ik op of ik de lange 
klankregel bij alle woorden heb 
toegepast. 

 Procedureel  Ik pas de stappen 
toe 

Ik verdeel alle woorden in de tekst 
hardop (later in mijn hoofd) in 
klankgroepen. Het kind doet dit 
tijdens het schrijven van de tekst, 
en ook nog eens bij het nakijken 
van de tekst. 

 Meta-cognitief Ik kijk mijn werk na 
en kan mijn werk 
zelf corrigeren. Ik 
kan aan een ander 
uitleggen waarom ik 
een woord zo moet 
schrijven. 

De tekst laten nakijken door het 
kind, het gaat actief op zoek naar 
de afgesproken regel in de gehele 
tekst. Zelfverbeteringen worden 
goed gerekend. Het kind kan 
uitleggen waarom het de regel 
toepast.   

         Tabel: Spellingontwikkeling van woord- en zinsniveau naar tekstniveau. 
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Hoe kun je de transfer van spelling op woord- en zinsniveau naar vrije schrijfteksten aanpakken 

tijdens de therapie?  

Na een korte periode inzetten op expliciete spellingkennis gaat het proces van transfer naar andere 

schrijfsituaties meteen van start. Het kind produceert schrijfsels op zijn eigen niveau.  Er wordt niet 

gewacht met vrije schrijfproducten totdat het kind alle basisregels heeft geleerd. Juist om de 

leermotivatie hoog te houden, is snel starten met vrije schrijfproducten belangrijk. Het kind doet zo 

al vrij vroeg in de behandeling positieve leerervaringen op met schrijven. Dit kan al na een of twee 

maanden behandeling. Zo ervaart het kind veel  autonomie en schrijfplezier.  

De rol van de behandelaar is deels sturend aangezien we willen dat het kind succes ervaart. Er wordt 

dus gekeken naar woorden die het kind kan schrijven, die binnen de zone van naaste ontwikkeling 

liggen. De behandelaar werkt er naar toe dat er steeds meer ruimte voor het kind komt om zelf 

doelwoorden, zinnen en eigen verhalen aan te leveren. Dit leidt onherroepelijk tot transfer van het 

geleerde naar vrije oefensituaties. Het kind ervaart dat het zelfstandig kan werken en dat het door de 

opgedane kennis heel goed in staat is zichzelf te controleren en corrigeren. De behandelaar kijkt 

samen met het kind zijn werk na en ondersteunt het kind met het corrigeren van zijn eigen werk.  

Behandelaar en behandelkind vieren samen de schrijfsuccessen bijvoorbeeld door het aanleggen van 

een portfolio met de verhalen van het kind.  

Hoe ziet dit er praktisch uit, en wat als het kind een te moeilijke tekst wil schrijven? 

Een kind dat op midden groep drie niveau functioneert, schrijft teksten op dat niveau door 

bijvoorbeeld te letten op het goed schrijven van de klanktekenkoppeling. Een kind dat op eind groep 

zes niveau functioneert, past regels en structuren op dat niveau toe. Het resultaat  is uiteindelijk dat 

naast een betere schrijfvaardigheid het zelfvertrouwen van het kind een enorme boost krijgt . Het 

kind is immers in staat een eigen verhalen op papier te zetten ongeacht zijn niveau. Doordat het kind 

met deze werkwijze gereedschap in handen heeft om min of meer foutloos te schrijven, bevordert de 

zelfredzaamheid van het kind en verhoogt de motivatie om actief aan spelling te werken. 

Kiest het kind een thema dat niet lijkt te passen bij zijn schrijfniveau, dan help je door te zoeken naar 

alternatieven voor moeilijke woorden. Je kunt een woord ‘vermijden’ door dit te tekenen. Ook zijn er 

vaak makkelijkere alternatieven te vinden. Zoek samen met het kind naar mogelijke alternatieven 

voor een moeilijk woord. Ook dit bevordert de autonomie, competentie en relatie. Zet  

Hoe pak je dat praktisch aan? 

Hieronder lees je zeven tips die helpen om het schrijven van verhalen in de praktijk toe te passen: 

1. Kapstok 

Geef het kind een kapstok om mee te werken bij het schrijven van zijn verhaal. Bij de 

kinderen die een laag lees- en spellingniveau hebben kun je dit visualiseren met behulp van 

pictogrammen; 

Wie?    Wat?   Wanneer?                  Probleem?              Oplossing?  
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Op deze manier kun je helpen een verhaal te structureren. Het kind kan met steekwoorden al  

een kader geven aan het verhaal. 

2. Gebruik story cubes 

Gebruik story cubes voor het maken van verhaaltjes . Gooi de 9 verhaaldobbelstenen (mag 

ook minder) en maak met woorden die bij de afbeeldingen horen een leuk verhaal. Je kunt 

ook om en om een zin maken en zo samen naar een verhaal toewerken. 

www.storycubes.com , ook als app te verkrijgen. 

3. Gebruik Logo-art  

Gebruik materialen uit de reeks logo-art (lange woorden, verzamelplaten, logo-Art absurd of 

Oops. Logo-art biedt ontelbare mogelijkheden tot het maken van leuke verhalen.  

Lieve, leuke, droevige of gekke verhaaltjes, maar soms ook heel gewoon.  www.logo-Art.com 

4. Gebruik woordlijsten  

Zet woordlijsten in. Heel handig zijn de woordlijsten van ‘Onderwijs maak je samen’.  Hierin 

vind je woordlijsten op thema met handige vragen bij thema’s,  bijvoorbeeld bij het thema  

Supermarkt  ‘ Je mag 10 dingen kopen, welke kies je…’  of, bij het thema Dokter/ziek zijn  

‘Welke beroepen vind je in de woordlijst’. Woordlijsten helpen kinderen die zelf verzinnen 

lastig vinden. https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/producten/werken-met-woordlijsten/  

5. Gebruik prentenboeken/stripboeken/leesboeken 

Gebruik een bestaand verhaal als start voor het schrijven van een boekverslag. Ook het 

schrijven van rijmpjes en versjes is een leuke en zinvolle manier om te werken aan de 

transfer van spellingstrategieën.  Leeggemaakte tekstballonnen van een stripverhaal werken 

goed bij het schrijven van verhaaltjes. Via Pinterest is veel interessant materiaal gratis te 

downloaden.  

6. Maak gebruik van de zaakvakken  

Spreek met school af dat tijdens de andere lessen waar schrijfactiviteiten aan bod komen, 

gewerkt wordt aan de transfer van spellingregels. Een manier om dit te doen is door het 

geven van een zeer gerichte nakijkopdracht, bijvoorbeeld ;  “Kijk na of je alle woorden met 

de lange en de korte klankregel goed hebt geschreven, zorg daarbij dat je de woorden 

opdeelt in klankgroepen tijdens het nakijken”.  Deze samenwerking versterkt nog eens het 

effect van de dyslexiebehandeling. 

7. Gebruik doelwoorden 

Gebruik doelwoorden met de structuren en regels waar je de aandacht van het kind op wilt 

richten. Voor het kind start met  het schrijven van een verhaaltje, brief of strip is het handig 

om  doelwoorden af te spreken waarvan je de regel of structuur wilt laten oefenen. Een 

voorbeeld met de structuur -eer,-oor,-eur. Je spreekt af dat de woorden ‘meer’, ‘zeer’, 

‘voordeur’ en ‘verkeer’ in de tekst terugkomen. Het kind kan deze dan in een MindMap 

plaatsen. Dit prikkelt het geheugen en focust de aandacht op de doelwoorden.  

Heb je na het lezen van deze artikelen behoefte aan meer? 

Wil je meer weten en op een interactieve manier aan de slag gaan met het werken met spontane 

schrijfproducten om de transfer van oefenstof naar vrije schrijfproducten te verbeteren. Het is 

mogelijk via Adelante een lezing of workshop “Leren schrijven met meer plezier!” te volgen. Wij 

komen ook graag naar jullie locatie voor het geven van een workshop of lezing.  Voor meer 

informatie kun je contact met ons opnemen via de Adelante Academie; academie@adelante-

zorggroep.nl . Op onze website vind je meer informatie over de workshop. 
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