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Aantal fouten per hoofdcategorie
Hoofdcategorie
1.Klankzuiver, spellingzuiver
2.Twijfel over klankzuiverheid

Uitleg
Letters die klankzuiver zijn en op één manier geschreven kunnen worden.
Letters/lettercombi's waarvan de uitspraak soms tot verkeerde spelling leidt, bijv.
s/z, wr, eur, v/f.
Moeilijke combinaties van klinkers of medeklinkers: aai, eeuw, schr/sch.
Voorbeelden: g/ch, ng, ei/ij, ou/au/auw/ouw.

Fouten
2
1

Woorden met een bijzondere spelling vanwege de herkomst uit een andere taal.
Fouten met afkortingen, streepjes, apostrof, letters weglaten of toevoegen,
onleesbare letters.
Fouten met verdubbeling van medeklinkers en verenkeling van klinkers.
Samenstellingen met of zonder tussen-s, aan elkaar of los, afbrekingen.
Gebonden morfemen (bijv. ge-, -lijk, -en), stomme klanken (onbeklemtoonde <u>).
Verkleinvormen van naamwoorden: je, tje, pje, etje, nkje.
Fouten met de werkwoordsuitgangen, andere fouten worden elders
gecategoriseerd.
Fouten met de werkwoordsuitgangen, andere fouten worden elders
16.Werkwoordspelling verleden tijd
gecategoriseerd.
17.Werkwoordspelling voltooid deelwoord Fouten met de werkwoordsuitgangen, andere fouten worden elders
gecategoriseerd.

1
3

3.Klinker- of medeklinkercluster
4.Medeklinkercluster of digraaf niet
klankzuiver
5.Leenwoorden
6.Afkorting, weglating, toevoeging,
symbool
7.Open en gesloten lettergrepen
8.Samenstellingen, aan elkaar of los
11.Morfemen
12.Verkleinvorm
15.Werkwoordspelling tegenwoordige tijd

2
2

7
1
2
1
4
5
3

% fouten per hoofdcategorie
Hoofdcategorie
1.Klankzuiver, spellingzuiver

% van totaal aantal gemaakte fouten

Fouten
2

2.Twijfel over klankzuiverheid

1

3.Klinker- of medeklinkercluster

2

4.Medeklinkercluster of digraaf niet
klankzuiver
5.Leenwoorden

2

6.Afkorting, weglating, toevoeging,
symbool
7.Open en gesloten lettergrepen

3

8.Samenstellingen, aan elkaar of los

1

1

7

11.Morfemen

2

12.Verkleinvorm

1

15.Werkwoordspelling tegenwoordige tijd

4

16.Werkwoordspelling verleden tijd

5

17.Werkwoordspelling voltooid
deelwoord

3
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Gedetailleerd overzicht fouten
Categorie
1.Klankzuiver, spellingzuiver
niet categoriseerbaar
2.Twijfel over klankzuiverheid
svarabhak-vocaal: geen stomme e
3.Klinker- of medeklinkercluster
aai, ooi, oei
sch of schr
4.Medeklinkercluster of digraaf niet klankzuiver
zachte g-klank = ch
~ei~ of ~ij~
5.Leenwoorden
/è/- of /ee/-achtige klank
6.Afkorting, weglating, toevoeging, symbool
letter(s) weglaten of onleesbaar
apostrof ('), streepje ( – )
hoofdletters eigennaam
7.Open en gesloten lettergrepen
open lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e
(meervoud of werkwoord op -en, vormen op -e)
gesloten lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e meervoud of werkwoord op ~en, vormen op ~e, verkleinwoord
op ~etje
gesloten lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e
(geen meervoud)
gesloten lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e woorden op ~ig, ~ing, ~lijk
open of gesloten in leenwoorden
8.Samenstellingen, aan elkaar of los
aaneenschrijven of los
11.Morfemen
stomme e in ~te, de
constante woorddelen met voorvoegsel; met achtervoegsel
12.Verkleinvorm
verkleinwoord 'tje, ''tje, 'je na klinker-letter
15.Werkwoordspelling tegenwoordige tijd
werkwoordspelling, t-tijd: -t
werkwoordspelling, t-tijd, d-werkwoord
16.Werkwoordspelling verleden tijd
werkwoordspelling, v-tijd, regelmatig d- of t-werkwoord
werkwoordspelling, v-tijd, onregelmatig d- of t-werkwoord
17.Werkwoordspelling voltooid deelwoord
werkwoordspelling, deelwoord
werkwoordspelling, deelwoord
werkwoordspelling, deelwoord
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Voorbeelden
geen specifieke fout herkend
dolk, golf, wilg, schelp, verf, park
saai, zwaait, lawaai, haaien, kooi, prooi, gooit, mooie,
foei, groeien, moeilijk
schaar, scheef, schi, schraap, schroef, schrik
pech, vechten, bocht, rechts,
trein, klein, paleis, bereiken, vijf, wijzer, verrijken
trainer, saté, populair, patiënt, crèche, jam, spray,
cake, diner, ceintuur

Fouten
2
textil
ontmoedt
1
onbewollekt
2
geburt
verschikkelijk
2
verkogt
streid
1
gemeeld

3
de weggelaten of onleesbare letter(s) is/zijn met een gekwe*st
sterretje aangegeven in de foutenkolom
's woensdags, 's morgens, 't regent, m'n, zo'n, binnen- s'middags
en buitenland
Nora, Dirk, Peters, Bijlstraat, Tilburg, Kerstmis, Pasen, brazilië
Hare Majesteit
7
haken, delen, boten, muren, gele,
vergaaven
schrappen, tellen, klimmen, poppen

panenkoek
lametje

binnen, nummer, effen, korrel, gemiddelde,
verbitterd, dwarrelen, babbelen, bibberen
sappige, pittig, verschrikkelijk, vergissing

eleboog

aplaus
ketinkje
banaan, kabaal, galop, agent
kappitein
1
tenslotte, tenminste, evengoed, tekort, ten slotte, ten s'*middags
minste, even goed, te kort
2
ruimte, breedte, horde, bende
grote
verrassing, verroeren, ontdekken, onnodig, raadsel, grote
fietsster, vergroeiing, eindeloos, waakzaam
1
menuutje, fotootje, villaatje, skietje, taxietje, cafeetje, autotje
coupeetje, baby'tje, lolly'tje, cadeautje, cowboytje,
etuitje
4
loopt, klimt, sterft, klautert, probeert, drinkt, helpt,
snuid
wandelt, bedankt, reageert
dt wordt, brandt
word
bind
gelt
5
~dde, ~dden bijv. doodden
laden
laden
belanden
stond, hield, leed, verslond
verstondt
reedt
3
geen eind-d of eind-t: gezien, gebeten
verguldde
eind-d gebeurd, geleend, brandend. ik-vorm eindigt verhuist
niet op letter van 't kofschip
eind-t gesnapt, verwacht, veroorzaakt. ik-vorm
gescoort
eindigt op letter van 't kofschip

