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Harry Potter de
verander
alles

Werkwoordspelling:
houd het simpel!

‘Mama, wat is een slampamper?’ klinkt er uit de woonkamer. Innerlijk
lach ik om het feit dat mijn elfjarige zoon dit woord niet kent. Maar ik
probeer zo serieus mogelijk uit te leggen wat het betekent. ‘Zit je de
Donald Duck te lezen?’ is mijn wedervraag. Zoon, alweer half verdiept
in zijn leesvoer, mompelt bevestigend. Inmiddels weet ik dat dit vrolijke
weekblad verantwoordelijk is voor behoorlijk wat mooie woorden in
zijn vocabulaire. Vooral de verwensingen die Donald en zijn boze buurman Bolderbast elkaar over de schutting naar het hoofd gooien, slaat hij
schijnbaar moeiteloos op in zijn bovenkamertje.

Het correct leren spellen van werkwoorden heeft het imago van
‘moeilijk’. Het effect daarvan is dat in spellinglessen het omgaan
met werkwoorden uitgebreide aandacht krijgt. Het gevolg is ech-

Lange tijd was Donald Duck het enige wat hij zelf wilde lezen. Aanvankelijk was ik daar niet zo blij mee; ik kon niet wachten totdat hij aan ‘echte’
boeken zou beginnen. Er was namelijk weinig waar ik zelf als kind méér plezier aan
beleefde. En wat leer je nou van een blije
strip over een onhandige eend? Maar zoons
prioriteiten lagen op andere vlakken. Lego,
voetbal, vriendjes. Ook goed.
Totdat Harry Potter in zijn leven kwam. Die
veranderde alles. Van de ene op de andere dag had ik een echte lezer in huis. Die
opstond en naar bed ging met zijn boek.
Die niet ophield om scènes uit het boek
na te vertellen, of liever nog, na te spelen.
Alle zeven delen verslond hij, achter elkaar. En toen er geen Harry Potter meer over was, ging hij verder met de Grijze Jager. Met Stach uit
Koning van Katoren. Met Tiuri uit Brief voor de Koning. U begrijpt: deze
leesgrage moeder haalde opgelucht adem.
Maar af en toe ben ik de wanhoop nabij. Als zoon zit te lezen waar en
wanneer dat helemaal niet kan. Aan de eettafel, als we samen kletsen
over dagelijkse en andere dingen. In de laatste minuten voor school,
als hij eigenlijk zijn tanden moet poetsen. In bed, als het licht al lang
uit moet zijn. Dan verwens ik de magische aantrekkingskracht van het
geschreven woord stiekem wel eens.
En onze jongste zoon? Die is met zijn 8 jaar wat lezen betreft liever lui
dan moe. Het liefst wordt hij voorgelezen uit Roald Dahl. En als het om
zelf lezen gaat, houdt hij het voorlopig bij Donald Duck. Geen punt, want
daar leert hij meer van dan ik ooit zal weten. Maar ik kan niet wachten
totdat Harry Potter hém te pakken krijgt.

helemaal niet nodig, want het correct spellen van werkwoorden
is vrij simpel.
Het leren spellen van werkwoorden heeft
dezelfde basis als het leren spellen van
andere woorden: de klanken zijn uitgangspunt. De reden daarvoor is eenvoudig:
wie schrijft heeft al wel die klanken in zijn
hoofd, maar moet nog uitvinden welke letters daarvoor nodig zijn.

Is dit woord een
persoonsvorm?

is tekstschrijver en hoofdredacteur van Anababa.nl,
de eerlijke website over ouderschap en opvoeden. Ze heeft twee zoons.
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nee

ja
Is het tegenwoordige tijd?

nee

Volg de gewone
spellingregels.

Pas op bij persoonsvormen die beginnen met
ge-/be-/ont-/ver- enzovoort: dat lijken voltooid
deelwoorden! Als het een persoonsvorm is, mag
je het woord niet verlengen om te horen wat de
laatste letter moet zijn! Je schrijft dan t.

ja

nee

Is er klankverkleuring
in de verleden tijd?

ja
Eindigt de stam op [t]
die je schrijft met d?
Is het enkelvoud?
ja
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ter dat het juist daardoor onnodig moeilijk gemaakt wordt. Dit is

Schrijf bij hij-vorm en
jij-vorm (jij ervoor) een
extra t. Bij de ik-vorm en
jij erachter schrijf je aan
het eind alleen de d.

nee

Schrijf als het woord
eindigt op [t] de letter t;
volg verder de gewone
spellingregels.

Wie op het gebied van werkwoorden van
niets weet en op alle woorden in een zin
de gewone spellingregels zou toepassen,
zal in de meeste gevallen alles goed schrijven. Dat is niet vreemd, want op de meeste
werkwoordsvormen zijn die gewone regels
van toepassing. Zowel de infinitief (het hele
werkwoord) als het voltooid deelwoord,
volgen de gewone spellingafspraken. Dit
betekent bijvoorbeeld dat de verlengingsregel toegepast kan worden om te achterhalen of die klank [t] aan het eind gewoon
met de letter t of toch met de letter d geschreven moet worden.
Je wilt opschrijven “Bij ons op school worden geen leerlingen gepest.“ De vraag is
dan: “Hoe schrijf ik [g pest]?”. Door [g pest]
langer te denken (bijvoorbeeld door er
[d g pest li:rling n] van te maken), hoor
je dat die klank [t] blijft. Dus schrijf je ook
‘gepest’ met de letter t aan het eind.
Het enige probleem is dat de persoonsvorm in een zin hierop een uitzondering
kan zijn. Wie “Hij rent naar de deur.” wil
schrijven, kan voor het woord [rent] niet
die verlengingsregel toepassen. De vorm
[rend ] zou immers suggereren dat [rent]
met de letter d aan het eind moet worden
geschreven. Bij de zin “Waarom ren jij naar
de deur?” is er echter niets aan de hand en
schrijf je wat je hoort.

Eindigt de stam op [t]
die je schrijft met de
letter d of de letter t?
nee

nee

Kernprobleem

Schrijf achter de stam
-de /-den of -te/ -ten.
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Onnodige omweg
De gangbare didactiek doet alsof alle
werkwoordsvormen lastig zijn. Bovendien
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’t Kofschip
Iedereen heeft ooit kennisgemaakt met
het verschijnsel ’t kofschip, of wat recenter,
’t fokschaap. Velen weten ook nog wel dat
het iets te maken heeft met de vraag of er
een d of een t geschreven moet worden.
Toch blijkt dat velen in het onderwijs niet
precies genoeg weten waartoe deze letters
dienen. Een typerend symptoom van deze
onwetendheid is het toevoegen van de letter x aan deze woorden, wat leidde tot ’t exkofschip of ’t sexy fokschaap of nog andere
combinaties.
Wat is er aan de hand? De stemloze medeklinkers [t], [s], [f ], [p], [k], [ch] kunnen
alleen gevolgd worden door een andere
stemloze medeklinker. Wij kunnen nu eenmaal een stemloze medeklinker en een
stemhebbende medeklinker niet vlak na
elkaar uitspreken. Dit betekent dat na de
klank [s] alleen de klank [t] kan volgen en
niet de klank [d].
De medeklinkers van ’t kofschip zijn precies de stemloze medeklinkers die gevolgd
moeten worden door de klank [t]. Let wel,
het gaat over klanken en niet over letters.

Wie wil weten of de verleden tijd van het
werkwoord faxen met de klank [t] of met
[d] gemaakt wordt, moet goed luisteren.
De stam van [faks n] is [faks] (de uitgang
[ n] laat je daartoe weg). De slotklank is
[s] en die is stemloos (en staat daardoor
in ’t kofschip), dus volgt er een [t] en schrijf
je ook de letter t. Dit betekent dat die extra x in ’t exkofschip grote onzin is. Een x is
een letter, maar geen klank. Het is wel een
tweeklank, die eindigt op [s]. Deze stemloze medeklinker stond er al in.

Stam of ik-vorm?
Er is in taalmethoden nog een andere traditie zichtbaar. Dat is de gewoonte om
‘officiële’ termen te vervangen door een
kinderterm. Het nadeel is dat ze vaak maar
een deel van de betekenis aanduiden. Bovendien hoef je niet op je hurken te gaan
zitten bij kinderen: of ze nu het ene nieuwe
woord leren of het andere, maakt voor hen
niet zoveel uit. Belangrijker is dat zij de betekenis en de functie begrijpen.
De aanduiding van de niet-beklemtoonde
korte klinker [ ], meestal aangeduid als
sjwa, heet voluit ‘sjwarabaktivocaal’. Juist
dit vreemde woord blijken leerlingen
prachtig te vinden en onthouden ze al heel
snel.
Zo is ook de term ik-vorm binnen de didactiek van de werkwoordspelling geïntroduceerd als vervanging van ‘de stam’. De laatste letter(s) van de persoonsvorm zouden
dan na de ik-vorm komen. Dat klinkt heel
herkenbaar, maar helaas gaat ook deze versimpeling voorbij aan de essentie. Die kern
is ook hier: de klanken bepalen de letters.
De stam van [v rbaaz n] is [v rbaaz]. De
slotklank is een stemhebbende [z], dus
komt daarna een eveneens stemhebbende

[d]. Zou je hier de ik-vorm als uitgangspunt
nemen, dan was de slotklank een stemloze
[s] en moest er een eveneens stemloze [t]
volgen.
Toch is er wel iets bijzonders aan de hand
bij dit type werkwoorden. We schrijven namelijk ‘ik verbaasde me’, dus met de letter s,
gevolgd door de letter d. Dit heeft te maken met een van de andere uitgangspunten van de Nederlandse spelling: het gelijkvormigheidsbeginsel: eenzelfde woord,
schrijven we in alle situaties op dezelfde
manier. Doordat we in onze taal geen lettergrepen kennen die eindigen met een z
of een v, schrijven we ‘ik verbaas me’. Daardoor moet je ook in ‘verbaasde’ die letter s
schrijven. De grap is nu, dat we dit niet kunnen uitspreken. Zouden we echt een stemloze [s] zeggen, dan volgde er automatisch
een [t]. In werkelijkheid zeggen we dus wel
[v rbaazd ], ook al schrijven we een s.

Alles draait om de
persoonsvorm
Wanneer we de leerlingen niet willen opzadelen met overbodige opdrachten en
onnodige omwegen, zullen we de werkwoordspelling moeten terugbrengen tot
de essentie. Die essentie is de persoonsvorm. Alleen daarin kan verwarring ontstaan.
Dit vraagt in de eerste plaats dat leerlingen
snappen wat de rol van een persoonsvorm
in een zin is. Snappen is nog belangrijker
dan vinden. Natuurlijk kun je de zin vragend maken of van het enkelvoud in het
meervoud zetten. Dit zijn voor veel leerlingen slechts trucjes. In plaats van al vroeg te
beginnen met het benoemen van zinsdelen, zou het beter zijn, leerlingen te laten
experimenteren met zinnen. Hierdoor kunnen ze gaan ontdekken welke rol die persoonsvorm speelt.

“Wie een x toevoegt aan ‘t kofschip
heeft het niet begrepen...”
nummer 3, Jaargang 2, 2015
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wekken de oefeningen de indruk dat de
leerlingen nog geen Nederlands spreken.
Veel lesjes vragen de leerlingen werkwoorden te vervoegen. Dit is voor de meeste
leerlingen een zinloze oefening: in de
spreektaal gebruiken zij in groep 5 al lang
de juiste werkwoordsvormen. Dergelijke
oefeningen dragen bij aan dat beeld dat
werkwoorden iets heel bijzonders zijn. Dat
is jammer, want daardoor worden leerlingen ten onrechte onzeker. Bovendien
ontneemt het laten maken van opdrachten
met een al bekende inhoud leerlingen het
zicht op wat oefenen zou moeten zijn. Oefenen is je inspannen om een haalbaar doel
te bereiken.

De naam persoonsvorm is deel van de verwarring. Nogal wat leerlingen denken dat
een persoonsvorm het onderwerp is. Niet
zo vreemd, als je niet is verteld waarnaar
dat woord persoon verwijst. Het slaat niet
op enkelvoud of meervoud, maar op de begrippen 1e, 2e, of 3e persoon. De persoonsvorm is het woord dat zich aanpast aan
deze 1e, 2e of 3e persoon, die de zin bepaalt.
Wie eenmaal weet welk woord de persoonsvorm in de zin is, hoeft vervolgens
geen achterdocht meer te hebben bij alle
andere woorden: die gaan gewoon volgens de regels van de bekende spellingcategorieën.

Luisteren en kiezen
Die persoonsvorm moet je dan goed uitluisteren. Daarbij speelt de stam weer een
belangrijke rol. Eindigt de stam niet op de
klank [t], dan is er weinig aan de hand.
Is het dan tegenwoordige tijd en hoor je
aan het eind wel de klank [t], dan schrijf je
de letter t.
Eindigt de stam wel op de klank [t], dan
moet je even opletten. Schrijf je die [t] dan
met een t of een d? Dat vind je door die
stam langer te maken.
In de tegenwoordige tijd is er alleen iets
aan de hand als je een d schrijft aan het

eind van die stam. In de 2e persoon met jij
ervoor of in de 3e persoon, komt er dan een
letter t achter de stam.
In de verleden tijd, als er geen sprake is van
klinkerverkleuring (zoals bij houd-hield),
komt er achter de stam, als je die aan het
eind schrijft met de letter t, te (enkelvoud)
of ten (meervoud. Schrijf je de stam aan het
eind met de letter d, dan volgt in het enkelvoud de en in het meervoud den.
In alle andere gevallen schrijf je gewoon
wat je hoort en pas je daarop de normale
spellingregels toe!
Er zijn persoonsvormen die ook door ervaren spellers nog wel eens fout geschreven
worden. Dat zijn persoonsvormen die lijken
vermomd te zijn als voltooid deelwoord.

gangbare praktijk op de eigen school, kan
daaruit conclusies trekken. Het vraagt wat
durf om allerlei lesjes over te slaan en om
de aanpak meer of minder drastisch anders
te gaan doen. Wie handelingsgericht wil
werken en de onderwijsbehoefte van de
leerlingen als uitgangspunt neemt, zal die
keus niet moeilijk vinden.
Wie opbrengstgericht wil werken, en dus
zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen
greep krijgen op de spelling van werkwoorden, zal ook niet lang aarzelen. Degenen die het langst aarzelen blijken zij die
eigenlijk niet kunnen uitstaan dat ze het al
die tijd anders hebben gedaan…

Dolf Janson is onderwijsadviseur en
–ontwikkelaar (www.jansonadvies.nl en
www.hettaalab.nl)

Vergelijk: Dat gebeurt me niet weer. en Het
was gebeurd voor ik er erg in had. De klank
van [g bu:rt] is in beide zinnen gelijk, maar
de schijfwijze is verschillend. Wie vooraf
goed oplet, herkent dat het woord in de
eerste zin een persoonsvorm is, maar in de
tweede niet. Wie consequent oplet wat de
persoonsvorm is, maakt hierin geen fout.

De moraal
Wie het voorgaande vergelijkt met de
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