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Vraag 

Draagt spellingcontrole bij toetsen op het gebied van schrijfvaardigheid bij aan de motivatie 

van mbo-studenten met dyslexie op niveau 2-4?  

 

Kort antwoord 

Dyslexie is een hardnekkig probleem dat zich bij mbo studenten onder andere kan uiten in 

het niet accuraat kunnen spellen. Dit kan bij hen bijdragen aan onzekerheid, lage 

verwachtingen over schrijfprestaties, een laag zelfbeeld en onderschatting van hun 

capaciteiten. Dit werkt door in de (lage) motivatie van de student. Spellingcontrole is een 

goed hulpmiddel om studenten met dyslexie bij schrijftoetsen  te ondersteunen en 

zelfredzaamheid te bevorderen. 

 

Toelichting antwoord 

Voortdurend problemen ervaren bij het lezen en/of spellen resulterend in een traag 

leesproces en fouten in de schrijfwijze duiden vaak op dyslexie (Ghesquière et al., 2010; De 

Jong et al., 2016). Dyslexie komt op alle leeftijden voor en wordt gekenmerkt door 

hardnekkige problemen met de automatisering van lees- en spellingprocessen. Naar de 

uitdagingen voor mensen met dyslexie bij het schrijven/spellen is nog weinig onderzoek 

gedaan.  

 

Dyslexie en schrijven 

Bij volwassenen met dyslexie is een vragenlijst- en interviewonderzoek (492 en 11 

participanten bij de vragenlijst resp. de interviews) over het schrijven op sociale media 

gedan. Er werd aangetoond dat volwassenen met dyslexie zowel problemen ervaren bij de 

uitvoering van de schrijftaak zelf (zoals de benodigde tijd en energie en zorgen over 

misinterpretaties van de geschreven tekst) als last hebben van de emotionele consequenties 

(zoals negatieve feedback en afkeuring). Schrijvers met dyslexie zijn bang zich niet goed te 

kunnen uitdrukken en/of maken zich er zorgen om als niet capabel of intelligent over te 

komen. Dit kan leiden tot schrijfangst, waarbij de schrijver zoveel aversie ontwikkelt dat hij 

schrijven gaat mijden, of een schrijversblok ontwikkelt, dat wil zeggen niet in staat is te 

beginnen met schrijven (Reynolds & Wu, 2018). 

 

Om om te gaan met de uitdagingen bij het schrijven op sociale media, en Facebook in het 

bijzonder, ontwikkelden de schrijvers met dyslexie in het genoemde onderzoek naar hun 

zeggen de volgende drie typen strategieën: 1) investeren in het redigeren van het 

geschrevene, het dubbel checken van de boodschap voor plaatsing, en het verwijderen van 

het bericht als er toch nog fouten worden geconstateerd; 2) anderen om hulp vragen; 3) 

het gebruik van hulpmiddelen voor spelling- en grammaticacontrole (Reynolds & Wu, 2018). 



 
 

 

 

Bovenstaande is in lijn met de bevinding dat veel mbo-, maar ook hbo- en wo-studenten 

met dyslexie een schoolloopbaan met negatieve ervaringen hebben. Zij hebben vaak een 

lage dunk van zichzelf en lagere verwachtingen van hun opleidingsmogelijkheden (Geudens, 

e.a., 2011). 

 

Dyslexie en motivatie 

Motivatie is een ruim begrip en heeft betrekking op verschillende aspecten van de taak en 

van de persoon. Als we motivatie toespitsen op het gebruik van spellingcontrole bij 

schrijftaken en -toetsen in het bijzonder, zijn in het verlengde van de hiervoor genoemde 

onderzoeksbevindingen van Geudens e.a. (2011) de volgende motivatietheorieën van 

toepassing: 

 

1. Omdat schrijvers met dyslexie niet altijd overtuigd zijn van het resultaat van hun 

schrijfinspanningen is hun self efficacy mogelijk laag (Social Cognitive Theory). Het 

gaat dan om de mate waarin een student erop vertrouwt dat hij een taak tot een 

goed einde kan brengen. Self-efficacy neemt toe als gevolg van (eigen) 

succeservaringen (Bandura, 1986).  

2. Bij Reynolds & Wu (2018) zagen we dat schrijvers met dyslexie soms lage 

verwachtingen ten aanzien van hun schrijfprestaties hebben met mogelijk 

consequenties voor het zelfbeeld (Expectancy-Value Theory). Wigfield en Eccles 

(2000) stellen dat de motivatie om taken uit te voeren groter wordt als de 

succesverwachting toeneemt en de taak als waardevol wordt ervaren. 

3. Ook het gevoel controle te kunnen uitoefenen op activiteiten (Attribution Theory) is 

van belang. Het gaat dan om het toeschrijven van succes en falen aan eigen kennis 

en vaardigheden, of aan externe oorzaken (Weiner, 1985, 1994). 

4. Ten slotte en gerelateerd aan het vorige punt: de Self-Regulation Theory 

(Zimmerman, 2002, 2008) gaat over zelfregulatie en behelst het monitoren van 

gedachten, gedrag en gevoel ten einde bepaalde doelen te behalen. Zelfregulerend 

leren kent daarbij drie fasen: de voorbereidingsfase (oriëntatie, analyse, doelen 

stellen, plannen), de uitvoeringsfase (controle van het leerproces) en de reflectiefase 

(evaluatie van de taakuitvoering). 

 

Schrijvers met dyslexie lopen dus het risico op lage self efficacy, lage verwachtingen over 

hun prestaties en een laag zelfbeeld, en het gevoel geen controle te hebben over 

activiteiten om hun doelen te bereiken (zie Geudens, e.a., 2011 hierboven). Het lijkt dan 

ook aannemelijk dat deze aspecten  doorwerken bij het uitvoeren van schrijftoetsen in het 

mbo. 

 

Hulpmiddelen 

Het monitoren van gedrag en gevoel om bepaalde doelen te kunnen halen, vraagt van 

schrijvers met dyslexie om een focus op zelfredzaamheid. De vraag is dan: Hoe kun je 

eventueel met hulpmiddelen vlot en accuraat lees- en spellingvaardigheden toepassen (Van 

der Leij et al., 2011)? Want een groot probleem voor mensen met dyslexie is dat zij niet 

automatisch spellingfouten detecteren. Dit is een hardnekkig probleem. Spellingfouten 

worden een schrijver in het onderwijs vaak aangerekend en kunnen dus resulteren in het 



 
 

 

onderschatten van capaciteiten. Spellingcheckers zijn hiervoor een goede oplossing, die 

mogelijk kunnen helpen een juiste inschatting van capaciteiten en/of succeservaringen op te 

doen. Echter, standaard spellingprogramma’s blijken de zogenaamde “echte wereld” fouten 

van schrijvers met dyslexie niet altijd op te merken. Dit zijn correct gespeld woorden, die 

niet de woorden zijn die de schrijver wilde opschrijven (bijvoorbeeld straat en staart). 

Rello, Ballesteros en Bigham (2015) ontwikkelden en onderzochten een digitaal model om 

deze “echte wereld” fouten in het Spaans geschreven teksten te kunnen opsporen. Het 

model vond in bestaande teksten meer fouten dan reguliere spellingcheckers. In een 

experiment met 34 proefpersonen bleek dat het corrigeren van zinnen sneller en accurater 

was.  

 

Advies uit het dyslexieprotocol MBO 

In het dyslexieprotocol MBO wordt gewezen op een alternatief naast de spellingcontrole. Bij 

gebruik van een laptop bij een schrijfopdracht kan de student zowel de tekst op spelling 

controleren als gebruikmaken van een online woordenboek om de juiste schrijfwijze op te 

zoeken (Teunissen, Scheltinga, De Groot & Druenen, 2017). Op basis van het bovenstaande 

mag tevens worden verwacht dat het gebruik van een spellingcontrole en een online 

woordenboek kunnen bijdragen aan een positiever beeld van zichzelf en de schrijfprestaties 

en dus aan de motivatie. 
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Meer weten? 

Zie voor meer informatie over dyslexie in het mbo: Protocol dyslexie mbo.  

 

Kennisrotonde: Hoe kunnen mbo-studenten met dyslexie het beste worden ondersteund?  

 

Onderwijssector 

mbo 
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