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Noot

1 Waarbij opgemerkt kan worden dat in de voorbeeldzinnetjes van grammaticaboe-
ken en methodes Nederlands maar heel weinig variatie voorkomt in het illustreren
van de verschillende typen bepalingen van gesteldheid. In de voorbeeldzinnetjes
komen mensen verdacht vaak hongerig binnen en er worden ook vrijwel altijd hek-
jes groen geverfd.
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Contact: dominiek.sandra@uantwerpen.be

Determinanten van d/t-fouten bij universiteitsstudenten

1. Inleiding

Samen met diverse medewerkers heb ik in vorig onderzoek de systematiek onderzocht
achter d/t-fouten op homofone (gelijkklinkende) werkwoordsvormen (bijvoorbeeld:
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word/wordt, gebeurt/gebeurd). Onze experimenten hebben het belang van twee factoren
aan het licht gebracht. Ten eerste komen homofoonintrusies vaker voor als het werk-
geheugen overbelast is (bijvoorbeeld: tijdens snel schrijven) of als de werkwoordsvorm
door een aantal woorden van het onderwerp gescheiden is. Ten tweede worden zulke
d/t-fouten niet at random gemaakt. De meeste homofoonintrusies zijn fouten waarbij
de hoogstfrequente vorm de (correcte) laagstfrequente vorm verdringt. We hebben dat
‘het effect van homofoondominantie’ genoemd. Blijkbaar leidt een te hoge belasting
van het werkgeheugen ertoe dat de spellingregel niet tijdig kan worden toegepast en
dat de snelst beschikbare vorm van de werkwoordhomofoon dan wordt opgeschreven,
namelijk de vorm met de hoogste frequentie. Dat suggereert dat zelfs vervoegde vor-
men in het mentale lexicon zijn opgeslagen, net als woorden waarvan de spelling
gememoriseerd moet worden (bijvoorbeeld: parallellogram).

Dit onderzoek richt zich niet op de systematiek binnen d/t-fouten, maar op factoren
die het aantal d/t-fouten van spellers zouden kunnen beïnvloeden. In dit experiment
ligt de focus op (a) de studierichting aan de universiteit en (b) het geslacht van de
proefpersoon. Om die factoren te bestuderen, hebben we ons gericht op studenten in
hun tweede bachelorjaar.

2. Hypothesen

We stelden twee hypothesen voorop:

• hypothese 1: Studenten ‘Taal- en Letterkunde’ die reeds in de tweede bachelor zit-
ten, zullen alles in het werk stellen om d/t-fouten te vermijden en bijgevolg min-
der zulke fouten maken dan studenten in niet-taalgerichte opleidingen. 

• hypothese 2: Meisjes zullen minder fouten maken dan jongens. Die hypothese volgt
uit meerdere vaststellingen dat meisjes normbewuster zijn dan jongens (Trudgill
1983).

3. Proefpersonen

De proefpersonen waren 598 studenten, verdeeld over de richtingen ‘Taal- en
Letterkunde’, ‘Architectuur’, ‘Biologische Wetenschappen’, ‘Geschiedenis’, ‘Politieke
wetenschappen’ en ‘Rechten’. Omdat de testafnames mogelijk werden gemaakt door
de medewerking van bereidwillige docenten aan de universiteiten van Antwerpen,
Leuven en Gent, was het onmogelijk om ervoor te zorgen dat er evenveel studenten
getest werden in alle 12 combinaties van de factoren ‘Studierichting’ (6) en ‘Geslacht’
(2). De gebruikte statistische toets houdt rekening met dit zogenaamde ‘ongebalan-
ceerde’ onderzoeksopzet.
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4. Materiaal en procedure

De proefpersonen kregen een reeks van 76 zinnen, met twee ontbrekende woorden per
zin; een zogenaamd ‘gatendictee’. Terwijl het dictee tegen een relatief hoog tempo
werd voorgelezen, moesten ze de ontbrekende woorden invullen. In 28 zinnen kwam
een homofone werkwoordsvorm voor. Die vorm was afgeleid van een werkwoord met
homofonen in de eerste en derde persoon enkelvoud, onvoltooid tegenwoordige tijd
(verder: OTT1 en OTT3), zoals worden (word/wordt). Voor de helft van de werkwoor-
den was de d-vorm de hoogstfrequente homofoon (D-dominante werkwoorden); voor
de andere helft was dat de dt-vorm (DT-dominante werkwoorden). Proefpersonen
kregen slechts één van beide vormen aangeboden. Voor beide types dominantie was
dat voor de ene helft van de werkwoorden de OTT1-vorm en voor de andere helft de
OTT3-vorm. Er werden twee varianten van het dictee opgesteld, zodat elke OTT1-
vorm in de ene variant vervangen werd door de OTT3-vorm in de andere variant (het
onderwerp ‘ik’ werd dan ‘hij’) en vice versa. Op die manier waren er observaties voor
de twee homofonen van elk werkwoord.

In de 28 kritische zinnen stonden vier woorden tussen het onderwerp en de erop vol-
gende werkwoordhomofoon (belasting werkgeheugen). Eerder in de zin stond altijd
een moeilijk onthoudwoord (bijvoorbeeld: eczeem) of regelwoord (vier categorieën:
‘meervouden’, ‘verkleinwoorden’, ‘hoofdletterwoorden’ en ‘samenstellingen met een
doffe ‘e’ tussen de twee onderdelen’). Het doel was om de aandacht zoveel mogelijk
van de werkwoordsvormen af te leiden. Datzelfde doel werd ook gediend door de 48
overige zinnen (afleiders), waarin twee moeilijk te spellen woorden voorkwamen van
de voornoemde vijf types. Het dictee werd voorgelezen tegen een hoog dicteertempo,
dat toch nog voldoende goed te volgen was. Het werd vooraf opgenomen, opdat het
dicteertempo constant zou zijn over deelnemers.

5. Resultaten

De spelling van een homofone werkwoordsvorm werd enkel fout gerekend als de ver-
keerde homofoon gespeld werd (bijvoorbeeld: ik vint was geen fout). De spelling van
niet-cruciale letters speelde geen rol (bijvoorbeeld: hij begelijdt was geen fout). We
waren immers enkel geïnteresseerd in de spelling van de eindletter van de stam en het
suffix. Statistische analyses (generalized linear mixed model analyses) van de gegevens
brachten de volgende effecten aan het licht:

• Er was een sterk significant effect van ‘Geslacht’: meisjes maakten significant min-
der d/t-fouten dan jongens (p = .007).

• Er was een sterk significant effect van ‘Studierichting’: studenten in de richting
‘Taal- en Letterkunde’ maakten minder d/t-fouten dan studenten in elk van de
andere vijf richtingen (alle p’s ≤ .01).
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Bijkomende analyses brachten echter aan het licht dat zowel het effect van ‘Geslacht’
als het effect van ‘Studierichting’ toe te schrijven waren aan de meisjes in de richting
‘Taal- en Letterkunde’. In aparte analyses van de gegevens van de jongens en de meis-
jes bleek dat de richting ‘Taal- en Letterkunde’ het enkel in de groep meisjes beter deed
dan de andere richtingen (jongens: alle p’s > .25; meisjes: vier p’s ≤ .01, één p = .07).
Bovendien verdween het effect van ‘Geslacht’ als de richting ‘Taal- en Letterkunde’
niet in de gegevens werd opgenomen (p = .11).

De focus van deze studie lag niet op het effect van homofoondominantie. Omdat dat
effect nog niet bij universiteitsstudenten onderzocht was, werd toch nagegaan of dat
patroon in de fouten aanwezig was. Het effect bleek erg significant (p < .0001), ook
in aparte analyses van de data van de jongens en de meisjes (beide p’s < .0001). Voor
DT-dominante werkwoorden werden significant meer fouten gemaakt in OTT1 dan
in OTT3. Voor D-dominante werkwoorden was er geen significant verschil tussen die
twee types.

Tot slot bleek dat werkwoordfouten een opvallend profiel vertoonden. De fouten
tegen de andere vier types regelwoorden vormden een normaalverdeling. Dat was niet
het geval bij werkwoordhomofonen. De frequentste score was 0 fouten (ongeveer 50%
van alle proefpersonen), terwijl almaar minder proefpersonen hogere foutscores
behaalden. Uitzonderingen maakten meer dan 10 fouten op de 28 vormen (maximaal
16 fouten). 

6. Discussie

In deze studie over d/t-fouten op homofone werkwoordvormen lag de klemtoon niet
op factoren die het patroon binnen die fouten verklaren, maar op twee factoren die het
aantal fouten beïnvloeden: ‘Studierichting’ en ‘Geslacht’. We vonden noch een globaal
effect van ‘Studierichting’, noch een globaal effect van ‘Geslacht’. Uit de analyses bleek
dat enkel meisjes in de richting ‘Taal- en Letterkunde’ significant minder fouten
maken dan alle andere groepen proefpersonen. Meisjes blijken zich dus meer te con-
formeren aan de spellingnormen, maar enkel als ze ‘Taal- en Letterkunde’ studeren.
Dat is begrijpelijk: een vooropgestelde regel wordt enkel als norm gepercipieerd als die
voldoende belangrijk is voor het individu om goed te kunnen functioneren binnen een
bepaalde groep. Ons resultaat ondersteunt eerdere bevindingen dat meisjes zich norm-
bewuster gedragen dan jongens (Trudgill 1983).

Tot dusver hadden we het effect van homofoondominantie enkel in de laatste graad
van de middelbare school bestudeerd. Uit deze studie blijkt dat het effect zich ook
voordoet in de tweede bachelor aan de universiteit, met andere woorden: bij zeer geoe-
fende schrijvers. Ook Verhaert, Danckaert & Sandra (2016) stelden vast dat het
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schrijfniveau van de proefpersonen geen impact heeft op het effect van homofoondo-
minantie. Dat effect verschilde niet significant tussen leerlingen in het algemeen
secundair, technisch secundair en beroepssecundair onderwijs, ook al verschilden de
foutenaantallen in die drie groepen aanzienlijk.

Het is voorlopig onduidelijk waarom het effect van homofoondominantie zich enkel
bij DT-dominante werkwoorden voordeed. Dat resultaat blijkt nochtans vrij systema-
tisch op te treden in de groep werkwoorden waarvan de stam op ‘d’ eindigt (met
homofonen in OTT1 en OTT3). Eén van mijn doctoraatsstudenten (Verhaert 2016)
vond precies hetzelfde effect bij een groep leerlingen uit de derde graad van de mid-
delbare school, met dezelfde werkwoorden (maar met andere zinnen). Zelfs in onze
eerste studie over het effect van homofoondominantie (Sandra, Frisson & Daems
1999) was het effect veel sterker in de groep DT-dominante werkwoorden dan in de
groep D-dominante werkwoorden.

Tot slot blijkt dat de spelling van werkwoordsvormen zich duidelijk onderscheidt van
de spelling van andere regelwoorden. De foutenaantallen vormen geen normaalverde-
ling. Hoewel dit veroorzaakt kan zijn door de hogere moeilijkheidsgraad van de vier
types regelwoorden (of de specifieke woorden die voor die categorieën gebruikt wer-
den), kan het er ook op wijzen dat (geoefende) schrijvers de d/t-regels in veel hogere
mate beheersen dan vaak beweerd wordt.
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