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Introductie

• Spelling is moeilijk

• Vermindering van spellingsvaardigheden van zesdeklassers in 2019 in vergelijking met 2009 [1] 

• Innovatieve oplossingen om spellingsonderwijs te verbeteren zijn nodig

• Om deze oplossingen te ontwikkelen zijn inzichten in wanneer welke spelfouten worden gemaakt 
erg nuttig. 

• Deze inzichten kunnen bijv. worden verkregen met behulp van het BasiScript-corpus [2] 

[1] Inspectie van Onderwijs, Peil.Schrijfvaardigheid Einde (Speciaal) Basisonderwijs. Utrecht: Inspectie van Onderwijs, 2021.
[2] A. Tellings, N. Oostdijk, I. Monster, F. Grootjen, and A. van den Bosch, “BasiScript: a corpus of contemporary Dutch texts 

written by primary school children,” in International Journal of Corpus Linguistics, vol. 23, no. 4, pp. 494–508, 2018.



Het huidige onderzoek

Het detecteren en analyseren van spelfouten in een groot corpus is een complexe, tijdrovende klus.

RQ1. Kunnen we een algoritme ontwikkelen waarmee we automatisch spelfouten in het 
BasiScript-corpus kunnen detecteren en annoteren? 

RQ2. Kunnen we dit algoritme gebruiken om inzicht te krijgen in het aantal en het soort spelfouten 
dat basisschoolkinderen maken?



BasiScript-corpus

• Verzameling van 86.668 handgeschreven gedigitaliseerde teksten

• Geschreven door kinderen van groep 4 (7-8 jaar oud) 
t/m groep 8 (11-12 jaar oud)

• Twee versies van elke tekst:

• “original” Een gedigitaliseerde (getypte) versie van
de handgeschreven tekst (bevat spelfouten)

• “target” Een gecorrigeerde versie van de originele tekst 
(zonder spelfouten)

• De target teksten zijn automatisch geannoteerd 
met behulp van Frog 0.13 [3] met:

• Morfemen

• Woordsoorten (POS-tags)

• Lemma’s

ik vind bijna alle leuk
tekenen en rekenen en speelen
soms ga ik naar de wilder
Dierentuin wat ik zach
apen en leeuwen bizon
en wabben gorilas
en een tijger en voogels
deëentje ging op mij hand
en muisen en beefer en krokelbil
en schilpat en
dat was het

Ik vind bijna alles leuk tekenen en rekenen en spelen.
Soms ga ik naar de wildedierentuin. 
Wat ik zag apen en leeuwen bizon.
Er waren gorilla's en een tijger en vogels.
De eentje ging op mijn hand.
En muizen en bever en krokodil en schildpad en dat was het.

[3] A. van den Bosch, B. Busser, S. Canisius and W. Daelemans, “An efficient memory-based morphosyntactic tagger and parser for 
Dutch,” in Computational linguistics in the Netherlands: Selected papers from the seventeenth CLIN Meeting, pp. 99-114, 2007. 



Methode: Terminologie & Overzicht Algoritme

Terminologie:

• Wat is een Phoneme-Corresponding Unit (PCU) [4]?
→ Een of meerdere opeenvolgende letters die de uitspraak 

van één foneem weergeven. 

• Wat is een spelfout?
→ Een Phoneme-Corresponding Unit (PCU) die is ingevoegd, 

verwijderd of vervangen in de oplijning van de “original” spelling en de 
“target” spelling.

Voorbeeld van een spelfout
“school” fout geschreven als “sgool”

Original s g oo l

Target s ch oo l

Spelfout detectie Spelfout annotatieVoorbewerking

Target tekst

Original tekst

Overzicht structuur algoritme:

Voorbeeld van PCU-segmentatie

Dutch (IPA) s χ oː ɫ

PCUs s ch oo l

[4] R. Laarmann-Quante, “Automating multi-level annotations of orthographic properties of German words and children’s spelling 
errors,” in Proceedings of the 2nd language teaching, learning and technology workshop, 2016. LTLT 2016. pp. 14-22, 2016.



Methode stap 1: Voorbewerking van de BasiScript-data

ik vind bijna alle leuk
tekenen en rekenen en speelen
…

Ik vind bijna alles leuk tekenen en rekenen en spelen.
…Target tekst

Original tekst

Frog annotaties 
van alle woorden 
uit doeltekst

ik
pos "VNW(pers,pron,nomin,vol,1,ev)"
lemma "ik"
morphology "ik"
vind
pos "WW(pv,tgw,ev)"
lemma "vinden"
morphology "vind“
…

Lijn original en target
tekst op m.b.v. ADAPT

Splits opgelijnde tekst in woorden

Voeg Frog annotaties en metadata toe

Target Scho-len

Original s-goole-

Grade
Gender
Date

4
m
voorjaar_2015

Pos-tag
Lemma
Morphemes

N (soort,mv,basis)
school
[school, en]

grade "4"
gender "m"
date "voorjaar_2015

Metadata tekst



Methode stap 2: Spelfouten detectie

Target Scho-len

Original s-goole-

Target Scho-len

Original s-goolen

Target_phonemes s x o l @ -

Target_pcus S ch o l e n

Original_pcus s g oo l e -

Verkrijg fonetische transcriptie 
van target

Lijn de fonemen en grafemen van 
de target met elkaar op

Combineer de twee 
oplijningen en leid de PCU-
segmentatie van het originele 
woord af.

Target Scholen

Target_phonemes s x o l @

Target_phonemes s x o l @ -

Target_pcus s ch o l e n



Methode: Annotatieschema

• Annotaties op twee niveaus:

• Basic Annoteer target PCUs met SP dat toegepast zou moeten worden om het woord correct te schrijven.

• Error Annoteer opgelijnde target en originele PCUs met SP dat verkeerd is toegepast.

• Het annotatieschema is grotendeels gebaseerd op Horbach-Kleijnen [5].

• Het schema bestaat uit 38 spellingsprincipes, die zijn onderverdeeld over vijf categorieën.

Target_pcus h e bb e n

Basic Un Un CoCd1 Un MoEndN1

Target_pcus h e bb e n

Original_pcus h e b e n

Error - - CoCd1 - -

[5] R. Horbach-Kleijnen, Hardnekkige spellingfouten: Een taalkundige analyse. Lisse: Swets & Seitlinger, 1992.



Overzicht van het annotatieschema

Category Number of 
spelling principles

Example Spelling Principle

Name Description Example
(original / target)

Error Basis

Marked by Context 8 7 CoCd1 Consonant Doubling: A consonant is doubled 
if it is written after a short vowel (excluding 
sjwa) and if it is not at the end of the word.

joken / 
jokken

Marked by Syntax 15 15 SyVt1 When the stem of a verb ends in an unvoiced 
sound (the sounds in ”’t kofschip”), the past 

tense suffix starts with an unvoiced /t/ sound 
(”t”).

hij krasde / 
hij kraste

Marked by Morphology 10 10 MoFd1 Final devoicing: voiced consonants are 
pronounced as unvoiced at the end of a word.

hont / 
hond

Marked by Semantics 1 1 SemCap1 Every proper name, title and some 
abbreviations start with a capital letter.

nijmegen / 
Nijmegen

Unmarked 10 1 UnSub1b A substitution of a PCU with another PCU that 
corresponds to the same phoneme

sgool / 
school



Methode stap 3: Target PCU en spelfout annotatie

Target Scho-len

Original s-goolen

Grade
Gender
Date

4
m
voorjaar_2015

Pos-tag
Lemma
Morphemes

N (soort,mv,basis)
school
[school,en]

Target_phonemes s x o l @ -

Target_pcus S ch o l e n

Original_pcus s g oo l e -

Annoteer de spelfouten

Target_pcus S ch o l e n

Original_pcus s g oo l e -

Errors - UnSub1 CoVs1 - - MoEndN1

Errors_capital SyCap1 - - - - -

Target_pcus S ch o l e n

Basic Un Un CoVs1 Un Un MoEndN1

Basic_capital SyCap1 - - - - -

Annoteer de target PCUs
Bereken absolute spelfout frequenties

Bereken relatieve spelfout frequenties



Resultaten: Omschrijving van de geanalyseerde data

• In totaal hebben we 6.028.023 woorden uit 70.593 BasiScript-teksten geanalyseerd.

• De tabel laat zien hoeveel teksten, woorden en PCUs zijn geanalyseerd voor elke groep.

• Hoe hoger de groep, hoe meer woorden een tekst gemiddeld bevat.

Groep 4



Resultaten: Gender

• Het gemiddelde aantal 
spelfouten dat gemaakt wordt 
door basisschoolkinderen 
wordt minder wanneer 
kinderen ouder worden.

• In alle groepen maken jongens 
iets meer fouten dan meiden. 

groep 4



Resultaten: Homofonen

• Twee woorden zijn homofonen wanneer 
hun fonetische transcriptie hetzelfde is.

• Bijvoorbeeld:

NL: wij wei

EN: flour flower

• Kinderen maken over de jaren minder 
fouten, maar van de fouten die ze maken is 
een steeds groter deel een homofoonfout. 



Welke woorden worden het vaakst verkeerd geschreven?

Woord
Aantal keer verkeerd 

geschreven (absoluut)

en 42272

ik 40078

maar 15777

ze 14904

dat 12819

het 12492

mijn 11313

de 10941

een 10792

hij 10406

want 8886

je 8572

dan 8311

als 6961

vind 6812

toen 6663

we 6182

spelen 6168

zei 5668

er 4887

Absoluut

Relatief
De top 20 

vaakst verkeerd 
geschreven 

woorden Alle keren dat deze 
woorden werden 

geschreven (in 
ieder geval >5), 
werden ze fout 

geschreven



Hoe wordt vind fout gespeld? Hoe wordt kaassoufflé fout gespeld?



Resultaten: Welke spellingsprincipes worden het vaakst verkeerd toegepast?
Absoluut

• De spellingprincipes van de “unmarked” categorie 
worden het vaakst verkeerd toegepast (maar deze 
moeten ook het vaakst toegepast worden).

• Wat zijn “unmarked” spellingprincipes?
PCUs die correct geschreven kunnen worden door 
alleen foneem-naar-grafeem omzetregels te gebruiken.

Relatief

• De spellingprincipes van de “semantische” en “syntax” 
categorie worden relatief het vaakst verkeerd toegepast. 
Vooral:

• Hoofdletters

• Werkwoordspelling van:

− Onvoltooid deelwoord

− Voltooid deelwoorden die eindigen in “d” terwijl 
je een “t” klank hoort

dansend

verhuisd

# 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑃𝐶𝑈𝑠 (𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒,𝐶𝑎𝑡)

# 𝑃𝐶𝑈𝑠 (𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒)
∗ 100%

# 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑃𝐶𝑈𝑠 (𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒,𝐶𝑎𝑡)

# 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐 𝑃𝐶𝑈𝑠 (𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒,𝐶𝑎𝑡)
∗ 100%

Relative Spelling Error Frequency

Normalized Spelling Error Frequency



Discussie

Tekortkomingen van het algoritme

• 16.075 BasiScript teksten (= 18.5 % van alle teksten) zijn niet geanalyseerd door het algoritme.

• De regels die bepalen welke fonemen met welke grafemen corresponderen zijn nog niet compleet. 

• De precision van 6/44 error spellingprincipes is niet 1.0, wat betekent dat een aantal spelfouten 
incorrect gelabeld zijn met een van deze zes spellingprincipes.

• De precision van 5/33 basis spelingprincipes is niet 1.0, wat betekent dat een aantal target PCUs
incorrect zijn gelabeld met een van deze vijf spellingsprincipes. 

• De annotaties zijn nog niet vergeleken met handmatige annotaties, dus er is geen informatie over 
het aantal “gemiste” annotaties

Target_phonemes k l U p -

Target_pcus c l u - b

Original_pcus c l u - p



Verder onderzoek

• Verbetering van het algoritme

• Verkrijg hogere precision scores

• Vergelijk met manuele annotaties en bereken recall

• Verdere analyse van het BasiScript corpus

• Uitbreiding van het algoritme

• Analyseer interpunctie

• Verbeter het annotatieschema van de spellingprincipes

• Gebruik algoritme in toepassing

• Verkeerd geschreven PCUs kunnen worden gemarkeerd met het spellingsprincipe dat niet goed is 
toegepast.

• Op die manier zullen schrijvers niet alleen weten welke letters verkeerd geschreven zijn, maar ook 
waarom deze letters verkeerd geschreven zijn.

• Onderzoek naar zwakke spellers (bijv. mensen met dyslexie)



Bedankt voor het luisteren!



Verder lezen?

Harmsen, W. N., Cucchiarini, C., & Strik, H. (2021). Automatic Detection and Annotation of Spelling Errors and 
Orthographic Properties in the Dutch BasiScript Corpus. Computational Linguistics in the Netherlands Journal, 11, 281–
306. Retrieved from https://www.clinjournal.org/clinj/article/view/140

Harmsen, W.N., Cucchiarini, C., & Strik, H. (2021). Automatic Quantitative Analysis of Spelling Errors in Texts Written by 
Sixth Graders. EDULEARN21 Proceedings, 8937-8945. DOI: 10.21125/edulearn.2021.1798

https://www.clinjournal.org/clinj/article/view/140
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