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1 Inleiding  

In deze rapportage doen we verslag van de verkennende voorstudie die Oberon in samenwerking met 

Sardes in opdracht van Kennisnet heeft uitgevoerd naar het gebruik van ict in vve, in het kader van het 

Kennisnetprogramma „Kennis van waarde maken‟. De basis van de voorstudie ligt in het model Vier in 

Balans; met name de bouwsteen „kennis en vaardigheden‟ staat centraal. We concentreren ons op de 

effecten van de integratie van ict in het onderwijsaanbod en de supervisie die de leerkracht biedt. We 

hebben ervoor gekozen deze thema‟s niet in een laboratoriumsituatie te bestuderen, maar we zijn in 

alledaagse situaties op peuterspeelzalen en op basisscholen (groep 1 en 2) gaan observeren. Het 

principe van zo dicht mogelijk aansluiten bij de praktijk is steeds ons kernprincipe gebleven, conform 

de uitgangspunten van het programma Kennis van Waarde.  

De onderzoeksvraag van dit verslag en de keuze van de variabelen in de studie zijn in de loop van de 

tijd steeds aangescherpt en aangepast. Een voorbeeld: we begonnen met een brede 

onderzoeksvraag, gericht op het onderzoeken van mogelijke effecten op taalontwikkeling en sociaal-

emotionele ontwikkeling. Met behulp van Susan McKenney (Universiteit Twente) hebben we de talige 

interactie als variabele gekozen. Dit proces van aanscherping staat uitgebreid beschreven in de 

tussenrapportage (Oberon, februari 2009) waar we regelmatig naar zullen verwijzen en die we als 

apart document bijvoegen.  

Het doel van dit project was om uit te vinden of het zinvol is een quasi-experimentele studie naar 

ictgebruik in vve op te zetten. Ter verduidelijking noemen we de drie niveaus van onderzoek doen 

die Ten Brummelhuis
1

 onderscheidt:   
 1.  niveau van existentie: hierbij gaat het erom te laten zien dat ict-activiteiten daadwerkelijk 
plaats kunnen vinden, zogenaamde „good practices‟;  
 2.  niveau van perceptie: gebruikservaringen en opvattingen van leraren, leerlingen, 
deskundigen en andere betrokkenen verzamelen;  
 3. niveau van evidentie: bewijs verzamelen met behulp van (quasi-)experimenteel onderzoek.  We 
streefden dus naar het voorbereiden van een studie op het niveau van evidentie. In dit eindrapport 
geven we antwoord op de vraag of het op basis van deze voorstudie aanbevelenswaardig is een 
quasi-experimentele studie uit te voeren waarbij de effecten van ict op een niveau van evidentie 
worden onderzocht.    

In deze rapportage beschrijven we de onderzoeksactiviteiten die we hebben uitgevoerd en de 

uitkomsten van deze activiteiten. In hoofdstuk 2 geven we een korte inleiding op de uitgebreide 

literatuurstudie die in het kader van dit onderzoek is uitgevoerd naar effectieve leerkrachtrollen in het 

kader van ict-gebruik bij jonge kinderen. Vervolgens introduceren we de onderzoeksvraag van deze 

voorstudie in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 4 beschrijven we de gevolgde werkwijze in dit onderzoek. In 

hoofdstuk 5 beschrijven we de resultaten van de observaties, vragenlijsten en interviews en geven we 

een aantal conclusies en aanbevelingen. Tot slot blikken we in het slothoofdstuk terug op wat deze 

voorstudie heeft opgeleverd en op de vraag of het op basis van de bevindingen uit deze voorstudie 

aan te bevelen is een quasi-experiment op te zetten (zoals in de oorspronkelijke opzet de bedoeling 

was).  

Een belangrijke bijdrage aan dit onderzoek is geleverd door Petra Jonker, die in het kader van haar 

master afstudeeronderzoek voor de studie Educational Science & Technology aan de Universiteit 

Twente als stagiaire bij dit project betrokken was. Ze werd daarbij begeleid door dr Susan McKenney  

en dr Joke Voogt van Universiteit Twente. Petra heeft literatuuronderzoek gedaan en heeft de 

constructie en validering van de gebruikte observatie-instrumenten voor haar rekening genomen. 

Deze documenten zijn apart bijgevoegd.   

1  
Brummelhuis, A. ten. (2009). Inleiding „Kennis van waarde maken‟. Vlootschouw 2009.   



 

De literatuurstudie: een introductie  

Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in de voor- en vroegschoolse educatie (vve), educatieve 

programma‟s voor kinderen in peuterspeelzalen / groep 1 en 2 van de basisschool. Veel vve-

programma‟s richten zich met name op het bevorderen van de taalontwikkeling. Immers, 

taalachterstanden worden gezien als belangrijke veroorzakers van onderwijsachterstanden.   

Uit onderzoek weten we dat niet zozeer de structurele kenmerken en uitvoeringscondities van vve-

programma´s bepalend zijn voor de effectiviteit van vve, maar dat vooral de kwaliteit van leerkracht-

kind interacties erg belangrijk is voor de effectiviteit van een vve-programma (Tavecchio, 2008 in Meij, 

Mutsaers & Pennings, 2009
2

). Dit betekent dat een vve-programma inhoudelijk nog zo goed in elkaar 

kan zitten, maar dat de effectiviteit van vve in grote mate afhangt van de deskundigheid van de 

leerkracht.  

Binnen het bestaande aanbod van vve-programma‟s kan ict (daarmee bedoelen we o.a. computers, 

laptops, digitale schoolborden en softwareprogramma‟s) een zinvolle aanvulling zijn op het 

methodisch en systematisch stimuleren van de taalontwikkeling. Maar ondanks de potentiële 

meerwaarde van ict voor het stimuleren  van de taalontwikkeling van jonge kinderen, zijn er nog 

steeds veel praktijksituaties waarin positieve effecten achterwege blijven. Ook het integreren van ict in 

de bestaande vve-praktijk is een complexe aangelegenheid, waarmee nog veel winst te behalen valt.   

Voor vve-programma‟s weten we dat de deskundigheid van de leerkracht en de kwaliteit van de 

leerkracht-kind interacties bepalend zijn voor de effectiviteit van de programma‟s. Dit zou ook het 

geval kunnen zijn voor het effectief inzetten van ict binnen deze programma‟s; maar zoals voor elk 

leermiddel in het onderwijs geldt, is alleen de invoering van ict niet voldoende voor het stimuleren van 

de taalontwikkeling. De meerwaarde van het ict gebruik staat of valt bij de keuzes die de leerkracht 

maakt om betekenisvolle leerervaringen voor jonge kinderen te creëren.   

Omdat de deskundigheid en de kennis van de leerkracht zo bepalend is voor de effectiviteit van vve, 

hebben we door middel van een uitgebreide literatuurstudie gezocht naar effectieve leerkrachtrollen in 

het kader van het stimuleren van de taalontwikkeling van jonge kinderen met behulp van ict. De 

hoofdvraag van deze studie is: „Hoe kan de leerkracht ict-gebruik dat gericht is op het bevorderen van 

de taalontwikkeling van jonge kinderen het best begeleiden en integreren met de bestaande vve-

praktijk?‟ Vragen die in deze literatuurstudie aan de orde komen zijn:   

Deze literatuurstudie (inclusief alle bronnen) is te vinden in een apart document, getiteld Ict-gebruik 

in de voor- en vroegschoolse educatie.  

Meij, H., Mutsaers, K., & Pennings, T. (2009). Effectiviteit van voor- en vroegschoolse programma‟s in Nederland. 

Verkregen op 29 mei 2009, van http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=112040.  

 
1
)  

Wat zijn de mogelijkheden van ict voor vve?   

2
)  

Hoe kan taalontwikkeling van jonge kinderen gestimuleerd worden met behulp van ict?   

3
)  

Hoe beïnvloedt de pedagogische benadering het ict-gebruik?  

4
)  

Hoe kan de leerkracht het ict gebruik ter bevordering van de taalontwikkeling het beste  

 ondersteunen?  

5
)  

Hoe kan de leerkracht het ict gebruik integreren in de vve-onderwijspraktijk?  



Onderzoeksvraag  

In de uitgevoerde literatuurstudie bleek dat de supervisie die de leidster/leerkracht biedt en de mate 

waarin zij de ict-activiteiten weet te integreren in het onderwijsaanbod, effect hebben op de talige 

interactie van kinderen. De onderzoeksvraag die in deze voorstudie dan ook centraal staat, is: welk 

effect hebben 1) de mate waarin ict geïntegreerd is in het onderwijsaanbod en 2) het type supervisie 

dat geboden wordt, op de aard en kwaliteit van de talige interactie van jonge kinderen tijdens ict-

activiteiten? Zie verder de tussenrapportage voor een uitgebreide bespreking van de totstandkoming 

van deze onderzoeksvraag.  



4 Methode  

In dit hoofdstuk beschrijven we de werkwijze die we in dit onderzoek gehanteerd hebben. We gaan 

achtereenvolgens in op de deelnemers aan het onderzoek, het instrument en de observaties en de 

vragenlijst/interviews die zijn gebruikt.   

4.1 De deelnemers  

Bij de selectie van de scholen en peuterspeelzalen is eerst naar instellingen gezocht via het eigen 

professionaliseringstraject Vversterk van Sardes. Daarna is advies gevraagd bij enkele gemeentelijke 

en regionale organisaties, waarbij gevraagd is naar instellingen die „voorop lopen‟ en instellingen die 

volgen, maar wel ambities hebben rond ict-activiteiten. De geselecteerde instellingen ontvingen 

telefonisch en schriftelijk informatie over het onderzoek. Op basis van deze informatie zijn sommige 

locaties afgevallen. Uiteindelijk bestond de selectie van deelnemers aan de studie uit locaties die ict 

toepassen in hun (les-)activiteiten, maar variëren in de mate waarin ze dat doen. Alle geselecteerde 

locaties zijn vve-locaties, dat wil zeggen dat de locaties een programma voor voor- en vroegschoolse 

educatie gebruiken.
3

 We hebben geprobeerd op deze wijze een redelijk goede doorsnee te vinden van 

vve-locaties die ict toepassen in hun dagelijkse onderwijspraktijk. Wel is het zo dat de locaties zich 

allemaal bevinden in de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, er is dus geen sprake van een 

gelijkmatige spreiding over het land. Alle locaties hebben als dank voor hun deelname aan dit 

onderzoek een ict-geschenk ontvangen, zoals een laptop, een digitale camera of een bijdrage aan een 

digitaal schoolbord.  

Tabel 1 Deelnemende locaties
4 

 

 

psz De matroosjes Den Haag  

 
psz Mengelmoes Leiden  

 
psz De glimwurm Amersfoort  

 
kbs Villa Nova Utrecht  

 
obs De Viersprong Leiden  

4.2 Het instrument en de observaties   

Een van de conclusies uit de tussenrapportage (Oberon, februari 2009) was dat er geen kant-en-klare 

instrumenten beschikbaar waren die we konden gebruiken om de onderzoeksvraag te beantwoorden. 

De constructie en de validering van de instrumenten staan uitgebreid beschreven in het 

onderzoeksverslag van Petra Jonker.   

In deze rapportage richten wij ons op de data die zijn verzameld met het instrument in de tweede 

ronde („screening 2‟). Ronde 1 was immers bedoeld om de eerste versie van het ontwikkelde 

instrument uit te proberen en stond dus in dienst van de instrumentconstructie; deze ronde zullen we 

in deze rapportage verder buiten beschouwing laten. Voor ronde 2 zijn 23 ict-situaties geobserveerd 

door (meestal) twee onderzoekers op zeven locaties (zie ook tabel 2). Alle situaties zijn gedurende  

3  
In de tussenrapportage hebben we de selectieprocedure uitgebreider besproken, inclusief de oriëntatiebezoeken die 
we hebben afgelegd voorafgaand aan de voorstudie.  

4  
In het onderzoeksverslag van Petra Jonker zijn schuilnamen gebruikt, met het oog op de (digitale) verspreiding in 
bredere kring van dat verslag.   



 

maximaal vijftien minuten gescoord, als de activiteit langer duurde werd niet verder gescoord. De 

observanten vulden de observatieformulieren in nadat ze mondeling en schriftelijk waren geïnstrueerd 

door Petra.  

Tabel 2 Overzicht locaties per observatieronde  

De betrouwbaarheid van het instrument is berekend op basis van een panelreview, waarbij 14 

beoordelaars onafhankelijk van elkaar enkele situaties hebben beoordeeld. In eerste instantie zijn Van 

de onderdelen B (supervisie) en D (houding kinderen) zijn apart de betrouwbaarheid berekend. 

Daaruit bleek dat onderdeel B voldoet aan de vereisten voor betrouwbaarheid, maar onderdeel D niet 

in voldoende mate. Zie voor meer gedetailleerde informatie hierover hoofdstuk 8 van het 

onderzoeksverslag van Petra Jonker.   

4.3 Vragenlijst en interviews  

Vragenlijst  

De leidsters en leerkrachten uit ronde 2 hebben ook een vragenlijst ingevuld, waarmee de kennis en 

vaardigheden van de leerkracht omtrent het inzetten van de computer ter bevordering van de 

taalontwikkeling in kaart gebracht kan worden. De vragenlijst is een vertaling van de TPACK vragenlijst 

van Schmidt et al. (2009)
5

 en is toegespitst op de inzet van ICT binnen VVE ter bevordering van de 

taalontwikkeling. (Zie bijlage 3 onderzoeksverslag Petra Jonker.)  

Interviews  

De meeste leidsters en leerkrachten zijn na afloop van de observaties kort geïnterviewd over de 

geobserveerde situaties (zie voor de interviewleidraad bijlage 2 onderzoeksverslag Petra Jonker). In 

sommige gevallen is om praktische redenen gekozen voor een verkorte versie van de leidraad. We 

gebruiken deze interviews om het doel van de ict-activiteiten te achterhalen en om meer 

achtergrondinformatie te krijgen over de beweegredenen van de leidsters/leerkrachten bij de ict-

activiteiten (zie paragraaf 5.1). We gebruiken de bevindingen uit deze interviews in het volgende 

hoofdstuk om de resultaten te illustreren. De aantallen zijn echter te klein om de interviews verder 

kwantitatief te verwerken.   

Schmidt, D., Baran, E., Thompson, A., Koehler, M.J., Mischra, P., & Shin, T. (2009). Examining  
preservice teachers‟ development of technological pedagogical content knowledge in an introductory  
instructional technology course. Paper presented at the 2009 International Conference of the  
Society for the Information and Technology & Teacher Education. March 2-6, Charleston, South  
Carolina. Verkregen op 1 juli, 2009 van http://mkoehler.educ.msu.edu/?page_id=316&cpage=1.  

 
locatie  aantal situaties  

psz De matroosjes psz 
Samsam psz 
Mengelmoes psz 
Gompie psz De 
glimwurm Totaal 
peuterspeelzalen kbs 
Het Meesterwerk kbs 
Villa Nova pcbs Max 
Havelaarschool obs De 
Viersprong Totaal 
basisscholen   

ronde 1 ronde 2 
x 2 3 5 x 10 1 9 x 
2 x 1 13  



5 Resultaten  

In dit hoofdstuk presenteren we de bevindingen van de tweede ronde observaties, zoals die zijn 

gedaan met behulp van het SIIT-instrument. We beschrijven de geobserveerde situaties (in paragraaf 

5.1) en vervolgens bespreken we de uitkomsten van de observaties per onderdeel van het 

observatieinstrument: supervisie door de leidster/leerkracht (deel 5.1.1), interactie tussen de kinderen 

(deel 5.1.2), de houding van de kinderen tijdens de ict-activiteit (5.1.3) en integratie van de 

ict-activiteit in het onderwijs (deel 5.1.4). Zie voor de verantwoording van deze indeling het 

onderzoeksverslag van Petra Jonker. In de paragrafen citeren we steeds ook fragmenten uit de 

interviews met de leidsters/leerkrachten en we schetsen concrete geobserveerde situaties. In 

paragraaf 5.2 bespreken we ook de antwoorden op de vragenlijst die door leidsters en leerkrachten 

zijn gegeven.  

5.1 Geobserveerde situaties  

Op de peuterspeelzalen zijn in de tweede ronde tien situaties geobserveerd, op de kleuterklassen van 

de basisscholen dertien situaties (zie paragraaf 4.2). Om een indruk te geven van de wijze waarop ict 

wordt toegepast, volgt hieronder eerst een korte typering (gebaseerd op deel A van het 

SIIT-instrument).  

Plaats computers  

Op alle drie peuterspeelzalen waar observaties zijn verricht, stond de computer op de groep. Ook op 

drie van de vier basisscholen stond de computer in de klas. Op de vierde school werkten de kinderen 

op de gang of in een computerlokaal.   

Voorbereiding  

Bij alle observaties was de computer al opgestart voordat de kinderen achter de computer gingen 

zitten. Op de peuterspeelzalen was ook het spel dat de kinderen zouden spelen al opgestart. Op de 

basisscholen was dat niet altijd het geval. De basisschoolleerkrachten liepen tijdens sommige 

observaties rond tijdens het starten van de spelletjes; tijdens andere observaties was dat niet het 

geval.  

Groepering  

Op de peuterspeelzaal werkten de kinderen soms in tweetallen, soms alleen. In een enkel geval zaten 

er drie kinderen achter de computer. Bij één observatie kwamen er tijdens het spel meer kinderen bij, 

om mee te kijken. Bij de observaties op de basisscholen was individueel werken het meest 

gebruikelijk. Dit gold voor tien van de dertien observaties, waarvan acht op de dezelfde school bij 

dezelfde ict-activiteit. Bij twee observaties werkte er een tweetal achter de computer.  



 

Apparatuur  

De kinderen op de peuterspeelzaal gebruikten een computer met een muis. De kinderen op de 

basisschool hadden bovendien vaak een koptelefoon (8 van de 13 observaties). Tijdens twee 

observaties op de basisscholen werd een digitaal schoolbord gebruikt.  

In tabel 3 geven we een overzicht van de geobserveerde ict-situaties.   

Tabel 3 Overzicht van de geobserveerde ict-situaties  

 
psz Bas inkleurprogramma eerste kennismaking computer  

2 kinderen  
Mengelmoes  

 
psz Bas inkleurprogramma idem 

2 kinderen  
Mengelmoes  

 

 
Nijntje inkleurprogramma en “kinderen laten vertellen wat ze  

psz Gompie 2 kinderen  
puzzel zien”  

 
9 psz Samsam 1 kind Peuterpret (memory, puzzel etc) - 

 
bs groep 1&2 Google afbeeldingen van tenten illustratie en voorbereiding Meesterwerk 
klassikaal (Internet Explorer) techniekles  

 
bs Max Schatkist woordenschat, zinsbouw, visuele  

13 1 kind 
Havelaar discriminatie, auditieve synthese  

 
15 bs Villa Nova 2 kinderen  Woordenstart (extra) woordenschatuitbreiding  

 
17 bs Villa Nova 1 kind Woordenstart idem  

 
19 bs Villa Nova 1 kind Woordenstart idem  

 
21 bs Villa Nova 1 kind Woordenstart idem  

 
23 bs Villa Nova 1 kind Woordenstart idem  

Uit de interviews Twee leidsters noemen in de interviews algemene ontwikkeling als algemeen doel 

van de inzet van ict; één leidster ziet ict vooral als middel om de taalontwikkeling te stimuleren. De 

leerkrachten noemen een breder scala aan doelen: computervaardigheden, taalvaardigheid, 

begrippen oefenen, cognitieve ontwikkeling, rekenen en wereldoriëntatie.   

 
zelfgemaakt Nijntje digitaal  “kinderen laten vertellen wat ze  
5  psz Gompie  2-3 kinderen  prentenboek (ingescande  zien”  

   prenten; geen geluid)   



 

 

5.1.1 Supervisie tijdens de ict-activiteiten  

In de eerste plaats kijken we naar de supervisie die is geboden bij de ict-activiteiten (zie deel B van 

het SIIT-instrument). We onderscheiden verschillende vormen van supervisie:  
• beschikbaar stellen van hulp  
• didactische ondersteuning  
• pedagogische ondersteuning  
• technische ondersteuning.  

Achtereenvolgens bespreken we elk van deze vormen van supervisie. Om te beginnen het 

beschikbaar stellen van hulp (tabel 4).  

Tabel 4 Beschikbaar stellen van hulp   

Op de peuterspeelzalen was tijdens het ict-gebruik continu hulp beschikbaar voor de kinderen. De 

leidster zat er bij, terwijl de kinderen achter de computer zaten. Zij liet een digitaal prentenboek zien 

of begeleidden de kinderen bij hun eerste taak op de computer, een inkleurprogramma. Rondlopen 

was niet nodig, er was in de geobserveerde situaties één computer op de groep.  

Een observatie op een school De leerkracht deelt de kinderen in voor de activiteiten tijdens het vrij 

spelen, er rekening mee houdend dat de kinderen de activiteit de afgelopen tijd nog niet hebben 

gedaan. Twee kinderen (een computervaardig kind en een minder computervaardig kind) mogen met 

het digitaal schoolbord spelen. Dit doen ze ongeveer een half uur. De leerkracht geeft gedurende die 

tijd geen begeleiding aan de kinderen en is het grootste deel van de tijd ook niet in de buurt van de 

kinderen.  

De leerkrachten basisonderwijs waren mobieler dan de peuterleidsters. Zij liepen vaker rond en 

gingen niet langdurig bij de kinderen zitten. Dit was mogelijk, doordat de kleuters beter in staat waren 

zelfstandig een taak uit te voeren dan de peuters. Dat de kleuters een grotere zelfstandigheid wordt 

toebedacht dan de peuters, blijkt ook uit de mate van didactische ondersteuning voor peuters en 

kleuters (tabel 5).  

 
Peuterspeelzalen (n=10) De leidster …loopt tijdens het 

ICT-gebruik rond bij de computers …gaat tijdens het ICT-gebruik 
naast de kinderen zitten of staan  

niet  soms  contin
u 10  

n.v.t. 

10  

Basisscholen (n = 13) De leerkracht …loopt tijdens het 

ICT-gebruik rond bij de computers…gaat tijdens het ICT-gebruik 
naast de kinderen zitten of staan 

 3 6  4 3  5 2  1 1  



 
 

Tabel 5 Didactische ondersteuning  

Leidsters op peuterspeelzalen gaven frequenter ondersteuning dan de leerkrachten basisonderwijs. 

Elke peuterleidster stelde de kinderen inhoudelijke vragen. De meesten gaven ook uitleg, wezen op 

het beeldscherm en reageerden op hetgeen de kinderen zeggen. Het voordoen een taak is vaak niet 

van toepassing, omdat er niet een echte taak is. Dat geldt bijvoorbeeld bij het laten zien van een 

digitaal prentenboek. Corrigeren van niet-taakgerichte kinderen komt zelden voor omdat de kinderen 

in het algemeen erg taakgericht zijn. We gaan daar uitvoeriger op in paragraaf  5.1.3 over de 

houding van de kinderen).  

De leerkrachten basisonderwijs boden weinig didactische ondersteuning. Slechts enkele leerkrachten 

stelden vragen of gaven uitleg. Andere vormen van ondersteuning (voordoen, reageren op wat 

kinderen zeggen, kinderen stimuleren elkaar te helpen) kwamen niet voor. Het geconstateerde 

verschil tussen peuterspeelzalen en onderbouw van de basisschool zien we ook bij de pedagogische 

ondersteuning (zie tabel 6).  

Tabel 6 Pedagogische ondersteuning  

Veel peuterspeelzaalleidsters prezen de kinderen; soms werden ze geholpen om met fouten om te 

gaan. Bij de leerkrachten basisonderwijs zagen we dit gedrag zelden. Tenslotte is geregistreerd 

hoe vaak technische ondersteuning is gegeven (tabel 7).  

 
Peuterspeelzalen (n = 10) De leidster … doet voor hoe de taak 

uitgevoerd moet worden … wijst op het beeldscherm om te laten zien 
waar geklikt moet worden … geeft uitleg over de taak … stelt de 
kinderen inhoudelijke vragen n.a.v. hun activiteiten… luistert naar wat 
het kind zegt en bouwt hierop voort … stimuleert de kinderen elkaar te 
helpen … corrigeert kinderen wanneer zij niet taakgericht bezig zijn  

0 x 3 

3 2 6  

1-2 x 1 

1 1 2 1  

> 2x 

1 6 6 
10 6 
1  

n.v.t. 5 

3 1 1 2 
8  

Basisscholen (n = 13) De leerkracht … doet voor hoe de taak 

uitgevoerd moet worden … wijst op het beeldscherm om te laten zien 
waar geklikt moet worden … geeft uitleg over de taak … stelt de 
kinderen inhoudelijke vragen n.a.v. hun activiteiten … luistert naar wat 
het kind zegt en bouwt hierop voort … stimuleert de kinderen elkaar te 
helpen … corrigeert kinderen wanneer zij niet taakgericht bezig zijn  

11 10 
10 10 
12 9 
9  

1 1 2  1 1 1  

2 1 1 1 
4 4  

 

Peuterspeelzalen (n=10) De leidster …prijst successen van 

kinderen … helpt kinderen met fouten om te gaan (b.v. door ze gerust 
te stellen of te stimuleren nieuwe pogingen te doen)  

0 x 

4  
1-2 x  

> 2x 8 

3  
n.v.t. 2 3  

Basisscholen (n = 13) De leerkracht …loopt tijdens het 

ICT-gebruik rond bij de computers …gaat tijdens het ICT-gebruik naast 
de kinderen zitten of staan  

10 
11  

1  

 

 2 2  



 
 

Tabel 7 Technische ondersteuning  

Zowel op de peuterspeelzalen als op de groepen 1 en 2 van de basisschool werd nauwelijks 

technische ondersteuning geboden. Meestal was dit ook niet nodig.  

Uit de interviews Een van de peuterspeelzaalleidsters zegt zit altijd zelf samen met een of meerdere 

kinderen achter de computer te zitten (“We willen niet dat ze alleen maar klikken, we willen dat ze 

gaan praten”), dat kan dankzij de aanwezigheid van collega / stagiaire. Bij de leerkrachten komt dat 

niet voor: zij merken dat kinderen al goed weten hoe en computer werkt. Twee leerkrachten zeggen 

dat kinderen nauwelijks begeleiding van de leerkracht nodig hebben (“Behalve in het geval van 

technische problemen, dan hoor je: Hij doet het niet!”). Twee andere leerkrachten zouden graag meer 

tijd en mogelijkheid hebben om kinderen individueel te begeleiden. Leerkrachten of leidsters die de 

verrichtingen van de kinderen systematisch volgen en registreren zijn wij niet tegengekomen.   

5.1.2 Interactie tussen kinderen tijdens de ict-activiteit  

Om na te gaan of supervisie en integratie van invloed zijn op de interactie tussen kinderen, is 

geregistreerd hoe deze interactie verloopt. In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat er niet altijd 

sprake was van interactie. Op de peuterspeelzaal werkten de kinderen soms in tweetallen, soms 

alleen. Voor zover in tweetallen werd gewerkt, hadden de kinderen daarbij ongeveer evenveel inbreng 

(geldt voor 4 van de 6 tweetallen). Bij 11 van de 13 observaties op de basisscholen werd er individueel 

gewerkt. Desondanks vond er toch nog wel wat interactie plaats. Tijdens het spel kwamen er soms 

meer kinderen bij, die wilden meekijken.  Bij de observaties is gekeken naar verschillende soorten 

interactie:  

• taakgerichte inhoudelijke interactie  
• taakgerichte niet-inhoudelijke interactie  
• niet-taakgerichte interactie.  

Bij elk van de drie vormen van interactie zagen we duidelijke verschillen tussen de peuterspeelzalen 

en de basisscholen.  

 
Peuterspeelzalen (n=10) De leidster … doet voor hoe de 

(rand)apparatuur werkt wanneer een kind dit niet weet… verhelpt 

indien nodig technische problemen 

0 x 2  1-2 x 2 

2  

> 2x 1 

1  

n.v.t. 5 7  

Basisscholen (n = 13) De leerkracht … doet voor hoe de 

(rand)apparatuur werkt wanneer een kind dit niet weet… verhelpt 

indien nodig technische problemen 

 7 5  1  1 1  4 7  



 

 

Tabel 8 Taakgerichte inhoudelijke interactie  

* In situaties waar de kinderen volledig individueel werkten, kon interactie tussen de kinderen niet worden geregistreerd.  

Peuters praatten weinig met elkaar over de taak. Soms wezen ze iets aan op het beeldscherm. Bij de 

kleuters was de interactie frequenter. In alle situaties met meer kinderen achter of bij de computer 

werd er gesproken over de taak. Vaak hielpen de kinderen elkaar. Het verschil tussen peuters en 

kleuters kan te maken hebben met de leeftijd, maar ook met de rol van de leidster/leerkracht. De 

observatoren signaleerden dat hoe meer supervisie er was, des te minder de kinderen onderling 

praatten. Bij de peuters was er meer supervisie, de leidster zat doorgaans bij de computer. Mogelijk is 

daarvan het gevolg dat er vooral interactie plaatsvond tussen leidster en kind en minder tussen de 

kinderen onderling. Bij de taakgerichte niet-inhoudelijke interactie is het verschil tussen peuters en 

kleuters minder duidelijk.  

Tabel 9 Taakgerichte niet-inhoudelijke interactie  

Dit type interactie werd weinig waargenomen, bij zowel peuters als kleuters. Kleuters lieten soms aan 

elkaar zien hoe de apparatuur werkt. Ruzie tussen de kinderen kwam nauwelijks voor, elkaar 

complimenten geven was ook een zeldzaamheid.  

 
Peuterspeelzalen (n = 7*) De kinderen … praten met elkaar 

over de taak … doen aan elkaar voor hoe de taak uitgevoerd moet 
worden … wijzen op het beeldscherm waar geklikt moet worden … 
corrigeren elkaar  

0 x 3 

3 1 6  

1-2 x 2 

2  

> 2x 

1 3  

n.v.t. 4 

1 1  

Basisscholen (n = 6*) De kinderen … praten met elkaar over de 

taak … doen aan elkaar voor hoe de taak uitgevoerd moet 
worden … wijzen op het beeldscherm waar geklikt moet worden … 
corrigeren elkaar  

3 1 1  1 1  
6 3 4 
1  3  

 

Peuterspeelzalen (n = 7) De kinderen … praten met elkaar 

over het beurten wisselen … doen aan elkaar voor hoe de 
(rand)apparatuur werkt … geven elkaar complimenten … 
hebben onenigheid/ruzie  

0 x 3 3 6 6  1-2 x 1  > 2x  
n.v.t. 3 

4 1 1  

Basisscholen (n = 6) De kinderen … praten met elkaar 

over het beurten wisselen … doen aan elkaar voor hoe de 
(rand)apparatuur werkt … geven elkaar complimenten … 
hebben onenigheid/ruzie  

1 2 4 3  

3  

1 1 1  4 2 2  



 

Uit de interviews De leidsters zeggen goed na te denken over de samenstelling van de groepjes 

kinderen bij de computer: twee doen dat met het oog op de taalontwikkeling (een talig naast een 

minder talig kind of een ouder en een jonger kind samen achter de computer); een leidster laat de 

kinderen zelf kiezen maar let er wel op of ze goed samen kunnen werken. Bij de leerkrachten is ook 

variatie zichtbaar: de een denkt erover na (duo‟s worden samengesteld op basis van niveau), bij de 

ander is het willekeur. Een van de leerkrachten maakt onderscheid tussen de ochtenden en de 

middagen: ‟s ochtends wordt bewust met ict gewerkt, en ook bewust nagedacht over welke kinderen 

welke ict-activiteit samen gaan doen. ‟s Middags mogen kinderen vrij kiezen wat en met wie ze willen 

werken.  

Ook niet-taakgerichte interactie werd weinig waargenomen, bij kleuters net zomin als bij peuters. 

We mogen concluderen dat voor zover er interactie plaatsvond, deze bijna uitsluitend taakgericht 

was.   

Al met al was de hoeveelheid talige interactie tussen de kinderen nogal gering. Alleen onder de 

kleuters was er regelmatig sprake van talige interactie, vooral taakgerichte inhoudelijke interactie. 

Dat er weinig interactie plaatsvond, maakt het moeilijk de relatie te onderzoeken tussen 

leidster/leerkrachtgedrag en gedrag van de kinderen. We zien wel dat in de peutergroepen veel 

minder interactie plaatsvindt tussen de kinderen dan bij de kleuters. Dit kan liggen aan de leeftijd van 

de kinderen, maar ook aan het feit dat de peuterleidsters meer doen aan de supervisie, waardoor de 

communicatie voornamelijk via de leidster verloopt.  

5.1.3 Houding kinderen tijdens ICT-gebruik  

Tijdens de observaties is ook gekeken naar de werkhouding van de kinderen. We stelden al vast dat 

de interactie (voor zover deze plaatsvond) taakgericht was. Observaties van de houding bevestigen 

dat de kinderen serieus met de taak bezig waren.  

Tabel 10 Niet-taakgerichte interactie  
 

Peuterspeelzalen (n=7) De kinderen … praten met elkaar over 

dingen die niet met de taak te maken hebben  

0 x 

5  

1-2 x  > 2x 1  n.v.t. 1  

Basisscholen (n = 6) De kinderen … praten met elkaar over 

dingen die niet met de taak te maken hebben  

4  

 

 

 

 2  



 

 

*  Bij deze situaties hadden de kinderen niet een echte taak, maar kregen ze iets te zien op de computer (zoals een 

levend prentenboek.   

Zowel peuters als kleuters worden positief beoordeeld op bijna alle houdingsaspecten: 

taakgerichtheid, het afmaken van taken, concentratie, interesse en een actieve houding. Peuters 

hebben nogal eens hulp nodig, bij de kleuters is dat veel minder het geval.  

Een observatie in groep 2 Remy en Ilona en mogen een digitaal spel doen op het smartboard. De 

meester start een Vlaamse educatieve website op, met fonetische woordspelletjes (Zie 

http://danielbilliau.classy.be/potatoes/mkopje.htm). De kinderen moeten de M aanraken als het 

afgebeelde voorwerp met een M begint, als dat niet zo is, dat moeten ze de doorgekruiste M 

aanraken. Ze weten meteen of ze het goed hebben gedaan,want dan komt er een duim die omhoog 

wijst in beeld.  

 

De kinderen hebben veel plezier in het spel. Ze gaan keurig om de beurt, maar houden het goed in de 

gaten als de ander zich daar niet aan houdt (“Jij hebt er twee gedaan!”) Ze maken keurig alle plaatsje 

af (op volgorde!)en gaan dan naar het volgende menu, een niveautje hoger. Doordat ze het spel op het 

smartboard mogen doen, waar een opstapje met twee treden voor staat, bewegen ze flink: hup het 

opstapje af en de volgende het opstapje weer op. “Het wordt bijna gym!” noteert een van de 

observatoren, “maar daardoor houden ze het lang vol en blijven ze heel geconcentreerd”.  

Tabel 11 Houding kinderen tijdens ICT-gebruik  
 

Peuterspeelzalen (n = 
10)  

      n.v.t.  Gem. 
(1-5)  

De kinderen          
… zijn niet taakgericht    1  3  5  … zijn taakgericht  1  4,4  

… vertonen zapgedrag     4  2  … maken elke taak af  4*  4,3  

… zijn snel afgeleid    1  6  2  … zijn geconcentreerd  1  4,1  

… zijn ongeïnteresseerd  
 

 

 

 
1  4  4  … zijn geïnteresseerd  1  4,3  

… hebben veel hulp 
nodig  

2  1   2   … hebben weinig hulp 
nodig  

5*  2,4  

… zijn passief    1  6  2  … zijn actief  1  4,1  

Basisscholen (n = 13)          
De kinderen          
… zijn niet taakgericht    1  4  7  … zijn taakgericht  1  4,5  

… vertonen zapgedrag   1  1  3  7  … maken elke taak af  1  4,3  

… zijn snel afgeleid   1   5  6  … zijn geconcentreerd  1  4,3  

… zijn ongeïnteresseerd   1   2  9  … zijn geïnteresseerd  1  4,6  

… hebben veel hulp 
nodig  

1  1   4  6  … hebben weinig hulp 
nodig  

1  4,1  

… zijn passief    1  3  8  … zijn actief  1  4,6  



5.1.4 Ict-integratie  

Integratie van ict in het onderwijsaanbod zou bevorderlijk kunnen zijn voor de talige interactie van 

jonge kinderen. Tijdens de observaties is geregistreerd in hoeverre leidsters en leerkrachten zorgden 

voor integratie van de ict-activiteiten.   

 

In de peuterspeelzalen was er meestal geen sprake van aansluitende activiteiten. Bij de situaties op 

de basisschool waren er in principe wel mogelijkheden tot integratie, bijvoorbeeld bij het werken aan 

de woordenschat. Bij de observaties bleek echter slechts in één geval dat daarvan gebruik werd 

gemaakt. Verder is het bevorderlijk voor de integratie als de computers in het klaslokaal zijn geplaatst. 

Op de peuterspeelzalen was dit het geval bij elke observatie, op de basisscholen werkten de kinderen 

ook wel op de gang of in het computerlokaal.  

Een observatie in de peuterspeelzaal In de peuterspeelzaal worden alle kinderen aan de tafel 

geroepen om fruit of een liga te eten. Als iedereen daarmee klaar is, haalt juf Wilma het boekje „Nijntje 

gaat op reis‟ tevoorschijn. Ze leest dit op een interactieve manier voor aan de kinderen. De kinderen 

kennen het boekje en reageren enthousiast op het verhaal en de vragen die juf Wilma stelt. Daarna 

mogen de kinderen vrij spelen. Om de beurt worden er twee kinderen uit de groep gehaald die met juf 

Wilma bij de computer mogen zitten. Ze laat de (zelfingescande) platen van het Nijntje boekje zien en 

vraagt de kinderen erbij te vertellen. Het klikken naar de volgende pagina doet de juf. Het volgen van 

het verhaal is niet zo makkelijk, want soms komen er plotseling foto‟s in beeld, in plaats van de 

volgende Nijntjeprent. Het zijn foto‟s die eerder in de peuterspeelzaal zijn gemaakt bij een feest. 

Kinderen vinden die foto‟s ook wel heel interessant, ze gaan dan de namen noemen van de kinderen 

die ze zien.   

Uit de interviews Twee van de drie leidsters geven in de interviews aan dat ict-activiteiten altijd 

worden ingezet vanuit het thema dat in Piramide aan de orde is, daardoor ontstaat er als vanzelf 

integratie met andere activiteiten. Bijvoorbeeld als in Schatkist de clown centraal staat, laat de 

leerkracht ook op de computer ict-activiteiten rondom de clown doen. Leerkrachten zeggen niet of 

nauwelijks de ictactiviteiten te integreren met het lesprogramma.   



 

5.2 Vragenlijst leerkrachten/leidsters  

Toen het onderzoek al liep, besloot Petra Jonker in overleg met haar begeleiders dat het zinvol zou 

zijn om ook een vragenlijst in te zetten. Aan de leidsters en leerkrachten is toen gevraagd hun eigen 

kennis en vaardigheden te beoordelen op het gebied van:  
• het toepassen van ict;  
• het stimuleren van de taalontwikkeling;  
• het stimuleren van de taalontwikkeling met behulp van ict.  

Ze konden dit doen door te reageren op een aantal stellingen, op een schaal van 1 (zeer negatief) tot 

5 (zeer positief). In de tabellen op de volgende pagina‟s geven we de antwoorden weer, als eerste van 

de twee leidsters van peuterspeelzalen die de vragenlijst hebben ingevuld, vervolgens van vijf 

leerkrachten basisonderwijs. Omdat deze vragenlijst pas in een later stadium is uitgezet, is het niet 

meer gelukt om van alle leerkrachten en leidsters een ingevulde vragenlijst te krijgen. Desalniettemin 

levert de vragenlijst toch interessante gegevens op, die we graag in het verslag opnemen, ook al is de 

dataset niet compleet.  



 

De eigen beoordeling van peuterleidsters en leerkrachten basisonderwijs ontloopt elkaar niet heel 

veel. Beide groepen professionals zijn het meest positief over hun kennis en vaardigheden met 

betrekking tot taalstimulering.   



Samenhang tussen kennis en vaardigheden en wijze van supervisie  

Een interessante vraag is of er een samenhang is tussen het oordeel van de leidsters en leerkracht 

over zichzelf en de gegevens uit de observaties. Om dit vast te stellen is eerst nagegaan of de items 

uit het observatie-instrument en de vragen die kennis en vaardigheden meten homogene schalen 

vormen. Dit hebben we gedaan voor de vragen over didactische ondersteuning en pedagogische 

ondersteuning. Door missende waarden konden de vragen over beschikbaar stellen van hulp en 

technische ondersteuning bij deze analyses niet worden meegenomen. De homogeniteit wordt 

uitgedrukt in de coëfficiënt Cronbach‟s alpha. Deze heeft een waarde tussen -1 en 1. Bij een waarde 

van 0,70 geldt een schaal als voldoende homogeen en kan bij statistische analyses gebruik gemaakt 

worden van de schaalscores. De schaal „didactische ondersteuning‟ (7 vragen) heeft een Cronbach‟s 

alpha van 0,67, de correlatie tussen de twee items uit de schaal „pedagogische ondersteuning‟ is  

0,69. De homogeniteit blijft dus net beneden de grenswaarde van 0,70. Aangezien het hier om een 

verkennend onderzoek gaat, hebben we de schaalscores wel gebruikt voor het berekenen van de 

samenhang tussen didactische en pedagogische ondersteuning enerzijds en tussen de 

gerapporteerde kennis en vaardigheden van de leidsters en leerkrachten anderzijds.   

Stimulere
n van taalontwikkeling met behulp van ICT -0,54 -0,45  

Alleen kennis en vaardigheden met betrekking tot het stimuleren van taalontwikkeling blijkt positief 

samen te hangen met ondersteunend gedrag. Hoe groter de kennis en vaardigheden, des te meer 

ondersteunend gedrag. ICT-vaardigheden (algemeen en met betrekking tot taalstimulering) hangen 

juist negatief samen met pedagogische en didactische ondersteuning. Dit is een intrigerende 

bevinding. Het zou kunnen betekenen dat de leidsters en leerkrachten weinig inzicht hebben in hun 

eigen kennis en vaardigheden. Een andere mogelijkheid is dat de leidsters en leerkrachten de 

kinderen bewust meer eigen verantwoordelijkheid geven. Eerder zagen we dat er meer interactie 

tussen kinderen plaatsvindt, in situaties waarin er minder ondersteuning wordt geboden (paragraaf 

5.4).  



6 Conclusies en aanbevelingen  

Voor we de conclusies bespreken die we op basis van deze voorstudie kunnen trekken, willen we 

eerst benadrukken dat onze principiële keuze voor aansluiten bij de dagelijkse onderwijspraktijk 

gevolgen heeft gehad voor de omvang van de dataverzameling. Ten eerste bleek het moeilijk om 

locaties bereid te vinden mee te werken, maar uiteindelijk hebben er negen locaties met 

enthousiasme meegewerkt aan deze voorstudie. Daarnaast betekent data verzamelen zonder daarbij 

veel extra tijd en inspanning van leidsters en leerkrachten te vragen, dat het niet altijd lukt om rijke 

observaties te kunnen doen en een complete dataset op elke locatie te verkrijgen. Dit laatste betekent 

dat niet met alle leerkrachten/leidsters een (uitgebreid) interview is gehouden en we hebben ook niet 

van alle deelnemers een vragenlijst ontvangen (mede veroorzaakt doordat de beslissing ook een 

vragenlijst af te nemen pas in een later stadium is genomen)
6

. Ondanks de beperkte omvang van de 

dataset denken we dat de meerwaarde van dit project erin ligt dat de observaties in dagelijkse vve-

context zijn gedaan.   

Pedagogische en didactische ondersteuning  

Er bestaan grote verschillen tussen de pedagogische en didactische ondersteuning op 

peuterspeelzalen en op basisscholen: op de peuterspeelzalen is die veel meer aanwezig dan op de 

scholen. Daarvoor zijn verschillende oorzaken denkbaar. In de eerste plaats is er het leeftijdsverschil. 

Peuters moeten nog kennismaken met de computer en hebben daarom meer ondersteuning nodig.  

Het type activiteiten voor peuters maakt ondersteuning soms onontbeerlijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor 

het voorlezen, waarbij de illustraties zichtbaar worden gemaakt op de computer. Ook het verschil in 

organisatie speelt een rol. Op de basisschool staan de computers soms buiten de klas. Het is dan niet 

goed mogelijk voor de leerkrachten om daar continu zicht op te houden.  

Interactie en houding  

De hoeveelheid interactie tussen de kinderen is niet groot. Bij de kleuters zien we wel duidelijk meer 

interactie dan bij de peuters. Die interactie die plaatsvindt is over het algemeen taakgericht en 

inhoudelijk. Voor zover kinderen met elkaar praten, gaat dat over de taak waar ze mee bezig zijn: ze 

doen elkaar dingen voor en praten met elkaar over de taak. Er zijn aanwijzingen voor een negatief 

verband tussen de hoeveelheid supervisie en de hoeveelheid interactie. Supervisie stimuleert de 

interactie dus niet, maar zou zelfs belemmerend kunnen werken op de interactie. Deze bevinding sluit 

aan bij ander onderzoek onder jonge kinderen. Bij onderzoek in de kinderopvang werd in 

verscheidene onderzoeken vastgesteld dat actieve betrokkenheid van pedagogisch medewerkers bij 

het spel van kinderen een negatieve invloed had op het samenspel (Kontos et al., 2002; Harper & 

McCluskey, 2003)
7

. Kinderen bleken zich meer op de pedagogisch medewerker te gaan richten en 

minder op elkaar.   

Interessant is wel dat voor zover er sprake is van interactie, deze over het algemeen taakgericht en 

inhoudelijk is. De kinderen hebben het niet over andere dingen terwijl ze achter de computer zitten, 

hun houding is over het algemeen heel positief. Dat geldt voor taakgerichtheid, het afmaken van 

taken, concentratie, interesse en een actieve houding. Ict kan dus ook bij jonge kinderen al een 

handig onderwijsleermiddel te zijn.   

6  
Daarnaast spelen praktische belemmeringen en tijdsdruk een rol als onderzoek uitgevoerd wordt door een stagiaire. 
Overigens werd het onderzoeksverslag van Petra door de Universiteit Twente beoordeeld met een 8.   

7  
Kontos, S., Burchnal, M., Howes, C., Wisseh, S. & Galinsky, E. (2002). An eco-behavioral approach to examining 
the contextual effects of early childhood classrooms. Early Childhood Research Quarterly, 17, 239-258. Harper, L.W. 
& Mc Cluskey, K.S. (2003) Teacher-child and child-child interactions in inclusive preschool settings. Do aduls inhibit 
peer interactions? Early Childhood Research Quarterly, 18, 163-184.  



Dagelijkse praktijk  

Ons uitgangspunt was in de dagelijkse praktijk ict-activiteiten bij jonge kinderen te observeren in 

plaats van meer laboratoriumachtige situaties zoals die in andere (wetenschappelijke) studies vaak 

worden gebruikt. Hierdoor werden we geconfronteerd met minder rijke observaties dan waarop we 

hadden gehoopt: we kregen te maken met onvoldoende variëteit in supervisie en interactie. Alle 

kleuterjuffen deden ongeveer hetzelfde, alle peuterleidsters deden ongeveer hetzelfde. Hierdoor was 

het moeilijk conclusies te trekken over rollen van de leerkracht/leidster en de invloed daarvan op de 

kinderen. Het was mooier geweest als we binnen groep kleuter(juffen) en binnen peuter(leidsters) de 

mate van supervisie (en de effecten daarvan) hadden kunnen analyseren. Het geeft wel een indicatie 

dat scholing aan leidsters en leerkrachten op de gemiddelde vve-locatie in Nederland nog wel 

verbeterd kan worden.   

Ondanks de beperkingen die het observeren „in het wild‟ met zich meebrachten, is het wel degelijk van 

belang gebleken om in de dagelijkse onderwijspraktijk te observeren. Immers, er bleek een verrassend 

groot verschil te zijn tussen onze bevindingen in de intakegesprekken / vragenlijsten met leidsters / 

leerkrachten vergeleken met de observaties (zelfs negatieve correlaties). Als gevolg hiervan  denken 

we dat het niet erg zinvol is om  in eventueel vervolgonderzoek te kiezen voor grootschalig 

vragenlijstonderzoek of iets dergelijks als middel om een goed beeld te krijgen van ict-gebruik in vve.   



Slotbeschouwing  

In dit slothoofdstuk bespreken we twee belangrijke vragen die opkomen als we terugkijken op deze 

voorstudie: wat heeft de voorstudie opgeleverd en is het aanbevelenswaardig om een 

quasi-experiment op te zetten?   

Wat heeft deze voorstudie opgeleverd?   

Zoals we in de inleiding al beschreven, hebben we ernaar gestreefd onderzoek op het niveau van 

evidentie voor te bereiden. De voorgestelde onderzoeksopzet en onderzoeksactiviteiten zijn in de loop 

van de voorstudie aangescherpt en geconcretiseerd (zie hoofdstuk 4 in de tussenrapportage waarin 

we onze keuzes uitgebreid hebben toegelicht). Dat heeft gevolgen gehad voor de mate van „hardheid 

van bewijs‟ die aan de orde is in deze studie. Het niveau van evidentie, waar we naar streefden, bleek 

nog niet haalbaar voor het domein van ict-gebruik in de huidige vve-praktijk. De conclusies die we 

kunnen trekken liggen eerder op het niveau van existentie. Dankzij de observaties met behulp van het 

SIIT-instrument, de gesprekken en de vragenlijsten hebben we nu een redelijk goed beeld van het ict-

gebruik op (gemiddelde) vve-locaties. Op gemiddelde vve-locaties is dus minder (rijk) ict-gebruik 

aangetroffen dan gedacht. Hierbij willen we benadrukken dat we het in onze studie niet hebben over 

„ict-achterblijvers‟. Door locaties te selecteren uit het netwerk van Sardes (via het 

professionaliseringstraject Vversterk) en een intakegesprek te houden op de locaties, hebben we veel 

moeite gedaan om te voorkomen dat de deelnemende locaties als „achterblijvend‟ beschouwd kunnen 

worden. Dit heeft echter niet geresulteerd in deelnemende locaties waar voldoende variëteit en 

interactie in ict-gebruik werd aangetroffen. Op zichzelf is dit een veelzeggend gegeven: zelfs als je je 

best doet om locaties te vinden die bekend staan als „ict-minded‟ en die zichzelf beschouwen als op 

zijn minst „gemiddeld ver met ict‟, wordt er nog maar weinig en/of beperkt ict-gebruik aangetroffen. 

Gezien de brede aandacht voor ict en voor voor- en vroegschoolse educatie hadden we dit niet 

verwacht.   

Daarnaast hebben onze conclusies deels ook betrekking op het niveau van perceptie. Immers, de 

vragenlijsten en de interviews laten zien dat er een redelijk grote discrepantie lijkt te bestaan tussen 

de beleving van leidsters/leerkrachten van hun gebruik van ict in vve en de daadwerkelijke toepassing 

ervan.  

Een belangrijke opbrengst van deze voorstudie is de ontwikkeling en (gedeeltelijke) validering van het 

SIIT-instrument (supervisie, integratie, interactie, technologie). De vier onderdelen van dit instrument 

zijn gekozen op basis van de uitgebreide literatuurstudie die is verricht. Een beperking van het 

instrument zoals het er nu ligt, is dat het de kwaliteit van de talige interactie niet in kaart brengt. Het 

instrument zou bijvoorbeeld aangevuld kunnen worden met een onderdeel „talige interactie‟, waarin 

een fragment van  interactie bij de computer wordt opgenomen en geanalyseerd op gemiddelde 

zinslengte, het verloop van de beurtwisselingen, etc. In de genoemde literatuurstudie is hiervoor al 

een basis gelegd.  

De rol van volwassenen in het onderwijs blijkt steeds weer cruciaal te zijn, in allerlei verschillende 

opzichten (denk bijvoorbeeld aan de recente krantenkoppen zoals „Daling niveau rekenonderwijs ligt 

aan leraar‟). Ook in de recent verschenen publicatie in de Kennisnet Onderzoeksreeks „Wat weten we 

over ict en taalontwikkeling van jonge kinderen‟ wordt weer benadrukt dat de inbreng van 

volwassenen bij het gebruik van ict groot is. Ook onze voorstudie, zij het op het niveau van existentie, 

bevestigt dit beeld. De meerwaarde van deze voorstudie ligt hierin, dat we hebben geobserveerd „in 

het wild‟, in levensechte onderwijssituaties, ook al brengt die beperkingen met zich mee.  

Ook al liggen de opbrengsten van deze studie dus niet op het door ons aanvankelijk geambieerde 

niveau van evidentie, de voorstudie heeft toch kennis opgeleverd die van waarde is voor de praktijk.  



 

Is het zinvol een quasi-experimenteel onderzoek op te zetten naar ict in vve?  

Deze voorstudie heeft duidelijk gemaakt dat het nog te vroeg is om een quasi-experimenteel 

onderzoek op te zetten naar ict-gebruik in de voor- en vroegschoolse educatie. We bevelen dan ook 

niet aan om een dergelijk quasi-experiment naar de effecten van ict-gebruik in de vve-praktijk  op te 

zetten. We hebben te weinig ict-interactie en variatie in ict-gebruik aangetroffen om op zinvolle wijze 

harde onderzoeksmethodologie in te kunnen zetten. We denken dat er twee voorwaarden zijn 

waaraan zou moeten worden voldaan, wil een quasi-experiment zinvol zijn:   
1 Scherpe interventie: zonder scherpe interventie is er op dit moment „in het wild‟ nog te weinig 
variatie in ict-gebruik en interactie in de vve-praktijk om een quasi-experiment zinvol te maken. We 
zien mooie mogelijkheden om de door ons geambieerde aanpak van „aansluiten bij de praktijk‟ te 

integreren met de aanpak zoals die van Bus et al
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.  
2 Professionalisering van leerkrachten en leidsters: uit het gedrag van de meeste leidsters en 
leerkrachten uit onze voorstudie bleek dat zij ict niet zozeer  beschouwen als een middel waarbij 
interactie een rol van belang speelt. Zolang dat het geval is, zal het weinig zin hebben om 
systematische observaties met behulp van het instrument uit te voeren. Daarnaast hebben we in de 
voorstudie waargenomen dat leerkrachten en leidsters nog niet goed de weg weten te vinden naar 
kwalitatief goed digitaal leermateriaal (zoals o.a. beschreven in de recente Kennisnetpublicatie 
„Kwaliteit van digitaal leermateriaal: taalonderwijs op de basisschool‟). Het blijkt dat regelmatig 
software werd ingezet die verkregen was door middel van willekeurig „googelen‟ of zelf ingescande 
Nijntje-platen. Blijkbaar weten leerkrachten en leidsters onvoldoende waar ze kwalitatief goed 
ict-materiaal kunnen vinden; dit beschouwen wij ook als een onderdeel van ictvaardigheden van 
leerkrachten die voor verbetering vatbaar zijn.  

Het proces dat in deze rapportage is beschreven, waarbij de opzet van een quasi-experiment werd 

beoogd, maar duidelijk werd dat het daarvoor nog te vroeg is, kan wellicht ook zinvol zijn om in andere 

domeinen te doorlopen. We denken bijvoorbeeld aan het domein van rekenen (bij jonge kinderen in de 

vorm van tellen en ruimtelijk inzicht) of sociaal-emotionele ontwikkeling.   

We zien ook mogelijkheden om gebruik te maken van de actuele aandacht voor het domein 

wetenschap en techniek. De scholing van leerkrachten op ict-gebied, die wij op basis van deze 

voorstudie aanbevelen, sluit goed aan bij dit manifest „Ruimte voor talent, ruimte voor wetenschap en 

techniek‟ (2011-2016) (zie www.manifestwt.nl). In dit manifest wordt beoogd dat leerkrachten meer 

handelingsbekwaam worden in wetenschap en techniek en talentontwikkeling.  

Een andere variant op het oorspronkelijk bedoelde quasi-experimenteel onderzoek (in levensechte 

onderwijssituatie) is een studie op te zetten waarin een interventie wordt gepleegd waarbij leidsters en 

leerkrachten een ict-scholing ontvangen. Daarna zouden door middel van systematische observaties 

de effecten vastgesteld kunnen worden. De effecten kunnen dan vergeleken worden met observaties 

in een controlegroep van leidsters en leerkrachten die de scholing niet hebben gehad. De basis voor 

de benodigde instrumentatie in een dergelijk quasi-experiment in de toekomst is al gelegd in de vorm 

van het SIIT-instrument. Dit instrument bleek bruikbaar, maar nadere analyses naar betrouwbaarheid 

en validiteit zijn nog wel nodig. Over de mogelijkheden die er wellicht zijn om een dergelijke 

aangepaste vervolgstudie te doen, willen we natuurlijk graag met Kennisnet van gedachten wisselen.  

Bus, A. G. (2009). Wat weten we over… ict en taalontwikkeling van jonge kinderen. Kennisnet, Zoetermeer.  


