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1 Inleiding 
 
Oberon voert in samenwerking met Sardes in opdracht van Kennisnet een verkennende voorstudie uit 
naar de effecten van ict op jonge kinderen (drie tot vijf jaar). Deze voorstudie valt onder het 
Kennisnetprogramma ‘Kennis van waarde maken’. Het is de bedoeling dat deze voorstudie zal leiden 
tot een goed voorbereid en praktisch uitvoerbaar quasi-experiment over de effecten van de inzet van 
ict binnen gestructureerde programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie (vve).  
 
In het onderzoek gaan we uit van het model Vier in Balans zoals onder andere beschreven in de Vier 
in Balans monitor 2008. De kern van het conceptuele kader uit Vier in Balans is dat voor succesvol 
gebruik van ICT in het onderwijs evenwicht nodig is tussen vier bouwstenen. (Waar in het 
onderstaand kader gesproken wordt van school en leerkracht, bedoelen we tevens peuterspeelzaal en 
leidster). 
• Visie: de opvatting van de school over goed onderwijs en de manier waarop zij dat wil realiseren. 

Een visie beschrijft meerdere aspecten: de doelen van de school, de rol van docenten en 
leerlingen, de inhoud van het onderwijs en de materialen die de school inzet. 

• Kennis en vaardigheden: docenten en leerlingen moeten over voldoende kennis en vaardigheden 
beschikken om ICT te gebruiken in het onderwijs. Daarbij gaat het niet alleen om basale 
computervaardigheden, maar bij docenten onder meer ook om kennis over en vaardigheden in 
didactische toepassingen. 

• Educatieve software/content: om computers zinvol in te kunnen zetten in het onderwijs is het van 
belang dat er voldoende software en content beschikbaar zijn.  

• Ict-infrastructuur: het gaat hier onder meer om de beschikbaarheid van computers, netwerken en 
internetverbindingen. Verder worden ook het beheer en het onderhoud van de ict-voorzieningen 
gerekend tot de infrastructuur. 

 
Uit onderzoeken naar succesvol ict-gebruik is gebleken dat er naast bovengenoemde vier bouwstenen 
nog twee bouwstenen  een rol spelen (Stichting Ict op School, 2004): 
• Leiderschap: speelt op verschillende manieren een rol bij ict-gebruik. Zo is leiderschap cruciaal 

voor het ontwikkelen van een visie. Maar ook als er al een gedeelde en gedragen visie is, is 
leiderschap van belang om te zorgen voor afstemming tussen de vier bouwstenen. 

• Samenwerking: het gaat hierbij zowel om collegiale samenwerking tussen docenten als om 
samenwerking tussen scholen onderling en tussen scholen en andere organisaties. Verschillende 
docenten en verschillende scholen kunnen veel van elkaar leren. Daarnaast kan samenwerking 
tussen scholen en met andere organisaties nog andere voordelen bieden, bijvoorbeeld 
kostenbesparing als gevolg van gezamenlijke inkoop en beheer. 

 
We hebben een literatuurstudie uitgevoerd en oriënterende bezoeken gebracht aan een aantal vve-
locaties. In deze tussenrapportage doen we verslag van de onderzoeksactiviteiten die tot nu toe zijn 
uitgevoerd. We hebben eerst een literatuurstudie uitgevoerd (zie hoofdstuk 2), vervolgens een 
checklist opgesteld ter voorbereiding op bezoeken aan peuterspeelzalen en er zijn bezoeken aan 
locaties afgelegd (zie hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 komen we tot de onderzoeksvragen voor het 
vervolg van de voorstudie en de hoofdstudie. In hoofdstuk 5 beschrijven we ten slotte de opzet en de 
planning voor het vervolg van de voorstudie voor de periode januari tot zomer 2009.  
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2 Ict bij jonge kinderen  
 
Waar en wanneer vinden we ict terug in het onderwijs aan jonge kinderen? We hebben een 
literatuurstudie / deskresearch uitgevoerd naar de verschillende manieren waarop ict ingezet kan 
worden bij jonge kinderen tot en met groep 2 en wat de beoogde effecten daarvan zijn.  
 
Op basis van de literatuurstudie hebben we een overzicht gemaakt van wat we op de 
peuterspeelzalen en scholen concreet aan ict zouden kunnen tegenkomen. Daarbij zijn we uitgegaan 
van een onderverdeling in drie verschillende gebruiksvormen van ict (naar De Jong e.a., 2003):  
1. instructiemiddel; 
2. werktuig of instrument;  
3. informatiebron (ict zal door peuters en kleuters niet of nauwelijks als informatiebron gebruikt 

worden, daarom beperken we ons tot informatiebron voor de leidster / leerkracht. De Jong e.a. 
noemen ook nog de ict-gebruiksvormen simulatieprogramma’s en communicatiemedium, maar die 
beschouwen wij als minder relevant in de voor- en vroegschoolse periode).  

 
Binnen de verschillende gebruiksvormen maken we waar mogelijk onderscheid tussen opbrengsten 
op het gebied van taal, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling. In de onderstaande tabellen 
staan de resultaten van deze zoektocht. Het betreft vooral spelletjes en educatieve software, maar 
ook de elektronische leeromgevingen beschouwen we als een instructiemiddel. Deze schema’s zijn 
niet bedoeld als een volledig overzicht van ict-verschijningsvormen en hun aangetoonde effecten, 
maar dienden als voorbereiding op de intakegesprekken met de locaties (waar we in paragraaf 3 
verder op in gaan).  
 

2.1 Overzicht ict als instructiemiddel 
 
Bij het gebruiken van ict als instructiemiddel gaat het bijvoorbeeld om computerprogramma’s die 
bedoeld zijn voor het inoefenen van basiskennis of die kinderen helpen bij het leren onderscheiden 
van kleuren, tellen, woordenschat et cetera. In de onderstaande tabel noemen we een aantal 
voorbeelden. 
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Tabel 1 inventarisatie ict als instructiemiddel op taalgebied 

TAAL   
 beschrijving doel: 
Levende boeken / digitale 
prentenboeken 

Bij digitale prentenboeken 
luisteren en kijken kinderen naar 
het verhaal op de computer en 
beantwoorden ze zo nu en dan 
een vraag. Digitale 
prentenboeken werken het beste 
in combinatie met het gewone 
prentenboek.  

Tekstvaardigheden: 
Verhaalbegrip (Bronkhorst, 2005; Bus & De Jong, 
2007) 
beter inzicht in verhaalstructuur (Segers & 
Verhoeven, 2002) 
 
Woordenschat: 
Omvang woordenschat (Bronkhorst 2005; 
Smeets & Bus, 2007; Verhallen, Bus & Jong, 
2004). 
Kennis van complexe kernwoorden (=diepte van 
de woordenschat) (Bus & De Jong, 2007) 
Tempo woordenschatontwikkeling  
(Broekhof & Cohen de Lara, 2007) 
 
Interactie 
mondelinge communicatie bevorderen  
(Bronkhorst, 2005) 
 
Grammaticale vaardigheden: 
Grammaticale kennis  
(Verhallen, 2003) 
 
Cognitieve vaardigheden: 
Verhogen concentratie (Bus & De Jong, 2007) 
Stimuleren het denken (Bus & De Jong, 2007) 
 
Extra taalimpuls voor taalzwakke leerlingen 
(Bus & De Jong, 2007).  
 

Leeromgevingen voor 
beginnende geletterdheid, 
bv. Pictopal  

Elektronische leeromgeving die 
het voorbereidend lezen en 
schrijven voor kinderen van 4-6 
jaar ondersteunt.   

Beginnende geletterdheid  
iets over een geschreven woord kunnen 
vertellen, receptieve woordenschat, woorden 
kunnen onderscheiden in een zin (Van Harten, 
z.d.) 
 

Taalspelletjes en losse 
software (niet aan een 
methode gebonden), (bv. 
leesprogramma ‘Ik lees’) 

allerlei spelletjes die kinderen 
zelfstandig op de computer 
kunnen uitvoeren 

Opbrengst is zeer divers omdat ook de opzet van 
dergelijke taalspelletjes uiteenlopend is 
Groter aantal woorden per minuut achter de 
computer ten opzichte van andere spelsituaties 
(Muhlstein & Croft,1986) 

Software gericht op 
fonologisch  
bewustzijn (bv. Daily 
Quest) 

 
 

Fonologisch bewustzijn  
(SIIA, 2002) 

Methodegebonden 
software (bv. bij Ik & Ko 
Taal of Piramide) 
 

ook gericht op leidsters (bv er 
staan formulieren op die leidsters 
kunnen aanpassen) 

n.v.t.  

Woordenschatprogramma 
(bv. Woorden vangen) 

- in spelvorm  
- mbv digitaal prentenboek, 
waarin kind woorden hoort die het 
heeft aangeklikt  
- incl. overzicht van de resultaten 
voor leerkracht 

Woordenschat 
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Tabel 2 inventarisatie ict als instructiemiddel op rekengebied 

REKENEN   
 beschrijving doel: 
Telspelletjes  Voor de groepen 2 tot en met 8 

staan op www.rekenweb.nl 
rekenspelletjes. 
 
Op www.rekenhoek.nl staan 
rekenactiviteiten o.a. voor groep 1 
en 2, gerangschikt op wiskundige 
inhoud. 
 

Beginnende gecijferdheid: 
Getalbegrip, omgaan met hoeveelheden, 
ordenen, tellen (Clements & Nastasi, 1993; 
Clements & Sarama, 2002) 
 
Meetkundige vaardigheden 
Ruimtelijk inzicht 
kleur en vorm 
 

Eenvoudige sommetjes  bv. http://www.digischool.nl/ of    
http://www.kleutergroep.nl/Rekenke
nnis  
 
   

optellen  
aftrekken 
 

Methodegebonden software  
 
NB. Verschil tussen oefen- 
en ontdeksoftware 

bv. software bij Pluspunt (methode 
voor realistisch rekenen voor groep 
1 & 2) 

ervaringen opdoen met realistisch rekenen 
 

 
 
Tabel 3 inventarisatie ict als instructiemiddel op gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling 

SOCIAAL-EMOTIONELE 
ONTWIKKELING 

  

 beschrijving doel: 
ICT als werkvorm In tweetallen werken achter de 

computer 
stimuleert samenwerking tussen leerlingen 
(luisteren, op elkaar afstemmen, afspraken 
maken, problemen oplossen, etc.)  

(educatieve) spelletjes  verhogen van interactie, actieve 
betrokkenheid, samenwerking, zelfperceptie 
(Wartella & Jennings, 2000) 

  motivatie, zelfstandig leren, samenwerken 
(Balanskat e.a., 2006) 
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2.2 Overzicht ict als werktuig of instrument 
 
Bij het gebruiken van ict als werktuig of instrument wordt ict beschouwd als een hulpmiddel, 
vergelijkbaar met schrijf- of tekenbenodigdheden of een schoolbord. Het gaat hier natuurlijk om de 
computer, maar ook om andere middelen zoals de digitale camera. In de onderstaande tabel noemen 
we een aantal voorbeelden. 
 
Tabel 4 inventarisatie ict als instructiemiddel op het gebied van taal, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling 

 beschrijving  doel: 
taal   
Digitale camera’s Een fotoreportage kan als anker dienen (=boek, 

film of activiteit die kinderen nieuwsgierig maakt, 
zodat ze gemotiveerd zijn om meer over het 
anker te weten te komen. met andere woorden: 
oriëntatie en vertrekpunt waar je allerlei 
taalactiviteiten omheen kunt ontwikkelen.) 
 
Ev. eigen woordenschatprogramma maken 
 

woordenschat 
mondelinge communicatie  
vertellen 
(Bronkhorst, z.d.) 

PowerPoint in combinatie met de digitale camera: een 
presentatie maken van een anker. Geluiden 
toevoegen. 

woordenschat 
mondelinge communicatie  
vertellen 
(Bronkhorst, z.d.) 

Klankie 
(klanktoetsenbord) 

Klankie bestaat uit een softwareprogramma en 
een toetsenbord. Alle klanken staan op een 
aparte toets op het toetsenbord en worden 
direct uitgesproken. Met de klanken kunnen 
kinderen woorden maken. Klankie herkent de 
ingetypte woorden, spreekt ze uit en 
ondersteunt ze met foto’s.  

Door deze combinatie leren 
kinderen spelenderwijs de 
Nederlandse taal. 

rekenen   
Digitale camera’s Een kwartet maken over een bepaald 

onderwerp 
Sorteren, tellen 

sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

  

niet van toepassing    
algemeen   
Digitale schoolborden   verrijking van lessen  

actief betrokken leerlingen 
(Kennisnet, Onderzoeksreeks nr. 6) 

Kinderbrowser (bv 
Interhopper of Krowser) 

grafische interface; veilig, want alleen 
kindersites toegankelijk. 

kinderen onder de 6 kunnen 
zelfstandig internetten 

Toetsenbord voor 
kleuters 

grotere en gekleurde toetsen uitnodigend voor kinderen  
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2.3 Overzicht ict als informatiebron  
 
De derde gebruiksvorm is ict als informatiebron. Met name internet is een onuitputtelijke 
informatiebron. Dit geldt in deze leeftijdsgroep niet zozeer voor de kinderen, maar vooral voor de 
leidsters en leerkrachten. Binnen deze studie is ict als informatiebron daarom geen onderwerp van 
onderzoek. 
 
ICT als informatiebron (voor leerkrachten ):  
Algemene websites over ICT voor leerkrachten (bv. kennisnet, digidact ) 
Websites specifiek gericht op taalonderwijs, zoals bv. 
www.expertisecentrumnederlands.nl, www.detaallijn.nl  
Websites specifiek gericht op rekenen, zoals bv. Rekenweb  

Achtergronden, lesmaterialen etc. 

 

2.4 Conclusie 
 
Deze literatuurstudie maakt duidelijk dat de grootste effecten van ict op jonge kinderen te verwachten 
zijn op het gebied van taal. Verreweg de meeste bronnen over ict bij jonge kinderen wijzen op de 
effecten van ict op taalontwikkeling – daarbij onder te verdelen in verschillende deelgebieden 
(beginnende geletterdheid, tekstvaardigheden, woordenschat, mondelinge vaardigheden). Veel van 
de software die zich richt op rekenen/wiskunde betreft het inoefenen van vaardigheden (bijvoorbeeld 
eenvoudige sommetjes maken), maar is meestal gericht op iets oudere kinderen. Op het gebied van 
sociaal-emotionele ontwikkeling hebben we nauwelijks ict-middelen kunnen vinden die als doel 
hebben de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren. De sociaal-emotionele ontwikkeling kan wel 
indirect gestimuleerd worden door de inzet van ict. Bijvoorbeeld: bij het doen van een taalspelletje in 
tweetallen kunnen kinderen leren samenwerken.  
 
De inventarisatie uit de tabellen hebben we gebruikt bij het ontwikkelen van de checklist voor de 
intakegesprekken met de locaties waar we in de volgende paragraaf verder op ingaan.  
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3 Selectie van en bezoeken aan de locaties 
 
We hebben elf locaties geselecteerd en benaderd. Het doel van de intakebezoeken was een 
gedetailleerd beeld te krijgen van de manier waarop de peuterspeelzalen en scholen werken met ict.  
 

3.1 Werkwijze 
 
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 (Den Haag, Leiden, Amersfoort), 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. 
 
In het volgende overzicht staan de locaties die tot nu toe mee hebben meegewerkt aan deze 
voorstudie en die ook bereid zijn mee te werken aan  het vervolg van de voorstudie.  
 

peuterspeelzalen scholen 
naam plaats naam plaats 
psz De matroosjes Den Haag kbs Het Meesterwerk Schiedam 
psz Samsam Den Haag kbs Villa Nova Utrecht 
psz Mengelmoes Leiden pcbs Max Havelaarschool Delft 
psz Gompie Den Haag obs De Viersprong Leiden 
psz De glimwurm Amersfoort pcbs Prins Bernhardschool Culemborg 
psz De Sleutel Amersfoort   

 
Tijdens de bezoeken hebben we gesproken met de ict-coördinator op de locatie of de leerkracht / 
leidster die het aanspreekpunt is voor ict. De gesprekken werden gevoerd aan de hand van een 
gespreksleidraad. Deze gespreksleidraad is gebaseerd op de literatuurstudie die in de vorige 
paragraaf beschreven is en het model Vier in Balans (zie bijlage 1). 
 

3.2 Ict op de locaties  
 
De gespreksleidraad bestaat uit acht categorieën. We geven een samenvatting van onze bevindingen 
in deze categorieën.  
 
1. Algemeen 
Op één na (de Max Havelaarschool) zijn alle bezochte locaties vve-locaties, dat wil zeggen dat de 
locaties een programma voor voor- en vroegschoolse educatie gebruiken. Zeven locaties werken met 
het LVS-peuter- en kleutervolgsysteem van CITO en een met het volgsysteem dat hoort bij 
Kaleidoscoop (KOR: Kinderobservatieregistratie).  
 
2. Visie & leiderschap 
Vijf locaties (twee scholen en drie peuterspeelzalen) hebben een interne ict-coördinator of ict-
aanspreekpunt; twee locaties hebben dat niet en twee locaties hebben een externe ict-coördinator die 
volgens de geïnterviewden maar weinig ondersteuning geeft. Visie en doelen op ict-gebied worden 
nog niet vaak vastgelegd: twee scholen zijn daar mee bezig als onderdeel van het schoolplan, op de 
overige peuterspeelzalen en scholen worden visie en doelen niet vastgelegd en zijn daar ook geen 
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concrete voornemens voor. Wel nemen individuele leidsters / leerkrachten zelf soms veel initiatief op 
ict-gebied.  
 
Op de meeste locaties (op een na) stimuleert de schoolleiding de inzet van ict, maar de manier 
waarop verschilt wel, bijvoorbeeld in de mate waarin er over het ict-beleid gecommuniceerd wordt 
naar de leidsters/leerkrachten toe. Op ongeveer de helft van de locaties speelt ook het bestuur een 
stimulerende rol op ict-gebied, bijvoorbeeld door het stellen van eisen aan de school op ict-gebied.  
 
3. Deskundigheid 
Leerkrachten en leidsters moeten niet alleen over voldoende eigen kennis en vaardigheden 
beschikken om ict te gebruiken in het onderwijs, maar ook kennis over en vaardigheden in didactische 
toepassingen hebben1. Op de bezochte locaties gaat de meeste aandacht uit naar de eerste soort 
kennis en vaardigheden. Na- en bijscholing worden namelijk op vijf van de acht locaties wel 
gestimuleerd, maar dan vooral in de zin van de eigen basisvaardigheden van de leidsters en 
leerkrachten (een paar jaar geleden ging dat om e-mailen en internetten, tegenwoordig bv. het werken 
met een smartboard). Geen van de geïnterviewden gaf echter aan dat er inhoudelijke na- of 
bijscholingen zijn gevolgd die specifiek gericht zijn op het gebied van het didactisch toepassen van ict 
in het onderwijs aan jonge kinderen. Twee locaties geven expliciet aan dat er juist op dit gebied 
behoefte is aan meer vaardigheden: “nu is het nog te vaak dat kinderen met een programmaatje 
achter de computer worden gezet”.  
 
4. Digitaal leermateriaal 
Op bijna alle locaties (op een na) zeggen de leidsters / leerkrachten dat ze ict voor educatieve 
doeleinden gebruiken. Er is wel variatie in de manier waarop dat gebeurt. Op sommige locaties 
gebeurt dit alleen door de leidsters zelf, ze raadplegen bijvoorbeeld regelmatig de website van 
Piramide. Op andere locaties kunnen de kinderen gedurende bepaalde momenten op een dag er zelf 
voor kiezen om een activiteit op de computer te gaan doen. Ict wordt in de peuter- en kleutergroepen 
iets meer voor taal (5x) dan voor rekenen ingezet (4x). Digitale prentenboeken worden het meest 
gebruikt, maar ook taal- en rekenspelletjes worden vaak ingezet. Daarnaast worden de materialen die 
aansluiten op methodes (bv. Doe meer met Bas of Peuterpret (bij Piramide) regelmatig genoemd.  
 
5. Ict-infrastructuur 
Het aantal computers dat beschikbaar is per groep leerlingen varieert van één computer per zeven 
leerlingen tot 1 computer per 40 leerlingen. Op één peuterspeelzaal zijn nog helemaal geen 
computers voor de kinderen beschikbaar. De meeste computers zijn met het internet verbonden. 
 
Naast computers worden de volgende ict-toepassingen gebruikt:  
• digitale camera (8x); 
• Picasa (1x); 
• Photo Story (1x); 
• Powerpoint (5x); 
• Digitaal schoolbord (3x); 
• Digitale filmpjes (2x). 
 
6. Samenwerking en ondersteuning  
We hebben in de intakegesprekken onderscheid gemaakt tussen technische ondersteuning en 
pedagogisch-didactische ondersteuning. De technische ondersteuning lijkt op de bezochte 
peuterspeelzalen wat minder goed geregeld dan op de scholen. Vier peuterspeelzalen hebben geen 
interne technische ondersteuning en leidsters zijn hier vaak dan ook niet zo tevreden mee. Een zaal is 
(samen met andere zalen) bezig met het aanstellen van een ict-functionaris. Eén zaal kan een beroep 
                                                      
1  Kennisnet (2008). Vier in Balans Monitor 2008. Hoofdstuk 5. 
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doen op de ict-coördinator van de basisschool waar mee wordt samengewerkt. De scholen werken 
vaak ook samen met andere scholen die onder hetzelfde stichtingsbestuur vallen. Eén school heeft 
goed ervaringen met een pabo die een ict-specialisatie heeft. Pabostudenten van deze specialisatie 
komen naar school zorgen bijvoorbeeld voor digitale prentenboeken of geven een cursusmiddag aan 
de leerkrachten. 
 
Pedagogisch-didactische ondersteuning lijkt nogal een ondergeschoven kindje, zeker op de 
peuterspeelzalen. Er is vaak wel sprake van de mogelijkheid tot het volgen van eenmalige 
cursusmiddagen of het raadplegen van externe instanties, maar dat lijkt vaak incidenteel en 
afhankelijk van individuele initiatieven. Op de scholen is vaker sprake van meer gestructureerde 
ondersteuning, dankzij de ict-coördinator of zelfs een ict-werkgroep.  
 
7. Innovaties  
Ict wordt op de locaties niet als een innovatie ervaren, in de zin van een innovatie die op een bepaald 
moment en in één keer wordt ingevoerd. Het gaat meer in kleine stapjes en op een glijdende schaal. 
De volgende vernieuwingen zijn genoemd als vernieuwingen die het afgelopen schooljaar zijn 
ingevoerd of op dit moment ingevoerd worden: 
• digitale prentenboeken (1x); 
• digitale schoolborden (2x); 
• inventarisatie software voor het digitale schoolbord (1x); 
• inrichting ict-lokaal (1x); 
• werken met digitale camera (2x). 
 
8. Effecten 
De leidsters en leerkrachten noemen zelf de volgende effecten die ict volgens hen kan hebben. Deze 
effecten zijn geen gemeten opbrengsten, maar gepercipieerde opbrengsten. 
• Kinderen vinden het leuk! Zoals een ict-coördinator zegt: “Ik heb nog nooit een kind gezien dat zei 

“ik wil niet achter de computer!”” 
• Differentiatiemogelijkheden. 
• “Ict zal geen effect hebben op het gebied van toetsscores die hoger worden, maar het is wel een 

mooi instrument om goed onderwijs te verzorgen.” 
• Handigheid, vertrouwdheid met de computer. 
• Er ontstaan meer gesprekjes met de leidster rondom de computer. 
• Taalontwikkeling 
• Door digitale prentenboeken vaker te zien begrijpen kinderen het verhaal beter.  
• De computer kan helpen bij het herhalen van taalaanbod, waar de leidsters geen tijd voor hebben. 

Dat is vooral van belang voor kinderen met een beperkte taalvaardigheid.  
 

3.3 Conclusie 
 
Op basis van de intakegesprekken kunnen we de volgende conclusies trekken. 
• Op de locaties wordt ict op een glijdende schaal ingevoerd; er is geen sprake van een bepaald 

moment vanaf wanneer er sprake is van rigoureuze veranderingen op ict-gebied. 
• Op de scholen zijn de ict-faciliteiten wat beter geregeld dan op de peuterspeelzalen. 
• Er bestaat bij leidsters en leerkrachten behoefte aan meer inzicht in hoe zij ict kunnen integreren 

in het onderwijsaanbod. Het bleek ook at sommige leerkrachten volgens eigen zeggen niet zo 
goed weten hoe ze goede supervisie kunnen bieden als kinderen met ict bezig zijn. Het blijft vaak 
beperkt tot zaken als de computer aan en uit zetten.  
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4 Wijzigingen in het onderzoeksvoorstel 
 

4.1 Inhoudelijke wijzigingen 
 
Op grond van de literatuurstudie en de bezoeken aan de locaties stellen we een aantal wijzingen voor 
in de opzet van de voorstudie (zoals beschreven in de oorspronkelijke offerte). In het onderstaande 
overzicht noemen we de wijzingen.  
 

oorspronkelijke  offerte wijzigingsvoorstel 
1. onderzoeksvraag gericht op de effecten van 

visieontwikkeling / kennis- en 
deskundigheidsbevordering  

onderzoeksvraag gericht op de effecten van 1) de 
mate waarin ict is geïntegreerd in onderwijsaanbod 
en 2) het type supervisie  

2. effecten meten op taal en sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

effecten meten op de aard en kwaliteit van de talige 
interactie 

3. bestaande toetsen en standaardtoetsen als instrument 
gebruiken (ev. met beperkte aanpassingen) 

set instrumenten zelf construeren 

4. controleconditie opnemen  
condities vergelijken 

geen controleconditie in de voorstudie, maar 
(afhankelijk van de betrouwbaarheid en de validiteit 
van de instrumenten) verbanden opsporen, in ieder 
geval dmv correlaties 

5. ict beschouwen als vernieuwing die op een bepaald 
moment bewust wordt geïmplementeerd waarbij de 
mate van implementatie van de vernieuwing kan 
worden vastgesteld (de zg. implementatiewaarde) 

ict-gebruik is een kenmerk van de locaties, 
waardoor de implementatiewaarde geen relevante 
factor meer is 

6. effecten op kennis en vaardigheden van leerkrachten / 
leidsters meten  

kennis en vaardigheden van leerkrachten / leidsters 
als beschrijvende variabele meenemen 

7. ict-beleid als onderscheid tussen locaties hanteren ict-beleid op school als beschrijvende / verklarende 
variabele meenemen 

 
De voorgestelde wijzigingen lichten we puntsgewijs toe.  
 
1. Verschuiving onderzoeksvraag  

Onderzoek naar de rol van ict bij het leren van jonge kinderen is beperkt (Plowman & Stephen, 
2003). In Nederland richt het onderzoek op dit gebied zich vaak op de ondersteunende rol van ict 
bij de taalontwikkeling (m.n. beginnende geletterdheid) (zie bijv. McKenney & Voogt, in press) en 
heeft het onderzoek vaak betrekking op specifieke programma’s of leeromgevingen als PictoPal 
(zie bijv. Van Harten, z.j.). Er zijn echter algemene aanwijzingen dat de effectiviteit van het ict-
gebruik wordt beïnvloed door de mate waarin ict is geïntegreerd in het onderwijsaanbod en het 
type supervisie (Plowman & Stephen, 2005; 2007; Koehler, Mishra & Yahya, 2007; McKenney & 
Voogt, in press). Bij het gebruik van ict door jonge kinderen vindt vaak weinig (gerichte) interventie 
en begeleiding plaats door leerkrachten of leidsters; meestal is sprake van ‘reactieve supervisie’ in 
plaats van begeleide interactie of participatie (Plowman & Stephen, 2005; McKenney & Voogt, in 
press). Om deze redenen kiezen we ervoor de onderzoeksvraag aan te passen en ons te richten 
op de mate waarin ict geïntegreerd is in het onderwijsaanbod en het type supervisie. Deze 
variabelen sluiten goed aan bij onze eerste ervaringen in de praktijk; uit de intakegesprekken 
bleek dat leerkrachten behoefte hebben aan meer inzicht in hoe ze ict kunnen integreren in hun 
onderwijs en hoe ze kinderen hebt beste kunnen begeleiden als ze met ict werken. De 
onderzoeksvraag voldoet zo nog meer aan de uitgangspunten van praktijkgerichte 
kennisontwikkeling zoals geformuleerd door Kennisnet (Notitie Praktijkgerichte 
kennisontwikkeling, Ten Brummelhuis, z.j.).  
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2. Effecten meten op talige interactie 
De literatuurstudie heeft uitgewezen dat de meeste effecten van ict-gebruik bij jonge kinderen, als 
ze al meetbaar zijn, zijn te verwachten op het gebied van taal. In een reviewstudie vonden 
Lankshear & Knobel (2003) in hun corpus aanwijzingen voor positieve effecten van het gebruik 
van ict op onder meer de taalontwikkeling en talige en sociale interactie en (beginnende) 
geletterdheid. Op grond van de eerder verrichte studies is het echter niet realistisch om directe 
effecten te verwachten op de taalprestaties van kinderen. We zullen ons daarom beperken tot het 
meten van effecten die – mede gezien de opzet van het onderzoek – wel haalbaar lijken: de aard 
en kwaliteit van de talige interactie. We beogen verschillende de talige interacties op verschillende 
niveaus (bijv. op peerniveau en met de leerkracht) te analyseren, onder meer op de soort talige 
interactie en we zullen de talige interacties ook kwantificeren (Brooker & Siray-Blatchford, 2002; 
Plowman & Stephen, 2007; McKenney & Voogt, in press).  
 

3. Instrumenten construeren 
Gevolg van de wijziging van de onderzoeksvraag is dat standaardtoetsen niet geschikt zijn om de 
genoemde variabelen te meten, hoewel het vooraf aantrekkelijk leek standaardtoetsen te 
gebruiken zoals die op de locaties toch al afgenomen worden. Het was de bedoeling om op die 
manier de belasting voor de locaties zo klein mogelijk te houden. De resultaten op de 
standaardtoetsen vragen we nog wel op, maar dan als eventuele verklarende variabele. 
 
Na literatuurstudie en raadpleging van Susan McKenney is gebleken dat er geen kant-en-klare 
instrumenten bestaan die we kunnen gebruiken om de variabelen te meten en te kwantificeren. 
Daarom zullen we zelf instrumenten gaan construeren en valideren. Het gaat om het meten van: 
a. de mate waarin ict is geïntegreerd in het onderwijsaanbod; 
b. het type supervisie dat geboden wordt (in navolging van Plowman & Stephen (2007, p 18 en 

19) die verschillende vormen van guided interaction onderscheiden, zoals demonstrating, 
prompting en supporting); 

c. aard en kwaliteit van de interactie (bijv. gemiddelde zinslengte, beurtwisselingen, duur van de 
interactie). 

d. Daarnaast moeten er gespreksleidraden worden opgesteld voor de gesprekken met 
leidsters/leerkrachten. 

 
4. Controleconditie 

In het oorspronkelijke plan was het de bedoeling in de voorstudie al een controleconditie in het 
design op te nemen, bestaande uit locaties die niet aan ict doen. Het bleek echter vrijwel 
onmogelijk locaties te vinden die helemaal niets aan ict doen. Daarom hebben we besloten de 
controleconditie te laten vallen en ons te beperken tot de locaties die (in meer of mindere mate) al 
wel met ict bezig zijn. In deze voorstudie zullen we ons beperken tot het opsporen van 
interessante verbanden tussen de verschillende variabelen en niet proberen condities met elkaar 
te vergelijken. Voor een groter opgezette quasi-experimentele vervolgstudie, denken we de 
locaties die van elkaar verschillen op de bovengenoemde variabelen (integratie van ict en type 
supervisie) met elkaar te kunnen vergelijken met behulp van variantieanalyses. Hierop komen we 
terug in de eindrapportage.  
 

5. Implementatie ict  
Bij het werven en bezoeken van de locaties bleek dat ict niet als een vernieuwing vanaf een 
bepaald moment in een keer geïmplementeerd wordt. Er is meer sprake van een glijdende schaal 
van ict-implementatie, zonder dat er sprake is van het invoeren van een radicale vernieuwing. Dit 
is dus ook geen bruikbare indeling voor de condities. Het begrip implementatiewaarde is niet meer 
relevant in de huidige onderzoeksopzet.  
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6. Kennis en vaardigheden leerkrachten 
Gebaseerd op het model Vier in Balans waren in het oorspronkelijke plan de kennis en 
vaardigheden van leidsters/leerkrachten een prominente effectvariabele. Samenhangend met de 
bij punt 1 beschreven wijzigingen in de onderzoeksvraag nemen we de kennis en vaardigheden 
van de leidsters mee als beschrijvende en verklarende variabelen. 
 

7. Ict-beleid 
Als gevolg van de gewijzigde onderzoeksvraag (zie punt 1 en punt 5) is het niet zinvol om ict-
beleid en deskundigheidsbevordering als variantieverklarende variabelen in de studie op te 
nemen. Wel nemen we deze variabele mee als verklarende/beschrijvende variabele. 
 

Bijgestelde onderzoeksvraag 
De zoektocht van het afgelopen jaar in het kader van deze voorstudie heeft geleid tot de volgende 
(bijgestelde) onderzoeksvraag: 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?  
 

4.2 Wijzigingen 
 
De (soms lastige) zoektocht die tot deze bijstelling van de onderzoeksvraag heeft geleid, heeft tot 
gevolg dat er ook wijzigingen zijn opgetreden in planning en begroting. Hiervoor zijn de volgende 
oorzaken aan te wijzen.  
 
1 Werving locaties was lastig 

Het vinden, benaderen en bereid krijgen van de locaties om mee te werken aan deze voorstudie 
heeft meer tijd en moeite gekost dan we hadden gedacht. Ondanks dat we van de netwerken van 
Sardes gebruik konden maken, was het niet zo eenvoudig locaties te vinden die bereid waren om 
mee te doen. Regelmatig er ook praktische bezwaren bij locaties die wel wilden meewerken. Toch 
kunnen we zeggen dat de locaties die nu bereid zijn mee te doen enthousiast zijn om mee te doen 
en, niet onbelangrijk, de toegevoegde waarde zien van deze studie.   
 

2 Onderzoeksopzet is aangepast 
Zoals in de voorgaande paragraaf beschreven is er inhoudelijk een en ander veranderd in de 
opzet van deze studie. Dankzij de literatuurstudie en de intakegesprekken op de locaties zijn we 
langzamerhand tot een veel preciezere onderzoeksvraag gekomen dan toen we aan het begin 
van deze studie stonden. De nu voorliggende onderzoeksvraag ligt dichterbij de vraag van de 
praktijk en zal als gevolg daarvan bruikbare inzichten opleveren voor de praktijk.  
 

3 Instrumenten moeten geconstrueerd worden 
Aanvankelijk waren we in het kader van deze voorstudie van plan bestaande 
(standaard)instrumenten te selecteren voor de beoogde quasi-experimentele studie. Dit zou een 
efficiënte en weinig tijdrovende manier zijn om het quasi-experiment voor te bereiden. Echter, 
voor de voorstudie zoals die er nu ligt, zullen observatie-instrumenten en gespreksleidraden 
ontwikkeld en gevalideerd moeten worden. Ook dit heeft gevolgen voor de planning en begroting.  
 

In het bijgevoegde document ‘Realisatie en voorstel vervolg voorstudie ict & vve’ gaan we verder in op 
de wijzigingen die in de planning en realisatie zijn opgetreden.  
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Bijlage 1 Checklist intake 
 
1. Algemeen  
Achtergrondgegevens  
Naam school 
 …………………………………………………………………
Adres (straat, huisnummer) 
 …………………………………………        …… 
Postcode en plaats 
 …… …      …………………………………………… 
Vestigingsplaats: 
gemeentegrootte 
verstelijking 

 
… (score 1 t/m 6) 
… (score 1 t/m 5) 

Grootte locatie: 
totaal aantal leerlingen,  
aantal groepen 1 en 2, 
aantal leerlingen in groep 1 en 2 

 
…… 
…… 
…… 

Leerlingenpopulatie: 
aantal gewichtenleerlingen groep 1 en 2 
(kan bij scholen worden ontleend aan CFI-bestanden) 

0,00: …… kinderen 
0,30: …… kinderen 
1,20: …… kinderen 

Programma’s en toetsen groep 1 en 2  
Gebruikt de school een programma voor voor- en 
vroegschoolse educatie? 
 

nee 
ja: ………………………………………………… 
 

Gebruikt de school toetsen uit een 
leerlingvolgsysteem? 
 

nee 
ja:  
LVS: ………………………………………………… 
Toetsen: …………………………………………… 
 

 
2. Visie & leiderschap  
Coördinatie  
 
Is er een ict-coördinator? 
Zo nee, wie heeft de taak het ict-beleid te coördineren? 
Is iemand verantwoordelijk voor de coördinatie van ict 
in de groepen 1 en 2 / de onderbouw? 
 

 
ja / nee 
…………………… 
 
ja / nee 
 

 
Bestaan er afspraken tussen leerkrachten/leidsters 
over het gebruik van ict?  
 

 

Visie  
 
Is het ict-beleid in het schoolplan  / pedagogisch 
beleidsplan vastgelegd? 
 

 

 
Zijn er gemeenschappelijke doelen geformuleerd op 
het gebied van ict? 
 

 

Wat is de relatie van ict met de onderwijskundige / 
pedagogische visie van de school / psz?  
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3. Deskundigheid   
Personeel algemeen  
Hoeveel leidsters/leerkrachten werken er op de 
peuterspeelzaal / in groep 1 en 2? 
 

…… 

Werken de leidsters/leerkrachten in voltijd of deeltijd? 
 

voltijd: … 
deeltijd: … 

Wat is het opleidingsniveau? (alleen psz)  ………………………………………………… 
 

Wordt gewerkt met onderwijsassistenten? (alleen bao) 
  

nee 
ja: ………………………………………………… 
 

Technische ict-vaardigheden:  
Is/wordt er nascholing gevolgd in technische ict-
vaardigheden?  
Hoeveel van de leerkrachten van de groepen 1 en 2 
volgen nascholing of hebben dat gedaan? 
Wat is/was de inhoud van deze nascholing? 
 

ja / nee 
 
aantal: … 
 
………………………………………… 
(naam cursus) 

Is/wordt er nascholing gevolgd met betrekking tot het 
gebruik van ICT voor educatieve doeleinden? Door 
welke personeelsleden? 
 

ja / nee 
 
aantal: … 
 
………………………………………… 
(naam cursus) 

Zijn er wat dit betreft knelpunten?  ………………………………………………… 
 

 

Indien school:   
 
Heeft de school een apart ict-beleidsplan?  
Zo ja, is er ook ict-beleid voor de groepen 1 en 2? 
Wat zijn de doelen van ict-beleid voor groep 1 en 2 
 

 

Indien psz:  
 
Heeft de psz een apart ict-beleidsplan?  
Wat zijn de doelen van het ict-beleid? 
 

 

Leiderschap  
Wordt er over het ict-beleid gecommuniceerd naar de 
leidsters / leerkrachten toe?  
 

nee 
ja: ………………………………………………… 
 
 

Wordt de inzet van ict door de gestimuleerd door de 
school- of psz-leiding? 
 

nee 
ja: ………………………………………………… 
 

Wordt na- en bijscholing op het gebied van ict 
gestimuleerd? 
 

nee 
ja: ………………………………………………… 
 

Heeft het bestuur een duidelijke visie op ict?  
 
Stimuleren ze de inzet van ict op enigerlei wijze?  
 

nee 
ja: ………………………………………………… 
nee 
ja: ………………………………………………… 
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Didactische ict-vaardigheden:  
Hoeveel van de leerkrachten van groep 1 en 2/leidsters 
gebruiken ICT voor educatieve doeleinden?  
 

geen / sommigen / allemaal 
aantal  …… 

  
Wordt er in de groepen gebruik gemaakt van internet 
als informatiebron? Zoals: 
 

 

- algemene websites voor leerkrachten/leidsters (bv. 
Kennisnet, digidact) 

 

ja/nee 

- websites gericht op taalonderwijs (bv. 
expertisecentrumnederlands.nl)  

 

ja/nee 

- websites gericht op rekenen (bv. rekenweb) 
 

ja/nee 

Zijn er wat dit betreft knelpunten?  ………………………………………………… 
 

 
4. Digitaal leermateriaal  
 
Hoeveel uur per week wordt ict in de groepen 1 en 2 
gebruikt? 
 

…  

 
Taal 
Welke van de volgende ict-toepassingen op het gebied 
van taalontwikkeling / taalonderwijs worden gebruikt?  
 

- digitale prentenboeken (of levende boeken) 
- elektronische leeromgeving voor beginnende 

geletterdheid ( bv. Pictopal) 
- diverse taalspelletjes 
- software op het gebied van fonologisch 

bewustzijn 
- methodegebonden software (bv Piramide, Ik & 

Co) 
- woordenschatprogramma’s  
 

Hoe worden ict-toepassingen voor taal ingezet? 

1) losse toepassing programma’s en spelletjes 
2) afstemming ict met andere leermiddelen en 

werkvormen 
3) inzet binnen het kader van een programma 

 
Rekenen 
Welke van de volgende ict-toepassingen op het gebied 
van rekenen gebruikt u?  
 

- telspelletjes  
- websites met eenvoudige sommetjes 
- methodegebonden software (bv. Pluspunt voor 

groep 1 en 2) 
 

Hoe worden ict-toepassingen voor rekenen ingezet? 

1) losse toepassing programma’s en spelletjes 
2) afstemming ict met andere leermiddelen en 

werkvormen 
3) inzet binnen het kader van een programma 

 
Zijn er nog andere programma’s die u gebruikt voor 
educatieve doeleinden (b.v. tekenprogramma’s)? 
 

…………………………………………………………… 

Hoe worden andere ict-toepassingen ingezet? 

1) losse toepassing programma’s en spelletjes 
2) afstemming ict met andere leermiddelen en 

werkvormen 
3) inzet binnen het kader van een programma 
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5. Ict-infrastructuur  
Hoeveel computers zijn er in groep 1 en 2 beschikbaar? 
(leerling-computerratio) 
 

… aantal computers per groep 
computer/leerling-ratio: … : … 

Hoeveel van deze computers zijn aangesloten op het 
internet? 
 

… computers  

Is er een verbinding met internet?  
Is de verbinding snel en betrouwbaar?  
 

kabel / breedband / ADSL 
…………………………………………… 

Wanneer zijn de computers voor het laatst vervangen? 
 

…… 

Welke type computers wordt gebruikt  
 

 
PC/Mac 
besturingssysteem Windows … / anders 
capaciteit:   
 

Heeft de locatie een intern netwerk, waarop de 
computers met een educatieve toepassing zijn 
aangesloten? 
 

ja / nee 

Welke ict-toepassingen worden op school/op psz 
gebruikt? 
 

- digitale camera’s  
- powerpoint 
- speciale toetsenborden 
- kinderbrowser 
- digitaal schoolbord 
- anders, namelijk ………………………… 
 

Bent u tevreden over de ict-infrastructuur op school? Zijn 
er knelpunten (computers, internet, intern netwerk, 
andere apparatuur) 

…………………………………………… 
 
 

 
6. Samenwerking & ondersteuning  
Worden leidsters / leerkrachten ondersteund bij het gebruik 
van ict voor educatieve doeleinden?  
Hoe?  
 

- technische hulp als computers of netwerk 
haperen 

- pedagogisch-didactische ondersteuning 
(b.v. goede voorbeelden van ict en 
didactiek)  

 

Door wie wordt deze ondersteuning geboden?  
 

Intern: …………  
Extern: ………… 
 

Is er samenwerking op het gebied van ict met andere scholen / 
psz of met andersoortige instellingen? 
 

……………………………………………………… 

Hoe verloopt de samenwerking en ondersteuning? Bent u 
hierover tevreden? Zijn er knelpunten? 

……………………………………………………… 
 
 

 
7. Innovaties  

Hebben er het afgelopen jaar vernieuwingen 
plaatsgevonden in groep 1 en 2 op het gebied van ict? 

ja / nee 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

Zijn er voor dit jaar vernieuwingen gepland in groep 1 en 
2 op het gebied van ict? 
 

ja / nee 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
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8. Effecten  

 
Ziet u effecten van het ict-gebruik op de kinderen? 
Welke effecten worden tot nu toe waargenomen? Hoe 
worden die effecten vastgesteld? 
 

 
ja / nee 
……………………………………………………… 
………………………………………………………  
 
 

Welke verwachtingen heeft u van effecten van het ict-
gebruik op de kinderen? 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
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Bijlage 2 Checklist observaties 

 
Instructie:  
De checklist dient ingevuld te worden voor elk kind of elk tweetal dat met de computer werkt. Dit geldt 
voor de drie onderdelen ‘vooraf’, ‘tijdens’ en ‘na’. Het nagesprek wordt gevoerd over alle kinderen / 
kinderen tweetallen die tijdens observatie aan de computer hebben gewerkt. 
 
Vooraf 
  
 1. De leidster/leerkracht helpt de kinderen bij:  

 starten computer 
 uitzoeken spelletjes/software 
 starten spelletjes/software 

 
toelichting: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Geeft de leidster/leerkracht instructie over het programma? 
 nee 
 ja 

 
3. Controleert de leerkracht of de apparatuur naar behoren werkt? 
 nee 
 ja 

 
 4. Wie bepaalt wie er op de computer mag? 

 leidster/leerkracht  
 kinderen  
 combinatie / overleg 

 
toelichting: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Wie bepaalt welk programma wordt gebruikt? 
 leidster/leerkracht  
 kind  
 combinatie / overleg 

 
toelichting: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Gebruikte software: 
 taal: …………………………………………………………… 
 rekenen: ……………………………………………………… 
 overig: ……………………………………………………… 

 
7. Worden andere ICT-middelen gebruikt dan de computer? 
 nee 
 ja: ……………………………………………………… 

 
 
Tijdens 
 
 8. De kinderen werken:  

 individueel ⇒ volgende vraag is niet van toepassing 
 in tweetallen 
 anders.: …………………………………………………………… 

 
8a. Bij meerdere kinderen: 

 De kinderen werken:  
 om de beurt aan een taak 
 samen aan een taak 
 anders.: …………………………………………………………… 

 
 9. Hoe doelgericht werken de kinderen:  

 ze werken doelgericht aan de taken/opdrachten  
 ze gaan over op iets anders, voordat de taak is afgerond 
 ze werken wel aan de computer, maar niet taakgericht 
 ze doen andere dingen  
 anders.: …………………………………………………………… 

 
 10. Vragen de kinderen om hulp? 

 nee 
 ja, … keer 

 
11. Hoe verloopt de interactie tussen de kinderen?  
 
 samen één van 

beiden 
om de 
beurt 

anders 

plannen activiteiten     
gebruik muis / toetsenbord     
opdrachten oplossen     
problemen oplossen     
hulp vragen     
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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12. De leidster/leerkracht: 
 geeft technische ondersteuning tijdens het werken met de computer 
 stelt de kinderen vragen naar aanleiding van hun activiteiten 
 geeft de kinderen feedback naar aanleiding van hun activiteiten 
 begeleidt het samenwerken (in tweetallen) aan de computer  
 anders.: …………………………………………………………… 

 
Toelichting 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
13. Hoe lang werkt het kind / werken de kinderen aan de computer?  …… minuten 

 
 

14. Bij tweetallen: is de tijd tussen beide ongeveer gelijk verdeeld? ……………………… 
 
 
 15. De kinderen zijn (scoren op een vijfpuntsschaal):  

 betrokken  … 
 taakgericht … 
 enthousiast … 
 competitief … 
 coöperatief … 
 anders.: …………………………………………………………… 

 
toelichting: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Na 
 
 16. Is er na het werken aan de computer een aansluitende activiteit?  

 nee 
 ja.: …………………………………………………………… 

 
 17. Praat de leerkracht na met de kinderen nadat zij aan de computer hebben gewerkt?  

 nee 
 ja 

 
Toelichting.: …………………………………………………………… 
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Leidraad nagesprek  
 
Het doel van het nagesprek is tweezijdig:  
- Achterhalen of hetgeen geobserveerd is uitzondering of vast gebruik is. De observatoren vertellen 

over elk onderwerp kort wat ze gezien en vragen vervolgens hoe dit ‘in het algemeen’ toegaat.  
Achterhalen of hetgeen geobserveerd is tot stand is gekomen dankzij onderwijskundig 
leiderschap. De observator vraagt na of de gemaakte keuzes voortkomen uit eigen initiatief van de 
leidster/leerkracht of uit afspraken / instructies die vanuit de schoolleiding komen.  

 
Doel en planning 
 
 1. Wie bepaalt doorgaans wie er op de computer / met ICT-middelen gaat spelen? 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………  
 
 2. Wie bepaalt doorgaans wat er op de computer / met ICT-middelen wordt gespeeld? 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………  
 
 3. Sluiten ICT-activiteiten aan bij andere activiteiten in de groep?  
 
 ………………………………………………………………………………………………………………  
 
 4. Wat was het specifieke doel van de geobserveerde ICT-activiteiten? 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………  
 
 5. Welke programma’s worden het meest gebruikt, welke het minst? 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
Houding kinderen 
  
 6. Houding: hoe vinden kinderen het om met de computer te werken (in vergelijking met andere 

activiteiten?  
 ………………………………………………………………………………………………………………  
 
Interactie  
 
 7. Interactie tussen kinderen: hoe verloopt dit  doorgaans: individueel / in tweetallen; ieder voor 

zich of samenwerken?  
  
 ………………………………………………………………………………………………………………  
 
 8. Interactie tussen leidster/leerkrachten en kinderen: hoe verloopt dit  doorgaans:  

waarbij worden kinderen geholpen:  
 
  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 9. In hoeverre krijgen de kinderen feedback / worden er vragen gesteld:  
 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 


