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Inleiding 
 
Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), educatieve 
programma’s voor kinderen in peuterspeelzalen en in groep 1 en 2 van de basisschool. VVE vormt 
een belangrijke pijler van het onderwijsachterstandenbeleid. Vroeg starten bij het terugdringen van 
onderwijsachterstanden is namelijk effectiever dan het bestrijden ervan op latere leeftijd (Meij, 
Mutsaers & Pennings, 2009). Eenmaal opgelopen onderwijsachterstanden kunnen moeilijk ingehaald 
worden (Van Kampen, Kloprogge, Rutten & Schonewille, 2005). Veel VVE-programma’s richten zich 
met name op het bevorderen van de taalontwikkeling. Dit komt omdat  taalachterstanden worden 
gezien als belangrijke veroorzakers van onderwijsachterstanden.  
 
Bij VVE gaat het vooral om het bewust stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, om het 
systematisch hanteren van een methodische aanpak, om het werken vanuit een visie en om het 
beschikken over gedetailleerde kennis en vaardigheden om dit alles in methodisch handelen om te 
zetten. Wat opvalt is 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). 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 een zinvolle aanvulling zijn op het 
methodisch en systematisch stimuleren van de taalontwikkeling. In het kader van deze literatuurstudie 
omvat het begrip ICT o.a. computers, laptops, digitale schoolborden en softwareprogramma’s. Uit 
verschillende onderzoeken is gebleken dat de inzet van ICT bevorderlijk is voor de taalontwikkeling 
van jonge kinderen (De Jong & Bus, 2004; Plowman & Stephen, 2003; Mioduser, Tur-Kaspa & Leitner, 
2000; Segers & Verhoeven, 2002). Ondanks de potentie van ICT voor het stimuleren  van de 
taalontwikkeling van jonge kinderen, zijn er nog steeds veel praktijksituaties waarin positieve effecten 
achterwege blijven. Het inzetten van de computer tijdens vrij spelen leidt vaak tot niet-productieve 
interacties (Plowman & Stephen, 2007). Ook het integreren van ICT in de bestaande VVE-praktijk is 
een complexe aangelegenheid, waarmee nog veel winst te behalen valt.  
 
Zoals de deskundigheid van de leerkracht en de kwaliteit van de leerkracht-kind interacties bepalend 
zijn voor de effectiviteit van VVE-programma´s, zou dit ook het geval kunnen zijn voor het effectief 
inzetten van ICT binnen deze programma’s. 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 (Shamir & Korat, 2006).  
 
Om goede keuzes te kunnen maken met betrekking tot het effectief inzetten van ICT binnen VVE, 
moet de leerkracht weten wat de mogelijkheden van ICT zijn binnen de eigen specifieke VVE-praktijk. 
Kennis over effectief ICT gebruik is altijd afhankelijk van de context waarbinnen ICT gebruikt wordt 
(Koehler, Mishra & Yahya, 2007). Binnen deze context neemt de pedagogische/didactische 
benadering die de leerkracht gebruikt voor het stimuleren van de taalontwikkeling en de manier 
waarop ICT wordt ingezet ter ondersteuning van de taalontwikkeling een belangrijke plaats in.  
 
Omdat de deskundigheid en de kennis van de leerkracht zo bepalend is voor de effectiviteit van VVE, 
zal in deze literatuurstudie gezocht worden 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?”   
 
Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag is een aantal deelvragen geformuleerd, die 
beantwoord moeten worden, voordat de hoofdvraag beantwoord kan worden. 

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? 
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Leeswijzer 
  
Deze literatuurstudie begint met een beschrijving van de methoden die zijn gebruikt om de deelvragen 
en hoofdvraag te beantwoorden. Er zal daarbij de nadruk liggen op de manier waarop er literatuur 
verzameld is en uit welke bronnen deze literatuur afkomstig is.  
 
In het eerste hoofdstuk ‘ICT gebruik binnen VVE‘ staan de mogelijkheden van ICT voor VVE centraal. 
In dit hoofdstuk zal de deelvraag ‘Wat zijn de mogelijkheden van ICT voor VVE?’ beantwoord worden.  
 
In het tweede hoofdstuk ‘Het stimuleren van de taalontwikkeling van jonge kinderen met behulp van 
ICT’ wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden van ICT voor het stimuleren van de taalontwikkeling 
van jonge kinderen. In dit hoofdstuk zal de deelvraag ‘Hoe kan de taalontwikkeling van jonge kinderen 
gestimuleerd worden met behulp van ICT?’ beantwoord worden.  
 
In het derde hoofdstuk ‘Didactische benadering voor het ondersteunen van ICT gebruik’ wordt er 
dieper ingegaan op de traditionele en constructivistische benadering en het type ICT gebruik dat 
hieruit voortvloeit. In dit hoofdstuk zal de deelvraag ‘Hoe beïnvloedt de didactische benadering het 
ICT-gebruik?’ beantwoord worden. 
 
In het vierde hoofdstuk ‘Effectieve supervisie door de leerkracht tijdens ICT gebruik ter bevordering 
van de interactie’ wordt er aandacht besteed aan de supervisie van de leerkracht tijdens ICT gebruik. 
In dit hoofdstuk zullen de deelvragen ‘Hoe kan de leerkracht het ICT gebruik ter bevordering van de 
taalontwikkeling het beste ondersteunen?’ en ‘Hoe kan de leerkrachtondersteuning tijdens het ICT 
gebruik ter bevordering van de taalontwikkeling in kaart gebracht worden’ beantwoord worden.  
 
In het vijfde hoofdstuk ‘ICT integratie in de onderwijspraktijk’ wordt beschreven op welke manieren ICT 
effectief in de onderwijspraktijk geïntegreerd kan worden, hierbij rekening houdend met de 
mogelijkheden van ICT, de onderwijsinhouden van beginnende geletterdheid en de pedagogiek van 
de leerkracht. In dit hoofdstuk zullen de deelvragen ‘Hoe kan de leerkracht het ICT gebruik integreren 
in de VVE-onderwijspraktijk?’ en ‘Hoe kan de ICT integratie in de onderwijspraktijk in kaart gebracht 
worden?’ beantwoord worden. 
 
In het zesde hoofdstuk zullen deze conclusies op de deelvragen van hoofdstuk 1 t/m 5 worden 
samengenomen, zodat er een eindconclusie gegeven kan worden. Met deze eindconclusie wordt er 
een antwoord gegeven op de hoofdvraag van deze literatuurstudie.  
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Methode 
 
Zoals in de inleiding al naar voren kwam zal er in deze literatuurstudie antwoord worden gegeven op 
de hoofdvraag “Hoe kan de leerkracht ICT-gebruik dat gericht is op het bevorderen van de 
taalontwikkeling van jonge kinderen begeleiden en integreren met de bestaande VVE-praktijk?”. Om 
antwoord te krijgen op deze hoofdvraag en op de deelvragen is er naar boeken en artikelen gezocht 
die van toepassing zijn op het onderwerp van het onderzoek. In tabel 1 staan de gebruikte 
zoektermen die zijn gebruikt om relevante literatuur te verzamelen.  
 
Concept Engelse zoektermen Nederlandse zoektermen 
VVE 
 

Kindergarten 
Preschool education; pre-school 
Early childhood education  
Pre-schoolers education 
Young children 

Peuterspeelzaal;kinderopvang 
Voorschools onderwijs  
Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) 
Kleuteronderwijs 
Jonge kinderen 

Vroege (taal) 
ontwikkeling 

(Early) literacy 
(Emergent) literacy 
Child development 
Linguistic skills 
Interaction 
Vocabulary 

(Vroege) taalontwikkeling 
Beginnende geletterdheid 
Ontwikkeling van kinderen 
Taal vaardigheden 
Interactie 
Woordenschat 

ICT ICT 
Computers 
Information technology 
Information and communication 
technology 
Educational technology 
Multimedia 
Technology integration 
New technologies 

ICT 
Computers 
Informatietechnologie 
Informatie- en communicatietechnologie 
 
ICT-toepassingen 
Multimedia 
Technologie integratie 
Nieuwe technologie 

Leerkracht 
supervisie 

(Teacher) supervision 
Scaffolding 
Teaching methods 
Pedagogy 
Didactics 
Support 
Teacher role 

(Leerkracht) supervisie 
Begeleiding 
Onderwijsmethoden 
Pedagogiek 
Didactiek 
Begeleiding 
Leerkracht/docent rol 

ICT 
integratie 

ICT integration ICT integratie 

Tabel 1: Gebruikte zoektermen 
 
Er is gezocht in de catalogus van de Universiteit Twente en de databases van Picarta, Scopus, Eric en 
Web of Science naar relevante literatuur. De opgestelde zoektermen zijn in verschillende combinaties 
ingevoerd in de databases. De zoektocht is uitgebreid met het zoeken in relevante tijdschriftbestanden 
zoals de Early Childhood Research Quarterly. Daarnaast is gezocht naar referenties vanuit de 
referentielijst van gevonden artikelen.  
 
Doordat er veel verschillende combinaties van zoektermen zijn gebruikt, is er een grote hoeveelheid 
aan literatuur gevonden. De gevonden literatuur is aan de hand van de deelvragen gesorteerd op 
onderwerp. Nadat de gevonden literatuur is onderverdeeld in onderwerpen die betrekking hebben op 
de verschillende deelvragen, is er een onderverdeling gemaakt in verschillende soorten teksten zoals 
empirisch onderzoeken, literatuurstudies, wetenschappelijke informerende boeken, informerende 
studieboeken. Er is op gelet dat er een goede mix was van verschillende soorten teksten. Er zijn 
uiteindelijk 23 empirische onderzoeken geselecteerd, 8 literatuurstudies, 3 informerende studieboeken 
en 14 informerende teksten geselecteerd.  
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1  ICT gebruik binnen VVE 
 
Computers en andere ICT toepassingen spelen een belangrijke rol in de huidige samenleving. In 2004 
bezat 73 procent van de Nederlandse huishoudens een computer (CBS, 2008). Deze cijfers 
benadrukken dat de computer steeds meer onderdeel uitmaakt van de thuisomgeving waarin jonge 
kinderen tegenwoordig opgroeien. Echter niet alleen in de thuisomgeving van jonge kinderen neemt 
het computerbezit toe. Ook binnen het Nederlandse basisonderwijs is ICT de laatste jaren in steeds 
grotere mate doorgedrongen. Naar aanleiding van de Vier in Balans Monitor van Kennisnet (2008) 
blijkt dat de beschikbaarheid van computers voor leerlingen in het basisonderwijs sterk is toegenomen 
en dat 48 procent van de basisscholen beschikt over een digitaal schoolbord. Daarnaast is 15 procent 
van de leermaterialen in het basisonderwijs digitaal. De belangrijkste opbrengsten van ICT zijn 
volgens Kennisnet (2008) dat leerlingen meer, sneller en met meer plezier leren en dat de motivatie 
en het zelfvertrouwen bij leerlingen toeneemt. ICT kan ondersteuning bieden voor verschillende 
didactische benaderingen, zoals kennisoverdracht en kennisconstructie. Ook bevordert ICT het 
zelfstandig werken en samenwerkend leren en heeft ICT een positief effect op leerprestaties van goed 
en zwak presterende leerlingen.  
 
ICT kan binnen het onderwijs worden ingezet voor het realiseren van meerdere doelen. Vanuit een 
socio-economisch standpunt is het doel van ICT gebruik in het onderwijs om leerlingen voor te 
bereiden op een kennissamenleving, waarin digitale geletterdheid een belangrijke plaats inneemt. 
Vanuit een educatief standpunt is het doel van ICT gebruik om ICT in te zetten voor het verbeteren 
van leerresultaten van leerlingen (Tondeur, Van Braak & Valcke, 2007). ICT kan vanuit dit standpunt 
worden ingezet ter ondersteuning van bestaande onderwijsleerprocessen of als katalysator voor 
nieuwe vormen van leren en instructie. De meerwaarde van ICT zal in dit hoofdstuk vooral betrekking 
hebben op de manier waarop ICT een bijdrage kan leveren aan het leerproces en niet andersom, dat 
de mogelijkheden van ICT het uitgangspunt vormen voor de manier waarop ICT wordt ingezet. 
 
Er wordt veel gesproken over de potentie van ICT binnen VVE. Tegenstanders van ICT hebben het 
over een verspilling van tijd en geld en een vermindering van de leerervaringen van kinderen 
(Sutherland, Armstrong & Barnes, 2004). Voorstanders van ICT binnen VVE spreken over voordelen 
van ICT en laten voorbeelden zien van praktijksituaties waarin ICT bijdraagt aan de ontwikkeling van 
jonge kinderen (zie Plowman & Stephen, 2003; De Jong & Bus, 2004; Mioduser, Tur-Kaspa & Leitner, 
2000; Segers & Verhoeven, 2002; Voogt & McKenney, in press). Deze voorstanders stellen dat de 
inzet van ICT onder bepaalde voorwaarden veel voordelen kan hebben binnen het onderwijs en dat er 
alleen negatieve effecten optreden als ICT niet op de juiste manier wordt geïntegreerd in het onderwijs 
of wanneer er sprake is van een leerkracht die het ICT gebruik onvoldoende ondersteunt. De 
meerwaarde van ICT wordt bepaald door de manier waarop het wordt toegepast, zoals geldt voor elk 
leermiddel dat binnen het onderwijs wordt ingezet (Van Scoter & Boss, 2002). Dit wordt eveneens 
bevestigd door het NAEYC (1996) dat benadrukt dat computers ingezet moeten worden op een 
manier die aansluit bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Wanneer dit niet het geval is werkt de inzet 
van computers averechts op de ontwikkeling van kinderen.  
 
Voor het creëren van leer- en samenwerkingsmogelijkheden is het dus erg belangrijk dat ICT aansluit 
bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Op deze manier levert ICT een bijdrage aan de ontwikkeling 
van cognitieve en sociale vaardigheden van jonge kinderen (NAEYC, 1996). Om deze reden is het in 
elke onderwijssituatie een vereiste dat het professionele oordeel van de leerkracht bepaalt of een 
bepaald ICT gebruik aansluit bij de ontwikkeling van jonge kinderen en of het aansluit bij het individu 
en de cultuur. Een goede onderwijspraktijk wordt gekenmerkt door de inzet van leermiddelen om een 
bepaald doel te bereiken. Het leerdoel moet het uitgangspunt vormen voor de keuze voor een bepaald 
ICT programma. Wanneer de software aansluit bij de ontwikkeling van jonge kinderen kan het jonge 
kinderen betrekken in creatief spel, verfijning van vaardigheden, oplossen van problemen en 
conversaties (NAECY, 1996). 
 
Wat eveneens belangrijk is voor het creëren van leermogelijkheden met behulp van ICT, is de 
integratie van ICT in de reguliere leeromgeving waarbij ICT gebruikt kan worden als één van de vele 
opties om het leren van jonge kinderen te ondersteunen (NAEYC, 1996). Als ICT is geïntegreerd in de 
reguliere leeromgeving kunnen verschillende leermiddelen elkaar aanvullen. Om de integratie van ICT 
in de reguliere onderwijspraktijk te bevorderen kunnen computers in de klas geplaatst worden waar ze 
voor alle kinderen zichtbaar zijn, in plaats van buiten de klas (NAEYC, 1996). ICT kan eveneens 
geïntegreerd worden in de dagelijkse routine van klassenactiviteiten. Als ICT bewust wordt ingezet en 
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geselecteerd voor het bereiken van bepaalde doelen kan het een verrijking zijn van de 
curriculuminhouden.  
 
Wat ook belangrijk is voor effectief ICT-gebruik, is dat de schoolorganisatie ondersteuning aan de 
leerkrachten biedt, dat de technische voorzieningen op orde zijn en dat het ICT gebruik aansluit bij de 
visie op onderwijs (Kennisnet, 2008). Deze randvoorwaarden voor effectief ICT gebruik zijn 
samengevat in het Vier in  Balans model van Kennisnet. Dit model stelt dat effectief gebruik van ICT in 
het onderwijs draait om een evenwichtige inzet van vier bouwstenen: visie, deskundigheid, digitaal 
leermateriaal en ICT-infrastructuur. Om dat te bereiken is leiderschap van het management vereist en 
moeten er mogelijkheden zijn voor samenwerking met andere professionals (Kennisnet, 2008). 
 
Als is voldaan aan de voorwaarden voor effectief ICT gebruik zoals in de vorige alinea’s is 
beschreven, biedt ICT binnen VVE veel mogelijkheden voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Een 
belangrijke meerwaarde van ICT is dat het bevorderlijk is voor de actieve betrokkenheid bij het 
leerproces, voor het samenwerkend leren, voor het geven van frequente en directe feedback en voor 
het maken van connecties met echte en realistische contexten (Van Scoter & Boss, 2002). ICT biedt 
eveneens meer mogelijkheden voor reflectie en revisie. Daarnaast maakt ICT het mogelijk om het 
leerproces beter aan te laten sluiten op de individuele verschillen van leerlingen (differentiatie) en 
biedt de mogelijkheid om de leerstof te visualiseren en auditief te ondersteunen. (Van Scoter & Boss, 
2002). Kortom, ICT stimuleert het actieve leren van jonge kinderen in een authentieke situatie. 
 
ICT kan jonge kinderen ook helpen en ondersteunen bij het uitbreiden van vaardigheden. ‘Sprekende’ 
tekstverwerkingsprogramma’s kunnen jonge kinderen bijvoorbeeld helpen bij het doen van 
ontdekkingen tijdens het spel met taal. Door tekstverwerkingsprogramma’s te gebruiken kunnen 
kinderen eerder en makkelijker schrijven dan met pen en papier (Van Scoter & Boss, 2002). De 
presentatie van digitaal leermateriaal met betrekking tot beginnende geletterdheid op de computer 
biedt eveneens interactieve kenmerken die bevorderlijk zijn voor het ontwikkelen van beginnende 
geletterdheid, zoals een optie die het kind kan aanklikken om de tekst hardop voor te laten lezen 
(Parette, Hourcade, Dinelli & Boeckmann, 2009). ICT is ook intrinsiek aantrekkelijk is voor jonge 
kinderen, omdat de geluiden en (bewegende) beelden de aandacht van het kind trekken (NAEYC, 
1996). Daarnaast kan het kind tijdens het ICT gebruik zelf het werktempo kiezen. Een ander voordeel 
van ICT is dat kinderen een proces of activiteit zo vaak als ze willen kunnen herhalen en kunnen 
experimenteren met variaties (NAEYC, 1996).  
 
1.1 Conclusie 
Computers en andere ICT toepassingen doen steeds meer hun intrede in de Nederlandse 
huishoudens en basisscholen en maken daarom deel uit van de leefwereld van jonge kinderen. In 
deze literatuurstudie zal de nadruk liggen op de manier waarop ICT binnen VVE een bijdrage kan 
leveren aan het leerproces.  
 
Er wordt veel gesproken over de potentie van ICT binnen het onderwijs. Voorstanders van ICT in het 
onderwijs laten voorbeelden zien van praktijksituaties waarin ICT bijdraagt aan de ontwikkeling van 
jonge kinderen. De meerwaarde van ICT wordt in veel gevallen bepaald door de manier waarop het 
wordt toegepast, zoals geldt voor elk leermiddel dat binnen het onderwijs wordt ingezet. Voor het 
creëren van leer- en samenwerkingsmogelijkheden met behulp van ICT is het erg belangrijk dat ICT 
aansluit bij de ontwikkeling van jonge kinderen en dat ICT is geïntegreerd in de reguliere 
leeromgeving, waarbij ICT wordt gebruikt als één van de vele opties om het leren van jonge kinderen 
te ondersteunen. Wat eveneens belangrijk is voor de effectieve inzet van ICT is dat de 
schoolorganisatie ondersteuning biedt, dat de technische voorzieningen op orde zijn en dat het ICT 
gebruik aansluit bij de visie op onderwijs.   
 
Als is voldaan aan de voorwaarden voor effectief ICT gebruik, biedt ICT binnen VVE veel 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Enkele voordelen van ICT voor de 
ontwikkeling van jonge kinderen zijn de verschillende presentatiemogelijkheden en de interactiviteit 
van het leermateriaal, de controle die het kind heeft tijdens het leerproces, de frequente en directe 
feedback die wordt geboden, de differentiatiemogelijkheden voor de individuele leerbehoeften, het 
herhalingsaanbod en de connecties die met behulp van ICT gemaakt kunnen worden met echte en 
realistische contexten. Hierdoor worden mogelijkheden gecreëerd voor samenwerken en actief leren 
in een authentieke situatie.  
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2 Het stimuleren van de taalontwikkeling van jonge  
kinderen met behulp van ICT   

 
Onderzoek naar de manier waarop de taalontwikkeling van jonge kinderen gestimuleerd kan worden 
was in het verleden vooral gebaseerd op print of boeken. Deze onderzoeken bevatten vooral kennis 
over het aanleren van het alfabet, fonologische gewaarwording, print gewaarwording, het omgaan met 
boeken, schrijven en het praten over teksten (Hill & Nichols, 2006). In de 21e eeuw komen jonge 
kinderen echter voortdurend in aanraking met een veelvoud aan tekens en multimedia symbolen, 
zoals videoclips, muziek, geluidseffecten, iconen en tekst in geprinte documenten. Deze tekens en 
symbolen doen zich voor in verschillende vormen (taalkundig, auditief, visueel, artistiek). De nieuwe 
technologieën die deze veelvoud aan tekens, symbolen en verschijningsvormen mogelijk maken 
hebben dan een impact op leren en instructie. ICT biedt namelijk nieuwe mogelijkheden voor 
ondersteunende auditieve verhalen, het uitspreken van woorden, het voorlezen van tekst, visuele 
animaties, demonstraties en prompts (Hill & Nichols, 2006).  
 
Voordat er wordt ingegaan op de mogelijkheden van ICT voor het stimuleren van de taalontwikkeling, 
zal er eerst kort ingegaan worden op hoe de taal van jonge kinderen zich ontwikkelt. Ontluikende en 
beginnende geletterdheid zijn twee fases in de taalontwikkeling die jonge kinderen doorlopen. Daarom 
zal allereerst beschreven worden wat ontluikende en beginnende geletterdheid inhoudt en wat de 
tussendoelen zijn voor het proces van beginnende geletterdheid. Ook zal de rol van sociale interactie 
tijdens de taalontwikkeling van jonge kinderen toegelicht worden. Vervolgens is een inventarisatie 
gemaakt van de effecten die ICT volgens recente onderzoeken heeft op de taalontwikkeling. Dit 
hoofdstuk eindigt met een deelconclusie hoe de taalontwikkeling van jonge kinderen gestimuleerd kan 
worden met behulp van ICT.  
 
2.1 Beginnende geletterdheid 
In de huidige kennissamenleving is het belang van lezen en schrijven erg belangrijk. Een 
kennissamenleving kenmerkt zich namelijk door een toename in de hoeveelheid beschikbare kennis 
en de toename in de snelheid van de kennisontwikkeling (Popkema, Wilhelm & Boersma, 2007). 
Iemand die de lees- en schrijfvaardigheden niet goed beheerst kan in een kennissamenleving niet 
naar behoren functioneren. Vandaar ook dat het één van de belangrijkste taken van het 
basisonderwijs is om kinderen goed te leren lezen en schrijven, oftewel om ze geletterd te maken. 
Geletterdheid kan omschreven worden als ‘de bekwaamheid om op een effectieve en efficiënte wijze 
te lezen en te schrijven en om schriftelijk op een adequate manier te communiceren’ (Verhoeven & 
Aarnoutse, 1999). Bij het ontwikkelen van geletterdheid leren jonge kinderen om spreken, luisteren, 
lezen en schrijven te integreren (Van Scoter & Boss, 2002). Verhoeven en Aarnoutse (1999) 
onderscheiden drie fasen van geletterdheid, namelijk ontluikende, beginnende en gevorderde 
geletterdheid.  
 
De fase van ontluikende geletterdheid omvat de periode van 0 tot 4 jaar en heeft betrekking op de 
voorschoolse periode, waarin kinderen de basisprincipes van taal leren (Verhoeven & Aarnoutse, 
1999). Ze leren mondeling te communiceren, te spreken en te luisteren. Mondelinge taal staat aan de 
basis van het ontwikkelen van geletterdheid, waarin print een belangrijke plaats inneemt. In deze jaren 
maken kinderen kennis met geschreven taal in de vorm van onder andere prentenboeken, 
voorleesverhalen, beeldverhalen, pictogrammen, logo’s en letters. Vandaar dat het belangrijk is dat 
jonge kinderen in deze periode worden ondergedompeld in een printrijke omgeving, waarin ze 
betekenisvolle ervaringen kunnen opdoen met print (Hill & Nichols, 2006).  
 
De fase van beginnende geletterdheid omvat de periode van groep 1 tot en met groep 3, waarin 
kinderen de basisprincipes van lezen en schrijven leren (Verhoeven & Aarnoutse, 1999). In het 
stadium van beginnende geletterdheid ontdekken kinderen het geheim van het schrijft, namelijk dat 
letters klanken weergeven, het zogenaamde alfabetisch principe. Ook leren ze om letters in klanken 
om te zetten en er betekenis aan te geven. Kortom, kinderen worden zich in de fase van beginnende 
geletterdheid gewaar van de principes van het alfabet, ze maken kennis met geschreven taal, ze 
herkennen functies van geschreven taal, ze krijgen inzicht in het verband tussen gesproken en 
geschreven taal en ze leren elementaire leeshandelingen uit te voeren (Verhoeven & Aarnoutse, 
1999). 
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De fase van gevorderde geletterdheid omvat de periode van groep 4 tot en met groep 8, waarin 
kinderen steeds meer grip en controle krijgen op hun eigen leesgedrag en leren ervaringen en 
informatie op te schrijven en schriftelijk te communiceren met anderen (Verhoeven & Aarnoutse, 
1999). In deze fase leren kinderen woorden zo snel mogelijk te herkennen en de betekenis van 
verschillende soorten teksten te begrijpen.  
 
In deze literatuurstudie zal de nadruk gelegd worden op de fase van beginnende geletterdheid. Deze 
fase vormt een voorbereiding op de gevorderde geletterdheid. Bij effectieve stimulering van 
beginnende geletterdheid worden schrijven en lezen geïntegreerd. Beginnende geletterdheid wordt 
gestimuleerd door ervaringen die betekenisvolle interactie met mondelinge en geschreven taal 
mogelijk maakt en bevordert (Parette, Hourcade, Dinelli & Boeckmann, 2009). Vijf effectieve 
elementen bij het stimuleren van de taalontwikkeling van jonge kinderen zijn fonologische 
gewaarwording, spraakklanken, ontwikkeling van vocabulaire, leesvaardigheid en mondelinge 
leesvaardigheid en strategieën voor begrijpend lezen (Hill & Nichols, 2006).  
 
Tijdens de fase van beginnende geletterdheid krijgen kinderen in een rijkgeletterde leeromgeving 
steeds meer belangstelling voor geschreven taal. Kinderen zien tijdens het voorlezen dat boeken van 
voor naar achteren worden gelezen en dat bladzijden van boven naar beneden worden gelezen en 
regels van links naar rechts. Ook gaan kinderen ervaren dat de afloop van verhalen vaak voorspeld 
kan worden, doordat verhalen een bepaalde opbouw hebben (Verhoeven & Aarnoutse, 1999). Door 
het afkijken van rolmodellen uit de leefomgeving van jonge kinderen, zoals ouders en de leerkracht,  
gaan kinderen ontdekken dat geschreven taal verschillende functies kan vervullen. Het kind ziet dat 
de leerkracht informatie op het bord of op papier schrijften dat ouders boodschappenlijstje maken of 
brieven, kaarten of mails schrijven. Door het voorlezen en voorschrijven krijgen de kinderen steeds 
meer zicht op het verband tussen gesproken en geschreven taal (Verhoeven & Aarnoutse, 1999). Ze 
ontdekken dat geschreven woorden kunnen worden uitgesproken en dat gesproken woorden kunnen 
worden opgeschreven. Ook leren ze dat zinnen uit woorden bestaan en woorden uit klankgroepen en 
klanken. Hieraan verbonden is het principe van het alfabetisch schrift, namelijk het idee dat een 
bepaalde klank en een bepaalde letter wordt weergegeven.  
 
De tussendoelen voor beginnende geletterdheid, zoals geformuleerd door Verhoeven en Aarnoutse 
(1999), geven een goede samenvatting van het proces van beginnende geletterdheid bij jonge 
kinderen. Hierbij is het belangrijk om te realiseren dat het ontwikkelen van beginnende geletterdheid 
bij jonge kinderen niet chronologisch verloopt, maar een dynamisch en doorlopend proces is, waarbij 
verschillende tussendoelen meerdere malen en telkens op een iets hoger niveau worden doorlopen. 
De tussendoelen voor beginnende geletterdheid zijn als volgt:    

1) Boekoriëntatie. Kinderen begrijpen dat illustraties en tekst samen een verhaal vertellen en 
weten dat verhalen een opbouw hebben en wat de eigenschappen van een boek zijn. 

2) Verhaalbegrip. Kinderen begrijpen de taal van boeken, zijn in staat conclusies te trekken en 
voorspellingen te doen en kunnen het verhaal naspelen en navertellen. 

3) Functies van geschreven taal. Kinderen weten dat geschreven taal een communicatief doel en 
een permanent karakter heeft en dat symbolen verwijzen naar taalhandelingen. Kinderen 
maken onderscheid tussen lezen en schrijven. 

4) Relatie tussen gesproken en geschreven taal. Kinderen weten dat gesproken woorden 
vastgelegd kunnen worden en dat geschreven woorden kunnen worden uitgesproken. 
Kinderen kunnen globale eenheden lezen en schrijven (zoals eigen naam en namen van voor 
het kind belangrijke personen/dingen) 

5) Taalbewustzijn. Kinderen kunnen woorden in zinnen onderscheiden en maken onderscheid 
tussen de vorm en betekenis van woorden. Kinderen verdelen woorden in klankgroepen, 
reageren op klankpatronen en onderscheiden fonemen als de kleinste klankeenheid.  

6) Alfabetisch principe. Kinderen ontdekken dat woorden zijn opgebouwd uit klanken, dat letters 
met die klanken corresponderen en leggen de foneem-grafeemkoppeling.  

7) Functioneel schrijven en lezen. Kinderen schrijven functionele teksten en lezen zelfstandig 
prentenboeken en eigen en andermans teksten. 

8) Technisch lezen en schrijven, start. Kinderen kunnen de meeste letters fonetisch benoemen 
en klankzuivere (km-, mk- en mkm-)woorden schrijven en ontsleutelen zonder eerst de 
afzonderlijke letters te verklanken. 

9) Technisch lezen en schrijven, vervolg. Kinderen lezen, spellen en herkennen steeds meer 
automatisch klankzuivere woorden en korte woorden met afwijkende spellingspatronen of 
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meerdere lettergrepen. Kinderen maken gebruik van een breed scala van 
woordidentificatietechnieken. 

10) Begrijpend lezen en schrijven. Kinderen zijn gemotiveerd verhalende en informatieve teksten 
en boeken zelfstandig te lezen en begrijpen eenvoudige verhalende en informatieve teksten. 
Kinderen gebruiken geschreven taal als communicatiemiddel. 

 
2.2 De rol van sociale interactie tijdens de taalontwikkeling 
Door sociale interactie maakt een kind zich complexe vaardigheden eigen die nodig zijn voor 
betekenisvolle leeractiviteiten (Van Scoter & Boss, 2002). Een kind leert door interacties met anderen 
en met de directe omgeving. In het werk van Piaget en Vygotsky wordt benadrukt dat het denken en 
de cognitie van kinderen is ingebed in een sociale context. Piaget stelt dat samenwerking de 
intellectuele ontwikkeling bevordert, doordat kinderen tijdens de samenwerking worden blootgesteld 
aan alternatieve ideeën. Door deze alternatieve ideeën in overweging te nemen leren kinderen om 
complexe vaardigheden en een kritische denkvermogen te ontwikkelen. Vygotsky (1978) benadrukt 
dat de ontwikkeling van het kind toeneemt door interactieve ervaringen, waarbij het kind deelneemt 
aan activiteiten die hij of zij nog niet alleen kan doen, maar wel succesvol kan uitvoeren door de hulp 
van een meer ervaren partner.  
 
Recente theorieën over taalontwikkeling benadrukken dat taalontwikkeling, naast cognitieve aspecten, 
inherent sociaal van aard is (Lomangino, Nicholson & Sulzby, 1999). Hierdoor worden de theorieën 
van Piaget en Vygotsky bevestigd, namelijk dat de taalontwikkeling is ingebed in een sociale context. 
Taalontwikkeling is afhankelijk van de capaciteit om sociale situaties te begrijpen en om eraan deel te 
nemen. Het ontstaan van linguïstische concepten wordt gevoed door de wens van het kind om deel te 
nemen aan de wereld, van waaruit interacties volgen (McKenney & Voogt, in press). Spel is een 
belangrijk middel om jonge kinderen te helpen bij het leren deelnemen aan sociale situaties en om de 
taalvaardigheden te ontwikkelen. ‘Net alsof’ spel draagt bij aan de beginnende geletterdheid (Van 
Scoter, 2008). 
 
In overeenstemming met de theorieën van Piaget en Vygotsky zal de ontwikkeling van kinderen 
toenemen tijdens het samenwerken, wanneer partners verschillende competentiegebieden hebben en 
positief deelnemen aan interacties tijdens discussies, waarbij vragen aan elkaar worden gesteld, 
uitgewerkte antwoorden worden verstrekt en de kinderen elkaar instructies geven (Lomangino, et al., 
1999). De kwaliteit van de talige uitwisselingen tussen kinderen en tussen kinderen en de leerkracht is 
bepalend voor de mate waarin de interacties bijdragen aan de ontwikkeling. De interacties die zich 
tijdens een activiteit voordoen spelen namelijk een kritische rol bij het ontstaan van begrip 
(Lomangino, et al., 1999). Door interactieve gesprekken van hoge kwaliteit uit te lokken, door de 
kinderen in kleine groepen te laten werken of d.m.v. de juiste vragen de denkontwikkeling te 
stimuleren, kan de taalontwikkeling van jonge kinderen gestimuleerd worden. Door het vertellen van 
verhalen en het voorlezen van boeken centraal te stellen en door alle andere activiteiten zoals het 
spreken en luisteren, het leren van woorden en het spelen met klanken en letters daaraan te 
koppelen, worden de mogelijkheden van kinderen op het gebied van taal en beginnende geletterdheid 
geprikkeld en verruimd (Aarnoutse, 2004).  
 
Sommige mensen zien technologie als iets dat sociale interactie en persoonlijke betrokkenheid 
minimaliseert. Uit onderzoek blijkt echter ook dat de computer mogelijkheden biedt voor sociale 
interactie (Van Scoter & Boss, 2002). Kinderen werken bijvoorbeeld liever met één of twee partners 
achter de computer dan dat ze alleen werken (Clements, Nastasi & Swaminathan, 1993). 
Samenwerking achter de computer bevordert de betrokkenheid en motivatie van kinderen 
(Lomangino, et al., 1999). Als kinderen achter de computer werken initiëren ze vaker interacties en 
doen dit op andere manieren dan wanneer ze pen en papier gebruiken of wanneer ze een puzzel 
maken of met de blokken spelen (NAEYC, 1996; Van Scoter & Boss, 2002). Kinderen wisselen ook 
vaker van beurt als ze achter de computer zitten en laten tegelijkertijd een hoger taalniveau en 
samenspel activiteit zien. Ze kunnen bijvoorbeeld met behulp van ICT ontdekkingen en creaties met 
elkaar delen (NAEYC, 1996).   
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2.3 Effecten van ICT op de taalontwikkeling van jonge kinderen 
Zoals in de inleiding al naar voren kwam, is de inzet van ICT bevorderlijk is voor de taalontwikkeling 
van jonge kinderen. Hieronder zullen de effecten van een aantal ICT-toepassingen op de 
woordenschat, het verhaalbegrip en schrijf- en leesvaardigheden van jonge kinderen beschreven 
worden.  
 
Effecten van ICT op de woordenschat 
Interactie tussen de computer en het kind kan helpen in het creëren van taalbewustzijn en het 
alfabetisch principe. Zo kan het luisteren naar een interactief verhaal op de computer en het doen van 
woordenschatspelletjes positieve effecten hebben op de woordenschat van kinderen (Segers & 
Verhoeven, 2002). Deze woordenspelletjes bevatten plaatjes uit een verhaal dat de kinderen daarvoor 
hebben gehoord op de computer. De kinderen krijgen vervolgens vanuit de computer de vraag om 
bepaalde objecten uit het plaatje aan te wijzen. Ook uit een vervolgstudie van Segers & Verhoeven 
(2003) blijkt dat het intensief trainen van de woordenschat van kinderen positieve effecten laat zien.  
De kinderen waren tijdens deze studie in staat om het programma zonder veel hulp te gebruiken.  
 
Effecten van ICT op het verhaalbegrip 
Voorlezen in de fase voordat kinderen leesinstructie krijgen, voorspelt hun latere taalbegrip en 
leesvaardigheid (Verhallen, Bus & De Jong, 2004). ICT kan gebruikt worden als een aantrekkelijke 
ondersteuning van het lezen en voorlezen. Op deze manier kan ICT een bijdrage leveren aan het 
bereiken van de tussendoelen die betrekking hebben op ‘boekoriëntatie’, ‘verhaalbegrip’ en 
‘begrijpend lezen’.  
 
Levende boeken  
Levende boeken zijn gedigitaliseerde prentenboeken met multimediakenmerken, zoals bewegende 
beelden, stemmen, geluidseffecten en muziek. De boeken zijn interactief, omdat de kinderen de muis 
kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot woorden die worden uitgesproken, passages die worden 
herlezen, illustraties die zijn geanimeerd en speciale effecten die visuele of auditieve reacties 
weergeven (Labbo, 2000). De interactie met de computer lijkt op de interactie met de leerkracht in die 
zin dat er tijdens het verhaal vragen worden gesteld die de kinderen prikkelen om goed na te denken 
over het verhaal om zo een antwoord op de vraag te kunnen geven. Ook kan de computer het kind 
feedback geven (vaak in de vorm van een persoon) waardoor het kind op weg wordt geholpen 
(Broekhof & Cohen de Lara, 2007). Het voordeel van levende boeken is dat kinderen vaker naar een 
verhaal kunnen luisteren, ook als er geen ouder of leerkracht in de buurt is.  
 
Kinderen met taalachterstanden hebben vaak een kleine woordenschat, waardoor de begrijpelijkheid 
van teksten wordt verminderd (Verhallen et al., 2004). Ook wordt het incidenteel leren van nieuwe 
woorden en zinsstructuren belemmerd door een te geringe woordenschat (Nagy, Anderson & Herman 
in Verhallen et al., 2004). In zulke gevallen kunnen digitale prentenboeken bijdragen aan de 
woordenschat en verhaalbegrip. Geanimeerde prenten en geluidseffecten compenseren namelijk 
meer dan statische prenten voor wat de kinderen nog niet begrijpen van de gesproken tekst 
(Verhallen et al., 2004). Uit onderzoek van Verhallen et al. (2004) en De Jong & Bus (2004) blijkt dat 
kinderen profijt hebben van elektronische prentenboeken op de computer. Als filmische effecten en 
geluiden de mondelinge tekst ondersteunen begrijpen jonge kinderen met een taalachterstand meer 
van verhaal en taal dan wanneer ze alleen statische platen zien (Verhallen et al., 2004). Nadat 
kinderen met een taalachterstand meerdere malen een verhaal hadden gehoord maakten ze 
vooruitgang in vocabulaire en zinstructuren en begonnen ze ook complexere aspecten van het verhaal 
te begrijpen. Uit het onderzoek van Verhallen et al. (2004) bleek wel dat herhaling een belangrijke rol 
speelt bij het behalen van positieve leerresultaten. Hieruit blijkt tegelijkertijd een ander voordeel van 
levende boeken, namelijk dat ze eindeloos vaak herhaald kunnen worden, zonder dat hierbij een 
volwassene of leerkracht aanwezig hoeft te zijn.   
 
Effecten van ICT op schrijf- en leesvaardigheden 
Het proces van de ontwikkeling van zowel schrijf-  als leesvaardigheden is met elkaar verbonden en 
vindt gelijktijdig plaats (Parette et al, 2009). Bepaalde educatieve software programma’s zoals Clicker 
en Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) zoals het Knowledge Forum kunnen helpen bij 
het bereiken van de tussendoelen die betrekking hebben op schrijven en lezen, zoals de tussendoelen 



   

11 
 

‘functies van geschreven taal’; ‘relatie tussen gesproken en geschreven taal’ en ‘functioneel schrijven 
en lezen’.  
 
Clicker software 
Clicker is een visueel tekstverwerkingsprogramma en stelt kinderen in staat om op plaatjes en/of 
woorden te klikken zodat ze met één klik complete woorden kunnen typen (McKenney & Voogt, in 
press). Er zijn aanwijzingen dat de Clicker Software kinderen helpt bij het ontwikkelen van fonologisch 
bewustzijn, woord herkenning, concepten over print, het alfabetisch principe en taalbegrip (Parette et 
al, 2009). Hieronder wordt kort ingegaan op de mogelijkheden van de Clicker software voor het 
stimuleren van de schrijf- en leesvaardigheid.  
  
Wanneer kinderen de functies leren van geschreven taal gaan ze begrijpen dat symbolen naar 
taalhandelingen verwijzen en gaan ze onderscheid maken tussen lezen en schrijven. Kinderen gaan 
de relatie zien tussen gesproken en geschreven taal, waarbij ze leren dat gesproken woorden 
vastgelegd kunnen worden en dat geschreven woorden kunnen worden uitgesproken. Tijdens 
functioneel schrijven en lezen leren kinderen om functionele teksten te schrijven en om zelfstandig 
prentenboeken en eigen en andermans teksten te lezen (Verhoeven & Aarnoutse, 1999).Het 
ontwikkelen van schrijf- en leesvaardigheden gebeurt niet vanzelf. Het schrijfproces vereist veel van 
de beginnende schrijver, zoals het maken van mogelijke woordkeuzes en het selecteren van één van 
de mogelijkheden. Veel beginnende schrijvers kunnen deze eisen niet aan, waardoor het schrijfproces 
verhinderd wordt (Parette et al, 2009). De Clicker software kan de beginnende schrijver hulp bieden 
tijdens het schrijfproces door van te voren alvast een aantal mogelijke woordkeuzes te selecteren in 
een gestructureerd format. In dit format worden groepen woorden of iconen visueel of auditief in een 
bepaalde volgorde gepresenteerd, waaruit het kind vervolgens een (schrijf) keuze kan maken 
(McKenney & Voogt, in press; Parette et al, 2009). De clicker software stelt het kind in staat om 
eenvoudige zinnen te maken door op een bepaald woord of plaatje te klikken, zonder elk onafhankelijk 
woord te schrijven. Zo worden beginnende lezers en schrijvers met minimale vaardigheden door het 
programma in staat gesteld eigen geschreven werk te produceren. Deze manier van ‘schrijven’ door 
uit een gelimiteerd aantal mogelijke woorden een keuze te maken bevordert de schijfvaardigheid van 
jonge kinderen (Parette et al, 2009).  
 
De Clicker software stimuleert kinderen eveneens om de relatie tussen gesproken en geschreven taal 
te gaan zien. De tekst kan hardop voorgelezen worden waarbij elk woord visueel oplicht wanneer het 
wordt uitgesproken door de computer. De kinderen kunnen geselecteerde woorden hierdoor op een 
realistische manier horen uitspreken en ze kunnen complete zinnen terug luisteren waardoor ze 
kunnen horen wat ze zojuist hebben opgeschreven (Parette et al, 2009). Het fonologisch bewustzijn 
wordt bevorderd, doordat specifieke geluiden in verband worden gebracht met plaatjes en/of woorden. 
Doordat de visuele presentatie van een woord/plaatje wordt gekoppeld aan de uitspraak van het 
woord neemt eveneens de woordenschat van kinderen toe, omdat ze woorden makkelijker gaan 
herkennen en de woorden met behulp van het programma leren uitspreken. Deze fonologische en 
semantische mogelijkheden van de Clicker software stimuleren de ontwikkeling van taalvaardigheden 
(Parette et al, 2009).  
 
Zoals uit de voorgaande tekst is gebleken heeft de Clicker software potentie om kinderen te helpen bij 
het ontwikkelen van schrijf- en leesvaardigheden (Parette et al, 2009). Het programma is in 2007 
genomineerd door de British Educational Suppliers Assosiation (2007), hetgeen de kwaliteit van de 
Clicker software en de potentie van het programma voor het onderwijs onderstreept. McKenney en 
Voogt (in press) hebben onderzoek gedaan naar de effectiviteit van PictoPal, een programma waarbij 
gebruik gemaakt wordt van de Clicker software. PictoPal is een programma voor de stimulering van de 
beginnende lees- en schrijfvaardigheid van kinderen van vier en vijf jaar oud. In het onderzoek van 
McKenney en Voogt (in press) zijn de scores vergeleken van de voortoets en natoets waaruit is 
gebleken dat PictoPal een statisch significant effect heeft op de schrijf- en leesvaardigheid van jonge 
kinderen. Dit effect wordt echter alleen bereikt als de computeractiviteiten zijn geïntegreerd in de 
overige klasactiviteiten. Alhoewel er onderzoeken zijn die een positief effect vermelden van de Clicker 
software voor het stimuleren van de beginnende geletterdheid is er nog meer empirisch onderzoek 
nodig. Tot die tijd zullen instructie gerichte keuzes gemaakt moeten worden hoe consistent de 
technologie is met de voorbeelden uit het veld over wat wel werkt en wat niet werkt en hoe de 
technologie hieraan een bijdrage kan leveren (Parette et al, 2009).   
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CSCL: Knowledge Forum 
Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) kan kinderen helpen bij het ontwikkelen van 
taalvaardigheden, zoals het uitbouwen van beginnende leesvaardigheden en beginnende 
schrijfvaardigheden. CSCL helpt en ondersteunt jonge kinderen bij het articuleren en verfijnen van 
ideeën (Pelletier, Reeve & Halewood, 2006). De meerwaarde van deze technologie, in de vorm van 
een gedeelde database, is om ideeën op te slaan en te organiseren. CSCL stelt gebruikers in staat 
om toegang te krijgen tot theorieën en het probleem oplossen van elkaar en van experts, waardoor de 
mogelijkheid wordt gecreëerd te reflecteren op de eigen ideeën en op de ideeën van de ander, 
waardoor ideeën gereviseerd en uitgebouwd kunnen worden.  
 
Uit onderzoek van Pelletier, Reeve & Halewood (2006) is gebleken dat CSCL jonge kinderen helpt bij 
het ontwikkelen van taalvaardigheden doordat kinderen door de computer worden ondersteund bij het 
produceren van theorieën en het vastleggen van ideeën. De computer technologie was in dit 
onderzoek het Knowledge Forum, een genetwerkt, online omgeving waarin kinderen geschreven 
notities kunnen maken die vervolgens toegankelijk zijn voor alle kinderen uit de klas. Deze geschreven 
notities hadden de vorm van fotodagboeken en ideeën en de reacties op deze ideeën, die met de hulp 
van een volwassene gepost kunnen worden in het Knowledge Forum. De betekenisvolle ervaring om 
ideeën te uiten op een gedeelde database is motiverend voor kinderen en heeft toegevoegde waarde 
voor het stimuleren van geletterdheid bij jonge kinderen (Pelletier, Reeve & Halewood, 2006).   
 
2.4 Conclusie 
Tijdens de eerste jaren van hun leven leren kinderen de basisprincipes van taal. Ze leren mondeling te 
communiceren, te spreken en te luisteren. Tijdens dit proces van ontluikende geletterdheid maken 
kinderen o.a. kennis met geschreven taal in de vorm van onder andere prentenboeken, 
voorleesverhalen, beeldverhalen, pictogrammen, logo’s en letters.  Tijdens de fase van beginnende 
geletterdheid die duurt tot en met groep 3 worden kinderen zich gewaar van de principes van het 
alfabet, ze maken kennis met geschreven taal, ze herkennen functies van geschreven taal, ze krijgen 
inzicht in het verband tussen gesproken en geschreven taal en ze leren elementaire leeshandelingen 
uit te voeren 
 
Door sociale interactie maakt een kind zich complexe vaardigheden eigen die nodig zijn voor 
betekenisvolle leeractiviteiten (Van Scoter & Boss, 2002). Ook de taalontwikkeling is ingebed in een 
sociale context. Taalontwikkeling is namelijk afhankelijk van de capaciteit om sociale situaties te 
begrijpen en eraan deel te nemen. Uit onderzoek blijkt echter dat de computer mogelijkheden biedt 
voor sociale interactie (Van Scoter & Boss, 2002). Hierdoor kan de computer een belangrijke rol 
spelen in de taalontwikkeling van jonge kinderen. 
 
Daarnaast hebben meerdere onderzoeken aangetoond dat ICT een positief effect heeft op 
taalontwikkeling van jonge kinderen. Het intensief trainen van de woordenschat van kinderen met 
behulp van ICT laat positieve effecten zien (Segers & Verhoeven, 2002). Levende boeken die op de 
computer gebruikt kunnen worden zijn een aantrekkelijke ondersteuning van het interactief lezen en 
voorlezen. Een andere ICT-toepassing, namelijk de Clicker software kan kinderen helpen bij het 
ontwikkelen van fonologisch bewustzijn, woord herkenning, concepten over print, het alfabetisch 
principe en taalbegrip (Parette et al, 2009). 
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3 Didactische benadering voor het ondersteunen van  
ICT-gebruik 

 
In het onderwijs kunnen verschillende didactische benaderingen gebruikt worden voor het invullen van 
het onderwijsproces en de onderwijspraktijk waarbinnen de doelen, waarden, onderwijsmethoden of –
technieken en strategieën voor het evalueren van leerresultaten van leerlingen vallen. Om inzicht te 
krijgen in de manier waarop didactische benaderingen het ICT gebruik beïnvloedt, is er in dit 
hoofdstuk eerst ingegaan op de meer traditionele en de meer constructivistische benadering en 
vervolgens is er gekeken naar de verschillende soorten ICT gebruik die voortvloeien uit deze 
benaderingen. Tot slot is er een deelconclusie gegeven over hoe de pedagogische benadering het 
ICT-gebruik beïnvloedt.  
 
3.1 Traditionele en constructivistische benadering 
In het onderwijs wordt vaak een tweedeling gemaakt wat betreft pedagogische benaderingen. Aan de 
ene kant van het spectrum staat de traditionele, leraargerichte benadering en aan de andere kant van 
het spectrum staat de constructivistische, leerling-gerichte benadering. In de traditionele benadering 
staat de leraar centraal die kennis overdraagt aan de leerlingen. De leerlingen hebben binnen deze 
benadering een passieve/ consumerende rol en de nadruk ligt op kennisoverdracht. In de 
constructivistische benadering staat de leerling centraal en construeert de leerling actief zijn eigen 
kennis. Binnen de constructivistische benadering heeft de leerkracht aan het begin van het leerproces 
veel verantwoordelijkheid en brengt de leerkracht het leren op gang. Gaandeweg het leerproces wordt 
de verantwoordelijkheid steeds meer overgedragen aan de leerling en krijgt de leerkracht steeds meer 
de rol van begeleider. In onderstaande tabel is een overzicht van Voogt (2008) te zien van de 
kenmerken van een meer traditionele en een meer constructivistische pedagogische benadering.  
 
Aspect Meer traditioneel Meer constructivistisch 
Actief Activiteiten voorgeschreven door de 

leerkracht 
Activiteiten bepaald door lerende 

 Klassikale instructie Kleine groepen 
 Weinig variatie in activiteiten Veel verschillende activiteiten 
 Tijd en tempo bepaald door programma Tijd en tempo bepaald door lerende 

Individueel Werken in teams Samen- 
Werkend Homogene groepen Heterogene groepen 
 Iedereen voor zichzelf Elkaar helpen 
Creatief Reproductief leren Productief leren 
 Bekende oplossingen toepassen op 

problemen 
Nieuwe oplossingen zoeken voor 
problemen 

Integratie Geen link tussen theorie en praktijk Theorie en praktijk integreren 
 Gescheiden vakken Relatie tussen vakken 
 Discipline gebaseerd Thematisch 
 Individuele leerkrachten Leerkrachtenteams 
Evaluatief Leerkracht gericht Leerling gericht 
 Summatief Diagnostisch 
Tabel 2: Overzicht van een meer traditionele en een meer constructivistische didactiek (Voogt, 2008 
p.121). 
 
3.2 Verschillende soorten ICT gebruik 
Wat betreft ICT gebruik kan er ook een globale tweedeling gemaakt worden. Aan de ene kant zijn er 
meer traditionele ICT toepassingen, in de zin de softwareprogramma’s gericht zijn op het aanleren van 
vaardigheden (skill-based software). De skill-based software is gericht op het uitbreiden van de kennis 
en vaardigheden van leerlingen, door bijvoorbeeld drill & practise oefeningen (Van Rens, Van Gennip, 
& Smeets, 2008). Behavioristische en cognitivistische ICT toepassingen vallen onder de meer 
traditionele benaderingen. De focus binnen behavioristische ICT toepassingen is om ICT beter af te 
stemmen op de individuele karakteristieken van leerlingen. Drill & practise programma’s en simpele 
leerprogramma’s maken deel uit van de behavioristische ICT toepassingen en zijn bedoeld voor het 
leren beheersen van (simpele) kennis en (routine) vaardigheden in het eigen tempo van de leerling 
(Dede, 2008). De focus binnen cognitivistische ICT toepassingen is op het cognitieve begrip van 
complexe concepten en vaardigheden. Het is belangrijk dat de instructie is afgestemd op de 
voorkennis van leerlingen. Intelligente leerprogramma’s maken deel uit van cognitivistische ICT 
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toepassingen. Deze programma’s helpen de leerling bij het ontwikkelen van redeneer- en probleem 
oplossingsvaardigheden voor gedefinieerde kennis en vaardigheden binnen specifieke vakgebieden. 
(Dede, 2008).  
 
Naast traditionele ICT toepassingen zijn er ook meer constructivistische ICT toepassingen die gericht 
zijn op meer open toepassingen (open-ended software). Hierin wordt actief leren mogelijk gemaakt en 
heeft de gebruiker controle over het tempo en de richting van de actie Open-ended software 
ondersteunt de kennisconstructie en omvat software zoals educatieve spelen, ontdek programma’s 
(bijv. LOGO) en hulpprogramma’s (bijv. Word) (Tondeur, Van Braak & Valcke, 2007). Binnen de 
constructivistische benadering worden leeromgevingen gecreëerd die de leerling centraal stellen en 
die het authentiek en actief leren mogelijk maken.  
 
Tondeur, Van Braak & Valcke (2007) hebben een typologie geconstrueerd van ICT gebruik, waarin er 
drie types ICT gebruik worden onderscheiden. Het eerste type ICT gebruik is gericht op het gebruik 
van de computer om technische vaardigheden aan te leren (bijv.leren werken met de muis en het 
toetsenbord). De andere twee types brengen het ICT gebruik voor educatieve doeleinden in kaart, 
namelijk ICT als oefenmiddel (‘ICT as a learning tool’) en ICT als middel om informatie te zoeken (‘ICT 
as information tool’). ICT als oefenmiddel wordt vooral ingezet voor het oefenen van kennis en 
vaardigheden. Dit komt overeen met de traditionele benadering waarbinnen kennisoverdracht centraal 
staat. ICT als middel om informatie te zoeken wordt ingezet om informatie te selecteren, op te halen, 
te verwerken en te demonstreren. Dit komt overeen met de constructivistische benadering, waarin het 
construeren van kennis centraal staat.  
 

Traditionele benaderingen 
(ICT als oefenmiddel) 

Constructivistische benadering 
(ICT als informatiemiddel) 

Behaviorisme Cognitivisme Constructivisme 
Drill & practise Intelligent tutoring systems Simulations 
Computer-assisted instruction 
(CAI) 

 Computer Supported 
Collaborative Learning (CSCL) 

Learner management systems  Multimedia cases 
  Games  
Tabel 3: Overzicht van ICT toepassingen binnen de traditionele en constructivistische benadering 
 
3.3 Verschillende soorten ICT-gebruik binnen VVE 
Binnen VVE ligt de nadruk vaak op spel en staat het kind centraal tijdens activiteiten (Plowman & 
Stephen, 2007). Traditionele ICT toepassingen zoals drill & practise helpen kinderen om hun 
basiskennis en vaardigheden te oefenen, maar bevatten volgens de NAEYC (1996) minder 
kenmerken die passen bij het ontwikkelingsniveau van jonge kinderen, zoals open toepassingen, 
actief leren, kinderen die controle hebben over hun eigen tempo en richting van de actie. Binnen de 
traditionele ICT toepassingen zijn echter ook meer ontwikkelde programma’s zoals CAI die wel meer 
aansluiten op de behoeftes en het ontwikkelingsniveau van jonge kinderen. Intelligent tutorial systems 
vervullen de rol van een meer ervaren klasgenoot of leerkracht en kunnen direct reageren op vragen 
van kinderen, op gemaakte fouten of dingen die de kinderen nog niet begrijpen (Alexander, 2006). In 
hoofdstuk 2 van deze literatuurstudie zijn enkele CAI-toepassingen binnen VVE beschreven, zoals 
levende boeken en de clicker software. Een meer constructivistische ICT toepassing die ook is 
beschreven in hoofdstuk 2 is het CSCL Knowledge Forum. Simulaties en multimedia cases vereisen 
metacognitieve vaardigheden en worden daarom nog niet binnen VVE situaties toegepast.  
 
3.4 ICT gebruik en pedagogische benadering 
ICT gebruik is het meest effectief als de kenmerken van de technologie overeenkomen met de 
onderwijspraktijk van de leerkracht. Volgens Fullan (2001) zijn de visie en onderwijsopvattingen van 
de leerkracht van invloed op het gedrag van de leerkracht tijdens het lesgeven. De visie en 
opvattingen beïnvloeden de keus die de leerkracht maakt met betrekking tot een meer traditionele of 
een meer constructivistische benadering en de inzet van ICT als oefenmiddel of ICT als middel om 
informatie te zoeken. Ook de aard van de leerstof en de voorkennis van de leerlingen zijn van belang 
op de aanpak die de leerkracht kiest tijdens het lesgeven. Leerkrachten met sterke traditionele 
opvattingen maken het meest gebruik van ICT als oefenmiddel en leerkrachten met sterke 
constructivistische maken het meest gebruik van ICT als middel om informatie te zoeken (Tondeur, 
Hermans, Valcke & Van Braak, in press). Een deskundige en innovatieve leerkracht beschikt over een 
breed repertoire en kiest afhankelijk van een aantal randvoorwaarden voor een meer traditionele of 
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een meer constructivistische benadering. De traditionele leerkracht houdt daarentegen vast aan de 
leraargerichte aanpak, waarin kennisoverdracht centraal staat (Van Rens, Van Gennip, & Smeets, 
2008). Vaak is in deze gevallen een verandering nodig in leerkrachtrollen, didactiek en 
klassenorganisatie om optimaal gebruik te kunnen maken van de meerwaarde van ICT. 
 
Uit onderzoek van Van Gennip, Van Rens en Smeets (2008) in opdracht van Kennisnet naar het 
didactisch handelen in het basisonderwijs en de rol van ICT hierbij, is gebleken dat kennisconstructie 
waarbij ICT wordt ingezet als informatiemiddel nauwelijks of helemaal niet voorkomt in de lagere 
groepen van het basisonderwijs. Een verklaring die hiervoor wordt gegeven is dat er voor het 
onderzoek een meetschaal is gebruikt die verwijst naar het gebruik van internet met uiteenlopende 
opdrachten. Jonge kinderen zijn echter nog beginnende internetbezoekers en bevinden zich nog in de 
fase van beginnende geletterdheid. Ook Tondeur, Van Braak & Valcke (2007) bevestigen dat de inzet 
van ICT als middel om informatie te zoeken minder voorkomt in de onderbouw dan in de bovenbouw 
van het basisonderwijs. Volgens Van Rens, Van Gennip & Smeets (2008) hangt kennisconstructie met 
de inzet van ICT vooral samen met de voorkeur van leerkrachten om kinderen te laten leren in een 
dynamische leeromgeving en de mate waarin men kinderen in staat acht zelfstandig te leren. 
Kennisoverdracht met inzet van ICT is vooral gerelateerd aan de inschatting door de leerkracht van de 
eigen ICT-competentie en aan het stimulerende ICT-klimaat in de school. Hiernaast wordt ook 
vermeld dat het gebruik van computers bij kennisoverdracht vooral beïnvloed wordt door ICT- en 
schoolgerelateerde variabelen (competentie, stimulerend klimaat), terwijl het gebruik van computers 
voor kennisconstructie vooral samenhangt met de opvattingen van leerkrachten zelf (‘dynamische 
leeromgeving’, ‘leerlingen kunnen zelfstandig werken’) (Van Gennip, Van Rens & Smeets, 2008).  
 
3.5 Conclusie 
In het onderwijs wordt vaak een tweedeling gemaakt wat betreft didactische benaderingen. Aan de 
ene kant van het spectrum staat de traditionele, leraargerichte benadering en aan de andere kant van 
het spectrum staat de constructivistische, leerling-gerichte benadering. De keuze voor de inzet van 
ICT als oefenmiddel of de inzet van ICT als informatiemiddel hangt af van de pedagogische 
benadering die de leerkracht hanteert. ICT als oefenmiddel wordt vooral ingezet binnen de traditionele 
benadering voor het oefenen van kennis en vaardigheden. ICT als middel om informatie te zoeken 
wordt vooral ingezet binnen de constructivistische benadering waarbij het proces van 
kennisconstructie centraal staat.  
  
Binnen VVE is er vaak de nadruk op spel en staat het kind centraal tijdens activiteiten (Plowman & 
Stephen, 2007). Traditionele ICT toepassingen zoals drill & practise helpen kinderen om hun 
basiskennis en vaardigheden te oefenen, maar bevatten volgens de NAEYC (1996) minder 
kenmerken die passen bij het ontwikkelingsniveau van jonge kinderen. Binnen de traditionele ICT 
toepassingen zijn echter ook meer ontwikkelde programma’s zoals CAI die wel meer aansluiten op de 
behoeftes en het ontwikkelingsniveau van jonge kinderen, zoals levende boeken en de clicker 
software die in hoofdstuk 2 van deze literatuurstudie zijn beschreven. 
 
ICT gebruik is het meest effectief als de kenmerken van de technologie overeenkomen met de 
onderwijspraktijk van de leerkracht. Een deskundige en innovatieve leerkracht beschikt over een 
breed repertoire en kiest afhankelijk van een aantal randvoorwaarden voor een meer traditionele of 
een meer constructivistische benadering. De traditionele leerkracht houdt daarentegen vast aan de 
leraargerichte aanpak, waarin kennisoverdracht centraal staat. Vaak is in deze gevallen een 
verandering nodig in leerkrachtrollen, didactiek en klassenorganisatie om optimaal gebruik te kunnen 
maken van de meerwaarde van ICT. 
 
De inzet van ICT binnen de constructivistische benadering hangt vooral samen met de voorkeur van 
leerkrachten om kinderen te laten leren in een dynamische leeromgeving en de mate waarin men 
kinderen in staat acht zelfstandig te leren. De inzet van ICT binnen de traditionele benadering is vooral 
gerelateerd aan de inschatting door de leerkracht van de eigen ICT-competentie en aan het 
stimulerende ICT-klimaat in de school. Het gebruik van computers binnen de traditionele benadering 
wordt vooral beïnvloed door ICT- en schoolgerelateerde variabelen (competentie, stimulerend 
klimaat), terwijl het gebruik van computers binnen de constructivistische benadering vooral 
samenhangt met de opvattingen van leerkrachten zelf (‘dynamische leeromgeving’, ‘leerlingen kunnen 
zelfstandig werken’) (Van Gennip, Van Rens & Smeets, 2008).  
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4 Supervisie door de leerkracht tijdens ICT-gebruik ter  
bevordering van de taalontwikkeling 

 
Zoals uit voorgaande hoofdstukken is gebleken, hangt de meerwaarde van ICT binnen VVE niet 
alleen af de aard van de ICT-toepassing, maar ook de keuzes die de leerkracht maakt om 
betekenisvolle leerervaringen voor jonge kinderen te creëren. Leerkrachten bepalen namelijk de 
manier waarop leermiddelen in het onderwijs worden ingezet en welke vorm van 
leerkrachtondersteuning of begeleiding/supervisie daarbij gegeven wordt. Positieve ICT effecten 
treden alleen op als leerkrachten voldoende zijn toegerust, als de schoolorganisatie ondersteuning 
biedt, als de technische voorzieningen op orde zijn en als de gebruikte ICT-vorm aansluit bij de visie 
op onderwijs (Kennisnet, 2008). In dit hoofdstuk zal er allereerst dieper ingegaan worden op de rol die 
de leerkracht speelt ter bevordering van de taalontwikkeling van jonge kinderen tijdens ICT gebruik. 
Daarna zullen een aantal kenmerken beschreven worden van begeleide interactie tijdens ICT gebruik. 
Als laatste zal er een conclusie gegeven worden over de manier waarop de leerkracht het ICT gebruik 
ter bevordering van de taalontwikkeling kan ondersteunen. 
 
4.1 De rol van de leerkracht ter bevordering van de taalontwikkeling  
Een leeromgeving waarin de taalontwikkeling van jonge kinderen wordt gestimuleerd bestaat uit 
volwassen die deelnemen aan conversaties, die lees- en schrijfvaardigheden voordoen en de 
interesse van kinderen voor lezen en schrijven bevorderen (McKenney & Voogt, 2008). Ook het 
stimuleren van rollenspelen bevordert de taalontwikkeling van jonge kinderen (McKenney & Voogt, 
2008; Plowman & Stephen, 2005; Kavanaugh, 2006). Hieronder zal kort ingegaan worden op de rol 
van de leerkracht tijdens conversaties en tijdens het stimuleren van rollenspelen.  
 
Conversaties tussen leerkracht en kind, waarbij het kind een actieve rol speelt, hebben een positieve 
invloed op de vroege taalontwikkeling (Van Scoter & Boss, 2002). Conversaties die nuttig zijn voor de 
taalontwikkeling zijn persoonlijke verhaaltjes, uitleggingen, rollenspelen, praten over dingen uit het 
heden en verleden en discussies over ideeën. Ouders, verzorgers en leerkrachten spelen een 
kritische rol bij het voordoen van het gebruik van alledaagse taalvaardigheden. Leerkrachten kunnen 
kinderen aanmoedigen om hun ideeën en strategieën te delen, geschreven stukken uit te wisselen en 
elkaar uit te dagen om dieper na te denken. (Van Scoter & Boss, 2002).  
 
De kwaliteit van de conversaties is een belangrijke factor voor het stimuleren van taalontwikkeling 
(Van Scoter & Boss, 2002). Een leerkracht die tijdens de conservatie ingaat op de inbreng van 
kinderen en het kind vanuit die inbreng helpt om op een hoger niveau te komen, heeft een positief 
effect op het leren. Deze leerkrachten doen meer dan het voorbereiden, observeren en monitoren van 
kinderen; ze doen mee in de activiteiten die kinderen ondernemen en bieden het kind informatie of 
materiaal aan wanneer dat nodig is (Lobman, 2006). Responsieve leerkrachten zijn leerkrachten die 
aanwijzingen van kinderen oppakken en manieren bedenken om hierop voort te borduren en 
uitbreiden waar kinderen mee bezig zijn in plaats van kinderen te beperken of terug te leiden van hun 
activiteit. Hierdoor kunnen responsieve leerkrachten helpen om de conversatie of activiteit op een 
hoger niveau te brengen. Kinderen die responsieve leerkrachten hebben blijken socialer te zijn en 
hebben een grotere taalontwikkeling (Lobman, 2006). Ook Van Scoter & Boss (2002) benadrukken bij 
elke activiteit het belang van responsieve interactie tussen het kind en de leerkracht. 
 
Lobman (2006) hanteert een indeling van leerkracht-kind interacties in minder responsieve en meer 
responsieve interacties. Een leerkracht is niet responsief als hij of zij de activiteit waar het kind mee 
bezig is domineert en bijdragen van het kind tijdens de activiteit negeert. Een leerkracht is meer 
responsief als hij of zij voortbouwt op wat een kind zegt of doet. Een leerkracht is het meest responsief 
wanneer hij of zij voortbouwt op wat een kind zegt of doet en wanneer de leerkracht ook zelf een 
bijdrage levert aan de activiteit waar het kind mee bezig is, waardoor het kind een stapje verder 
geholpen wordt (Lobman, 2006). Aan de hand van deze indeling in meer en minder responsieve 
interacties kan de interactie tussen de leerkracht en het kind beschreven worden, waardoor het begrip 
van de bijdrage van interacties aan het leerproces toeneemt.   
 
Wood (in Scull & Bianco, 2008) maakt eveneens gebruik van een aantal categorieën waarin de 
leerkrachtondersteuning ingedeeld kan worden. Deze categorieën variëren van een laag niveau van 
leerkracht ondersteuning naar een hoog niveau van leerkracht ondersteuning. Het niveau van 
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leerkrachtondersteuning wordt bepaald door het type leerkracht-kind interacties. De onderstaande 
niveaus worden hierbij onderscheiden. 
Niveau 1: Algemene verbale interventie (Leerkracht moedigt zelfstandig probleem oplossen aan). 
Niveau 2: Specifieke verbale interventie (Leerkracht specificeert waar de leerling zich op moet 
richten). 
Niveau 3: Specifieke interventie en non verbale informatie (Leerkracht specificeert waar de leerling 
zich op moet richten). 
Niveau 4: Voorbereiding van volgende actie (Sterke controle uitoefenen over de volgende actie). 
Niveau 5: Actie voordoen (leerkracht doet actie voor). 
 
Naast het stimuleren van conversaties is het ook belangrijk dat de leerkracht een betekenisvolle 
leeromgeving creëert, waarin het kind wordt uitgedaagd om betekenis te geven aan taal. Tijdens het 
proces van betekenis verlenen aan taal speelt taalbegrip een grote rol. Dit taalbegrip neemt toe 
wanneer er sprake is van een cyclisch proces in de ontwikkeling van beginnende geletterdheid, 
waarbij leerprocessen herhaaldelijk, maar telkens op een ander niveau plaatsvinden. De leerkracht 
kan betekenisvolle mogelijkheden creëren door rollenspelen te stimuleren, waarbij kinderen naspelen 
wat ze weten van de eigen omgeving en ervaringen, zoals het schrijven van een notitie of lijst en het 
typen op de computer als navolging van werkende ouders (Van Scoter & Boss, 2002). Een rollenspel 
houdt in dat er twee of meer personen aanvullende rollen spelen, zoals moeder en baby, bestuurder 
en passagier, of dokter en patiënt (Kavanaugh, 2006). Een rijk rollenspel vereist dat de spelers 
hetzelfde doel voor ogen hebben en elkaar met woorden en daden kunnen aanvullen. Een belangrijke 
voorwaarde voor een rollenspel is dat het kind het dialoog begrijpt. Wanneer een volwassene 
meedoet met het rollenspel en het kind begrijpt niet wat de volwassene doet of zegt, dan kan dit een 
beginnend rollenspel onderbreken of zelfs beëindigen (Kavanaugh, 2006). Tijdens onderzoek naar 
rollenspelen tussen moeder en kind is gebleken dat de moeder een aantal strategieën toepast om het 
kind te helpen en te ondersteunen om deel te nemen aan dialogen (Kavanaugh, 2006). Deze 
strategieën omvatten prompts en expliciete aanwijzingen, het voordoen en beschrijven van eigen 
gebaren en handelen als ook het aanmoedigen van het kind en suggesties te geven die aansluiten op 
de activiteiten van het kind. 
 
Zoals hierboven is beschreven, helpen responsieve leerkrachten het kind om de conversatie of de 
activiteit waar ze mee bezig zijn op een hoger niveau te brengen. Ook het stimuleren van rollenspelen 
kunnen het kind helpen taalbegrip te ontwikkelen. Het helpen van een kind om een hoger niveau te 
bereiken, omdat een kind daar alleen niet toe in staat is, komt overeen met de theorie van Vygotsky 
(1978) over de zone van de naaste ontwikkeling. De zone van de naaste ontwikkeling benadrukt dat 
het de taak van de leerkracht is om het kind te stimuleren om activiteiten uit het vlak van het 
potentiële, onzelfstandige kunnen te brengen in het vlak van het daadwerkelijke, zelfstandige kunnen. 
Tijdens dit proces is het belangrijk dat de leerkracht aansluiting zoekt bij de voorkennis van het kind en 
het kind aanmoedigt, ondersteunt en helpt tijdens conversaties en activiteiten waardoor de 
taalconstructie bevorderd wordt. Als er vragen of moeilijkheden optreden geeft de leerkracht zo nodig 
toelichtende instructie of informatie en doet de leerkracht denkstappen of handelingen voor. Ook stelt 
de leerkracht open vragen die het kind uitdagen na te denken en moedigt de leerkracht het kind aan 
om te experimenteren met taal.   
 
4.2 De rol van de leerkracht tijdens ICT gebruik 
Tijdens ICT gebruik kan de leerkracht op verschillende manieren een bijdrage leveren aan het 
bevorderen van interacties van kinderen met het ICT programma, met elkaar of met de leerkracht. 
Volgens Labbo (2000) zijn er enkele manieren waarop interacties van jonge kinderen met bijvoorbeeld 
Levende Boeken bevorderd kunnen worden. Leerkrachten moeten in staat zijn om strategieën aan 
kinderen voor te doen, de kinderen in het gebruik van deze strategieën te begeleiden en het gebruik 
van strategieën in de gaten te houden of te managen dat de strategieën op verschillende manieren 
worden toegepast. Hieronder zal beschreven worden hoe de leerkracht het ICT gebruik kan voordoen, 
kan begeleiden en kan organiseren of managen. 
 
Het is van belang dat leerkrachten voordoen wat de doelen, uitkomsten en strategieën voor ICT 
(software) gebruik zijn (Labbo, 2000). Dit kan in een kleine of grote groepsdemonstratie waarin de 
leerkracht de kinderen voordoet hoe ze de muis kunnen gebruiken en kunnen klikken op bepaalde 
kenmerken van het softwareprogramma voor bepaalde strategiedoeleinden. Tijdens het gebruik van 
CSCL in het onderzoek van Pelletier, Reeve & Halewoord (2006), waarin jonge kinderen 
fotodagboeken maken en ideeën vastleggen in een Knowledge Forum van betekenisvolle dingen uit 
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hun eigen belevingswereld komt de rol van de leerkracht wat betreft het voordoen van doelen, 
uitkomsten en strategieën eveneens duidelijk naar voren. Tijdens het CSCL project maakte de 
leerkracht allereerst het doel van het project en het ICT gebruik duidelijk. Doordat de leerkracht zelf 
fotovoorbeelden meebracht van betekenisvolle dingen, gingen de kinderen de bedoeling begrijpen om 
zelf foto’s te gebruiken om ideeën vast te leggen. Tijdens een groepsdiscussie werd er gepraat over 
foto’s en liet de leerkracht zien hoe een foto op de computer gezet kon worden. Ook liet de leerkracht 
zien hoe de kinderen de muis konden bewegen om een foto in de computer te zetten op de plaats 
waar de kinderen dat wilden. Het computer programma zelf bood kinderen ondersteuning om ideeën 
in te voeren, maar door het voordoen en de ondersteuning van de leerkracht gingen de kinderen 
daadwerkelijk ideeën intypen, of lieten ze een volwassene ideeën intypen over een foto die een 
ervaring uit de klas representeerde.  
 
Na het introduceren en voordoen van strategieën moeten leerkrachten op zoek gaan naar manieren 
om kinderen te begeleiden en om kinderen aan te moedigen tijdens de eerste pogingen en 
gaandeweg het proces van ICT gebruik (Labbo, 2000). Het is belangrijk dat de leerkracht in de gaten 
houdt waar de kinderen op de computer mee bezig zijn en dat de leerkracht tussen beide komt, 
wanneer een kind niet in staat is om verder te gaan met het programma (Segers & Verhoeven, 2002). 
Een kind kan bijvoorbeeld bepaalde concepten van een woordenschatspelletje nog niet snappen, 
zoals het concept van rijmen. De leerkracht moet hier eerst extra aandacht aan besteden, voordat het 
kind zelfstandig met het programma kan werken. 
 
Een belangrijke vorm van leerkracht ondersteuning tijdens het CSCL project van Pelletier et al. (2006) 
was het luisteren naar de ideeën van kinderen, het aanmoedigen van kinderen om te schrijven en het 
begeleiden bij het intypen van bepaalde toetsenbordletters. De software alleen is namelijk vaak niet 
geschikt om de kinderen te begeleiden tijdens de eerste en verdere pogingen van ICT gebruik. Er is 
een begeleider nodig die rondloopt of naast het kind gaat zitten tijdens het ICT gebruik en het kind 
helpt of erop wijst hoe een bepaalde activiteit kan worden uitgevoerd. Deze begeleider kan de 
leerkracht zijn, of een onderwijs-assistent, een ouder of een meer vaardiger klasgenoot.   
 
Iets wat ook belangrijk is, is het organiseren of managen van ICT gebruik (Labbo, 2000). Leerkrachten 
zullen van te voren moeten bedenken welk gedrag en uitkomsten zij verwachten bij een bepaalde ICT 
activiteit die zij introduceren. Bijvoorbeeld het bedenken van de hoeveelheid tijd die besteed kan 
worden aan ICT activiteit, het begeleiden van waar kinderen mee bezig zijn tijdens ICT gebruik (door 
kinderen zelf programma’s te laten kiezen of hier zelf een lijst van te maken) en het afstemmen van 
specifieke activiteiten op de kinderen, zodat het beantwoordt aan de behoefte van kinderen op het 
gebied van taalontwikkeling.   
 
4.3 Begeleide interactie  
Uit onderzoek blijkt dat begeleide interactie door volwassenen tijdens ICT gebruik de sociale 
communicatie van jonge kinderen bevordert (Plowman & Stephen, 2007). Het is van belang dat de 
leerkracht de interactie tussen kind en computer, kinderen onderling en de interactie tussen kind en 
leerkracht stimuleert, zodat het kind een actieve rol heeft (Van Scoter, 2008). Begeleide interactie 
houdt in dat het ICT gebruik en met name de interacties van kinderen met computers actief worden 
ondersteund en bevorderd door de leerkracht. Plowman en Stephen (2007) hebben een indeling 
gemaakt van begeleide interactie, waaronder verschillende type ondersteuning, verschillende 
uitingsvormen van interactie en verschillende leergebieden zijn onderscheiden (zie tabel 4 en 5). 
Hierbij hebben ze ook twee dimensies van begeleide interactie opgenomen, namelijk indirecte en 
directe interactie. Indirecte interactie betekent dat de begeleide interactie op afstand van de specifieke 
leerinteractie plaatsvindt en daardoor een indirecte invloed uitoefent op het leren. Een voorbeeld van 
indirecte begeleide interactie is de tijd die beschikbaar wordt gesteld voor ICT activiteiten en 
vervolgens wordt geregistreerd en de toegang die wordt verleend tot ICT. Het creëren van een 
omgeving die het leren bevordert, het plannen van het curriculum en het identificeren van volgende 
stappen zijn eveneens kenmerken van begeleide (indirecte) interactie. Directe interactie verwijst naar 
de face-to-face interactie tussen de volwassenen en de kinderen en heeft hierdoor een directe invloed 
op het leren. Deze dimensie van begeleide interactie is erg intensief, aangezien het één op één 
contact of contact in kleine groepjes vereist. Begeleide interactie kan zich in veel vormen voordoen, 
zoals het gebruik van mondelinge taal, gebaren, aanraking, aankijken en fysieke actie, waarbij er vaak 
sprake is van twee of meer communicatiekanalen die tegelijkertijd gebruikt worden.  
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Met behulp van de indeling in kenmerken van begeleide interactie kan er gekeken worden in welke 
mate begeleide interactie in de praktijk voorkomt. Ook kunnen situaties aangewezen worden waarin 
sprake is van wellicht geïsoleerde acties waarbij er verder gezocht kan worden naar passende 
omstandigheden waaronder de ondersteuning gemaximaliseerd kan worden om zodoende meer 
mogelijkheden tot leren te creëren (Plowman & Stephen, 2007). Waar eveneens op gewezen wordt is 
dat het onder sommige omstandigheden effectiever is als het kind zelf gaat ontdekken en dat in deze 
situatie de afwezigheid van directe interactie met de leerkracht een betere vorm van begeleiding is. 
Begeleide interactie houdt daarom eveneens in dat de leerkracht een adaptieve aanpak hanteert, als 
gevolg van de eigen interpretatie van gebeurtenissen.    
 
Type interactie Voorbeeld 
Toegang verlenen tot 
ICT 

Een zandloper gebruiken om het beurten wisselen te structureren. 
Gebruikspatronen vastleggen. 

Toegang tot hulp 
verzekeren 

Hulp van volwassenen of klasgenoten beschikbaar stellen. 
Niveau van betrokkenheid nagaan. 

Voordoen (modelling) Technologie gebruiken voor een doel, bijv. een video maken om tijdens de ouderavond 
te laten zien. 

Monitoren Plannen wanneer het kind bezig is met de activiteit. 
Plannen Verzekeren dat er een balans is in het curriculum. 

Verzekeren van een scala aan activiteiten voor elk kind.  
Leerbehoeftes identificeren. 

Providing resources Een breder scala aan ICT activiteiten mogelijk maken. 
Wegwerp camera in een sok mee laten nemen naar huis. 

Activiteiten opzetten Het veranderen van locatie en presentatie van luistercentra. 
Tabel 4. Kenmerken van begeleide interactie (indirecte interactie) (Plowman en Stephen, 2007, p. 18) 
 
Vorm van interactie Voorbeeld 
Demonstreren Hoe een gebruiksmiddel zoals een puntenslijper gebruikt wordt. 

Een hand op de hand van het kind leggen bij het verplaatsen van de muis.  
Hoe een elektrisch keyboard ingeplugd wordt. 
Pagina’s omslaan als een kind naar een geluidsband luistert. 

Genieten Plezier delen in bijv.  animaties 
Op de muziek van de CD speler bewegen 

Uitleggen Wat staat op de dia’s van de computer microscoop? 
Instrueren Lees het dialoogvenster op het scherm 

Een kind vertellen hoe je een digitale camera gebruikt 
Een kind vertellen hoe je op de knop van de afspeelband kunt drukken 

Managen Zich mengen in het beurten wisselen 
Voordoen  
 

Een koptelefoon opdoen om het geluid te checken 
Een (speel)telefoon gebruiken om een taxi te bestellen 

Monitoren Een kind op het juiste niveau brengen 
Prompting Een suggestie doen dat het kind iets nieuws probeert 

Helpen met het typen van namen (meestal om een nieuw spel te beginnen) 
Feedback geven Bemoedigingen van pogingen 

Glimlachen als een kind een naam intypt met het toetsenbord 
Zeggen ‘Dat is mooi’ als een kind een foto op de camera laat zien 

Ondersteunen  In de buurt van het kind blijven wanneer het de videocamera gebruikt voor veiligheid en  
emotionele ondersteuning 

Tabel 5. Kenmerken van begeleide interactie (directe interactie) (Plowman en Stephen, 2007, p. 19) 
 
Ondanks de vermelding dat begeleide interactie de sociale communicatie van jonge kinderen 
bevordert, is er in de VVE-praktijk vooral sprake van reagerende interactie (Plowman & Stephen, 
2005). In veel onderwijssituaties wordt de computer gekozen als ‘vrij spelen’ activiteit, wat leidt tot niet-
productieve interacties. Kinderen zijn vaak aarzelend in het vragen van hulp van het ICT programma 
of de leerkracht. Kinderen klikken vaak willekeurig en zijn meestal niet in staat om dialoogboxen of 
iconen te interpreteren, ook al is er hulp van de leerkracht aanwezig in de klas (Plowman & Stephen, 
2007). Hier komt bij dat leerkrachten vaak weinig tijd en ruimte hebben voor begeleide supervisie van 
kinderen die achter de computer spelen. En als er zich supervisie voordoet is dit meestal in de vorm 
van het controleren of kinderen beurten wisselen en het verzekeren of kinderen geen schade 
aanbrengen. Turbil (2001) benadrukt dat leerkrachten tijd nodig hebben de computer zelf te gebruiken 
en om op deze manier meer te leren over de technologie en de software. Ook is er tijd nodig om de 
computer aan te zetten, om programma’s te openen, om de potentie van het programma te ontdekken 
en om er zelf mee te oefenen. Vaak beschikken leerkrachten niet over deze tijd, waardoor ze het 
moeilijk vinden te achterhalen hoe ICT activiteiten de taalontwikkeling kan stimuleren en hoe ze 
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begeleide interactie vorm kunnen geven, waardoor ze terugvallen op reagerende interactie. Een ander 
bijkomend probleem is dat veel leerkrachten beperkt vertrouwen hebben in ICT en dat leerkrachten 
kinderen graag zelf dingen laten uitzoeken. Ook voelen leerkrachten vaak weerstand voor een 
onderwijsaanpak die wordt ervaren als te instructiegericht en geven veel leerkrachten prioriteit aan het 
bieden van hulp elders in het klaslokaal (Plowman & Stephen, 2007). In veel VVE-situaties staat het 
kind centraal en er wordt soms gedacht dat er bij begeleide interactie sprake is van 
eenrichtingsverkeer vanuit de leerkracht, terwijl begeleide interactie in de werkelijkheid inhoudt dat 
interacties zowel vanuit de leerkracht als vanuit het kind interacties worden geïnitieerd. De focus is op 
de gezamenlijke activiteit, het nastreven van gedeelde doelen en het in stand houden van wederzijds 
begrip (Plowman & Stephen, 2007).  
 
4.4 Conclusie 
Een leeromgeving waarin de taalontwikkeling wordt gestimuleerd bestaat uit volwassenen die 
deelnemen aan conversaties, die lees- en schrijfvaardigheden voordoen en de interesse van kinderen 
voor lezen en schrijven bevorderen (McKenney & Voogt, 2008). Een leerkracht die tijdens de 
conservatie ingaat op de inbreng van kinderen en het kind vanuit die inbreng helpt om op een hoger 
niveau te komen, heeft een positief effect op de taalontwikkeling van kinderen (Lobman, 2006). Ook 
het stimuleren van rollenspelen bevordert de beginnende geletterdheid bij jonge kinderen (McKenney 
& Voogt, 2008; Plowman & Stephen, 2005; Kavanaugh, 2006). 
 
Tijdens ICT gebruik kan de leerkracht op verschillende manier een bijdrage leveren aan het 
bevorderen van interacties van kinderen met het ICT programma, met elkaar of met de leerkracht. Zo 
kan de leerkracht strategieën aan kinderen voordoen, de kinderen in het gebruik van deze strategieën 
begeleiden en het gebruik van strategieën in de gaten houden of managen dat de strategieën op 
verschillende manieren worden toegepast (Labbo, 2000). Uit het onderzoek van Plowman & Stephen 
(2007) blijkt dat begeleide interactie door volwassenen tijdens computer activiteiten de sociale 
communicatie bevordert. Begeleide interactie houdt in dat het ICT gebruik en met name de interacties 
van kinderen met computers en andere vormen van ICT-toepassingen actief worden ondersteund en 
bevorderd (Plowman & Stephen, 2007). Het is van belang dat de leerkracht de interactie tussen kind 
en computer, kinderen onderling en de interactie tussen kind en leerkracht stimuleert, zodat het kind 
een actieve rol heeft (Van Scoter, 2008).  
 
Er is in de VVE onderwijspraktijk echter vooral sprake van reagerende interactie (Plowman & Stephen, 
2005). In veel onderwijssituaties wordt de computer gekozen als ‘vrij spelen’ activiteit, wat leidt tot niet-
productieve interacties. Kinderen zijn vaak aarzelend in het vragen van hulp van het ICT programma 
of de leerkracht. Kinderen klikken vaak willekeurig en zijn meestal niet in staat om dialoogboxen of 
iconen te interpreteren, ook al is er hulp van de leerkracht aanwezig in de klas (Plowman & Stephen, 
2007). Hier komt bij dat leerkrachten vaak weinig tijd en ruimte hebben voor supervisie van kinderen 
die achter de computer spelen. En als er zich supervisie voordoet is dit meestal in de vorm van het 
controleren of kinderen beurten wisselen en het verzekeren of kinderen geen schade aanbrengen aan 
de computer.    
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5 ICT integratie in de onderwijspraktijk 
 
Onderzoek naar ICT integratie in het onderwijs is in het verleden vooral gericht geweest op het in 
kaart brengen van de hoeveelheid tijd die door leerkrachten en leerlingen wordt besteed aan ICT 
gebruik of de beschikbare softwareapplicaties (Tondeur, Van Braak & Valcke, 2007). Alhoewel deze 
studies waardevol zijn, helpen ze niet om een beter beeld te scheppen van het geïntegreerde 
onderwijskundige gebruik van ICT. ICT integratie houdt in dat ICT wordt ingeschakeld binnen 
onderwijsleerprocessen. ICT kan hierbij enerzijds ingezet worden ter ondersteuning van bestaande 
onderwijsleerprocessen en anderzijds als katalysator voor nieuwe vormen van leren en instructie 
(Tondeur, 2007). De integratie van ICT in het basisonderwijs is een complexe aangelegenheid waarbij 
verschillende culturele en structurele kenmerken met elkaar in verband gebracht moeten worden 
(Tondeur, 2007). In het leerplanbeleid alleen al spelen verschillende aspecten een rol. Met al deze 
aspecten zal rekening gehouden moeten worden bij het integreren van ICT binnen 
onderwijsleerprocessen. Van den Akker (2003) geeft deze aspecten schematisch weer in het 
curriculaire spinnenweb. In dit spinnenweb komen de volgende aspecten naar voren, namelijk: 
 
Rationale of visie:  Waarom wordt er geleerd? 
Doelen:    Wat wordt er nagestreefd met het leren?   
Inhoud:    Wat wordt er geleerd?   
Rol van de leerkracht:  Hoe faciliteert de leerkracht het leerproces?  
Leeractiviteiten:   Hoe wordt er geleerd?  
Leermiddelen:   Waarmee wordt er geleerd? 
Groepering:   Met wie wordt er geleerd? 
Tijd:    Wanneer wordt er geleerd? 
Plaats:    Waar wordt er geleerd?     
Toetsing:   Hoe te toetsen wat er wordt bereikt?  
 
Bij het veranderen en verbeteren van het onderwijs, waarbij ICT wordt ingezet als middel voor het 
realiseren van onderwijsverbeteringen, is één van de belangrijkste uitdagingen een goede consistentie 
en een werkbare balans te vinden tussen deze verschillende aspecten van het curriculum. Het is dan 
ook van belang dat het ICT gebruik binnen VVE geen geïsoleerde activiteit is, maar dat het is 
geïntegreerd in het curriculum. Juist in hun samenhang versterken de verschillende aspecten elkaar 
(Van den Akker, 2001). Ook de NAEYC (1996) benadrukt dat computers de huidige onderwijspraktijk 
moeten ondersteunen in plaats van te verstoren of te vervangen.  
 
Aan sommige aspecten uit het curriculaire spinnenweb is binnen het kader van het inzetten van ICT 
binnen VVE al aandacht besteed in de voorgaande hoofdstukken van deze literatuurstudie. De doelen 
en inhoud van beginnende geletterdheid en de manier waarop ICT leermiddelen een bijdrage kunnen 
leveren aan het bereiken van deze doelen zijn in hoofdstuk 2 beschreven. Aan de rol van de 
leerkracht en de manier waarop de leerkracht de beginnende geletterdheid en het ICT gebruik kan 
bevorderen is in hoofdstuk 3 en 4 aandacht besteed. In dit hoofdstuk zal er vooral gekeken worden 
naar de aspecten leeractiviteiten, leermiddelen, tijd en plaats. Er zal gezocht worden naar manieren 
om ICT activiteiten en de overige leeractiviteiten op elkaar af te stemmen. Een vraag hierbij is hoe de 
leerkracht een balans kan creëren tussen ICT-leermiddelen en de overige leermiddelen, zoals krijtjes, 
potloden, boeken etcetera. Ook zal er gezocht worden naar een balans tussen de tijd die wordt 
besteed aan ICT activiteiten en de tijd die wordt besteed aan overige activiteiten en de plaats van 
bijvoorbeeld de computer of andere ICT toepassingen in de klas. Aan het aspect toetsing zal in dit 
hoofdstuk geen specifieke aandacht besteed worden, aangezien er in VVE situaties eigenlijk geen 
sprake is van formele toetsing.  
 
5.1 Betekenisvolle leeractiviteiten 
Wat betreft de leeractiviteiten is het belangrijk dat ze betekenisvol zijn en aansluiten op de 
belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van het kind. Tijdens betekenisvolle leeractiviteiten krijgen 
kinderen de mogelijkheid om betekenis te verlenen aan taal en ontwikkelen jonge kinderen hun 
beginnende geletterdheid in de vorm van een cyclisch proces. Hierbij kunnen dezelfde leerprocessen 
telkens weer op dezelfde en op een andere manier worden herhaald. Zo krijgen de kinderen de 
mogelijkheid om wat ze al weten te oefenen op een hoger niveau. Van vroeger uit hebben kinderen al 
betekenis verleend aan het spelen met blokken, krijtjes en potloden als ook door rollenspelen en het 
vertellen van verhalen (Van Scoter & Boss, 2002). Tegenwoordig hebben kinderen ook de 
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mogelijkheid om met behulp van ICT leerervaringen op te doen waarbij ze betekenis kunnen verlenen 
aan taal door middel van de verschillende kenmerken van ICT toepassingen, zoals grafische plaatjes, 
geluid, tekst, beweging, kleur en ingescande plaatjes die de kinderen helpen om al hun zintuigen te 
gebruiken bij het leerproces. Kinderen leren namelijk door hun zintuigen, hun lichaam en hoofd te 
gebruiken tijdens bijvoorbeeld spel. Een betekenisvolle leeractiviteit nodigt kinderen uit om te 
ontdekken en om te experimenteren (Van Scoter & Boss, 2002). Met behulp van technologie kan er zo 
een levensechte ervaring gecreëerd worden die aansluit bij wat kinderen in hun dagelijks leven 
tegenkomen, zodat de kinderen de activiteit kunnen koppelen aan concrete ervaring. In deze 
omgeving kunnen kinderen actief en op eigen keus deelnemen aan bijvoorbeeld interacties en 
simulaties. Wat hierbij wel belangrijk is, is dat de ICT leeractiviteit aansluit bij het curriculum en de 
ontwikkelfase van het kind. 
 
Naast het gebruik maken van de mogelijkheden van ICT voor het creëren van levensechte situaties is 
het ook belangrijk dat het kind de link leert zien tussen ICT activiteiten en de overige 
klassenactiviteiten. Als ICT op een goede manier is geïntegreerd in de reguliere leeromgeving, vullen 
verschillende leermiddelen elkaar aan. Een voorbeeld hiervan is dat de leerkracht aan een kind vraagt 
om de tekening die op de computer is gemaakt ook in het echt na te maken met klei of blokken (Van 
Scoter & Boss). Ook kan de leerkracht ervoor kiezen het digitaal prentenboek in de klas aan de 
kinderen voor te lezen. Het effect van digitale prentenboeken is namelijk afhankelijk van de manier 
waarop het is geïntegreerd in de klas. Digitale prentenboeken zijn geen vervanging van het voorlezen 
van prentenboeken door de leerkracht (Broekhof & Cohen de Lara, 2007). Daarom is het belangrijk 
om naast de digitale prentenboeken ook de bijbehorende prentenboeken in de klas te hebben, want 
sommige activiteiten kunnen alleen met het boek uitgevoerd worden. Ook Nikolopoulou (2007) 
benadrukt dat ICT de ontwikkeling van jonge kinderen bevordert, maar dat computerprogramma’s 
geen vervanging zijn van hands-on ervaringen van jonge kinderen in de ‘echte wereld’. Boekentaal 
met plaatjes en computerbeelden met geluid zijn bijvoorbeeld twee vormen van symbolische 
informatie die een beroep doen op de cognitieve vaardigheden van kinderen. Zowel voor het gebruik 
van leermaterialen zoals boeken als voor ICT toepassingen zoals digitale prentenboeken of 
woordenschatprogramma’s geldt dat het gebruik maken van symbolische verdubbeling kan leiden tot 
een dieper inzicht in de verschillende vakinhouden.  
 
Om kinderen te helpen de link te zien tussen ICT activiteiten en overige activiteiten kunnen ICT 
activiteiten gekoppeld worden aan het centrale thema van de klassenactiviteiten zodat de kinderen 
een relatie zien met de instructie van de leerkracht. Wanneer het ICT gebruik nauwelijks tot geen 
relatie heeft met de instructie van de leerkracht is er sprake van een lage mate en slechte kwaliteit van 
integratie (Moersch, 1995). Als leerkrachten ICT activiteiten actief betrekken bij de overige activiteiten 
in de klas rondom bijvoorbeeld hetzelfde thema is er sprake van een hoge mate en goede kwaliteit 
van ICT integratie (Moersch, 1995). In dit laatste geval wordt ICT gezien als een proces, product en 
leermiddel om kinderen te helpen.   
 
5.2 Leermiddelen in een rijkgeletterde omgeving 
Een leeromgeving waarin de beginnende geletterdheid wordt gestimuleerd is onder andere 
rijkgeletterd (Van Scoter & Boss, 2002; Hill & Nichols, 2006). Een rijkgeletterde omgeving biedt 
mogelijkheden en leermiddelen waardoor kinderen geschreven taal kunnen zien en gebruiken voor 
verschillende doelen. Kinderen kunnen in deze omgeving papier, pennen, krijtjes of de computer 
gebruiken om te schrijven of tekenen (Van Scoter, 2008). Rijkgeletterde omgevingen laten het kind in 
aanraking komen met woorden, tekens, labels op objecten en grafieken. Een rijkgeletterde omgeving 
biedt ook mogelijkheden om die leermiddelen te gebruiken in het spel (McKenney & Voogt, 2008). Er 
worden leermiddelen en materialen ter beschikking gesteld die kinderen kunnen gebruiken in hun net 
alsof spel voor bijvoorbeeld krabbelen en ‘schrijven’. De aanwezigheid van een breed scala aan 
taalleermiddelen in de klas stimuleert de beginnende geletterdheid en het experimenteren van jonge 
kinderen met taal (Van Scoter, 2008). Het is de taak de leerkracht om te laten zien dat print 
functioneel is, door in te spelen op mogelijkheden die zich voordoen in de alledaagse klassensituatie. 
Ook moeten kinderen aangemoedigd worden om zichzelf te uiten door middel van schrift. (Van Scoter 
& Boss, 2002).  
 
Binnen de rijkgeletterde omgeving is het belangrijk dat kinderen de link gaan zien tussen print en 
symbolen op de computer. Er kan bijvoorbeeld voor gezorgd worden dat geprinte boeken naast 
computers liggen waarop interactieve digitale prentenboeken kunnen worden gelezen. Op deze 
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manier kan het lezen van een digitaal prentenboek makkelijk in de klas geïntegreerd worden, zonder 
onderbreking van de reguliere onderwijspraktijk (Van Scoter, 2008). 
 
ICT kan op verschillende manieren print tentoonstellen, waardoor er verschillende mogelijkheden 
ontstaan om tekst vast te leggen en weer te geven. Banners, posters, grafieken of figuren  die 
kinderen maken kunnen de taalvaardigheden stimuleren en de kinderen omgeven met woorden (Van 
Scoter, 2008). In een rijkgeletterde omgeving is het belangrijk dat kinderen gaan begrijpen dat de 
computer net zoals krijtjes en potloden een communicatief hulpmiddel is, waarmee ze kunnen lezen 
en schrijven. Kinderen kunnen ervoor kiezen om te schrijven met papier en krijtjes of een software 
programma dat ze laat experimenteren met taal. Ze kunnen hierbij woorden intypen als bijschrift bij 
een foto of verhalen bedenken (Van Scoter, 2008). Kinderen kunnen gebruik maken van de 
verschillende mogelijkheden van het software programma, in overeenstemming met hun eigen 
behoeftes.  
 
Naast het creëren van een rijkgeletterde omgeving waarin zowel leermiddelen als papier, krijtjes, 
potloden, boeken als ook de computer en verschillende software programma’s centraal staan, is het 
belangrijk dat de leerkracht de kwaliteit van de software bepaalt. De leerkracht moet bij het selecteren 
van software rekening houden met de educatieve waarde van het programma voor het 
onderwijsleerproces, net zoals voor elk leermiddel in het onderwijs geldt. Ook moet de leerkracht 
rekening houden met de geschiktheid van de software voor jonge kinderen. Doordat computers steeds 
meer hun intrede doen binnen VVE, wordt de selectie van onderwijskundige software steeds 
belangrijker (Nikolopoulou, 2007).  
 
5.3 Tijd en plaats 
Het bepalen van de tijd die aan een bepaalde ICT-activiteit besteed kan worden en de plaats waar het 
leren plaatsvindt zijn twee belangrijke aspecten waar de leerkracht over na zal moeten denken, 
alvorens het introduceren van een ICT activiteit. Vooral bij jonge kinderen is het bepalen van de tijd 
erg belangrijk, aangezien ze nog bezig zijn om hun geheugen, visuele vaardigheden en 
concentratieboog te ontwikkelen. Het is belangrijk om een balans te creëren tussen de tijd die wordt 
besteed aan ICT gebruik (de elektronische wereld) en de tijd daarbuiten (de ‘echte’ wereld) (Van 
Scoter & Boss, 2002). Om dit te realiseren kan de leerkracht ervoor kiezen om de activiteit die de 
kinderen achter de computer hebben uitgevoerd vervolgens te laten herhalen in de klas, met behulp 
van andere leermiddelen dan ICT. Ook kan de leerkracht een kookwekker of iets dergelijks gebruiken 
om de tijd van kinderen achter de computer in de gaten houden en te controleren. Hiermee kan ook 
het beurten wisselen gestructureerd worden.  
 
Wat betreft de plaats van ICT is het belangrijk dat de computer of een andere ICT toepassing in het 
midden van de leeromgeving wordt neergezet, in plaats van gescheiden van de speelhoeken (Van 
Scoter & Boss, 2002). Op deze manier zien kinderen dat ICT is geïntegreerd met andere activiteiten in 
het klaslokaal.  
 
5.4 Conclusie 
Het is van belang dat het ICT gebruik binnen VVE geen geïsoleerde activiteit is, maar dat het is 
geïntegreerd in het curriculum. Want juist in hun samenhang versterken de verschillende aspecten uit 
het curriculum elkaar (Van den Akker, 2001). Het NAEYC (1996) benadrukt dat computers de huidige 
onderwijspraktijk moeten ondersteunen in plaats van te verstoren of te vervangen. 
 
Het is belangrijk dat ICT-activiteiten worden geïntegreerd in een betekenisvolle en rijkgeletterde 
leeromgeving, die de kinderen uitnodigt om te ontdekken en om te experimenteren met taal. Met 
behulp van technologie kan er een zo levensechte ervaring gecreëerd worden die aansluit bij wat 
kinderen in hun dagelijks leven tegenkomen, zodat de kinderen de activiteit kunnen koppelen aan 
concrete ervaring. Als ICT op een goede manier is geïntegreerd in de reguliere (betekenisvolle) 
leeromgeving, vullen verschillende leermiddelen elkaar aan. Het is hierbij belangrijk dat kinderen de 
link gaan zien tussen ICT-activiteiten en de andere activiteiten of tussen print en symbolen op de 
computer. In een rijkgeletterde omgeving is het belangrijk dat kinderen gaan begrijpen dat de 
computer net zoals krijtjes en potloden een communicatief hulpmiddel is, waarmee ze kunnen lezen 
en schrijven. 
 
Tot slot is het belangrijk dat ICT qua tijd en plaats is geïntegreerd in het curriculum, zodat er geen 
sprake is van een geïsoleerde activiteit die weinig bijdraagt aan de taalontwikkeling. 
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6 Eindconclusie 
 
In dit hoofdstuk zal er een antwoord gegeven worden op de hoofdvraag “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?”.  
 
Tijdens de fase van ontluikende geletterdheid leren kinderen van 0 tot 4 jaar mondeling te 
communiceren, te spreken en te luisteren. Tijdens de daaropvolgende fase van beginnende 
geletterdheid worden kinderen uit groep 1 tot en met groep 3 zich gewaar van de principes van het 
alfabet, ze maken kennis met geschreven taal, ze herkennen functies van geschreven taal, ze krijgen 
inzicht in het verband tussen gesproken en geschreven taal en ze leren elementaire leeshandelingen 
uit te voeren.  
 
Tijdens de taalontwikkeling van jonge kinderen neemt sociale interactie een belangrijke plaats in. 
Taalontwikkeling is namelijk afhankelijk van de capaciteit om sociale situaties te begrijpen en om 
eraan deel te nemen. Uit onderzoek blijkt dat de computer mogelijkheden biedt voor sociale interactie 
(Van Scoter & Boss, 2002). Kinderen werken bijvoorbeeld liever met één of twee partners achter de 
computer werken dan dat ze alleen werken (Clements, Nastasi & Swaminathan, 1993). Samenwerking 
achter de computer bevordert de betrokkenheid en motivatie van kinderen (Lomangino, et al., 1999). 
Als kinderen achter de computer werken initiëren ze vaker interacties en doen dit op andere manieren 
dan wanneer ze pen en papier gebruiken of wanneer ze een puzzel maken of met de blokken spelen 
(NAEYC, 1996; Van Scoter & Boss, 2002). Kinderen wisselen ook vaker van beurt als ze achter de 
computer zitten en laten tegelijkertijd een hoger taalniveau en samenspel activiteit zien. Ze kunnen 
bijvoorbeeld met behulp van ICT ontdekkingen en creaties met elkaar delen (NAEYC, 1996).   
ICT gebruik is het meest effectief als de manier waarop ICT wordt ingezet overeenkomt met de 
onderwijspraktijk van de leerkracht. Een deskundige en innovatieve leerkracht beschikt over een 
breed repertoire en kiest afhankelijk van een aantal randvoorwaarden voor een meer traditionele of 
een meer constructivistische benadering (Van Rens, Van Gennip, & Smeets, 2008). Ook Kennisnet 
(2008) benadrukt dat het belangrijk is dat de gebruikte ICT-vorm aansluit bij de visie op onderwijs. 
 
Tijdens ICT gebruik kan de leerkracht op verschillende manier een bijdrage leveren aan het 
bevorderen van interacties van kinderen met het ICT programma, met elkaar of met de leerkracht. Zo 
kan de leerkracht strategieën aan kinderen voordoen, de kinderen in het gebruik van deze strategieën 
begeleiden en het gebruik van strategieën in de gaten houden of managen dat de strategieën op 
verschillende manieren worden toegepast (Labbo, 2000). Uit het onderzoek van Plowman & Stephen 
(2007) blijkt dat begeleide interactie door volwassenen tijdens computer activiteiten de sociale 
communicatie bevordert. Begeleide interactie houdt in dat het ICT gebruik en met name de interacties 
van kinderen met computers en andere vormen van ICT-toepassingen actief worden ondersteund en 
bevorderd (Plowman & Stephen, 2007). Ook Klein, Nir-Gal en Darom (2000) hebben n.a.v. van hun 
onderzoek geconcludeerd dat kinderen die ICT-activiteiten uitvoeren, terwijl er een volwassene 
aanwezig is om het ICT-gebruik te ondersteunen en interacties te bevorderen, hoger scoren op o.a. 
cognitieve testen, vergeleken met kinderen die niet worden geholpen door een volwassenen.  
 
Plowman en Stephen (2007) hebben twee dimensies van begeleide interactie onderscheiden, 
namelijk indirecte en directe interactie. Indirecte interactie betekent dat de begeleide interactie op 
afstand van de specifieke leerinteractie plaatsvindt en daardoor een indirecte invloed uitoefent op het 
leren. Een voorbeeld van indirecte begeleide interactie is de tijd die dor de leerkracht beschikbaar 
wordt gesteld voor ICT activiteiten en door de leerkracht wordt geregistreerd en de toegang die wordt 
verleend tot ICT. Het creëren van een omgeving die het leren bevordert, het plannen van het 
curriculum en het identificeren van volgende stappen in het leerproces zijn eveneens kenmerken van 
begeleide (indirecte) interactie. Directe interactie verwijst naar de face-to-face interactie tussen de 
volwassenen en de kinderen en heeft hierdoor een directe invloed op het leren. Deze dimensie van 
begeleide interactie is erg intensief, aangezien het één op één contact of contact in kleine groepjes 
vereist. Directe begeleide interactie bestaat o.a. uit het demonstreren van ICT-gebruik (bijv. laten zien 
hoe de muis gebruikt wordt), het geven van uitleg (bijv. over bepaalde (taal)concepten die het kind 
nog niet begrijpt), het geven van instructie (bijv. “Luister eerst naar wat de computer zegt en klik 
daarna het juiste plaatje aan”) en het geven van feedback (bijv. door pogingen van kinderen te 
bemoedigen). Directe begeleide interactie kan zich in veel vormen voordoen, zoals het gebruik van 
mondelinge taal, gebaren, aanraking, aankijken en fysieke actie, waarbij er vaak sprake is van twee of 
meer communicatiekanalen die tegelijkertijd gebruikt worden.  
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Naast het bevorderen van interacties van kinderen met de computer, met elkaar of met de leerkracht, 
is het belangrijk dat ICT-activiteiten worden geïntegreerd in een betekenisvolle en rijkgeletterde 
leeromgeving waarin de kinderen worden uitnodigd om te ontdekken en om te experimenteren met 
taal. Met behulp van ICT kan er een levensechte ervaring gecreëerd worden die aansluit bij wat 
kinderen in hun dagelijks leven tegenkomen, zodat de kinderen de activiteit kunnen koppelen aan 
concrete ervaring. Als ICT op een goede manier is geïntegreerd in de reguliere leeromgeving, vullen 
verschillende leermiddelen elkaar aan (Van Scoter & Boss, 2002). Het is hierbij belangrijk dat kinderen 
de link gaan zien tussen ICT-activiteiten en de andere activiteiten of dat kinderen de link gaan zien 
tussen print en symbolen op de computer. In een rijkgeletterde omgeving is het belangrijk dat kinderen 
gaan begrijpen dat de computer net zoals krijtjes en potloden een communicatief hulpmiddel is, 
waarmee ze kunnen schrijven en lezen. Als laatst is het belangrijk dat ICT qua tijd en plaats is 
geïntegreerd in het curriculum, zodat er geen sprake is van een geïsoleerde activiteit die weinig 
bijdraagt aan de taalontwikkeling. Het is belangrijk dat de leerkracht een balans te creërt tussen de tijd 
die wordt besteed aan ICT gebruik (de elektronische wereld) en de tijd daarbuiten (de ‘echte’ wereld). 
Ook is het belangrijk dat de computer of andere ICT toepassingen in het midden van de leeromgeving 
worden neergezet, in plaats van gescheiden van de speelhoeken (Van Scoter & Boss, 2002). Op deze 
manier kunnen kinderen namelijk zien dat ICT is geïntegreerd met andere activiteiten in het klaslokaal. 
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