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Samenvatting 
 
Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het doel van 
VVE is om de ontwikkeling van jonge kinderen zoveel mogelijk bewust te stimuleren. De Nederlandse 
overheid probeert met een VVE-beleid meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van 
taalvaardigheden van jonge kinderen, zodat onderwijsachterstanden worden voorkomen. Binnen VVE 
wordt ook steeds meer onderzoek gedaan naar de meerwaarde van ICT bij het stimuleren van de 
taalontwikkeling. Om praktijkgerichte kennis te ontwikkelen over wat wel en wat niet werkt op het 
gebied van ICT & VVE en waarmee succesvolle aanpakken kunnen worden achterhaald moet een 
valide, betrouwbaar en praktisch bruikbaar instrument ontwikkeld worden.  
 
Het doel van dit onderzoek is om een inhoudelijk valide, betrouwbaar en praktisch bruikbaar 
instrument te ontwikkelen dat 1) het type supervisie dat de leerkracht tijdens ICT-gebruik geeft aan de 
kinderen; 2) de mate waarin ICT-activiteiten zijn geïntegreerd in de onderwijspraktijk en 3) de aard en 
kwaliteit van interactie tijdens ICT-gebruik binnen VVE in kaart kan brengen. Dit SIIT-instrument 
(Supervisie, Integratie, Interactie & Technologie-instrument) is ontwikkeld in opdracht van het 
onderzoeks- en adviesbureau Oberon. 
 
Om de kenmerken van een valide, betrouwbaar en praktisch bruikbaar instrument te achterhalen zijn 
verschillende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd, zoals een literatuurstudie, een contextanalyse en vier 
formatieve evaluaties. Op basis van de resultaten van de literatuurstudie en de contextanalyse zijn 
criteria en ontwerprichtlijnen opgesteld voor het ontwerp van de eerste versie van het SIIT-instrument. 
De activiteiten die in het kader van de formatieve evaluaties zijn uitgevoerd zijn twee screenings van 
het instrument in de VVE-praktijk, een expertgebaseerde evaluatie en twee panel reviews met 
toekomstige gebruikers van het instrument. Het doel van de formatieve evaluaties was om 
tekortkomingen in de kwaliteit van het instrument te achterhalen en om ideeën te formuleren voor 
verbetering.  
 
Tijdens de formatieve evaluaties van de verschillende prototypes van het SIIT-instrument is voldoende 
informatie verzameld om een praktisch bruikbare eindversie van het SIIT-instrument te ontwikkelen. 
Naar aanleiding van het tweede panelreview (formatieve evaluatie prototype IV) met twaalf 
toekomstige gebruikers kan geconcludeerd worden dat deel B (Supervisie tijdens de 
computeractiviteit) van het SIIT-observatieschema voldoende inhoudelijke valide en betrouwbaar is.  
 
Deel C (Interactie tussen kinderen tijdens computeractiviteit) en deel E (Integratie van de 
computeractiviteit) van het SIIT-observatieschema zijn net als de overige onderdelen van het SIIT-
instrument tijdens de expertevaluatie en het eerste panelreview (formatieve evaluatie prototype II) 
onderzocht op de inhoudsvaliditeit. De informatie die hieruit naar voren gekomen is, is echter te 
beperkt om conclusies te trekken over de inhoudsvaliditeit van de eindversie van deel C en E van het 
SIIT-observatieschema. Tijdens de screenings (formatieve evaluatie prototype I en III) is er namelijk 
weinig tot geen ICT-integratie en interactie tussen kinderen geobserveerd, waardoor er geen 
informatie verzameld kon worden over de inhoudsvaliditeit en de betrouwbaarheid van het SIIT-
observatieschema om de variabelen ICT-integratie en interactie tussen kinderen tijdens ICT-gebruik in 
kaart te brengen.  
 
Op basis van de resultaten van de verschillende onderzoeksactiviteiten, kan er geconcludeerd worden 
dat er nog een aantal vervolgstappen genomen moeten worden om de inhoudsvaliditeit en 
betrouwbaarheid van het SIIT-instrument te verbeteren. De inhoudsvaliditeit van de variabelen ICT-
integratie en interactie kan verbeterd worden door het verrichten van meer literatuuronderzoek en door 
meer experts het SIIT-instrument te laten beoordelen op inhoudsvaliditeit. Het is belangrijk om 
duidelijk te operationaliseren hoe jonge kinderen tijdens ICT-gebruik interactie met elkaar aangaan en 
hoe dit gekoppeld is aan het leerkrachtgedrag. De betrouwbaarheid kan vervolgens beoordeeld 
worden door het gevalideerde SIIT-instrument opnieuw in de praktijk uit te proberen of door tijdens 
een panelreview te kijken naar de overeenkomst in de scores van verschillende beoordelaars. Wat 
betreft het opnieuw screenen van het gevalideerde SIIT-instrument in de praktijk, is het belangrijk dat 
er criteria komen voor de selectie van VVE-locaties. Op deze manier wordt voorkomen dat er VVE-
locaties meedoen aan het onderzoek waar geen supervisie, ICT-integratie of interactie tussen 
kinderen voorkomt. Ondanks het ontbreken van een theoretische basis, lijkt het SIIT-instrument een 
veelbelovend hulpmiddel om succesvolle aanpakken op het gebied van ICT en VVE te identificeren. 
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Summary  
 
Recently much has been invested in preschool education in the Netherlands. The aim of preschool 
education is to stimulate the development of young children as much as possible. With policies on 
preschool education, the Dutch government tries to decrease educational arrears by paying especially 
more attention to the development of language skills. In preschool education, a lot of investigation has 
been done into the merits of ICT in order to improve language skills of young children. To develop 
practical knowledge on the advantages and disadvantages of the use of ICT in preschool education 
and to analyze successful uses of ICT in practice, a valid, reliable and practical instrument is needed.  
 
The goal of this study is to develop a valid, reliable and practical instrument that can analyze 1) the 
type of supervision that the teacher gives during ICT use, 2) the amount in which ICT activities are 
integrated into the curriculum and 3) the nature and quality of interaction during ICT use within 
preschool education. This SIIT-instrument (Supervision, Integration, Interaction & Technology-
instrument) has been developed for Oberon, a research and consultancy bureau. 
 
To find out the characteristics of a valid, reliable and practical instrument, several research activities 
have been carried out, like a literature study, a context analysis and four formative evaluations. Based 
on the results of the literature study and the context analysis, several criteria have been draw up for 
the design of the first prototype of the SIIT-instrument. The research activities that have been carried 
out during the formative evaluations are two screenings, an expert based evaluation and two panel 
reviews. The aim of the formative evaluations was to find out the shortcomings in the quality of the 
SIIT-instrument and to formulate ideas for improvement.   
 
During the formative evaluations of the several prototypes of the SIIT-instrument, sufficient information 
has been gathered to design a practical final version of the SIIT-instrument. According to the second 
panel review (formative evaluation prototype IV) with twelve prospective users of the instrument, part 
B (Supervision during the computer activity) and part D (Behaviour of the child(ren) during the 
computer activity) of the SIIT-observation instrument proved to be valid and reliable.    
 
Part C (Interaction between children during the computer activity) and part E (Integration of the 
computer activity) of the SIIT-observation instrument are, just like the other components of the SIIT-
instrument, investigated during the expert evaluation and the first panel review (formative evaluation 
prototype II) at content validity. The information that stemmed from these activities is too limited to 
draw conclusions about the content validity of the final version of part C and E from the SIIT-
observation instrument. This is also due to the screenings (formative evaluation prototype I and III), 
where no information has been gathered about the content validity and reliability of the SIIT-
observation instrument to measure the variables ICT-integration and interaction between children 
during ICT use, because during observations ICT-integration and interaction were not present. 
 
On the basis of the results of the several research activities, it can be concluded that need to be done 
further research to improve the content validity and reliability of the SIIT-instrument. The content 
validity of the variables ICT-integration and interaction can be improved by carrying out a more in-
depth literature study on the interaction skills of young children. Also more experts should judge the 
SIIT-instrument on content validity. It is important to make clear how young children interact with each 
other and how this is related to teacher behavior. Successively, the reliability can be judged by trying 
out the validated SIIT-instrument in the practice of preschools or during a panel review. During the 
screenings of the validated SIIT-instrument, it is important to come up with criteria for the selection of 
preschool locations. In this way it will be prevented that preschool locations cooperate in the research 
where it is already clear that no supervision, ICT-integration or interaction will be found. Despite the 
current lack of a profound theoretical basis of the SIIT-instrument, it looks a promising tool to identify 
successful uses of ICT in preschool practice.       
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1 Inleiding 
 
Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). VVE omvat 
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 vooral op het bevorderen van de taalontwikkeling, want taalachterstanden 
zijn belangrijke veroorzakers van onderwijsachterstanden.  
 
Bij VVE gaat het vooral om het bewust stimuleren van de ontwikkeling van kinderen door het 
systematisch hanteren van een methodische aanpak. Het is hierbij belangrijk dat er wordt gewerkt 
vanuit een visie en dat leidsters en leerkrachten beschikken over gedetailleerde kennis en 
vaardigheden om dit alles in methodisch handelen om te zetten (Cohen de Lara, 2007). 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.  
 
1.1 De potentie van ICT binnen VVE 
Binnen het bestaande aanbod van VVE-programma’s kan ICT (informatie- en 
communicatietechnologie) een zinvolle aanvulling zijn op het methodisch en systematisch stimuleren 
van de taalontwikkeling. Voordelen van ICT voor de ontwikkeling van jonge kinderen zijn de 
verschillende presentatiemogelijkheden en de interactiviteit van het digitaal 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 (Van Scoter & 
Boss, 2002). Hierdoor worden mogelijkheden gecreëerd voor samenwerken en actief leren in een 
authentieke situatie. In de volksmond omvat het begrip ICT  vaak  computers, software, internet en 
(data)communicatie. Toch is ICT in de context van het onderwijs meer dan alleen computers en 
softwareprogramma’s voor bijvoorbeeld taal of rekenen/wiskunde. Ook audiovisuele middelen, 
‘intelligent’ speelgoed en alledaagse technologie zoals afstandsbediening apparaten, 
fotokopieerapparaten, (mobiele) telefoons, fax machines, televisies, digitale camera’s en 
opnameapparatuur kunnen onder het begrip ICT vallen (Plowman & Stephen, 2005).  
 
Zoals uit de voorgaande alinea naar voren komt is ICT een diffuus begrip, dat binnen de context van 
het onderwijs op verschillende manieren gehanteerd kan worden. Daarnaast kent ICT binnen het 
onderwijs verschillende gebruiksvormen. ICT kan namelijk gebruikt worden als instructiemiddel, als 
werktuig/instrument of als informatiebron (De Jong, Kanselaar & Lowijck, 2003). Bij ICT als 
instructiemiddel wordt ICT gebruikt om kennis en vaardigheden te oefenen. Hierbij kan er gedacht 
worden aan digitale prentenboeken, elektronische leeromgevingen, taalspelletjes en 
woordenschatprogramma’s. Bij ICT als werktuig of instrument wordt ICT beschouwd als een 
hulpmiddel, vergelijkbaar met schrijf- of tekenbenodigdheden of een schoolbord. Voorbeelden van 
ICT-hulpmiddelen zijn digitale camera’s en Powerpointpresentatie. Bij het gebruiken van ICT als 
informatiebron kan er gedacht worden aan internet of computersimulaties. ICT zal door peuters en 
kleuters echter niet of nauwelijks als informatiebron gebruikt worden.  
 
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). Veel van deze onderzoeken richten zich op het gebruik van ICT 
als instructiemiddel, waarbij kinderen zelf achter de computer zitten om kennis en vaardigheden te 
oefenen. Uit onderzoek van Segers & Verhoeven (2002; 2003) blijkt bijvoorbeeld dat het luisteren naar 
een interactief verhaal op de computer en het doen van woordenschatspelletjes positieve effecten 
hebben op de woordenschat van kinderen. Uit onderzoek van Verhallen, Bus en De Jong (2004) en 
De Jong en Bus (2004) blijkt dat kinderen profijt hebben van digitale prentenboeken op de computer. 
Als (bewegende) beelden en geluiden de mondelinge tekst ondersteunen begrijpen jonge kinderen 
met een taalachterstand meer van het verhaal en taal dan wanneer ze alleen statische plaatjes zien 
(Verhallen et al., 2004). Hierbij speelt het herhalen van digitale prentenboeken echter wel een 
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belangrijke rol bij het behalen van positieve leerresultaten (Verhallen et al., 2004). Uit onderzoek van 
McKenney en Voogt (2009) blijkt dat het gebruik van de ICT-rijke leeromgeving PictoPal een 
statistisch significant effect heeft op de geletterdheid van jonge kinderen. PictoPal is een programma 
voor de stimulering van de beginnende geletterdheid van kinderen van vier en vijf jaar oud en helpt 
kinderen bij het ontwikkelen van fonologisch bewustzijn, woordherkenning, concepten over print, het 
alfabetisch principe en taalbegrip. 
 
De hierboven beschreven onderzoeken laten zien dat het mogelijk is om de taalontwikkeling van jonge 
kinderen te stimuleren met behulp van de inzet van ICT als instructiemiddel. Er zijn echter ook 
situaties waarin positieve effecten van ICT-gebruik achterwege blijven. Het inzetten van de computer 
tijdens vrij spelen leidt bijvoorbeeld vaak tot niet-productieve interacties van jonge kinderen met 
computers (Plowman & Stephen, 2007).  
 
Tijdens het gebruik van ICT door jonge kinderen vindt er vaak weinig (gerichte) interventie plaats door 
leerkrachten of leidsters. Meestal is er sprake van ‘reactieve supervisie’ in plaats van begeleide 
interactie of participatie. Hierdoor is het computergebruik vaak een gelimiteerde ervaring voor veel 
kinderen (Plowman & Stephen, 2005). Daarnaast zijn computeractiviteiten vaak losstaande 
activiteiten, die nauwelijks zijn geïntegreerd in VVE-programma’s. Dit is jammer, omdat de positieve 
effecten van een ICT-programma als PictoPal alleen worden bereikt als de computeractiviteiten zijn 
geïntegreerd in de overige klasactiviteiten (McKenney & Voogt, 2009).  
 
Naast de hierboven beschreven situaties waarin het computergebruik een gelimiteerde ervaring is 
voor jonge kinderen, zijn er ook potentiële gevaren van ICT-gebruik. Volgens Cordes en Miller (2000) 
brengt het computergebruik door jonge kinderen risico’s met zich mee, zoals stressverschijnselen, 
oogletsel, obesitas, sociale isolatie en op de lange termijn een fysieke, emotionele of intellectuele 
ontwikkelingsachterstand. Zo verstoort de computer het contact tussen kinderen en volwassen 
(Cordes & Miller, 2000). Hierdoor kunnen computers averechts werken op de ontwikkeling van jonge 
kinderen, waardoor de inzet van computers binnen VVE een verspilling van tijd en geld wordt.  
 
Er is geen eenduidig antwoord te vinden op de vraag of ICT-gebruik binnen VVE bij voorbaat goed of 
slecht is. Zoals voor elk leermiddel geldt dat binnen het onderwijs wordt ingezet, wordt de meerwaarde 
van ICT bepaald door de manier waarop het wordt toegepast (Van Scoter & Boss, 2002). Het is 
daarom belangrijk om te onderzoeken op welke manier ICT kan bijdragen aan de ontwikkeling van 
jonge kinderen in plaats van alleen te kijken of ICT een bijdrage levert. In dit onderzoek zal gezocht 
worden naar manieren waarop ICT-gebruik kan bijdragen aan de ontwikkeling van jonge kinderen, 
waarbij vragen gesteld zullen worden als “Hoe kan de leerkracht de interacties van kinderen met 
computers actief ondersteunen en bevorderen?” en “Hoe kan de leerkracht ICT op een zinvolle manier 
inbedden in het onderwijs?”.  
 
1.2 Verkennende studie naar de effecten van ICT op jonge kinderen 
Oberon verricht in opdracht van Kennisnet, een publieke ondersteuningsorganisatie op het vlak van 
onderwijs en ICT, een verkennende studie. In deze verkennende studie wordt kennis ontwikkeld over 
betekenisvol ICT-gebruik binnen VVE. Oberon heeft hierbij de samenwerking van Sardes gezocht, 
omdat Sardes een uitgebreid VVE-netwerk heeft dankzij het scholingstraject Vversterk.   
 
1.2.1 Oberon en Sardes 
Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, met name op het gebied van onderwijs, 
welzijn en zorg. Sardes is als onafhankelijk bureau eveneens betrokken bij onderzoeks-, 
adviesactiviteiten op het gebied van onderwijs, jeugd en welzijn. Sardes is vaak betrokken bij de 
invoering van diensten en producten. Een voorbeeld hiervan is het scholingstraject Vversterk, dat als 
doel heeft de kwaliteit van VVE te versterken door scholing en ondersteuning te bieden aan leidsters, 
leerkrachten, managers, beleidsmakers en opleiders van leidsters en leerkrachten.  
 
1.2.2 Uitgangspunten verkennende studie  
Het doel van de verkennende studie die door Oberon in samenwerking met Sardes wordt uitgevoerd, 
is om in kaart te brengen hoe ICT binnen VVE wordt ingezet, zodat er praktijkgerichte kennis 
ontwikkeld kan worden over wat wel werkt en wat niet werkt bij ICT-gebruik binnen VVE. Met ICT-
gebruik wordt de inzet van computers als instructiemiddel bedoeld. Het is belangrijk dat er tijdens de 
verkennende studie voorbeelden van good-practices worden achterhaald en beschreven, zodat 
duidelijk wordt wat de voorwaarden zijn voor de zinvolle inzet van ICT binnen VVE. Deze voorbeelden 
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laten zien dat het mogelijk is om ICT in te zetten op een manier die bevorderlijk is voor de ontwikkeling 
van jonge kinderen. Met behulp van nieuwe kennis en inzichten over zinvol gebruik van ICT binnen 
VVE, kan de VVE-praktijk ondersteund worden bij de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.   
 
De verkennende studie richt zich niet op het evalueren van een kant-en-klaar ICT-programma, dat 
‘volgens het boekje’ is geïmplementeerd. In plaats daarvan wordt de praktijk als uitgangspunt voor de 
studie genomen en wordt er in de praktijk nagegaan welke aanpakken op het gebied van ICT en VVE 
zinvol zijn en aansluiten bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Op deze manier wordt de verbinding 
tussen onderzoek en praktijk versterkt. Door uit te gaan van de vragen die leven in de 
onderwijspraktijk, willen Oberon en Sardes bevorderen dat de onderzoeksresultaten relevant zijn voor 
die onderwijspraktijk.  
 
1.2.3 Onderwerp verkennende studie 
Het onderwerp van de verkennende studie heeft betrekking op het gebruik van computers als 
instructiemiddel om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de rol die de leerkracht 
daarin speelt1. De taalontwikkeling is namelijk een belangrijke peiler van VVE-programma’s, want 
taalachterstanden zijn belangrijke veroorzakers van onderwijsachterstanden. Tijdens de 
taalontwikkeling van jonge kinderen is sociale interactie erg belangrijk. Kinderen leren taal door deel te 
nemen aan sociale situaties. Spel is bijvoorbeeld een belangrijk middel om jonge kinderen te helpen 
bij het leren deelnemen aan sociale situaties en om de taalvaardigheden te ontwikkelen (McKenney & 
Voogt, 2009). Rollenspelen dragen bij aan de beginnende geletterdheid (Van Scoter, 2008). 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 een kritische rol bij het ontstaan van begrip (Lomangino, Nicholson & 
Sulzby, 1999). Door interactieve gesprekken van hoge kwaliteit uit te lokken, door de kinderen in 
kleine groepen te laten werken of door middel van de juiste vragen de denkontwikkeling te stimuleren, 
kan de taalontwikkeling van jonge kinderen gestimuleerd worden.   
 
Zoals voor elke activiteit binnen VVE geldt, zijn ook tijdens ICT-gebruik de interacties tussen kinderen 
onderling en tussen kinderen en de leerkracht erg belangrijk. Uit het onderzoek van Plowman en 
Stephen (2007) blijkt dat begeleide interactie door volwassenen tijdens computer activiteiten de 
sociale communicatie bevordert. Begeleide interactie houdt in dat een volwassene het ICT-gebruik en 
met name de interacties van kinderen met computers en andere vormen van ICT-toepassingen actief 
ondersteunt en bevordert (Plowman & Stephen, 2007). Ook Klein en Darom (2000) hebben naar 
aanleiding 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.  
 
De manier waarop de leerkracht ICT-activiteiten integreert in het onderwijs is eveneens bepalend voor 
de betekenisvolheid van de computeractiviteit. Wanneer ICT-activiteiten actief worden betrokken bij de 
overige activiteiten in de klas, bijvoorbeeld rondom hetzelfde thema, is er sprake van een hoge mate 
en goede kwaliteit van ICT integratie (Moersch, 1995). Ook is het belangrijk dat de leerkracht een 
leeromgeving en ICT-activiteiten opzet die aansluiten bij het curriculum en dat verschillende 
leermiddelen elkaar aanvullen (Van Scoter & Boss, 2002). De NAEYC (1996) benadrukt dat 
computers de huidige onderwijspraktijk moeten ondersteunen in plaats van te verstoren of te 
vervangen. 
 
1.2.4 Ontwikkeling van een meetinstrument 
Om praktijkgerichte kennis te ontwikkelen over wat wel en wat niet werkt op het gebied van ICT & 
VVE, heeft Oberon een instrument nodig waarmee voorbeelden van good practices geïdentificeerd 
kunnen worden. Oberon heeft daarom de opdracht gegeven om een valide, betrouwbaar en praktisch 
bruikbaar instrument te ontwikkelen, waarmee de drie variabelen supervisie, ICT-integratie en 
interactie tijdens ICT-gebruik binnen VVE in kaart gebracht kunnen worden. De eisen die Oberon aan 
het instrument stelt, is dat het breed toepasbaar moet zijn en zowel op peuterspeelzalen als in groep 1 
van het basisonderwijs gebruikt moet kunnen worden. Het doel van het instrument is om voorbeelden 
van zinvol ICT gebruik binnen VVE te identificeren.  

                                                 
1 Daar waar in dit onderzoeksverslag wordt gesproken van leerkracht wordt tevens leidster bedoeld. 
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1.2.5 Onderzoeksvraag 
Dit onderzoeksverslag zal zich richten op de ontwikkeling van het SIIT-instrument (Supervisie, 
Integratie, Interactie & Technologie-instrument), waarmee in kaart gebracht kan worden hoe de 
leerkracht de ICT-activiteiten begeleidt en integreert in het onderwijsaanbod en hoe de interactie eruit 
ziet tijdens ICT-activiteiten. De onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoekverslag is: 
 
“Wat zijn de kenmerken van een valide, betrouwbaar en praktisch bruikbaar instrument dat 1) het type 
supervisie dat de leerkracht tijdens ICT-gebruik geeft aan de kinderen; 2) de mate waarin ICT-
activiteiten zijn geïntegreerd in de onderwijspraktijk en 3) de aard en kwaliteit van interactie tijdens 
ICT-gebruik binnen VVE in kaart kan brengen?” 
 
1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is de onderzoeksopzet beschreven die is gebruikt voor dit onderzoek. Allereerst is de 
methode beschreven en toegelicht. Vervolgens zijn de respondenten, instrumenten, data-analye en 
procedures beschreven. 
 
In hoofdstuk 3 is vanuit de literatuur beschreven hoe ICT kan bijdragen aan de taalontwikkeling van 
jonge kinderen en welke leerkrachtrollen effectief zijn bij het inzetten van ICT ter bevordering van de 
taalontwikkeling.  
 
In hoofdstuk 4 is de VVE-context geanalyseerd. Hierbij is ingegaan op aspecten uit de VVE-context 
waarmee rekening gehouden moet worden tijdens het ontwerpen van de eerste versie van het SIIT-
instrument. Vervolgens is vanuit de ontwerprichtlijnen uit de literatuurstudie en de contextanalyse een 
eerste versie van het SIIT-instrument ontworpen.  
 
In hoofdstuk 5 tot en met 8 zijn de resultaten van de formatieve evaluaties beschreven en de 
verbeterpunten die uit de formatieve evaluaties naar voren gekomen zijn. Vervolgens is het 
(her)ontwerp van de prototypes toegelicht.  
 
In hoofdstuk 9 vindt er een discussie plaats over de gemaakte beslissingen tijdens het ontwerpproces 
en de zwaktes van het SIIT-instrument. Ook worden er aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek 
en onderzoeksactiviteiten die kunnen worden ondernomen om de kwaliteit van het SIIT-instrument 
verder te verbeteren.  
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2 Onderzoeksopzet  
 
Dit onderzoeksverslag beslaat de ontwikkeling van het SIIT-instrument, waarmee in kaart gebracht 
kan worden hoe het leerkrachtgedrag en de interacties tijdens ICT-gebruik binnen VVE eruit zien. Het 
doel van dit onderzoek is om een valide, betrouwbaar en praktisch bruikbaar instrument te ontwikkelen 
waarmee in kaart gebracht kan worden hoe de leerkracht de ICT-activiteiten begeleidt en integreert in 
het onderwijsaanbod en hoe de interactie eruit ziet tijdens ICT-activiteiten. In dit hoofdstuk zal de 
onderzoeksopzet voor de instrumentontwikkeling nader toegelicht worden.  
 
2.1 Methode 
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is een ontwerpgericht onderzoek uitgevoerd. Het 
ontwerpgericht onderzoek heeft zich gericht op het ontwikkelen en optimaliseren van het SIIT-
instrument door middel van een analysefase en formatieve evaluaties. Het hoofddoel van de 
formatieve evaluaties was om tekortkomingen in de kwaliteit van het instrument te achterhalen en om 
ideeën te formuleren voor verbetering (Nieveen, 1997). Tijdens de analysefase zijn de variabelen 
supervisie, ICT-integratie en interactie geoperationaliseerd aan de hand van een literatuurstudie en is 
de context waarin het SIIT-instrument gebruikt zal worden geanalyseerd door middel van 
oriëntatieobservaties in de VVE-onderwijspraktijk. Het doel van de analysefase was om criteria en 
ontwerprichtlijnen op te stellen voor het ontwerp van de eerste versie van het SIIT-instrument. 
Vervolgens is het SIIT-instrument meerdere malen formatief geëvalueerd en bijgesteld. In totaal zijn er 
vier prototypes van het SIIT-instrument ontworpen die allemaal formatief zijn geëvalueerd. De 
activiteiten die in het kader van de formatieve evaluaties zijn uitgevoerd zijn twee screenings, een 
expertgebaseerde evaluatie en twee panel reviews. De vragen die tijdens de formatieve evaluaties 
centraal stonden waren: “In hoeverre is het instrument in staat om op een inhoudelijk valide, 
betrouwbare en praktisch bruikbare manier het type supervisie dat de leerkracht geeft aan de 
kinderen; de mate van ICT integratie in de onderwijspraktijk; en de aard en kwaliteit van interactie 
tijdens ICT-gebruik in kaart te brengen?” en “Welke suggesties kunnen gedaan worden ter verbetering 
van het instrument?”.   
 
2.1.1 Inhoudsvaliditeit 
Het SIIT-instrument is inhoudelijk valide wanneer er een goede selectie is gemaakt van alle aspecten 
die betrekking hebben op het operationaliseren van de variabelen supervisie, ICT-integratie en 
interactie. Om de inhoudelijke validiteit te waarborgen is er een literatuurstudie uitgevoerd, waarvan de 
resultaten zijn beschreven in hoofdstuk drie van dit verslag. De inhoudelijke validiteit is eveneens 
gewaarborgd, doordat er tijdens de screenings en expertevaluaties is gekeken of de verschillende 
items van het instrument een goede selectie vormen van de te meten variabelen en of alle items 
samen een zo compleet mogelijk beeld geven van de drie variabelen. Er is gekeken of er in het SIIT-
instrument nog items missen die belangrijk zijn voor het in kaart brengen van de drie variabelen. 
Tijdens de screenings en expertevaluaties zijn eveneens niet-relevante items opgespoord en 
verwijderd uit het SIIT-instrument, zodat er geen aspecten gemeten worden die niet samenhangen 
met de drie variabelen.   
 
2.1.2 Betrouwbaarheid 
Het SIIT-instrument is betrouwbaar wanneer verschillende personen die het SIIT-instrument in 
dezelfde situatie gebruiken tot hetzelfde oordeel komen. De betrouwbaarheid is gemeten aan de hand 
van de intraclass correlation (ICC), waarmee de overeenkomst tussen scores van verschillende 
beoordelaars gemeten kan worden. Tijdens het tweede panelreview is (een gedeelte van) het SIIT-
instrument ingevuld door twaalf toekomstige gebruikers aan de hand van videobeelden van ICT-
gebruik op een VVE-locatie en is de interbeoordelaarscoëfficiënt van deze twaalf toekomstige 
gebruikers berekend.  
 
2.1.3 Praktische bruikbaarheid 
Het SIIT-instrument is praktisch bruikbaar wanneer de toekomstige gebruikers het SIIT-instrument 
goed kunnen hanteren en wanneer het SIIT-instrument aansluit bij de behoeften en wensen van de 
toekomstige gebruikers. De praktische bruikbaarheid is beoordeeld aan de hand van een aantal 
criteria, namelijk: 1) de duidelijkheid van de inhoud van het SIIT-instrument; 2) de overzichtelijkheid en 
gebruiksgemak van het SIIT-instrument en 3) de tijdsinvestering die nodig is om het SIIT-instrument te 
gebruiken. De praktische bruikbaarheid is na afloop van de tweede screening beoordeeld d.m.v. een 
interview met de medebeoordelaar, die tevens een toekomstige gebruiker is. Ook zijn er tijdens de 
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panelreviews aan de toekomstige gebruikers vragen gesteld worden die betrekking hebben op de 
praktische kwaliteit. 
  
2.1.4 Overzicht activiteiten ontwerpgericht onderzoek  
In tabel 1 is een overzicht te zien van de activiteiten die zijn uitgevoerd om een valide, betrouwbaar en 
praktisch bruikbaar instrument te ontwikkelen. In deze tabel is per activiteit te zien welk criteria 
centraal stond. Bijvoorbeeld aan de hand van de literatuurstudie zijn de drie variabelen supervisie, 
ICT-integratie en interactie geoperationaliseerd, waardoor is geprobeerd de inhoudsvaliditeit van het 
SIIT-instrument te waarborgen en tijdens het tweede panel review is er gekeken naar de 
inhoudsvaliditeit en de praktische bruikbaarheid en is de betrouwbaarheid van het SIIT-instrument 
berekend met behulp van de intraclass correlation. 
 
Tabel 1. 
Overzicht activiteiten ontwerpproces en criteria 
Activiteiten ontwerpproces Inhoudsvaliditeit Betrouwbaarheid Pr. bruikbaarheid 

Literatuurstudie  
 
 

 
X 

  

A
na

ly
se

fa
se

 

Contextanalyse 
- Oriëntatieobservaties 
           en -gesprekken  
  

 
X 

  
X 

        Ontwerp prototype I 
Screening (1) 
- Checklist en logboek 

 
X 
 

 
 

 
X 

 Ontwerp prototype II 
Expertgebaseerde evaluatie 
- Interview 

 
X 
 

 
 

 
 

Panel review (1) 
- Groepsinterview 

 
X 
 

  
X 

Ontwerp prototype III 
Screening (2) 

- Checklist en logboek 
 

 
X 
 

 
 

 
X 

Ontwerp prototype IV 

Fo
rm

at
ie

ve
 e

va
lu

at
ie

s 

Panel review (2) 
- Groepsinterview 

 
X 
 

 
X 

 
X 

       Ontwerp eindversie SIIT-instrument 
 
2.2 Respondenten 
Zoals hierboven beschreven, is er tijdens het ontwerpproces een analysefase uitgevoerd en zijn er 
vier prototypes van het SITT-instrument ontworpen en formatief geëvalueerd. Tijdens de analysefase 
en de formatieve evaluaties zijn meerdere groepen respondenten betrokken geweest, die elk 
verschillende kenmerken en perspectieven hadden (bijvoorbeeld kennisexpertise of ervaring). De 
respondenten die hebben meegewerkt aan het onderzoek zijn leerkrachten/leidsters en kinderen van 
VVE-locaties, experts op het gebied van beginnende geletterdheid en/of ICT(integratie), en 
onderzoekers van Sardes en Oberon. De verschillende groepen respondenten zullen hieronder 
beschreven worden.  
 
2.2.1 Leerkrachten/leidsters en kinderen van VVE-locaties 
Zes leerkrachten en zeven leidsters van in totaal vier basisscholen en vijf peuterspeelzalen hebben 
meegewerkt aan het onderzoek. Deze leidsters zijn geobserveerd en geïnterviewd tijdens de 
screenings. Ook de kinderen uit de groepen van deze leerkrachten en leidsters zijn voor het 
onderzoek geobserveerd tijdens ICT-gebruik.  
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De VVE-locaties zijn geselecteerd en benaderd via het netwerk van Sardes m.b.t. het 
professionaliseringstraject Vversterk en via enkele gemeentelijke en regionale organisaties (Den 
Haag, Leiden, Amersfoort). Het criteria voor de selectie was de mate waarin de locaties ICT 
gebruiken. Er zijn VVE-locaties geselecteerd die voorop liepen of ambities hadden om ICT te 
gebruiken voor het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen. Op één na (Bs. De Hortensia) 
zijn alle geselecteerde locaties VVE-locaties, dat wil zeggen dat de locaties een programma voor voor- 
en vroegschoolse educatie gebruiken. 
 
De VVE-locaties zijn tijdens de oriëntatieobservaties, het uitproberen van de eerste versie van het 
SIIT-instrument (screening 1) en tijdens het uitproberen van de derde versie van het SIIT-instrument 
(screening 2) bezocht (zie tabel 2). Elke locatie is één of twee bezocht. Het was de bedoeling om elke 
locatie óf tijdens de oriëntatieobservaties te bezoeken óf tijdens de eerste screening. Alle locaties 
zouden daarna tijdens de tweede screening bezocht worden. Door onvoorziene omstandigheden zijn 
psz. Apenkooi en Egeltje niet bezocht tijdens de tweede screening en is psz. Apenkooi zowel tijdens 
de oriëntatieobservaties als tijdens de eerste screening bezocht.  
 
Twee peuterspeelzalen (Psz. Apenkooi en Dol-fijn) en twee basisscholen (Bs. Het Fluitenkruit en De 
Gladiool) hebben tijdens de analysefase een oriëntatie bezoek gekregen, waarbij de 
leerkrachten/leidsters en kinderen zijn geobserveerd en er een gesprek is gevoerd met de 
leidsters/leerkrachten. De eerste versie van het SIIT-instrument (screening 1) is uitgeprobeerd op twee 
peuterspeelzalen (Psz. Apenkooi en Egeltje) en twee basisscholen (Bs. De Hortensia en De Iris). De 
derde versie van het SIIT-instrument (screening 2) is uitgeprobeerd op drie peuterspeelzalen (Psz. 
Berepret,Chimpansee en Dol-fijn) en vier basisscholen (Bs. Het Fluitenkruid, De Gladiool, De 
Hortensia en De Iris). 
 
Tabel 2.  
Deelnemende VVE-locaties per onderzoeksactiviteit 
VVE-locatie Oriëntatieobservatie Screening 1 Screening 2 
Psz. Apenkooi  X X  
Psz. Berepret   X 
Psz. Chimpansee   X 
Psz. Dol-fijn X  X 
Psz. Egeltje   X  
Bs. Het Fluitenkruid X  X 
Bs. De Gladiool X  X 
Bs. De Hortensia  X X 
Bs. De Iris  X X 

 
2.2.2 Experts 
Drie experts hebben meegewerkt om het SIIT-instrument te beoordelen op de inhoudsvaliditeit. De 
experts zijn geselecteerd op basis van hun expertisedomein. Van de geselecteerde experts is de 
eerste expert gespecialiseerd in de ontwikkeling van verhaalbegrip en lezen bij jonge kinderen. De 
tweede expert is gespecialiseerd in de ontwikkeling van taalbewustzijn, alfabetische principes en 
technisch lezen en schrijven van jonge kinderen. De derde expert is gespecialiseerd in de integratie 
van ICT in het curriculum. 
 
Er is tijdens een interview aan de experts gevraagd om vanuit hun eigen expertise op het gebied van 
beginnende geletterdheid en ICT commentaar te geven op het SIIT-instrument. Er is eveneens aan de 
experts gevraagd om suggesties te geven voor het verbeteren van het SIIT-instrument. De experts zijn 
namelijk op de hoogte van de meest recente wetenschappelijk kennis (state-of-the-art knowledge) met 
betrekking tot hun expertisegebied. Met deze kennis kunnen de expert het SIIT-instrument beoordelen 
op de inhoudsvaliditeit en aanwijzen op welke punten het SIIT-instrument inhoudelijk verbeterd kan 
worden. Hierbij kunnen de experts aangeven of alle items samen een zo compleet mogelijk beeld 
geven van de drie variabelen en welke items er missen of niet relevant zijn m.b.t. de drie variabelen.  
 
2.2.3 Toekomstige gebruikers 
Het SIIT-instrument zal in de toekomst gebruikt gaan worden door onderzoekers van de onderzoeks- 
en adviesbureaus Sardes en Oberon. Tijdens de tweede screening zijn er onderzoekers van Sardes 
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en Oberon meegegaan om het SIIT-instrument uit te proberen in de praktijk. Verder hebben een 
onderzoeker van Sardes en een onderzoeker van Oberon tijdens het eerste panelreview de 
gelegenheid gekregen om het SIIT-instrument te beoordelen op inhoudsvaliditeit en praktische 
bruikbaarheid. Tijdens het tweede panelreview hebben twaalf toekomstige gebruikers een 
videofragment bekeken van ICT-gebruik op een VVE-locatie. Aan de hand van dit videofragment 
hebben de onderzoekers het SIIT-instrument ingevuld. Vervolgens hebben de onderzoekers tijdens 
een groepsinterview de gelegenheid gekregen om op basis van hun ervaring met het SIIT-instrument 
commentaar te geven op de validiteit en praktische bruikbaarheid van het SIIT-instrument. Ook is op 
basis van de overeenkomst tussen de scores een indicatie gegeven van de betrouwbaarheid van het 
SIIT-instrument.   
 
2.3 Instrumenten 
Om op verschillende manieren informatie te kunnen verzamelen over de validiteit, betrouwbaarheid en 
de praktische bruikbaarheid van het SIIT-instrument is onder andere gebruik gemaakt van 
oriëntatieobservaties, checklists, logboeken, expertinterviews en groepsinterviews. Deze instrumenten 
zullen in de volgende paragraven per activiteit uit het onderwerpproces beschreven en toegelicht 
worden.  
 
2.3.1 Contextanalyse 
De context waarin het SIIT-instrument gebruikt zal gaan worden, is geanalyseerd door middel van vier 
oriëntatiebezoeken aan deelnemende VVE-locaties. Hierbij zijn de leerkrachten en de kinderen uit de 
groepen van de desbetreffende leerkrachten geobserveerd tijdens ICT-gebruik en is er na afloop van 
de oriëntatieobservaties een gesprek gevoerd met de geobserveerde leerkrachten.  
 
Oriëntatieobservaties 
De resultaten van de oriëntatieobservaties zijn als input gebruikt voor de ontwikkeling van het eerste 
prototype van het SIIT-instrument. Tijdens de oriëntatieobservaties is gebruik gemaakt worden van 
een checklist ICT voor jonge kinderen. Deze checklist is door experts vanuit Oberon en Sardes op het 
gebied van ICT en VVE opgesteld, voordat de literatuurstudie met betrekking tot de variabelen 
supervisie, ICT-integratie en interactie was uitgevoerd. In de checklist kwamen algemene observatie-
items naar voren die onder andere betrekking hadden op ‘plaats en ruimte’, ‘leermiddelen’, 
‘groeperingvormen’, ‘leerkrachtgedrag(rollen)’, ‘interactie’ en ‘ICT integratie’. In tabel 3 staan een 
aantal voorbeeldvragen uit de observatiechecklist. 
 
Tabel 3. 
Voorbeeldvragen uit de observatiechecklist 
Voorbeeldvragen uit de observatie-checklist 
- Waar werken de kinderen met de computer?   in de klas 
  in een computerlokaal 
  op de gang 
  elders, nl.  
- Gebruikte software:  taal: 
  rekenen: 
  overige: 
- De kinderen werken:  individueel 
  in tweetallen 
  anders: 
- De leidster/leerkracht: Niet Soms Vaak
a) geeft technische ondersteuning tijdens het werken met de computer    
b) stelt de kinderen inhoudelijke vragen n.a.v. hun activiteiten    
c) geeft de kinderen didactische ondersteuning bij het gebruik van het 
programma bijv. voordoen, uitleggen, aanwijzen) 

   

d) geeft de kinderen feedback na afloop van een activiteit    
e) geeft de kinderen pedagogische ondersteuning (bijv.prijzen, motiveren etc.)    
f) begeleidt het samenwerken aan de computer met didactische aanwijzingen 
(bijv. om beurten werken, overleggen, naar elkaar luisteren) 

   

g) geeft organisatorische aanwijzingen    
- Is er na het werken aan de computer een aansluitende activiteit? nee/ja 
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In de checklist is eveneens een leidraad opgenomen voor het gesprek met de leerkracht/leidster na 
afloop van de observaties. Hierin kwamen items naar voren die onder andere betrekking hadden op 
‘doel en planning’, ‘houding kinderen’, ‘differentiatie’ en ‘opbrengst’. Hieronder staan een aantal 
voorbeeldvragen uit de gespreksleidraad. 

- Wat was het specifieke doel van de geobserveerde ICT-activiteiten? 
- Houding: hoe vinden kinderen het om met de computer te werken (in vergelijking met andere 

activiteiten?  
- Werken alle kinderen met dezelfde programma’s? Zo nee, hoe bepaalt de leerkracht wie 

waarmee speelt? 
- Hoe maakt de leerkracht/leidster gebruik van de resultaten (past zij bijvoorbeeld het 

computeraanbod of de begeleiding aan n.a.v. de resultaten)?  
 
2.3.2 Screening 1 en 2 
De prototypes 1 en 3 van het SIIT-instrument zijn op VVE-locaties uitgeprobeerd en gescreend. Dit is 
gebeurd aan de hand van een checklist die is ingevuld na het gebruik van het SIIT-instrument op de 
VVE-locaties en een logboek dat is bijgehouden van het gebruik van het SIIT-instrument. 
 
Checklist 
In de checklist zijn de criteria met betrekking tot inhoudsvaliditeit en praktische bruikbaarheid 
geoperationaliseerd. De checklist bestaat uit een lijst stellingen die betrekking hebben op de validiteit 
en praktische bruikbaarheid. Enkele voorbeelden van stellingen m.b.t. validiteit zijn: 

- De items die geformuleerd zijn rondom de variabele supervisie, ICT-integratie en sociale 
interactie stellen de observator in staat om de geobserveerde supervisie, ICT-integratie en 
sociale interactie correct en compleet in kaart te brengen. 

- De items zijn specifiek, duidelijk en concreet geformuleerd. 
Enkele voorbeelden van stellingen m.b.t. praktische bruikbaarheid zijn: 

- Het SIIT-instrument is goed hanteerbaar en biedt voldoende ondersteuning. 
- Het SIIT-instrument kan makkelijk worden ingevuld. 
- Het observatieschema is goed in te vullen binnen de observatietijd.  

 
Logboek 
Aan de hand van het gebruik van het eerste en derde prototype van het SIIT-instrument is er een 
logboek bijgehouden waarin aandachtspunten opgenomen zijn die betrekking hebben op de 
inhoudsvaliditeit en de praktische bruikbaarheid van het instrument. In het logboek is de werkelijke 
situatie beschreven, zoals geobserveerd tijdens de screenings. Daarnaast zijn in het logboek 
problemen beschreven die zijn opgetreden tijdens het invullen van het SIIT-instrument. Ook zijn er tips 
voor verbetering die tijdens de screening naar voren zijn gekomen in het logboek genoteerd.  
 
2.3.3 Expertevaluatie 
Prototype 2 van het SIIT-instrument is formatief geëvalueerd door middel van een expertevaluatie. Er 
zijn drie experts geïnterviewd, waarbij de experts gevraagd is commentaar te geven op het SIIT-
instrument. De experts hebben het SIIT-instrument per mail toegestuurd gekregen. In deze mail is hen 
gevraagd om het SIIT-instrument kritisch door te lezen en aan te geven welke items/vragen goed zijn 
geformuleerd en welke items/vragen verwijderd of verbeterd zouden moeten worden. Er is de experts 
eveneens gevraagd om tips voor verbetering te bedenken. 
 
Interview 
Tijdens het expertinterview zijn de op- en aanmerkingen van de experts m.b.t. het SIIT-instrument 
besproken en zijn de volgende vragen behandeld die betrekking hadden op de inhoudsvaliditeit van 
het instrument:   

1. Zijn de items/vragen specifiek, duidelijk en concreet geformuleerd? Zo niet, welke 
items/vragen kunnen duidelijker of anders geformuleerd worden?  

2. Missen er items/vragen die betrekking hebben op het in kaart brengen van de drie variabelen?  
3. Welke items/vragen zijn volgens u niet relevant voor het in kaart brengen van de drie 

variabelen?   
4. Hangen de items/vragen goed met elkaar samen en is er een duidelijke structuur aangebracht 

in het SIIT-instrument? Zo niet, wat kan beter? 
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2.3.4 Panelreview 1 en 2 
De prototype 2 en 4 van het SIIT-instrument zijn formatief geëvalueerd door middel van een 
panelreview. Een panelreview is een gericht en gestructureerd groepsinterview (Tessmer, 1994). 
 
Groepsinterview 
Tijdens het groepsinterview zijn de meningen van de toekomstige gebruikers over het SIIT-instrument 
besproken en hebben de toekomstige gebruikers de gelegenheid gekregen om suggesties te noemen 
voor verbetering van het SIIT-instrument. Op deze manier kunnen de toekomstige gebruikers het 
commentaar dat ze op SIIT-instrument hebben met elkaar bespreken en kunnen ze mogelijke 
problemen en oplossingen voor deze problemen met elkaar bediscussiëren (Tessmer, 1994).  
 
Het eerste panelreview heeft plaatsgevonden met twee onderzoekers van Sardes en Oberon. Deze 
onderzoekers hebben het SIIT-instrument bestudeerd en vervolgens heeft er een groepsdiscussie 
plaatsgevonden.  
 
Tijdens het tweede panelreview is er aan twaalf toekomstige gebruikers een videofragment getoond 
van ICT-gebruik op een VVE-locatie. Aan de hand van de videobeelden is er aan de toekomstige 
gebruikers gevraagd om (een deel van) het SIIT-instrument in te vullen. Na afloop hebben de 
toekomstige gebruikers de mogelijkheid gekregen om commentaar op het SIIT-instrument te geven en 
mogelijke problemen en oplossingen met elkaar te bespreken.  
 
De volgende vragen m.b.t. inhoudsvaliditeit zijn tijdens de panelreviews aan bod gekomen: 

1. Zijn de items/vragen specifiek, duidelijk en concreet geformuleerd? Zo niet, welke 
items/vragen kunnen duidelijker of anders geformuleerd worden?  

2. Missen er items/vragen die betrekking hebben op het in kaart brengen van de drie 
variabelen? 

3. Welke items/vragen zijn volgens jullie niet relevant voor het in kaart brengen van de drie 
variabelen?   

4. Hangen de items/vragen goed met elkaar samen en is er een duidelijke structuur 
aangebracht in het SIIT-instrument? Zo niet, wat kan beter?  

 
De volgende vragen m.b.t. praktische bruikbaarheid zijn tijdens de panelreviews aan bod gekomen: 

1. Is het format van het SIIT-instrument goed hanteerbaar? 
2. Is het SIIT-instrument overzichtelijk en denken jullie dat het makkelijk in te vullen zal zijn? 

 
2.4 Data-analyse 
De resultaten van de oriëntatieobservaties, checklist, logboek, expertinterview en groepsinterview zijn 
kwalitatief beschreven en geanalyseerd. Hierbij is de nadruk gelegd op het achterhalen van 
tekortkomingen in de kwaliteit van het SIIT-instrument. Op basis van de geanalyseerde 
tekortkomingen zijn er verbeterpunten geformuleerd om de kwaliteit van het SIIT-instrument te 
verhogen. De resultaten van de oriëntatieobservatie zijn kwalitatief beschreven aan de hand van de 
aspecten die naar voren kwamen in de observatiechecklist, zoals ‘plaats en ruimte’, ‘leermiddelen’, 
‘groeperingvormen’, ‘leerkrachtgedrag(rollen)’, ‘interactie’ en ‘ICT integratie’. De resultaten van de 
checklists zijn kwalitatief beschreven aan de hand van de stellingen die centraal stonden in de 
checklist (zie §2.3.2). De resultaten van de logboeken zijn kwalitatief beschreven aan de hand van de 
aspecten ‘algemeen’, ‘soort taak’, ‘supervisie’, ‘ICT-integratie’, ‘interactie’ en ‘problemen tijdens 
invullen SIIT-instrument’. De resultaten van de groepsinterviews zijn kwalitatief beschreven aan de 
hand van de vragen die staan beschreven in §2.3.4.  
 
De resultaten van het tweede panelreview zijn daarnaast ook kwantitatief geanalyseerd. Hierbij is de 
intraclass correlation coëfficiënt (ICC) berekend om de overeenkomst tussen scores van de 
verschillende beoordelaars te kunnen bepalen. Op deze manier kan er een oordeel gegeven worden 
over de betrouwbaarheid van het SIIT-observatieschema. 
 
2.5 Procedure 
Tijdens het ontwerpproces is een analysefase uitgevoerd en zijn er vier prototypes van het SIIT-
instrument ontworpen en formatief geëvalueerd. De eerste versie van het SIIT-instrument is 
ontwikkeld aan de hand van ontwerprichtlijnen die zijn opgesteld naar aanleiding van een 
literatuurstudie en vier oriëntatiebezoeken aan VVE-locaties. Nadat de eerste versie van het SIIT-
instrument is ontwikkeld,  is dit formatief geëvalueerd door middel van een screening op vier VVE-
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locaties door één observator. Naar aanleiding van de resultaten van deze evaluatie is het eerste 
prototype verbeterd.  
 
Vervolgens is de tweede versie van het SIIT-instrument formatief geëvalueerd door middel van een 
expertevaluatie door drie experts op het gebied van beginnende geletterheid en ICT en door middel 
van een panelreview met twee toekomstige gebruikers van het SIIT-instrument. Naar aanleiding van 
de resultaten van deze evaluaties is het tweede prototype verbeterd.  
 
Hierna is de derde versie van het SIIT-instrument formatief geëvalueerd door middel van een 
screening op vijf VVE-locaties door twee observators, namelijk de ontwikkelaar van het SIIT-
instrument en een toekomstige gebruiker van Sardes of Oberon. Naar aanleiding van de resultaten is 
het derde prototype verbeterd. 
 
De vierde versie van het SIIT-instrument is nog één keer formatief geevalueerd door middel van een 
panelreview met twaalf toekomstige gebruikers vanuit Oberon en één toekomstige gebruiker vanuit 
Sardes. Naar aanleiding van de resultaten van deze evaluatie is er een laatste versie van het SIIT-
instrument ontwikkeld. Op basis van alle formatieve evaluaties zijn er eveneens aanbevelingen 
gedaan over het gebruik van het SIIT-instrument en over mogelijke vervolgactiviteiten die ondernomen 
kunnen worden om de validiteit, betrouwbaarheid en praktische bruikbaarheid van het SIIT-instrument 
nog verder te verbeteren. 
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3  De inzet van ICT binnen VVE 
 
Het doel van dit hoofdstuk is om de variabelen supervisie, ICT-integratie en sociale interactie te 
operationaliseren. Dit hoofdstuk is gebaseerd op de literatuurstudie van Jonker (2009) naar effectieve 
leerkrachtrollen bij het inzetten van ICT binnen VVE ter bevordering van de taalontwikkeling en de rol 
van sociale interactie hierbij. Allereerst zal gekeken worden naar de manier waarop de leerkracht het 
ICT-gebruik kan begeleiden (supervisie), zodat de taalontwikkeling van jonge kinderen wordt 
bevorderd. Ook zal gekeken worden naar de manier waarop de leerkracht de ICT-activiteiten kan 
integreren in het onderwijs (ICT-integratie), zodat het ICT-gebruik zinvol en betekenisvol wordt. Tot 
slot zal beschreven welke rol sociale interactie speelt tijdens ICT-gebruik.  
 
De deelvragen van dit hoofdstuk zijn:  

• Hoe kan de leerkracht het ICT gebruik ter bevordering van de taalontwikkeling het beste 
ondersteunen? 

• Hoe kan de leerkracht het ICT gebruik integreren in de VVE-onderwijspraktijk? 
• Wat zijn de kenmerken van interactie tijdens ICT-gebruik? 

 
3.1 Supervisie door de leerkracht tijdens ICT-gebruik 
Conversaties tussen leerkracht en kind, waarbij het kind een actieve rol speelt, hebben een positieve 
invloed op de vroege taalontwikkeling (Van Scoter & Boss, 2002). Voor VVE-programma’s blijkt 
eveneens dat de kwaliteit van leerkracht-kind interacties erg belangrijk is voor de effectiviteit van een 
VVE-programma (Tavecchio, 2008, in Meij, Mutsaers & Pennings, 2009). 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 de activiteit waar ze op dat moment mee bezig zijn. Hierbij 
benadrukken ze de actieve rol van het kind. 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). 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). 
 
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 
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). 
 
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 
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moeilijkheden optreden geeft de leerkracht het kind 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.   
 
Als kinderen werken met ICT, 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. De 
leerkracht kan de sociale interactie tussen kinderen stimuleren door de kinderen te vragen ideeën uit 
te wisselen en door erop toe te zien dat beide kinderen actief en doelgericht aan het werk gaan 
(Ebbens & Ettekoven, 2005). De leerkracht kan de interacties van kinderen met het ICT-programma 
bevorderen door voor te doen wat de doelen, uitkomsten en strategieën voor ICT (software) gebruik 
zijn en door kinderen tijdens het ICT-gebruik te begeleiden (Labbo, 2000). Leerkrachten moeten op 
zoek gaan naar manieren om kinderen tijdens ICT-gebruik 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. 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 hoe zij dit gedrag en deze uitkomsten willen gaan bewerkstelligen.  
 
Uit het onderzoek van Plowman en Stephen (2007) blijkt dat begeleide interactie door volwassenen 
tijdens computer activiteiten de sociale communicatie bevordert. Begeleide interactie houdt in dat een 
volwassene het ICT-gebruik en met name de interacties van kinderen met computers en andere 
vormen van ICT-toepassingen actief ondersteunt en bevordert (Plowman & Stephen, 2007). Er 
kunnen twee dimensies van begeleide interactie worden onderscheiden, namelijk indirecte en directe 
interactie (zie tabel 4 en 5). Indirecte interactie betekent dat de begeleide interactie op afstand van de 
specifieke leerinteractie plaatsvindt en daardoor een indirecte invloed uitoefent op het leren (Plowman 
& Stephen, 2007). Een voorbeeld van indirecte begeleide interactie is het plannen van het leerproces, 
zoals het plannen van de tijd die besteed kan worden aan ICT-gebruik en het plannen van bepaalde 
groeperingvormen. Ook het identificeren van volgende stappen in het leerproces en het creëren van 
een omgeving die het leren bevordert, valt onder het plannen van het leerproces en zijn daarom 
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 
(Plowman & Stephen, 2007). 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 beschikbaar stellen van hulp (bijv. tijdens ICT-gebruik naast het kind gaan zitten), het 
demonstreren van ICT-gebruik (bijv. laten zien hoe de muis gebruikt wordt), het geven van uitleg, het 
geven van instructie, het geven van feedback (bijv. door pogingen van kinderen te bemoedigen) en 
het samen met het kind genieten van de ICT-activiteit (bijv. door te delen in het plezier dat het kind 
tijdens ICT-gebruik beleeft). 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. 
 
Tabel 4. 
Kenmerken van begeleide interactie (indirecte interactie) (Plowman & Stephen, 2007, p. 18) 
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. 
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Tabel 5. 
Kenmerken van begeleide interactie (directe interactie) (Plowman & Stephen, 2007, p. 19) 
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 

 
Op basis van de voorgaande paragraven zijn de volgende leerkrachtkenmerken afgeleid, die erg 
belangrijk zijn tijdens het stimuleren van de taalontwikkeling tijdens ICT-gebruik: 

• De leerkracht benadrukt de actieve rol van het kind, door responsief te zijn en voort te bouwen 
op wat het kind zegt of doet. 

• De leerkracht stimuleert het samenwerken tussen kinderen. 
• De leerkracht geeft instructie.  
• De leerkracht stelt hulp beschikbaar door rond te lopen tijdens ICT-gebruik of door naast het 

kind te gaan zitten.  
• De leerkracht geeft het kind aanwijzingen. 
• De leerkracht geeft de kinderen uitleg tijdens het uitvoeren van een bepaalde taak. 
• De leerkracht geeft de kinderen feed-back. 
• De leerkracht geniet samen met de kinderen van de ICT-activiteiten. 

 
3.2 ICT integratie in de onderwijspraktijk 
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 spelen verschillende aspecten een rol, zoals de rationale of visie, doelen, inhoud, 
rol van de leerkracht, leeractiviteiten, leermiddelen, groepering, tijd, plaats en toetsing (Van den Akker, 
2003). Met al deze aspecten zal rekening gehouden moeten worden bij het integreren van ICT binnen 
onderwijsleerprocessen. De NAEYC (1996) benadrukt dat computers de huidige onderwijspraktijk 
moeten ondersteunen in plaats van te verstoren of te vervangen. Het is daarom van belang dat het 
ICT-gebruik binnen VVE geen geïsoleerde activiteit is, maar dat het is geïntegreerd in het curriculum. 
Één van de belangrijkste uitdagingen is daarom ook om een goede consistentie en een werkbare 
balans te vinden tussen de verschillende aspecten van het curriculum.  
 
Om ICT te integreren in de VVE-onderwijspraktijk, is het belangrijk dat de ICT-activiteiten worden 
geïntegreerd in een betekenisvolle en rijkgeletterde leeromgeving waarin de kinderen worden 
uitgenodigd om te ontdekken en om te experimenteren met taal. Een rijkgeletterde omgeving biedt 
mogelijkheden en leermiddelen waardoor kinderen geschreven taal kunnen zien en gebruiken voor 
verschillende doelen. 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. Binnen de rijkgeletterde omgeving 
is het belangrijk dat kinderen de link gaan zien tussen print en symbolen op de computer en dat 
kinderen gaan begrijpen dat de computer net zoals krijtjes en potloden een communicatief hulpmiddel 
is, waarmee ze kunnen schrijven en lezen. Er kan bijvoorbeeld voor gezorgd worden dat geprinte 
boeken naast computers liggen waarop interactieve digitale prentenboeken kunnen worden gelezen. 
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Op deze manier kan het lezen van een digitaal prentenboek makkelijk in de klas geïntegreerd worden, 
zonder onderbreking van de reguliere onderwijspraktijk (Van Scoter, 2008). 
 
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 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. 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.  
 
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 betekenisvolle manier is geïntegreerd in de reguliere leeromgeving, 
vullen verschillende leermiddelen elkaar aan en gaan kinderen de link zien tussen ICT-activiteiten en 
de andere activiteiten (Van Scoter & Boss, 2002). 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.   
 
Als laatste is het belangrijk dat ICT qua tijd en plaats is geïntegreerd in het curriculum. Er moet een 
balans gecreëerd worden tussen de tijd die wordt besteed aan ICT-gebruik (de elektronische wereld) 
en de tijd daarbuiten (de ‘echte’ wereld) (Van Scoter & Boss, 2002). 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 (NAEYC, 1996; Van Scoter & Boss, 2002). Op deze manier 
kunnen kinderen namelijk zien dat ICT is geïntegreerd met andere activiteiten in het klaslokaal. 
 
Samengevat zijn de volgende punten belangrijk bij de integratie van ICT-activiteiten in de VVE-
onderwijspraktijk.  

• De ICT-activiteiten zijn geïntegreerd in het curriculum en sluiten aan op de overige 
activiteiten, bijvoorbeeld bij hetzelfde thema of dezelfde inhoud. 

• De ICT-activiteiten zijn geïntegreerd in een betekenisvolle leeromgeving. 
• De ICT-activiteiten zijn geïntegreerd in een rijkgeletterde leeromgeving. 
• De ICT-activiteiten zijn op een fysieke manier geïntegreerd in de leeromgeving, bijvoorbeeld 

doordat de computers zichtbaar zijn uit (bijna) de hele klas.  
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3.3 ICT en sociale interactie 
Sociale interactie is belangrijk voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Door sociale interactie 
maakt een kind zich complexe vaardigheden eigen die nodig zijn voor betekenisvolle leeractiviteiten 
(Van Scoter & Boss, 2002). Ook leert een kind door mondeling met anderen te communiceren om na 
te denken over vragen die het heeft, acties die het onderneemt en over wat het kind gedaan en 
geleerd heeft (Pompert, Hagenaar & Brouwer, 2009). Recente theorieën over taalontwikkeling 
benadrukken dat taalontwikkeling, naast cognitieve aspecten, inherent sociaal van aard is 
(Lomangino, Nicholson & Sulzby, 1999). Dit komt overeen met de theorieën van Piaget en Vygotsky, 
waarin wordt benadrukt dat de ontwikkeling 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.  
 
In overeenstemming met de theorieën van Piaget en Vygotsky zal de ontwikkeling van kinderen 
tijdens het samenwerken toenemen, wanneer partners met verschillende competentiegebieden elkaar 
actief hulp geven en hulp ontvangen. Tijdens de interactie kunnen de kinderen wisselen in de rol van 
hulpverlener en hulpontvanger. Neuman en Roskos (1991) hebben onderzocht hoe jonge kinderen 
interactie met elkaar aangaan tijdens vrijspelen in een rijkgeletterde omgeving. Zij hebben in hun 
onderzoek drie vormen van interactie onderscheiden, namelijk benoemen, onderhandelen en 
coaching. De eerste vorm van interactie is het benoemen of identificeren van objecten, plaatjes of 
stukjes tekst. Tijdens deze vorm van interactie stelt het ene kind het andere kind een vraag over de 
benoeming van een bepaald object, plaatje, woord of stukje tekst. Het andere kind geeft een 
interpretatie van het desbetreffende object, plaatje of stukje tekst. Daarna kiest het eerste kind ervoor 
om deze interpretatie te aanvaarden of te corrigeren. De tweede vorm van interactie is het 
onderhandelen over de betekenissen van objecten, plaatjes of stukjes tekst. Hierbij gaat het niet meer 
alleen over het identificeren en benoemen van objecten of plaatjes, maar vooral over de betekenis die 
de kinderen verlenen aan de objecten of plaatjes. De kinderen proberen deze betekenis samen te 
bepalen. De derde vorm van interactie is coaching. Hierbij vraagt het ene kind om hulp en reageert het 
andere kind hierop door hulp te verlenen in de vorm van het voordoen van een bepaalde activiteit of 
taak of het geven van uitleg over een bepaalde activiteit of taak. Vervolgens probeert het eerste kind 
de activiteit of taak weer uit te voeren. 
 
Om ervoor te zorgen dat elk kind een actieve rol heeft tijdens het samenwerken, is het belangrijk dat 
de kinderen wederzijds verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de taak (Ebbens & Ettekoven, 
2005). Ook het wisselen van beurten is belangrijk om te verzekeren dat elk kind evenveel toegang 
heeft tot ICT (Plowman & Stephen, 2007). Tijdens de samenwerking achter de computer, is het 
belangrijk dat de kinderen die met elkaar samenwerken 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).  
 
Sommige mensen zien ICT als iets dat sociale interactie en persoonlijke betrokkenheid minimaliseert, 
doordat de computer het persoonlijk contact verstoort (Cordes & Miller, 2000). Dit wordt echter 
tegengesproken door voorstanders van ICT, die van mening zijn dat de computer wel degelijk 
mogelijkheden biedt voor sociale interactie (Van Scoter & Boss, 2002; Plowman & Stephen, 2007). 
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 samenspelactiviteit zien (NAEYC, 1996). Ze kunnen 
bijvoorbeeld met behulp van ICT ontdekkingen en creaties met elkaar delen.  
 
Concluderend kan er gezegd worden dat de volgende kenmerken een belangrijke rol spelen bij de 
interactie tijdens ICT-gebruik:  

• Kinderen zijn wederzijdse verantwoordelijk  
• Kinderen wisselen met elkaar van beurt 
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• Kinderen stellen vragen aan elkaar 
• Kinderen verstrekken elkaar uitgewerkte antwoorden. 
• Kinderen geven elkaar instructie 

 
3.4 Operationalisatie supervisie, ICT-integratie en interactie 
Het doel van dit hoofdstuk was om met behulp van literatuur de variabelen supervisie, ICT-integratie 
en sociale interactie te operationaliseren, zodat ze meetbaar gemaakt kunnen worden. In 
onderstaande tabellen zijn de variabelen (directe en indirecte) supervisie, ICT-integratie en sociale 
interactie geoperationaliseerd aan de hand van de hiervoor beschreven literatuur.  
 
Tabel 6. 
Operationalisatie indirecte supervisie  
Vorm van indirecte 
supervisie 

Omschrijving 

Het plannen van het 
leerproces 

De leerkracht gebruikt ICT voor een concreet doel en hanteert groeperingsvormen 
waardoor het samenwerken wordt gestimuleerd. Ook plant de leerkracht wanneer 
het kind bezig is met de ICT-activiteit en bedenkt de leerkracht hoe hij/zij het ICT-
gebruik wil begeleiden.  

Het beschikbaar stellen van 
hulpmiddelen 

De leerkracht heeft geschikte educatieve software geselecteerd en toegankelijk 
gemaakt voor de kinderen. 

 
Tabel 7.  
Operationalisatie directe supervisie  
Vorm van directe 
supervisie 

Omschrijving 

Instrueren De leerkracht geeft voorafgaand aan het ICT-gebruik instructie over het programma
Het beschikbaar stellen van 
hulp 

De leerkracht loopt tijdens het ICT gebruik rond bij de computers en/of gaat tijdens 
het helpen van een kind naast het kind zitten  

Demonstreren De leerkracht doet voor wat de bedoeling is van een bepaald programma en hoe 
het kind de computer kan bedienen. 

Aanwijzen/aanwijzingen 
geven 

De leerkracht geeft het kind suggesties en wijst op het beeldscherm om te laten 
zien waar geklikt moet worden. 

Uitleggen De leerkracht geeft de kinderen uitleg tijdens het uitvoeren van een bepaalde taak. 
Feedback geven De leerkracht geeft de kinderen feedback en bemoedigt pogingen. 
Genieten De leerkracht deelt in het plezier dat de kinderen tijdens het ICT-gebruik beleven. 
Samenwerken stimuleren De leerkracht zorgt ervoor dat beide kinderen even actief en taakgericht bezig zijn 

tijdens het uitvoeren van de activiteit en stimuleert de kinderen elkaar te helpen. 
Actieve rol kind 
benadrukken 

De leerkracht is responsief en stimuleert inhoudelijke bijdragen van kinderen.  

 
Tabel 8.  
Operationalisatie ICT-integratie 
Vorm van ICT-integratie Omschrijving 
Aansluitende activiteit De leerkracht organiseert activiteiten die aansluiten op de computeractiviteit, 

bijvoorbeeld rondom hetzelfde thema of dezelfde inhoud aansluitende activiteit op 
de ICT activiteit 

Rijkgeletterde leeromgeving De kinderen komen spelenderwijs in aanraking met teksten, labels, teksten op 
hoesjes van cd(-rom)s, pictogrammen, letters. 

Betekenisvolle 
leeromgeving 

De activiteiten zijn afgestemd op de belevingswereld en interesses van de kinderen 
en bieden mogelijkheden voor kinderen om betekenis te verlenen aan taal. 

Fysieke integratie De computers zijn in de klas geplaatst, zodat ze zichtbaar zijn vanuit  (bijna) de 
hele klas.  
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Tabel 9. 
Operationalisatie interactie  
Vorm van interactie Omschrijving 
Hulp geven en ontvangen  De kinderen zijn wederzijds verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taak en 

wisselen met elkaar van beurt. Ook stellen de kinderen elkaar vragen, vertrekken 
elkaar antwoorden en geven elkaar instructie. 
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4 Contextanalyse 
 
Zoals in de inleiding van dit onderzoeksverslag naar voren kwam, is de praktijk het uitgangspunt voor 
de verkennende studie. Tijdens de analysefase zijn inzichten uit zowel de onderwijspraktijk 
(oriëntatieobservaties) als de wetenschap (literatuurstudie) aan elkaar gekoppeld. Het doel van de 
analysefase is om op basis van de literatuurstudie en de oriëntatieobservaties ontwerprichtlijnen op te 
stellen voor een inhoudelijk valide en praktisch bruikbaar instrument. De resultaten van de 
literatuurstudie zijn al beschreven in hoofdstuk drie van dit onderzoeksverslag. In dit hoofdstuk zullen 
de resultaten van de oriëntatieobservaties beschreven worden.   
 
De deelvragen van dit hoofdstuk zijn: 

• Hoe ziet de context eruit van ICT-gebruik binnen VVE? 
• Met welke aspecten uit de VVE-context moet rekening gehouden worden tijdens het 

ontwerpen van de vorm en inhoud van de eerste versie van het SIIT-instrument? 
 
4.1 Oriëntatieobservaties 
Er zijn vier oriëntatiebezoeken afgelegd aan twee peuterspeelzalen (Psz. Apenkooi en Dol-fijn) en 
twee basisscholen (Bs. Het Fluitenkruid en De Gladiool). Om een beeld te krijgen van het ICT-gebruik 
in de VVE-context is een observatiechecklist gebruikt voor de oriëntatieobservaties, waarin gelet is op 
de aspecten ‘plaats en ruimte’, ‘leermiddelen’, ‘groeperingvormen’, ‘leerkrachtgedrag(rollen)’, 
‘interactie’ en ‘ICT integratie’. De resultaten van de oriëntatieobservaties zijn geordend aan de hand 
van deze aspecten en samengevat in tabel 8. Ook zijn er gesprekken met de leidsters en leerkrachten 
gevoerd aan de hand van een gespreksleidraad. Hierin is onder andere aandacht besteedt aan de 
aspecten ‘doel en planning’, ‘houding kinderen’, ‘differentiatie’ en ‘opbrengst’. De resultaten van de 
oriëntatiegesprekken zijn geordend aan de hand van deze aspecten. 
 
4.1.1 Resultaten oriëntatieobservaties  
Plaats en ruimte 
Wat opvalt, is dat er op de meeste locaties (psz. Apenkooi, Dol-fijn en bs. Het Fluitenkruid) tijdens het 
vrij spelen één of twee computers in de klas worden gebruikt. Op één locatie (bs. De Gladiool) is het 
computergebruik ingeroosterd en zitten alle kinderen 45 minuten individueel achter een computer in 
een computerlokaal of op de computergang. Op alle locaties helpt de leerkracht de kinderen met het 
starten van de computer, het uitzoeken van de spelletjes/software en het starten van de 
spelletjes/software. Ook wordt er op alle locaties 
gecontroleerd of de apparatuur naar behoren werkt. Op de 
meeste locaties mogen de kinderen in overleg met de 
leerkracht kiezen welk programma ze willen doen. Op 
basisschool De Gladiool wordt dit door de leerkracht 
bepaald. Op één locatie (psz. Dol-fijn) wordt er instructie 
gegeven over het programma, op de andere locaties weten 
de kinderen dit al of moeten ze er zelf achter komen wat de 
bedoeling is van een bepaald programma.  
 
Groeperingvormen en interactie 
De locaties hanteren verschillende groeperingvormen. Op twee locatie (psz. Apenkooi en bs. De 
Gladiool) zitten kinderen individueel achter een computer en op twee locaties (psz. Dol-fijn en bs. Het 
Fluitenkruid) zitten de kinderen in tweetallen achter de computer. Op de meeste locaties (psz. 
Apenkooi, Dol-fijn en bs. De Gladiool) is er weinig tot geen interactie tussen kinderen. Alleen op 
basisschool Het Fluitenkruid helpen de kinderen elkaar bij de taak.  

 
 
 
 

Peuterspeelzaal Apenkooi 
Er is weinig interactie tussen kinderen. Soms 
kijken kinderen even mee op het beeldscherm 
en wijzen het antwoord op het beeldscherm aan 
met de woorden: “Hier!”. 

Basisschool Het Fluitenkruid 
De kinderen geven elkaar aanwijzingen over wat ze 
moeten doen of ze vragen elkaar wat ze moeten 
doen. ‘Je moet daar drukken!’. ‘Moet ik blauw doen 
of moet ik groen doen?’ 

Basisschool De Gladiool 
De leerkracht kiest welk programma de 
kinderen gebruiken. Dit is per kind 
verschillend en hangt af van het niveau 
van het kind. De leerkracht heeft van te 
voren een lijstje gemaakt met waar elk 
kind mee bezig moet gaan.  
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Leerkrachtgedrag 
De ondersteuning die de leerkracht tijdens het ICT gebruik aan de kinderen geeft varieert sterk. De 
interactie tussen de docent en de kinderen verloopt op de meeste locaties (psz. Apenkooi, bs. Het 
Fluitenkruid en De Gladiool) grotendeels reagerend. De leerkrachten grijpen in als er iets misgaat of 
als de kinderen een ander programma willen doen. Alleen op peuterspeelzaal Dol-fijn krijgen de 
kinderen continu hulp van de leidster, die tijdens het ICT-gebruik naast de kinderen zit. Op 
basisschool De Gladiool loopt de leerkracht rond in het computerlokaal en geeft hierbij vooral 
technische ondersteuning. Op de overige locaties (psz. Apenkooi en bs. Het Fluitenkruid) varieert de 
hoeveelheid begeleiding. De leerkracht komt 
soms bij de kinderen achter de computer kijken, 
maar is meestal aanwezig in andere speelhoeken 
in het lokaal. Op de peuterspeelzalen is de 
ondersteuning van de leidster vaak gericht op het 
voordoen van computervaardigheden en het 
begeleiden van kinderen als ze met de muis iets 
aan proberen te klikken.   
 
Tijd en ICT-integratie 
Op de peuterspeelzalen zitten de kinderen maximaal 15 minuten achter de computer. Deze tijd wordt 
door de leidsters in de gaten gehouden. Op basisschool Het Fluitenkruid varieert de tijd die de 
kinderen achter de computer zitten van 15 minuten tot 45 minuten. Op basisschool De Gladiool is het 
computergebruik ingeroosterd en zitten de kinderen allemaal tegelijkertijd 45 minuten achter de 
computer. Op geen enkele locatie is er na het gebruik van de computer een aansluitende activiteit. 
Ook praat de leerkracht niet met de kinderen na, nadat ze met de computer hebben gewerkt. In tabel 
10 zijn de resultaten van de vier oriëntatieobservaties per item samengevat.  
 
Tabel 10. 
Resultaten oriëntatieobservaties  
 Psz. Apenkooi Psz. Dol-fijn Bs. Het 

Fluitenkruid  
Bs. De Gladiool 

Locatie computers In de klas  
 

In de klas 
 

In de klas  
 

In computerlokaal 
en op de gang 

Hulp bij starten computer/ 
software 

Ja Ja Ja Ja 

Instructie over het 
programma 

Nee Ja Nee  Nee 

Controle of de apparatuur 
naar behoren werkt. 

Ja Ja Ja Ja 

Wie bepaalt wie op de 
computer mag? 

Combinatie/overleg Combinatie/overleg Combinatie/overleg  Leerkracht 

Wie bepaalt welk 
programma wordt 
gebruikt? 

Combinatie/overleg Combinatie/overleg Combinatie/overleg  Leerkracht 

Groeperingsvorm Individueel Tweetallen Tweetallen  Individueel 
Technische 
ondersteuning 

+ +/- + +/- 

Inhoudelijke vragen +/- +/- +/- +/- 
Didactische 
ondersteuning 

+/- + +/- - 

Pedagogische 
ondersteuning 

- + - - 

Begeleiding van 
samenwerken 

n.v.t. + +/- n.v.t. 

Organisatorische 
ondersteuning 

+/- + +/- + 

Kinderen zijn 
geconcentreerd 

+/- + - +/- 

Kinderen zijn taakgericht +/- + -  +/- 
Kinderen zijn enthousiast +/- + + +/- 
Kinderen zijn competitief n.v.t. n.v.t. +/- n.v.t 
Kinderen zijn coöperatief n.v.t. + +/- n.v.t 
Aansluitende activiteit Nee Nee Nee Nee 
De leerkracht praat na 
over de activiteit 

Nee Nee Nee Nee 

Peuterspeelzaal Dolfijn
De leidster legt soms haar hand op de hand van 
het kind en klikt samen met het kind het goede 
antwoord aan. Ook wijst de leidster soms met de 
vinger op het scherm waar geklikt moet worden.  
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4.1.2 Resultaten oriëntatiegesprekken  
Doel en planning 
Het doel van de geobserveerde ICT-activiteiten varieerde van algemene doelen zoals het omgaan met 
de computer, de aandacht trekken van kinderen en het gebruiken van ICT als hulpmiddel tot meer 
specifieke doelen zoals taal stimuleren door tijdens het ICT-gebruik als leidster met de kinderen te 
praten en het stimuleren van woordenschat en begrijpend luisteren.  
 
Houding kinderen 
Alle leerkrachten geven aan dat de kinderen het leuk vinden om achter de computer te werken. Er is 
wel verschil tussen de basisscholen en peuterspeelzalen. De leidsters van de peuterspeelzalen geven 
aan dat kinderen die nog niet computervaardig niet veel interesse vertonen in de computer.  
 
Differentiatie 
De kinderen krijgen over het algemeen evenveel tijd achter de computer. Wel is het soms zo dat het 
ene kind tijdens de vrij spelen activiteit vaker voor de computer kiest dan het andere kind. Op 
basisschool Het Fluitenkruid werken alle kinderen met dezelfde programma’s. Op de andere drie 
locaties is het per kind verschillend met welk programma zij werken, afhankelijk van het niveau van 
het kind.  
 
Opbrengst 
Op geen enkele locatie worden de resultaten van de kinderen vastgelegd. In sommige gevallen wordt 
de vooruitgang van kinderen vastgelegd in dossiers, maar dit is onafhankelijk van ICT-gebruik.  
 
4.1.3 Conclusie oriëntatieobservaties 
Wat er op de vier bezochte VVE-locaties gebeurt op het gebied van ICT loopt erg uiteen. Er is verschil 
wat betreft het type supervisie dat wordt geboden en de hoeveelheid tijd die de leerkracht beschikbaar 
stelt voor supervisie. Ook de doelen van ICT-gebruik, plaats en ruimte, bestede tijd aan ICT-gebruik, 
groeperingsvormen en de hoeveelheid interactie verschilt per locatie.  
 
Ontwerprichtlijnen m.b.t. inhoud SIIT-instrument 
Aangezien het in kaart brengen van ICT-gebruik op VVE-locaties erg complex is, vanwege de vele 
variatie tussen de geobserveerde locaties, is het van belang om in het SIIT-instrument aandacht te 
besteden aan de verschillende onderdelen uit het curriculum, zoals de doelen, inhoud, rol van de 
leerkracht, leeractiviteiten, leermiddelen, groepering, tijd, plaats en toetsing. Sommige onderdelen 
kunnen goed geobserveerd worden met behulp van een observatieschema, zoals de rol van de 
leerkracht, groepering, tijd en plaats. Ook de interactie tussen de leerkracht en de kinderen en de 
kinderen onderling kan het best geobserveerd worden, omdat dit tot uiting komt in het gedrag van de 
leerkracht en de kinderen. De overige onderdelen, zoals de doelen en inhoud van ICT-gebruik, de 
leeractiviteiten (inclusief integratie van ICT-activiteiten en overige activiteiten), leermiddelen en 
toetsing kunnen goed door middel van een interview met de leerkracht in kaart gebracht worden, 
omdat ze de kennis en opvattingen van de leerkracht weerspiegelen.  
 
Wat betreft de leerkrachtrollen, doen zich op de vier geobserveerde VVE-locaties enkele vormen van 
supervisie voor die nog niet zijn geoperationaliseerd aan de hand van de literatuurstudie. Deze 
vormen van supervisie met betrekking tot technische ondersteuning (psz. Dol-fijn), het stellen van 
vragen (alle locaties) en pedagogische ondersteuning (psz. Dol-fijn) zijn daarom aan de hand van de 
oriëntatieobservaties geoperationaliseerd (zie tabel 11).  
 
Tabel 11. 
Operationalisatie technische ondersteuning, vragen stellen en pedagogische ondersteuning  
Vorm van supervisie Voorbeelden 
Technische ondersteuning De leerkracht verhelpt technische problemen. 
Vragen stellen De leerkracht stelt open en gesloten vragen.  
Pedagogische ondersteuning De leerkracht prijst de kinderen als ze iets goeds hebben gedaan en 

motiveert de kinderen. 
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Ontwerprichtlijnen m.b.t. vorm SIIT-instrument 
Wat betreft de praktische bruikbaarheid van het SIIT-instrument is het belangrijk dat het SIIT-
instrument snel en makkelijk ingevuld kan worden. Doordat er veel variatie bestaat tussen VVE-
locaties en daardoor ook veel verschillende items geformuleerd zullen worden die samen de 
supervisie, ICT-integratie en interactie in kaart kunnen brengen, is het belangrijk dat de gebruiker van 
het SIIT-instrument snel ziet welk item op welke situatie van toepassing is. Daarom moet het SIIT-
instrument uit meerdere overzichtelijke categorieën bestaan die elk weer meerdere subcategorieën 
(items) beslaan. Ook is het belangrijk dat het format van het observatieschema snel in te vullen is. Dit 
kan door gebruik te maken van een 5-punts schaal, waarbij de gebruiker van het instrument snel in 
kan vullen in kunnen in welke mate een bepaald item wordt geobserveerd. Daarnaast is het belangrijk 
dat er per item ruimte is voor een toelichting op de geobserveerde situatie. Hierdoor kunnen 
voorbeelden van good practices beter opgespoord worden.  
 
Voor het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van het SIIT-instrument is het eveneens belangrijk 
dat de items worden verduidelijkt met (praktijk)voorbeelden. Dit kan gerealiseerd worden in een 
handleiding die voor het gebruik van het SIIT-instrument geraadpleegd kan worden. In deze 
handleiding kunnen de verschillende categorieën en items van het SIIT-instrument toegelicht worden, 
als mede de manier van invullen van het instrument.  
 
Verder moeten de items in het SIIT-instrument specifiek, duidelijk en concreet geformuleerd zijn, zodat 
de gebruiker van het instrument snel en goed weet wat er met de items wordt bedoeld. Hierbij is het 
ook belangrijk dat de items in actieve vorm zijn geformuleerd, zoals de eerste of twee persoonsvorm. 
 
4.2 Samenvatting ontwerpprincipes literatuurstudie en contextanalyse 
Vanuit de literatuurstudie en de vier oriëntatieobservaties is een aantal ontwerpprincipes opgesteld die 
als uitgangspunt dienen voor het ontwerp van de eerste versie van het SIIT-instrument. De 
ontwerpprincipes worden volgens de heuristiek van Van den Akker (1999) beschreven. Deze 
heuristiek is toegepast op de ontwikkeling van het instrument (zie tabel 12). Van den Akker (1999) 
gebruikt voor de ontwerpprincipes de volgende vorm: “Als je een instrument X wilt ontwerpen [voor 
doel/functie Y in context Z], dan wordt aanbevolen om de interventie de karakteristieken A, B en C te 
geven en dat te doen via procedure K, L en M, vanwege argumenten P, Q en R.”. 
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Tabel 12. 
Ontwerpprincipes eerste versie SIIT-instrument 
 Karakteristieken Procedure Argumenten 

1) bestaat uit een 
observatieschema dat 
inspeelt op verschillende 
contexten en breed 
toepasbaar is 
2) bestaat uit een 
interviewschema dat inspeelt 
op verschillende contexten 
en breed toepasbaar is 

doordat de verschillende 
onderdelen van het SIIT-
instrument zijn geformuleerd 
rondom de tien aspecten uit 
het curriculair spinnenweb.  
 
 

Met behulp van de tien 
aspecten uit het curriculair 
spinnenweb van Van den 
Akker (2003) kan het 
curriculum van elk type 
school of onderwijsinstelling 
geanalyseerd worden, 
waardoor het SIIT-instrument 
toepasbaar is op elke 
onderwijssituatie.  
Het observatieschema 
weerspiegelt de aspecten die 
betrekking hebben op het 
leerkracht- en leerlinggedrag, 
zoals de leerkrachtrol, 
groepering, tijd en plaats en 
het interviewschema 
weerspiegelt de aspecten die 
betrekking hebben op de 
kennis en opvattingen van de 
leerkracht, zoals doelen en 
inhoud, de leeractiviteiten, 
leermiddelen en toetsing. 

3) is gebaseerd op een 
inhoud met betrekking tot de 
variabelen supervisie, ICT-
integratie en interactie die 
gevalideerd is 

doordat in het observatie- en 
interviewschema aparte 
onderdelen zijn opgenomen 
voor de drie variabelen. 

De drie variabelen zijn 
geoperationaliseerd aan de 
hand van een literatuurstudie 
(zie § 3.4) en zijn 
aangescherpt door middel 
van een contextanalyse (zie 
hoofdstuk § 4.1). Door 
inzichten uit de wetenschap 
(literatuurstudie) en inzichten 
uit de VVE-praktijk 
(contextanalyse) te 
combineren wordt de inhoud 
van de variabelen zoveel 
mogelijk gedekt in het 
instrumen en zijn de 
verschillende onderdelen van 
het SIIT-instrument een 
goede selectie van alle 
aspecten die betrekking 
hebben op de variabelen 
supervisie, ICT-integratie en 
interactie. 

4) is snel en eenvoudig in te 
vullen 

doordat er een eenvoudige 
schaalmethode wordt 
gebruikt, zoals een 5-punts  
schaal waarmee de mate van 
bepaald leerkracht- en 
kindgedrag in kaart gebracht 
kan worden.  

Een 5-punts schaal die 
bestaat uit 1=niet, 2=meestal 
niet, 3= soms wel/soms niet, 
4= meestal wel en 5=continu, 
lijkt in de manier van scoren 
op de 5-punts Likertschaal. 
De Likertsschaal wordt vaak 
gebruikt vanwege de 
gebruiksvriendelijkheid en de 
betrouwbaarheid (Roberts, 
Laughlin & Wedell, 1999).  

 Het ontwerp 
van de eerste 
versie van het 
SIIT-instrument 

5) bevat per item ruimte voor 
het noteren van een 
toelichting op de 
geobserveerde situatie 

 Zodat er voorbeelden 
gegeven kunnen worden van 
geobserveerde situaties. Uit 
de contextanalyse is 
gebleken dat dit  helpt bij de 
interpretatie van de 
resultaten 
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 Karakteristieken Procedure Argumenten 

6) bevat een handleiding die 
bij het gebruik van het SIIT-
instrument geraadpleegd kan 
worden. 

waarin de categorieën/items 
zoveel mogelijk worden 
verduidelijkt door het geven 
van (praktijk) voorbeelden. 

Met behulp van de 
(praktijk)voorbeelden wordt 
voor de toekomstige 
gebruikers duidelijk wat er 
met een bepaald item wordt 
bedoeld en hoe een item zich 
kan voordoen tijdens de 
observaties. Op deze manier 
wordt de betrouwbaarheid 
van het instrument hoger.   

7) bestaat uit specifieke, 
duidelijk en concreet 
geformuleerde items 

 

Het ontwerp 
van de eerste 
versie van het 
SIIT-instrument 

8) bestaat uit items die in de 
actieve vorm zijn 
geformuleerd 

 

Omdat dit bevorderlijk is voor 
de leesbaarheid van het SIIT-
instrument en ervoor zorgt 
dat de items op een juiste 
manier worden 
geïnterpreteerd. Op deze 
manier wordt de 
betrouwbaarheid van het 
instrument hoger.   
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4.3 Ontwerp prototype I 
De eerste versie van het observatieschema dat onderdeel uitmaakt van het SIIT-instrument is 
ontworpen aan de hand van de in paragraaf 4.2 beschreven ontwerpprincipes (zie figuur 1).  
 
Figuur 1. 
Ontwerp observatie-instrument prototype I 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste versie van het interviewschema dat onderdeel uitmaakt van het SIIT-instrument is eveneens 
ontworpen aan de hand van de in paragraaf 4.2 beschreven ontwerpprincipes. Het interviewschema 
bestaat uit 26 vragen die betrekking hebben op  de aspecten doel en planning, digitaal leermateriaal, 
visie, opbrengst, ICT integratie, groeperingsvormen en interactie. Enkele voorbeeldvragen uit dit 
interviewschema zijn: 

• Welk doel streeft u na met de ICT-activiteiten? 
• Welke softwareprogramma’s gebruikt u voor het stimuleren van de taalontwikkeling? 
• Denkt u dat ICT kan helpen bij het bevorderen van de taalontwikkeling? Zo ja, hoe? 
• Hoe volgt u de vorderingen van de kinderen? Hoe worden de resultaten van de kinderen 

vastgelegd? 
• In hoeverre zijn de ICT-activiteiten geïntegreerd in de klassenpraktijk? Meer specifiek: vinden 

de ICT-activiteiten plaats binnen de thema’s/onderwerpen waaraan in de groep gewerkt 
wordt?  

• Indien de leerlingen in tweetallen of groepjes samenwerken, hoe zijn deze dan samengesteld 
(bv naar taak, niveau, geslacht, etc.)? 

• Krijgen de kinderen de kans om met u en met elkaar te praten over het computerproces/ 
product? 

Ontwerpprincipe 5: Per item is 
er ruimte voor het noteren van 
een toelichting op de 
geobserveerde situatie 

Ontwerpprincipe 4: Het 
instrument is snel en 
makkelijk in te vullen 
door de 5-punts schaal 

Ontwerprichtlijnen 7 en 8: De items zijn specifiek, 
duidelijk en concreet geformuleerd en in een actieve 
tweede persoons-vorm geformuleerd 

Ontwerpprincipe 3: Meerdere categorieën 
die zijn opgesteld aan de hand van de 
geoperationaliseerde variabelen uit de 
literatuurstudie en oriëntatieobservaties. 
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5 Formatieve evaluatie prototype I 
 
De eerste versie van het SIIT-instrument is formatief geëvalueerd door middel van een screening op 
twee peuterspeelzalen (psz. Apenkooi en Egeltje) en twee basisscholen (bs. De Hortensia en De Iris). 
Tijdens deze screening is het ICT-gebruik op vier VVE-locaties door één onderzoeker geobserveerd 
aan de hand van de eerste versie van het observatieschema dat onderdeel uitmaakt van het SIIT-
instrument. Ook is op drie van de vier locaties (psz. Apenkooi, Egeltje en bs. De Iris) een leerkracht of 
leidster geïnterviewd met behulp van de eerste versie van het interviewschema dat eveneens deel 
uitmaakt van het SIIT-instrument. Na afloop van het gebruik van het eerste prototype van het SIIT-
instrument, is de checklist ingevuld en een logboek gemaakt. De checklist en het logboek hadden als 
doel om tijdens de screening informatie te verzamelen over de inhoudsvaliditeit en praktische 
bruikbaarheid van het SIIT-instrument.  
 
De deelvragen van dit hoofdstuk zijn: 

• In hoeverre is het SIIT-instrument in staat om op een inhoudelijk valide en praktisch bruikbare 
manier het type supervisie dat de leerkracht geeft aan de kinderen; de mate van ICT integratie 
in de onderwijspraktijk; en de aard en kwaliteit van interactie tijdens ICT-gebruik in kaart te 
brengen? 

• Welke suggesties kunnen op basis van de resultaten van de checklist en het logboek gedaan 
worden ter verbetering van het SIIT-instrument?  

 
5.1 Resultaten logboek 
In het logboek zijn aandachtspunten opgenomen die betrekking hebben op de inhoudsvaliditeit en de 
praktische bruikbaarheid van het SIIT-instrument. De resultaten van het logboek zijn in tabel 13 
beschreven aan de hand van een algemene beschrijving van de werkelijke situatie, zoals 
geobserveerd tijdens de eerste screening. Vervolgens is beschreven in hoeverre en op welke manier 
de variabelen supervisie, ICT-integratie en sociale interactie zijn geobserveerd. Als laatste zijn in tabel 
13 de problemen beschreven die zijn opgetreden tijdens het invullen van het SIIT-instrument.  
 
Wat opvalt aan de resultaten, is dat de leerkracht op de basisscholen niet tot nauwelijks komt kijken bij 
de kinderen die achter de computer zitten en dat er op de scholen geen sprake is van begeleide 
supervisie. Ook op de peuterspeelzalen is nauwelijks begeleide supervisie geobserveerd, omdat de 
leidster het ICT-gebruik en met name de interacties van kinderen met computers en andere vormen 
van ICT-toepassingen niet actief heeft ondersteund en bevorderd. Het was op beide peuterspeelzalen 
de leidster zelf die de computer bediende en de ICT-activiteit stuurde, waardoor er weinig ruimte was 
voor de eigen inbreng van de kinderen. Hetzelfde geldt voor de variabele interactie. Er is nauwelijks 
tot geen interactie tussen kinderen geobserveerd. Ook wat betreft de variabele ICT-integratie zijn er 
geen voorbereidende of aansluitende activiteiten op de ICT-activiteit geobserveerd. Een probleem dat 
hierdoor is opgetreden, is dat het observatieschema van het SIIT-instrument niet is gescreend op de 
inhoudsvaliditeit van de variabele supervisie, ICT-integratie en interactie. 
 
Wat betreft de problemen die zijn opgestreden tijdens het invullen van het SIIT-instrument, valt op dat 
het observatieschema uit teveel categorieën en items bestaat. Hierdoor was de praktische 
bruikbaarheid van het SIIT-instrument erg laag, omdat veel tijd verloren ging aan het lezen van de 
items waardoor er te weinig tijd overbleef voor het observeren van het ICT-gebruik.  
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Tabel 13. 
Resultaten logboek (formatieve evaluatie prototype I) 
 Peuterspeelzaal Apenkooi Peuterspeelzaal Egeltje Basisschool De Hortensia  Basisschool De Iris  
Algemeen De computer staat in de klas en 

wordt regelmatig gebruikt tijdens 
het vrij spelen, waarbij kinderen 
zelf kunnen kiezen of ze achter 
de computer willen en wat ze op 
de computer willen doen. Soms 
wordt de computer ingezet tijdens 
een groepsactiviteit.  

Er staat een computer in de klas, 
maar die wordt nauwelijks 
gebruikt (ongeveer 1 keer per 
maand). De leidster weet niet 
goed hoe ze de computer moet 
bedienen en wat de 
mogelijkheden zijn van de 
computer voor het stimuleren van 
de taalontwikkeling van peuters. 

Er staan twee computers in de 
klas die tijdens het vrij spelen 
gebruikt worden. De kinderen 
zitten individueel achter de 
computer  

Er staat een computer en een 
digitaal schoolbord in de klas die 
tijdens groepsactiviteiten en vrij 
spelen gebruikt worden. De 
kinderen zitten in tweetallen 
achter de computer/digitaal 
schoolbord.  

Soort taak 
tijdens 
observatie 

De computer wordt ingezet 
tijdens een groepsactiviteit (5 
kinderen). Er wordt een digitaal 
prentenboek afgedraaid op de 
computer. Het geluid doet het 
echter niet, waardoor de leidster 
naast de computer gaat zitten 
met een echt prentenboek en 
daarbij gaat vertellen. Ze maakt 
gebruik van een vertelkoffer.  

Er wordt een diavoorstelling over 
koekjes bakken afgedraaid op de 
computer. Er is hierbij geen 
sprake van interactiviteit tussen 
de computer en het kind. 
Geïnteresseerde kinderen 
kunnen om de  computer heen 
gaan staan om naar de foto’s te 
kijken. 

De kinderen mogen zelf kiezen 
welk programma ze willen doen. 
Meestal kiezen ze voor de 
computerprogramma’s Bas gaat 
digitaal of Schatkist. 

Elk kind kan onder de eigen 
naam inloggen en dan kiezen 
voor een bepaald 
spel/programma.  

Supervisie De leidster zit continu naast de 
computer en gebruikt de 
computer voor het vertonen van 
plaatjes. De geobserveerde 
activiteit is eigenlijk geen ICT-
activiteit meer, omdat de 
geobserveerde situatie meer lijkt 
op interactief voorlezen dan op 
een ICT-activiteit waarbij sprake 
is van interacties tussen het kind 
en de computer. De leidster 
ondersteunt en bevorderd vooral 
interacties tussen leidster en kind, 
maar niet tussen kind en 
computer. Het SIIT-instrument is 
dan ook niet meer van toepassing 
op de geobserveerde situatie.   

De leidster staat continu bij de 
computer. Er doet zich echter 
nauwelijks begeleide supervisie 
voor. De leidster stuurt de 
activiteit en de kinderen hebben 
hierbij een passieve rol. Tijdens 
de diavoorstelling bedient de 
leidster de computer en stelt  
vragen aan de kinderen. De 
kinderen geven nauwelijks 
antwoord op de vragen van de 
leidster. Wanneer de kinderen 
geen antwoord geven, maakt de 
leidster de vraag makkelijk 
(“Koekjes worden gebakken in 
de….?”) of zegt de leidster het 
antwoord (gedeeltelijk) voor. 

De leerkracht is het grootste 
gedeelte van de tijd elders in de 
klas of buiten en komt alleen aan 
het begin van de ICT-activiteit 
even kijken bij de kinderen. 
Hierbij helpt ze met het opstarten 
van de programma’s. Hierna komt 
de leerkracht niet meer kijken bij 
de kinderen die achter de 
computer zitten.  

De leerkracht introduceert de 
ICT-activiteit in de kring. Daarna 
gaan twee kinderen dezelfde taak 
uitvoeren op het digitaal 
schoolbord. De leerkracht is het 
grootste gedeelte van de tijd 
elders in de klas of op de gang en 
komt geen enkele keer kijken bij 
de kinderen die met het digitaal 
schoolbord werken.  
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 Peuterspeelzaal Apenkooi Peuterspeelzaal Egeltje Basisschool De Hortensia  Basisschool De Iris 
ICT-
integratie 

De inhoud van de ICT-activiteit 
komt grotendeels overeen met 
interactief voorlezen.  

Er zijn geen voorbereidende of 
aansluitende activiteiten op de 
ICT-activiteit. 

Er zijn geen voorbereidende of 
aansluitende activiteiten op de 
ICT-activiteit. 

Er zijn geen voorbereidende of 
aansluitende activiteiten op de 
ICT-activiteit. 

Interactie Er is geen interactie tussen 
kinderen. Er is wel veel interactie 
tussen kinderen en de leidster, 
omdat de kinderen antwoord 
geven op de vragen die de 
leidster over het verhaal stelt.  

Er is geen interactie tussen 
kinderen. De kinderen praten niet 
met elkaar en geven nauwelijks 
antwoord op de vragen die de 
leidster stelt. Soms wijzen de 
kinderen naar de foto’s en 
mompelen hier wat bij. 

De kinderen zitten individueel met 
een koptelefoon achter de 
computer. Er is geen interactie 
tussen de kinderen.  

Er is nauwelijks interactie tussen 
de kinderen over de taak. De 
kinderen praten wel over wie een 
de computer mag bedienen en 
wie aan de beurt is. Hier hebben 
ze geregeld ruzie over.  

Problemen 
tijdens 
invullen 
SIIT-
instrument 

- Het observatieschema 
bestaat uit teveel categorieën 
en items, waarvan sommige 
items niet goed 
observeerbaar zijn.  

- Begeleide supervisie is alleen 
van toepassing als er sprake 
is van interacties tussen het 
kind en de computer. Het 
SIIT-instrument is daardoor 
niet van toepassing op 
situaties waarin de leerkracht 
de computer continu bedient 
en waarbij de leerkracht de 
activiteit continu stuurt. Het 
SIIT-instrument is alleen 
bruikbaar in situaties, waarin 
er ruimte is voor een actieve 
rol van het kind tijdens de 
ICT-activiteit.  

- Er is tijdens de ICT-activiteit 
geen interactie tussen 
kinderen. 

- Het observatieschema 
bestaat uit teveel categorieën 
en items, waarvan sommige 
items niet goed 
observeerbaar zijn.  

- Veel items uit het 
observatieschema komen niet 
terug in de geobserveerde 
situatie.  

- Het is lastig om de 
leeromgeving te beoordelen, 
omdat de observatie is 
gericht op het ICT-gebruik en 
je hierdoor te weinig 
informatie krijgt over de 
leeromgeving. 

- Er is tijdens de ICT-activiteit 
geen interactie tussen 
kinderen.  

- Het observatieschema 
bestaat uit teveel categorieën 
en items.  

- Er doet zich tijdens de 
observatie geen begeleide 
supervisie voor. 

- Er is tijdens de ICT-activiteit 
geen interactie tussen 
kinderen.  

- Het observatieschema 
bestaat uit teveel categorieën 
en items.  

- Er doet zich tijdens de 
observatie geen begeleide 
supervisie voor. 

- Er is tijdens de ICT-activiteit 
nauwelijks interactie tussen 
kinderen, alleen in de vorm 
van onenigheid tussen de 
kinderen. 
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5.2 Resultaten checklist  
In tabel 14 en 15 zijn de resultaten van de checklist samengevat met betrekking tot de 
inhoudsvaliditeit en de praktische bruikbaarheid van de eerste versie van het SIIT-observatieschema 
en in tabel 16 zijn de resultaten beschreven met betrekking tot de praktische bruikbaarheid van het 
SIIT-interviewschema.  
 
Wat opvalt, is dat er tijdens de screening geen informatie is verzameld over de inhoudsvaliditeit van de 
variabelen supervisie, ICT-integratie en interactie, omdat deze variabelen niet tot nauwelijks zijn 
geobserveerd op de vier bezochte locaties. Het SIIT-observatieschema is wel onderzocht op 
itemniveau en op praktische bruikbaarheid. Hieruit is gebleken dat het observatieschema uit teveel 
items bestaat, waardoor het SIIT-instrument onoverzichtelijk wordt. De praktische bruikbaarheid van 
het interviewschema van het SIIT-instrument is wel goed bevonden.  
 
Tabel 14. 
Resultaten checklist observatieschema (inhoudsvaliditeit) 
Stellingen checklist m.b.t. validiteit Resultaat gebruik eerste versie observatieschema  
De items die zijn geformuleerd rondom 
supervisie brengen de variabele 
correct en compleet in kaart. 

- De inhoudsvaliditeit van de variabele supervisie kon 
niet onderzocht worden, omdat er nauwelijks tot geen 
begeleide supervisie is geobserveerd.  

De items die zijn geformuleerd rondom 
ICT-integratie brengen de variabele 
correct en compleet in kaart. 

- De inhoudsvaliditeit van de variabele ICT-integratie kon 
niet onderzocht worden, omdat er nauwelijks tot geen 
ICT-integratie is geobserveerd. 

De items die zijn geformuleerd rondom 
interactie brengen de variabele correct 
en compleet in kaart. 

- De inhoudsvaliditeit van de variabele interactie kon niet 
onderzocht worden, omdat er nauwelijks tot geen 
interactie is geobserveerd tussen kinderen.    

De items zijn specifiek, duidelijk en 
concreet geformuleerd. 

- Sommige items uit het SIIT-observatieschema zijn 
dubbel geformuleerd of niet duidelijk observeerbaar en 
kunnen daarom beter weggelaten worden of in het 
SIIT-interviewschema opgenomen worden. 
Voorbeelden van dubbel geformuleerde items: 
o ‘De kinderen vragen elkaar om hulp wanneer ze 

iets niet snappen of niet weten hoe een bepaalde 
activiteit uitgevoerd moet worden’ EN ‘De kinderen 
stellen vragen aan elkaar’. 

Voorbeelden van niet-observeerbare items: 
o De leerkracht plant wanneer het kind bezig is met 

de ICT-activiteit 
o De leerkracht zorgt ervoor dat een minder vaardig 

kind geholpen kan worden door een meer vaardig 
kind 

 
Tabel 15. 
Resultaten checklist observatieschema (praktische bruikbaarheid) 
Stellingen checklist m.b.t. 
praktische bruikbaarheid 

Resultaat gebruik eerste versie observatieschema 

Het format van het SIIT-
observatieschema is goed hanteerbaar 
en biedt voldoende ondersteuning. 

- Nee. Het SIIT-instrument bestaat uit teveel categorieën 
en items, waardoor het voor de observator lastig is om 
tijdens de observatie te schakelen tussen het 
observeren en het invullen van het SIIT-instrument.  

- Een 5-punts schaal, waarbij 1=niet en 5=continu is 
lastig in te vullen en niet altijd goed te interpreteren. De 
schaalverdeling zou duidelijker en concreter moeten.  

Het SIIT-observatieschema kan 
makkelijk worden ingevuld. 

- Nee. Het observatieschema van het SIIT-instrument 
bestaat uit teveel items, waardoor het SIIT-instrument 
onoverzichtelijk wordt. Hierdoor is het moeilijk om het 
SIIT-instrument correct en volledig in te vullen. 

Het SIIT-observatieschema is goed in 
te vullen binnen de observatietijd. 

- Het observatieschema kon niet binnen 15 minuten 
ingevuld worden en moest voor een deel nog na de 
observatie ingevuld worden.  
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Tabel 16.  
Resultaten checklist interviewinstrument (praktische bruikbaarheid) 
Stellingen checklist Resultaat n.a.v. gebruik eerste versie interviewschema  
Het format van het SIIT-
interviewschema is goed hanteerbaar 
en biedt voldoende ondersteuning 

- Het format van het interviewschema is goed 
hanteerbaar. Wel kan de volgorde van sommige vragen 
beter omgezet worden, zodat de vragen in een meer 
logische en overzichtelijke volgorde staan. 

 
5.3 Verbeteringen 
Zoals in de vorige paragraaf naar voren kwam, is er tijdens de screening nauwelijks informatie 
verzameld over de inhoudsvaliditeit van de variabelen supervisie, ICT-integratie en interactie. Hierdoor 
zijn er tijdens de screening geen punten met betrekking tot het verbeteren van de inhoudsvaliditeit 
naar voren gekomen. De vraag die opkwam nadat er te weinig informatie was verzameld over de 
inhoudsvaliditeit van het SIIT-instrument, was of het relevant is om verder te gaan met het ontwikkelen 
van een instrument waarmee je tijdens een eerste screening niets hebt gemeten. Het SIIT-instrument 
is echter ook bedoeld om voorbeelden van good-practices te achterhalen. Dat je in eerste instantie 
niets met het SIIT-instrument meet, hoeft daarom nog niet te betekenen dat het instrument niet 
inhoudelijk valide is en dat er geen voorbeelden van good-practices mee achterhaald kunnen worden. 
Daarom is er besloten om toch verder te gaan met de ontwikkeling van het SIIT-instrument, in de hoop 
dat er tijdens de panelreviews en expertevaluaties wel meer informatie verzameld zou worden over de 
inhoudsvaliditeit van het SIIT-instrument, 
 
Verder is er tijdens de eerste screening wel informatie op itemniveau verzameld, namelijk of de items 
specifiek, duidelijk en concreet zijn geformuleerd. Ook is er informatie verzameld over de praktische 
bruikbaarheid van de eerste ontwerpversie van het SIIT-instrument. Hieronder zal beschreven worden 
welke verbeteringen op basis van de resultaten van de checklist en het logboek zijn doorgevoerd in de 
eerste ontwerpversie van het SIIT-instrument. Allereerst zullen de verbeteringen op itemniveau 
beschreven worden. Daarna zullen verbeteringen met betrekking tot de praktische bruikbaarheid van 
het SIIT-instrument uiteengezet worden.  
 
5.3.1 Itemniveau  
Op itemniveau zijn items verwijderd die dubbel waren geformuleerd of niet goed observeerbaar waren.  
Daarnaast zijn er n.a.v. de eerste screening items hergeformuleerd of weggelaten die onduidelijk 
waren. Een aantal voorbeelden van items die weggelaten zijn: 

• De leerkracht plant wanneer het kind bezig is met de ICT-activiteit  
• De leerkracht zorgt ervoor dat een minder vaardig kind geholpen kan worden door een meer 

vaardig kind 
• De leerkracht stelt voornamelijk vragen die gericht zijn op hoe het kind nadenkt  
• De leerkracht stelt voornamelijk vragen die gericht zijn op het evalueren wat kinderen weten  
• De leerkracht zorgt ervoor dat beide kinderen even actief en taakgericht bezig zijn tijdens het 

uitvoeren van de activiteit 
• De leerkracht gebruikt een zandloper/kookwekker/horloge o.i.d. om het beurten wisselen te 

structureren 
 
5.3.2 Praktische bruikbaarheid 
Het observatieschema is overzichtelijker gemaakt worden door het aantal categorieën te reduceren tot 
vier categorieën supervisie. Dit zijn vier soorten ondersteuning die de leerkracht tijdens ICT-gebruik 
kan geven, namelijk: 

• technische ondersteuning 
• pedagogische ondersteuning 
• didactische ondersteuning 
• organisatorische ondersteuning/voorwaarden creëren voor leren (plannen van het leerproces) 

Door de leerkrachtondersteuning in deze vier soorten in te delen kan er tijdens het observeren 
makkelijker een deel van het genegeerd worden, wanneer dit type leerkrachtgedrag niet voorkomt 
tijdens de observatie. De observator kan zich dan richten om een andere categorie, wanneer deze wel 
voorkomt. Verder zal het observatieschema bestaan uit: 

- voorbereiding (leerkrachtgedrag) 
- interactie tussen kinderen (kindgedrag) 
- leeromgeving (overig) 
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Format 
Het format van het observatieschema van het SIIT-instrument is overzichtelijker gemaakt door gebruik 
te maken van een 3-punts schaal in plaats van een 5-punts schaal. Een 3-punts schaal is namelijk 
overzichtelijker en makkelijker in te vullen. Ook is er een objectievere indeling gemaakt worden in 
scores, zoals 1 punt=0 keer geobserveerd gedrag, 2 punten=1-2 keer geobserveerd gedrag en 3 
punten =meer dan 2 keer geobserveerd gedrag.  
 
5.4 Ontwerp prototype II 
De tweede versie van het observatieschema is ontworpen door de in paragraaf 5.3 beschreven 
verbeteringen door te voeren in het SIIT-instrument (zie figuur 2). In het interviewschema is de 
volgorde van sommige vragen omgezet, zodat de vragen in een meer logische en overzichtelijke 
volgorde staan.  
 
Figuur 2. 
Ontwerp observatieschema prototype II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het instrument bevat een 3-punts schaal 
i.p.v. een 5-punts schaal. De mogelijkheid 
om de keuze ‘niet van toepassing ‘ in te 
vullen blijft ongewijzigd.  

Het leerkrachtgedrag tijdens ICT-
gebruik op één pagina in vier soorten 
categorieën in te vullen 
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6 Formatieve evaluatie prototype II  
 
De tweede versie van het SIIT-instrument is formatief geëvalueerd door middel van een 
expertevaluatie met drie experts en een panelreview met twee toekomstige gebruikers van Oberon en 
Sardes.  
 
De deelvragen van dit hoofdstuk zijn: 

• In hoeverre is het SIIT-instrument in staat om op een inhoudelijk valide en praktisch bruikbare 
manier het type supervisie dat de leerkracht geeft aan de kinderen; de mate van ICT integratie 
in de onderwijspraktijk; en de aard en kwaliteit van interactie tijdens ICT-gebruik in kaart te 
brengen? 

• Welke suggesties kunnen op basis van de resultaten van de expertevaluatie en het 
panelreview gedaan worden ter verbetering van het SIIT-instrument?  

 
6.1 Resultaten expertevaluatie 
Tijdens de expertevaluatie is aan drie experts gevraagd welke items/vragen uit de tweede versie van 
het SIIT-instrument goed zijn geformuleerd en welke items/vragen verwijderd of verbeterd zouden 
moeten worden. De resultaten van de expertevaluaties zijn in tabel 17 samengevat aan de hand van 
de vragen die centraal stonden tijdens de expertevaluatie (zie § 2.3.3).  
 
Tijdens de expertevaluaties kwamen enkele fundamentele kritiekpunten naar voren. Het eerste punt is 
dat het doel van het SIIT-instrument duidelijker gemaakt moet worden. Het tweede punt is dat er 
duidelijker gemaakt moet worden wat het inhoudt als er veel interactie tussen kinderen wordt 
geobserveerd en hoe dit is gekoppeld aan het leerkrachtgedrag of aan zinvol ICT-gebruik. Er kan 
namelijk ook sprake zijn van zinvol ICT-gebruik, zonder dat er sprake is van interactie tussen 
kinderen. Het onderzoek van Verhallen, Bus en De Jong (2004) laat bijvoorbeeld zien dat ICT-gebruik 
de woordenschatontwikkeling van jonge kinderen bevordert, zonder dat kinderen tijdens ICT-gebruik 
interactie met elkaar aangaan. Het theoretisch kader waar het SIIT-instrument op is gebaseerd moet 
daarom dan ook sterker geformuleerd worden, zodat duidelijker wordt welke voorbeelden van zinvol 
ICT-gebruik met behulp van het SIIT-instrument geïdentificeerd kunnen worden.  
 
Tabel 17. 
Resultaten expertevaluatie 
Vragen expertevaluatie Resultaat expertevaluatie 
Algemene opmerkingen m.b.t. het 
SIIT-instrument 

- Er moet duidelijk gemaakt worden wat het doel is van het 
SIIT-instrument en wat je ermee wilt meten (expert 1 en 3). 

- Er moet duidelijk gemaakt worden wat de observatie-
eenheid is (expert 1). 

- Als je meerdere kinderen met het SIIT-instrument 
observeert, wordt het invullen bemoeilijkt, omdat sommige 
items per kind verschillend kunnen zijn (expert 1) 

- Wat vooral belangrijk is, is dat de leidster/leerkracht snapt 
waar ze mee bezig is als het om het inzetten van de 
computer ter bevordering van de taalontwikkeling gaat 
(expert 3). Het TPACK denken kan beter geïntegreerd 
worden in het SIIT-instrument (expert 1). 

Zijn de items/vragen specifiek, 
duidelijk en concreet 
geformuleerd? 

- Sommige items uit het observatieschema zijn niet duidelijk 
observeerbaar en kunnen daarom beter weggelaten 
worden of in het interviewschema opgenomen worden. 
Voorbeelden van niet-observeerbare tems: 

o De leerkracht heeft een passend aanbod aan ICT-
activiteiten 

o De leerkracht gebruik ICT voor een duidelijk doel 
o Waar is de ICT-activiteit op gericht? 

- Het is moeilijk om een verschil aan te wijzen tussen de 
items die geformuleerd zijn rondom didactische 
ondersteuning en rondom pedagogische ondersteuning, 
waardoor het invullen van het observatieschema lastiger 
wordt.  
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Vragen expertevaluatie Resultaat expertevaluatie 
Zijn de items/vragen specifiek, 
duidelijk en concreet 
geformuleerd? 

- Tussen sommige items uit het observatieschema is veel 
overlap. Een aantal overlappende items kan daarom beter 
weggelaten of hergeformuleerd worden. Voorbeelden van 
overlap tussen items: 

‘De leerkracht geeft de kinderen feedback’ EN ‘De leerkracht 
bemoedigt pogingen van kinderen’ EN ‘De leerkracht stimuleert 
kinderen zelf oplossingen en ideeën aan te dragen’ EN ‘De 
leerkracht herhaalt en parafraseert de antwoorden van 
kinderen’ EN ‘De leerkracht luistert naar wat het kind zegt en 
bouwt hierop verder’. 

Missen er items/vragen die 
betrekking hebben op het in kaart 
brengen van de drie variabelen?  
Algemeen 

- Het SIIT-instrument mist items die betrekking hebben op de 
situatiebeschrijving. Bijvoorbeeld ‘Hoe ziet de situatie 
eruit?’,  ‘Aantal leidsters’, ‘Hoe lang zitten kinderen 
gemiddeld achter de computer?’ (expert 1) 

- Bij het kindgedrag wil je ook weten of het kind het 
programma kan gebruiken (expert 1). 

Supervisie - Er is verschil tussen uitleg geven over de taak/het 
programma en uitleg geven over (het bedienen van) de 
ICT-apparatuur. Dit onderscheid kan gemaakt worden door 
extra item te formuleren bij technische ondersteuning 
(expert 2). 

- Voordoen hoe iets moet kan inhoudelijk zijn, maar kan ook 
zijn dat de leerkracht voordoet hoe de computer of het 
programma werkt. Dit onderscheid kan gemaakt worden 
door extra item te formuleren bij technische ondersteuning 
(expert 3). 

ICT-integratie - De variabele “mate van ICT-integratie”  moet beter 
geoperationaliseerd worden, zodat duidelijk is wat hiermee 
wordt bedoeld, namelijk de koppeling tussen ICT-
activiteiten en aansluitende activiteiten (expert 1). 

Interactie - In het SIIT-instrument moet je kunnen opnemen of de 
interactie gepland is of niet gepland (spontaan) (expert 1). 

Hangen de items/vragen goed met 
elkaar samen en is er een 
duidelijke structuur aangebracht in 
het SIIT-instrument? Zo niet, wat 
kan beter? 

- Wat betekent veel interactie en hoe is dit gekoppeld aan 
het leerkrachtgedrag of de opbrengst van het ICT-gebruik? 
ICT wordt binnen VVE niet perse ingezet om de interactie 
tussen kinderen te verhogen. Interactie is in de ene situatie 
wel effectief en in de andere situatie niet effectief. Een 
hoge mate van interactie hangt niet per definitie samen met 
effectief ICT-gebruik (expert 3) 

- Je wilt ook weten hoe de leerkracht (het samenwerken) 
instrueert en wat de doelen van het programma en de 
leerkracht zijn (expert 3).   

 
6.2 Resultaten panelreview 1 
Tijdens het panelreview is aan twee toekomstige gebruikers van Oberon en Sardes gevraagd welke 
items/vragen uit de tweede versie van het SIIT-instrument goed zijn geformuleerd en welke 
items/vragen verwijderd of verbeterd zouden moeten worden. De resultaten van dit panelreview zijn 
hieronder samengevat met betrekking tot de inhoudsvaliditeit en de praktische bruikbaarheid van het 
SIIT-instrument.  
 
6.2.1 Inhoudsvaliditeit 
Tijdens het panelreview is een aantal items uit het observatieschema van het SIIT-instrument 
geselecteerd, die beter tijdens het interview dan tijdens de observatie aan bod kunnen komen. Deze 
items zijn bijvoorbeeld niet goed observeerbaar en kunnen beter tijdens een interview aan de 
leerkracht gevraagd worden, zoals ‘De leerkracht heeft geschikte educatieve software geselecteerd en 
toegankelijk gemaakt voor de kinderen’ en ‘De leerkracht helpt de kinderen indien nodig met het 
uitzoeken van de spelletjes/software’.  
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Verder zijn er een aantal vragen uit het interviewschema naar voren gekomen die dubbel gesteld 
waren, zoals ‘Denkt u dat ICT kan helpen bij het bevorderen van de taalontwikkeling?’ en ‘Wanneer 
heeft ICT volgens u het meest effect op de taalontwikkeling van jonge kinderen’. Ook bleken sommige 
vragen onduidelijk, zoals ‘Komt de manier van het begeleiden van het werken op de computer 
overeen met de manier waarop u overige klassenactiviteiten begeleidt’ en ‘Hoe zou u het taalgebruik 
van de kinderen tijdens het werken met de computer beoordelen?’. Ook zal het interview concreter 
worden als enkele vragen worden toegespitst op de observaties, zoals ‘In hoeverre is de 
geobserveerde ICT-activiteit typerend voor wat u normaal doet met ICT?’. 
  
Supervisie 
Wat betreft de items die in het observatieschema van het SIIT-instrument zijn geformuleerd rondom 
supervisie tijdens ICT-gebruik zijn er tijdens het panelreview items achterhaald die veel overlap met 
elkaar vertonen of die onduidelijk zijn. Tussen sommige items uit het observatieschema is veel 
overlap. Een aantal overlappende items kan daarom beter weggelaten of hergeformuleerd worden. 
Voorbeelden van overlap tussen items zijn: ‘De leerkracht bemoedigt pogingen van kinderen’ en ‘De 
leerkracht motiveert de kinderen’. Voorbeelden van onduidelijke items zijn: ‘De leerkracht geeft het 
kind suggesties’ en ‘De leerkracht stelt de kinderen gerust’.    
 
Interactie 
Bij de items die in het observatieschema van het SIIT-instrument zijn geformuleerd rondom de 
variabele mist er een item waarmee in kaart gebracht kan worden of beide kinderen evenveel inbreng 
hebben in het gesprek. Verder is er overlap tussen items, zoals ‘De kinderen overleggen met elkaar’, 
‘De kinderen stellen een idee/handeling voor’ en ‘De kinderen luisteren naar elkaar’ (het voorstellen 
van ideeën en het luisteren naar elkaar is een voorwaarde voor overleg).  
 
ICT-integratie 
Tijdens het panelreview is er een discussie gevoerd of de items die in het observatieschema van het 
SIIT-instrument zijn geformuleerd rondom het in kaart brengen van de betekenisvolle en rijkgeletterde 
omgeving observeerbaar zijn tijdens ICT-gebruik. Er is besloten om deze items te laten vervallen, 
aangezien ze te breed zijn geformuleerd en te moeilijk observeerbaar zijn tijdens ICT-gebruik. Er kan 
beter in het interviewschema aandacht besteed worden aan de manier waarop de leerkracht de ICT-
activiteiten heeft geïntegreerd in een betekenisvolle en rijkgeletterde omgeving.     
 
6.2.2 Praktische bruikbaarheid 
Tijdens het panelreview kwam naar voren dat er geen toelichting bij het SIIT-instrument wordt 
gegeven over hoe lang een observatie van een ICT-activiteit duurt en of er een tijdslimiet is verbonden 
aan de observatie. 
 
6.3 Verbeteringen 
Op basis van de resultaten van de expertevaluatie en het panelreview zijn er verbeteringen 
doorgevoerd in het SIIT-instrument. Allereerst zullen de verbeteringen met betrekking tot de items en 
de inhoudsvaliditeit beschreven worden en vervolgens zal er ingegaan worden op hoe de praktische 
bruikbaarheid van het SIIT-instrument verbeterd kan worden.  
 
6.3.1 Itemniveau 
Naar aanleiding van de expertevaluatie en het panelreview zijn niet observeerbare items uit het 
observatieschema verplaatst naar het interviewschema van het SIIT-instrument. Het volgende item is 
niet observeerbaar en is daarom van het observatieschema naar het interviewschema verplaatst en 
hergeformuleerd: 

• De leerkracht gebruikt ICT voor een duidelijk doel (observatieschema) <wordt> Wat was het 
doel van de geobserveerde ICT-activiteiten? (interviewschema) 

 
Verder zijn items uit het SIIT-instrument verwijderd of hergeformuleerd die onduidelijk waren of die 
overlap vertoonde met andere items. Een aantal voorbeelden van items die weggelaten zijn uit het 
observatieschema: 

• De leerkracht geeft het kind suggesties 
• De leerkracht stelt de kinderen gerust 
• De leerkracht herhaalt en parafraseert de antwoorden van kinderen 
• De leerkracht bemoedigt pogingen van kinderen 

 



   

 
 

41

Een aantal voorbeelden van items die zijn verwijderd uit het interviewschema: 
• Komt de manier van het begeleiden van het werken op de computer overeen met de manier 

waarop u overige klassenactiviteiten begeleidt? 
• Hoe zou u het taalgebruik van de kinderen tijdens het werken met de computer beoordelen? 

 
6.3.2 Inhoudsvaliditeit 
De inhoudsvaliditeit van de variabele supervisie is verbeterd door in het observatieschema een 
duidelijker onderscheid te maken tussen didactische ondersteuning en pedagogische ondersteuning. 
Dit is gedaan door bij pedagogische ondersteuning alleen items te formuleren rondom het prijzen van 
succes van kinderen en het helpen van kinderen om met fouten om te gaan. De overige items die 
betrekking hebben op het helpen en begeleiden van kinderen tijdens de taakuitvoering zijn 
geformuleerd rondom didactische ondersteuning. De items die in het observatieschema zijn 
geformuleerd rondom organisatorische ondersteuning zijn gereduceerd tot items die betrekking 
hebben op het beschikbaar stellen van hulp tijdens ICT-gebruik. De overige items die horen bij 
organisatorische ondersteuning en die betrekking hebben op het plannen van het leerproces zullen in 
het interviewschema opgenomen worden, wanneer deze hier nog niet aan de orde komen. Ook is er 
in het observatieschema een item toegevoegd aan de categorie technische ondersteuning, zodat er 
een duidelijker onderscheid gemaakt kan worden tussen het voordoen hoe de taak uitgevoerd moet 
worden en het voordoen hoe de (rand)apparatuur werkt.  
 
Verder zijn de observatie-items die zijn geformuleerd rondom de variabele ICT-integratie gereduceerd 
tot items die zich richten op het observeren van een aansluitende activiteit. De items die zich richten 
op het in kaart brengen van de betekenisvolle en rijkgeletterde omgeving zijn verwijderd uit het 
observatieschema en zullen alleen in het interviewschema aan de orde komen.  
 
Als laatste is er een vragenlijst toegevoegd aan het SIIT-instrument, zodat in kaart gebracht kan 
worden welke kennis en vaardigheden de leerkracht heeft met betrekking tot de didactiek, vakinhoud 
en de technologie om ICT binnen VVE in te zetten ter bevordering van de taalontwikkeling van jonge 
kinderen. Op deze manier kan er een oordeel gegeven worden over de vraag of de leerkracht weet 
hoe de computer kan worden ingezet ter bevordering van de taalontwikkeling van jonge kinderen en of 
de leerkracht weet hoe de computeractiviteiten kunnen worden begeleidt. De vragenlijst die is 
toegevoegd aan het SIIT-instrument is gebaseerd op de gevalideerde TPACK vragenlijst van Schmidt 
et al. (2009). Aan de vragenlijst is een vraag toegevoegd waarmee wordt geïnventariseerd welke 
spelletjes/ softwareprogramma’s er door de leerkracht worden gebruikt voor het stimuleren van de 
taalontwikkeling.  
 
De vraag met betrekking tot leermiddelen uit het interviewschema is verwijderd, zodat de leerkracht 
geen vragen dubbel hoeft te beantwoorden. Verder zijn er geen verbeteringen doorgevoerd in het 
interviewschema.  
 
6.3.3 Praktische bruikbaarheid 
De praktische bruikbaarheid van het SIIT-instrument zal vergroot worden, door in de toelichting bij het 
instrument duidelijk te vermelden wat het doel is van het instrument, wat de observatie-eenheid is en 
in welk tijdsbestek het observatieschema ingevuld moet worden. Wat betreft de observatie-eenheid en 
het tijdsbestek zal de volgende informatie in de toelichting vermeld worden: 

- Er is een tijdslimiet van 15 minuten voor het invullen van het instrument, te beginnen bij 
aanvang van de ICT-activiteit. Wel dient op het voorblad van het observatieschem de totale 
tijd die door een kind, een tweetal of een groepje (al naar gelang welke situatie zich voordoet) 
aan een ICT-activiteit wordt besteed genoteerd te worden.  

- Per kind, tweetal of groepje (al naar gelang welke situatie zich voordoet) zal één 
observatieschema ingevuld worden. Wanneer er een wisseling van kind/tweetal plaatsvindt, 
dient er een nieuw observatieschema ingevuld te worden.  

 



   

 
 

42

6.4 Ontwerp prototype III 
De derde versie van het observatieschema is ontworpen door de in paragraaf 6.3 beschreven 
verbeteringen door te voeren in het SIIT-instrument (zie figuur 3). In het interviewschema is de een 
aantal vragen verwijderd of hergeformuleerd, waardoor het interviewschema uit 18 vragen bestaat die 
zijn geformuleerd rondom de categorieën ‘doel en planning’, ‘visie’, ‘begeleiding’, ‘ICT integratie’ en 
‘opbrengst’. Daarnaast zijn de vragen van het interviewschema meer toegespitst op hetgeen tijdens 
de observatie is geobserveerd. 
 
Figuur 3. 
Ontwerp observatieschema prototype III 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er is meer onderscheid aangebracht 
in de items die zijn geformuleerd 
rondom didactische ondersteuning 
en pedagogische ondersteuning. 
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Ontwerp vragenlijst  
Naast de verbetering die zijn doorgevoerd in het tweede prototype van het observatie- en 
interviewschema, is er een vragenlijst toegevoegd aan het SIIT-instrument, waarmee de kennis en 
vaardigheden van de leerkracht omtrent het inzetten van de computer ter bevordering van de 
taalontwikkeling in kaart gebracht kan worden (zie figuur 4). De vragenlijst is een vertaling van de 
TPACK vragenlijst van Schmidt et al. (2009) en is toegespitst op de inzet van ICT binnen VVE ter 
bevordering van de taalontwikkeling.  
 
Figuur 4. 
TPACK vragenlijst 
 

 
 
 
 
 

 

 
     

De vragenlijst bevat vragen met betrekking tot: 
• Kennis en vaardigheden van ICT 
• Het stimuleren van de taalontwikkeling van jonge kinderen 
• Het stimuleren van de taalontwikkeling van jonge kinderen 

met behulp van ICT 

De vragenlijst kan ingevuld worden 
met behulp van een 5-punts 
likertschaal, waarbij 1 = helemaal 
mee oneens en 5= helemaal mee 
eens. 
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7 Formatieve evaluatie prototype III 
 
De derde versie van het SIIT-instrument is formatief geëvalueerd door middel van een screening op 
drie peuterspeelzalen (psz. Berepret, Chimpansee en Dol-fijn) en vier basisscholen (bs. Het 
Fluitenkruid, De Gladiool, De Hortensia en De Iris). Tijdens deze screening is het ICT-gebruik op de 
zeven VVE-locaties door twee onderzoekers geobserveerd aan de hand van de derde versie van het 
observatieschema. Ook is op de zeven locaties een leerkracht of leidster geïnterviewd met behulp van 
de derde versie van het interviewschema. Alle leerkrachten en leidsters hebben de vragenlijst 
ingevuld. Na afloop van de observaties en interviews op de VVE-locaties, is de checklist ingevuld en 
een logboek gemaakt van de observaties en interviews op de VVE-locaties. De checklist en het 
logboek hadden als doel om tijdens de screening informatie te verzamelen over de inhoudsvaliditeit en 
praktische bruikbaarheid van het SIIT-instrument.  
 
De deelvragen van dit hoofdstuk zijn: 

• In hoeverre is het SIIT-instrument in staat om op een valide, betrouwbare en praktisch 
bruikbare manier het type supervisie dat de leerkracht geeft aan de kinderen; de mate van ICT 
integratie in de onderwijspraktijk; en de aard en kwaliteit van interactie tijdens ICT-gebruik in 
kaart te brengen? 

• Welke suggesties kunnen op basis van de resultaten van de checklist en het logboek gedaan 
worden ter verbetering van het SIIT-instrument?  

 
7.1 Resultaten logboek 
In het logboek zijn aandachtspunten opgenomen die betrekking hebben op de inhoudsvaliditeit en de 
praktische bruikbaarheid van het SIIT-instrument. De resultaten van het logboek zijn in tabel 18 
beschreven aan de hand van de variabelen supervisie, ICT-integratie en sociale interactie. Ook zijn 
hier problemen beschreven die zijn opgetreden tijdens het invullen van het SIIT-instrument. 
 
Wat opvalt aan de resultaten, is dat er tijdens het ICT-gebruik op de peuterspeelzalen continu een 
leidster naast de kinderen zit om hen te helpen, in tegenstelling tot de basisscholen waar de leerkracht 
niet tot nauwelijks komt kijken bij de kinderen die achter de computer zitten. De kwaliteit van de 
leidster-kind interactie verschilt wel tussen de peuterspeelzalen, in de zin dat de leidster op 
peuterspeelzaal Berepret veel meer ruimte geeft voor de eigen inbreng van kinderen in vergelijking 
met peuterspeelzaal Dol-fijn, waar de leidster vooral zelf veel sturing geeft tijdens de ICT-activiteit. Dit 
kan echter te maken hebben met het feit dat op peuterspeelzaal Dol-fijn de computer voor de eerste 
keer wordt gebruikt, waardoor de kinderen nog veel sturing nodig hebben bij het bedienen van de 
computer.  
 
Wat betreft de variabele ICT-integratie worden er op de peuterspeelzalen Berepret, Chimpansee en 
basisscholen Het Fluitenkruid, De Gladiool en De Hortensia geen aansluitende activiteit geobserveerd. 
Tijdens het interview blijkt echter dat zich wel ICT-integratie voordoet, bijvoorbeeld in de vorm van het 
laten aansluiten van computeractiviteiten bij de thema’s in de klas of qua inhoud. Ook de variabele 
interactie doet zich nauwelijks voor op de locatie, alleen op peuterspeelzaal Berepret wordt spontane 
interactie geobserveerd en op basisschool De Iris wordt er gerichte interactie tussen kinderen 
geobserveerd.  
 
Met behulp van het SIIT-instrument wordt in kaart gebracht in welke mate er supervisie wordt gegeven 
aan de kinderen. Een probleem dat hierbij optreedt, is dat er niet echt in kaart gebracht wordt wat de 
kwaliteit is van de talige interactie. Verder kan er met het SIIT-instrument niet achterhaald worden 
wanneer problemen optreden en welke problemen dit zijn, zodat je meer informatie kunt krijgen over 
de vraag of kinderen de hulp krijgen die zij nodig hebben. Met behulp van deze informatie zouden de 
resultaten van het SIIT-instrument beter geïnterpreteerd kunnen worden. Als laatste blijkt ook het 
format soms moeilijk hanteerbaar, omdat het invullen van de 3-punts schaal pas achteraf kan 
gebeuren.  
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Tabel 18. 
Resultaten logboek (formatieve evaluatie prototype III)  
 Psz. Berepret Psz. Chimpansee Psz. Dol-fijn Bs.het Fluitenkruid  Bs. De Gladiool Bs. De Hortensia Bs. De Iris 
Algemeen De computer staat 

in de klas en wordt 
elke dag tijdens vrij 
spelen in groepjes 
of individueel 
gebruikt. De psz 
heeft een eigen 
portal en eigen 
software ontwikkeld. 
Er zijn 2 leidsters.  

De computer staat 
in de klas en wordt 
tijdens de 
observatie voor de 
eerste keer 
gebruikt. Er zijn 2 
leidsters 

De computer staat 
in de klas en wordt 
elke dag tijdens vrij 
spelen in groepjes 
gebruikt. Er zijn 2 
leidsters. 

Er staan twee 
computers in de 
klas die tijdens vrij 
spelen individueel 
gebruikt worden. 
Het digitaal 
schoolbord wordt 
tijdens 
groepsactiviteiten 
gebruikt. Er is 1 
leerkracht. 

Er is tijd (3 kwartier) 
ingeroosterd 
waarop de hele klas 
tegelijkertijd in het 
computer-lokaal of 
op de 
computergang 
individueel achter 
een computer kan 
werken. Er is 1 
leerkracht. 

Er staan twee 
computers in de 
klas die tijdens vrij 
spelen individueel 
gebruikt worden. 
Het digitaal 
schoolbord wordt 
tijdens 
groepsactiviteiten 
gebruikt. Er is 1 
leerkracht. 

Er staat een laptop, 
computer en digitaal 
schoolbord in de 
klas die tijdens 
groepsactiviteiten 
en vrij spelen 
gebruikt worden. De 
kinderen zitten in 
tweetallen achter de 
computer. Er is 1 
leerkracht.  

Soort taak 
tijdens 
observatie 

Er zit telkens één 
kind gedurende 15 
achter de computer, 
waarin het een 
puzzel maakt of een 
memoryspel doet. 
Soms kijken andere 
kinderen toe. De 
leidster zorgt ervoor 
dat de kinderen 
elkaar afwisselen. 

De computer is 
nieuw voor de 
leidsters en de 
kinderen. Twee 
kinderen mogen om 
de buurt een 
tekening inkleuren 
en leren hierbij om 
de computer te 
bedienen. 

De leidster heeft in 
de kring een verhaal 
van Nijntje gelezen. 
Vervolgens mogen 
de kinderen in 
groepjes van drie 
achter de computer 
om het verhaal na 
te vertellen met 
behulp van een 
zelfgemaakt digitaal 
prentenboek 
(zonder geluid). 

Het digitaal 
schoolbord wordt 
tijdens een 
groepsactiviteit 
gebruikt bij de 
introductie en 
afsluiting van een 
techniek les. De 
leerkracht laat 
m.b.v. google foto’s 
zien van tenten die 
de kinderen zelf 
mogen gaan maken 
met materiaal. 

De kinderen werken 
individueel aan een 
taak van het 
programma 
Woordenstart.  

De kinderen werken 
individueel aan een 
taak van het 
programma 
Schatkist of doen 
een spelletje/kijken 
een verhaal op 
kennisnet.nl 

De kinderen mogen 
in tweetallen achter 
het digitaal 
schoolbord, waar ze 
samen een 
woorden/letterspel 
mogen doen. De 
kinderen mogen om 
de beurt een 
antwoord geven.  

Supervisie De leidster zit 
continu naast de 
computer en helpt 
het kind bij het 
uitvoeren van de 
taak. Hierbij stuurt 
de leidster, maar 
laat ook voldoende 
ruimte over voor de 
eigen inbreng van 
het kind. De leidster 
stimuleert spontane 
interactie en 
samenwerking 
tussen kinderen. 

De leidster zit 
continu naast de 
computer en is 
gefocused op het 
geven van uitleg 
over het bedienen 
van de computer, 
omdat de kinderen 
dit niet weten. De 
leidster is erg 
sturend tijdens de 
activiteit. 

De leidster zit 
continu naast de 
computer en 
bedient de 
computer. De 
leidster stelt de 
kinderen vragen 
over de plaatjes die 
ze zien. Er is weinig 
samenhang in het 
verhaal en de 
volgorde van de 
platen kloppen niet 
altijd met het 
verhaal.  

De leerkracht 
gebruikt de 
computer om foto’s 
te laten zien. 
Daarna gaan de 
kinderen in groepjes 
een activiteit 
uitvoeren, waarbij 
de computer niet 
wordt gebruikt. Er 
zijn geen interacties 
tussen de kinderen 
en de computer en 
er is geen sprake is 
een ICT-activiteit.  

De leerkracht loopt 
rond bij de 
computers en biedt 
reactieve 
supervisie. De 
leerkracht besteedt 
nauwelijks tijd om 
kinderen te helpen 
die hulp nodig 
hebben. De 
leerkracht moet 
namelijk veel 
kinderen 
tegelijkertijd in de 
gaten houden.  

De leerkracht komt 
nauwelijks kijken bij 
de kinderen die 
achter de computer 
zitten en helpt de 
kinderen nauwelijks. 

De leerkracht loopt 
rond in het lokaal en 
komt één keer bij de 
kinderen achter het 
digitaal schoolbord 
kijken, waarbij de 
leerkracht een 
moeilijker niveau 
voor de kinderen 
selecteert.  
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 Psz. Berepret Psz. Chimpansee Psz. Dol-fijn Bs.het Fluitenkruid Bs. De Gladiool Bs. De Hortensia Bs. De Iris 
ICT-
integratie 

Er wordt geen 
aansluitende 
activiteit 
geobserveerd.  

Er wordt geen 
aansluitende 
activiteit 
geobserveerd. 

Het voorlezen van 
het verhaal van 
Nijntje in de kring 
sluit aan bij de 
inhoud van de 
computeractiviteit. 

Er wordt geen 
aansluitende 
activiteit 
geobserveerd. 

Er wordt geen 
aansluitende 
activiteit 
geobserveerd. 

Er wordt geen 
aansluitende 
activiteit 
geobserveerd. 

De leerkracht vraagt 
na ICT-gebruik in de 
kring of het werken 
op de computer 
goed ging.  

Interactie Er is sprake van 
spontane interactie 
tussen kinderen, 
waarbij een kind dat 
bij de computer is 
komen staan het 
kind dat een 
memoryspel doet 
wil helpen door het 
goede antwoord 
aan te wijzen.  

Er is geen interactie 
tussen kinderen.  

Er is nauwelijks 
interactie tussen 
kinderen onderling. 
De kinderen 
reageren vooral op 
de vragen die de 
leidster stelt.   

De leerkracht stuurt 
de introductie en de 
afsluiting van de les 
en stelt de kinderen 
hierbij vragen, waar 
de kinderen op 
antwoorden. Er is 
nauwelijks sprake 
van interactie 
tussen kinderen.  

Er is geen interactie 
tussen kinderen.   

Er is geen interactie 
tussen kinderen.  

Er is veel interactie 
tussen kinderen. De 
kinderen praten 
vooral met elkaar 
over het beurten 
wisselen, corrigeren 
elkaar als het 
antwoord niet goed 
is en wijzen op het 
scherm waar geklikt 
moet worden.  

Problemen 
tijdens 
invullen 
SIIT-
instrument 

- Je vangt met het 
observatieschema 
de kwaliteit niet van 
de talige interactie, 
(bijv. hoe rijk het 
taalaanbod is).  
- Als de leidster veel 
supervisie geeft, 
kan dit als 
consequentie 
hebben dat er 
weinig interactie is 
tussen kinderen. 
- Het invullen van 
de 3-punts schaal is 
lastig en kan pas 
achteraf.  

- Je kunt weinig 
achtergrond 
informatie kwijt in 
het 
observatieschema. 
Er zou meer ruimte 
moeten komen voor 
het geven van een 
opmerking of 
toelichting. 
- Je kunt met het 
instrument niet echt 
in kaart brengen wat 
er tijdens de ICT-
activiteit gebeurt op 
het gebied van taal 
en wat de kwaliteit 
van de talige 
interactie is.  

- Je vangt met het 
observatieschema 
de kwaliteit niet van 
de talige interactie, 
(bijv. hoe rijk het 
taalaanbod is).  
-  Als er twee of 
meer kinderen 
achter één 
computer zitten, 
waarbij er verschil in 
houding is, dan kun 
je dit niet invullen in 
het 
observatieschema 
omdat de houding 
per groepje en niet 
individueel wordt 
vastgelegd in het 
observatieschema.  

- Er doet zich tijdens 
de observatie 
nauwelijks 
begeleide 
supervisie voor. 
- Er is tijdens de 
ICT-activiteit 
nauwelijks interactie 
tussen kinderen.  

- Je zou willen 
weten of kinderen 
bij het optreden van 
problemen de hulp 
krijgen die zij nodig 
hebben. Dit kun je 
nu niet echt invullen 
in het 
observatieschema.  
 

- Er doet zich tijdens 
de observatie geen 
begeleide 
supervisie voor. 
- Er is tijdens de 
ICT-activiteit geen 
interactie tussen 
kinderen. 

- Er doet zich tijdens 
de observatie geen 
begeleide 
supervisie voor. 
- Het invullen van 
de 3-punts schaal is 
lastig en kan pas 
achteraf.  
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7.2 Resultaten checklist  
In tabel 19 en 20 zijn de resultaten van de checklist samengevat met betrekking tot de 
inhoudsvaliditeit en de praktische bruikbaarheid van de derde versie van het SIIT-observatieschema. 
In tabel 21 zijn de resultaten beschreven met betrekking tot de praktische bruikbaarheid van het SIIT-
interviewschema. De SIIT-vragenlijst is niet door de leerkrachten beoordeeld op praktische 
bruikbaarheid, waardoor hierover geen resultaten beschikbaar zijn. Wel heeft elke leerkracht de SIIT-
vragenlijst volledig ingevuld en kunnen de resultaten hiervan goed als aanvulling gebruikt worden op 
het SIIT-obervatieschema en –interviewschema.   
 
Wat betreft de inhoudsvaliditeit van de variabele supervisie, valt op dat het SIIT-observatieschema wel 
in kaart brengt of er begeleide supervisie door de leerkracht wordt geboden, maar dat er niet in kaart 
gebracht wordt wat de kwaliteit is van de talige interactie. Verder kan de supervisie die de leidster op 
de peuterspeelzalen geeft aan de kinderen wel correct en compleet in kaart gebracht worden m.b.v. 
het SIIT-observatieschema. Het observatieschema is echter niet onderzocht op de inhoudsvaliditeit 
van de variabele ICT-integratie, omdat er nauwelijks tot geen ICT-integratie is geobserveerd. Het SIIT-
observatieschema is op twee locaties (psz. Berepret en bs. De Iris) (gedeeltelijk) gescreend op de 
variabele interactie. Het SIIT-observatieschema is wel volledig gescreend op itemniveau en op 
praktische bruikbaarheid. Hieruit is gebleken dat er nog enkele items onduidelijk zijn of dubbel zijn 
geformuleerd en dat de manier van invullen van het observatieschema soms lastig is, omdat je 
achteraf pas kan invullen hoe vaak een bepaald item is geobserveerd. De praktische bruikbaarheid 
van het interviewschema van het SIIT-instrument is wel goed bevonden. 
 
Tabel 19. 
Resultaten checklist observatieschema (inhoudsvaliditeit) 
Stellingen checklist m.b.t. validiteit Resultaat gebruik eerste versie observatieschema  
De items die zijn geformuleerd rondom 
supervisie brengen de variabele 
correct en compleet in kaart. 

- De inhoudsvaliditeit van de variabele supervisie kon 
niet onderzocht worden aan de hand van de 
observaties op de basisscholen, omdat hier nauwelijks 
tot geen supervisie is geobserveerd.  

- Het SIIT-observatieschema brengt op de 
peuterspeelzalen correct en compleet in kaart in welke 
mate er tijdens het ICT-gebruik supervisie wordt 
geboden aan de kinderen.  

- Wat mist in het observatieschema, is de mogelijkheid 
om de kwaliteit van de talige interactie in kaart te 
brengen. Bijvoorbeeld hoe rijk het taalaanbod van de 
leidster is en of de tips en aanwijzingen die de leidster 
geeft strategisch zijn en het kind uitdagen om actief 
met de taak bezig zijn.  

De items die zijn geformuleerd rondom 
ICT-integratie brengen de variabele 
correct en compleet in kaart. 

- De inhoudsvaliditeit van de variabele ICT-integratie kon 
niet onderzocht worden, omdat er nauwelijks tot geen 
voorbereidende of aansluitende activiteiten zijn 
geobserveerd. 

De items die zijn geformuleerd rondom 
interactie brengen de variabele correct 
en compleet in kaart. 

- De inhoudsvaliditeit van de variabele interactie is 
gedeeltelijk onderzocht. Op 5 van de 7 locaties (psz. 
Chimpansee en Dol-fijn en bs. Het Fluitenkruid, De 
Gladiool en De Hortensia) is nauwelijks tot geen 
interactie geobserveerd. Op psz. Berepret is spontane 
interactie geobserveerd en op bs. De Iris is gerichte 
interactie geobserveerd. Op bs. De Iris waren de 
kinderen in tweetallen actief bezig met de taak en kon 
er met behulp van het observatieschema een volledig 
beeld gegeven worden van de interactie die plaatsvond 
tussen de kinderen. In de overige situaties was 
onduidelijk of de variabele supervisie en interactie 
negatief met elkaar correleerden, omdat in situaties 
waar veel interactie plaatsvond tussen de leerkracht en 
de kinderen, er nauwelijks tot geen interactie werd 
geobserveerd tussen kinderen.  
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De items zijn specifiek, duidelijk en 
concreet geformuleerd. 

- Voorbeelden van onduidelijke items 
o De leerkracht helpt kinderen met fouten om te gaan 

(bijv. door ze gerust te stellen of te stimuleren 
nieuwe pogingen te doen). 

o De leerkracht stimuleert het praten en/of luisteren 
tijdens de voorbereidende/aansluitende activiteiten 

- Voorbeelden van overlap tussen items in het 
observatieschema  
o ‘Loopt de leerkracht tijdens het opstarten van de 

computer(s). spelletjes en/of software rond bij de 
computers’ EN ‘De leerkracht loopt tijdens het ICT-
gebruik rond bij de computers’ 

 
Tabel 20. 
Resultaten checklist observatieschema (praktische bruikbaarheid) 
Stellingen checklist m.b.t. 
praktische bruikbaarheid 

Resultaat gebruik eerste versie observatieschema 

Het format van het SIIT-
observatieschema is goed hanteerbaar 
en biedt voldoende ondersteuning. 

Ja, het format is overzichtelijk en is makkelijk hanteerbaar. 

Het SIIT-observatieschema kan 
makkelijk worden ingevuld. 

De manier van invullen is lastig, omdat je achteraf moet 
invullen hoe vaak een bepaald item is geobserveerd. 
Turven zou beter zijn.    

Het SIIT-observatieschema is goed in 
te vullen binnen de observatietijd. 

Ja  

 
Tabel 21. 
Resultaten checklist interviewinstrument (praktische bruikbaarheid) 
Stellingen checklist Resultaat n.a.v. gebruik eerste versie interviewschema  
Het format van het SIIT-
interviewschema is goed hanteerbaar 
en biedt voldoende ondersteuning 

Ja.  

 
7.3 Verbeteringen 
Zoals in de vorige paragraaf naar voren kwam, is er tijdens de screening met name informatie over de 
inhoudsvaliditeit van de variabele supervisie en er is onderzocht of de items specifiek, duidelijk en 
concreet zijn geformuleerd. Ook is er informatie verzameld over de praktische bruikbaarheid van de 
derde ontwerpversie van het SIIT-instrument. Hieronder zal beschreven worden welke verbeteringen 
op basis van de resultaten van de checklist en het logboek zijn doorgevoerd op basis van de 
formatieve evaluaties. Allereerst zullen de verbeteringen met betrekking tot de items beschreven 
worden. Vervolgens zal er ingegaan worden op het verbeteren van de inhoudsvaliditeit en de 
praktische bruikbaarheid van het SIIT-instrument. 
 
7.3.1 Itemniveau  
Op itemniveau zijn items verwijderd die onduidelijk waren of die overlap vertoonde met andere items 
uit het SIIT-observatieschema. Een aantal voorbeelden van items die weggelaten zijn: 

• Loopt de leerkracht tijdens het opstarten van de computer(s). spelletjes en/of software rond bij 
de computers? 

• De leerkracht helpt kinderen met fouten om te gaan (bijv. door ze gerust te stellen of te 
stimuleren nieuwe pogingen te doen). 

• De leerkracht stimuleert het praten en/of luisteren tijdens de voorbereidende/aansluitende 
activiteiten 

 
7.3.2 Inhoudsvaliditeit  
Het SIIT-observatieschema geeft een bijna volledig beeld van de mate waarin de leerkracht tijdens het 
ICT-gebruik supervisie geeft aan de kinderen. Wat wel mist met betrekking tot het in kaart brengen 
van de variabele supervisie, is de mogelijkheid om de kwaliteit van de talige interactie in kaart te 
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brengen. Bijvoorbeeld hoe rijk het taalaanbod van de leidster is en of de tips en aanwijzingen die de 
leidster geeft strategisch zijn en het kind uitdagen om actief met de taak bezig zijn. Dit komt omdat het 
format van het SIIT-observatieschema erop gericht is om in kaart te brengen hoe vaak iets voorkomt 
en niet gericht is op het in kaart brengen hoe iets gebeurt. Het is de bedoeling dat de manier waarop 
iets gebeurt genoteerd wordt bij de toelichting in het observatieschema en dat hiermee, zij het in 
beperkte mate, ook de kwaliteit van de talige interactie in kaart wordt gebracht. Een voorwaarde is dan 
wel dat de toekomstige gebruikers van het SIIT-instrument (semi) experts zijn op het gebied van taal, 
zodat zij nuttige toelichtingen kunnen geven over de kwaliteit van de talige interactie. Er zullen geen 
extra items aan het SIIT-observatieschema toegevoegd worden waarmee de kwaliteit van de talige 
interactie in kaart gebracht kan worden, omdat het instrument anders te ingewikkeld zou worden en dit 
ten koste gaat van de praktische bruikbaarheid.  
 
Wat betreft het in kaart brengen of de kinderen bij problemen daadwerkelijk de hulp krijgen die zij 
nodig hebben, biedt het SIIT-observatieschema onvoldoende mogelijkheden. Er is in het 
observatieschema prototype III wel een item geformuleerd rondom de houding van de kinderen, 
namelijk ‘De kinderen hebben veel hulp nodig’ versus ‘De kinderen hebben weinig hulp nodig’, maar 
dit is niet gekoppeld aan de vraag of de kinderen ook de hulp krijgen die zij nodig hebben. Daarom zal 
er een item aan de houding van de kinderen toegevoegd worden, namelijk ‘Het kind krijgt niet de hulp 
die het nodig heeft’ versus ‘Het kind krijgt de hulp die het nodig heeft’. Verder zal er ook de 
mogelijkheid geboden worden om verschil in houding tussen kinderen die in groepjes van twee of drie 
kinderen achter de computer te noteren. Bij houding kinderen zal per kind ingevuld moeten worden 
hoe de houding is, zodat een mogelijk verschil tussen de kinderen zichtbaar kan worden.   
 
5.3.2 Praktische bruikbaarheid 
Wat betreft het verbeteren van de praktische kwaliteit is niet duidelijk of de mogelijkheid tot turven in 
plaats van het (achteraf) invullen van de score hoe vaak een situatie is geobserveerd de kwaliteit van 
het SIIT-instrument verbeterd. Het format van het SIIT-observatieschema, wat betreft het hanteren van 
een 3-puntsschaal, zal daarom niet veranderd worden. Wel zal er in het SIIT-observatieschema meer 
ruimte komen voor het maken van algemene opmerkingen/aantekeningen.   
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7.4 Ontwerp prototype IV 
De vierde versie van het observatieschema is ontworpen door de in paragraaf 7.3 beschreven 
verbeteringen op itemniveau door te voeren in het SIIT-instrument. Ook kan er in prototype IV van het 
observatieschema per kind ingevuld worden wat de houding is tijdens de ICT-activiteit, zodat verschil 
in houding tussen kinderen die met elkaar achter een computer zitten duidelijk gemaakt kan worden 
(zie figuur 5). Ook is er in het observatieschema meer ruimte gekomen voor het maken van algemene 
opmerkingen/aantekeningen.  
 
Figuur 5. 
Ontwerp observatieschema prototype III 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het SIIT-observatieschema bevat 
meer ruimte voor het maken van 
opmerkingen/aantekeningen 

In het SIIT-observatieschema kan 
per kind de houding worden 
ingevuld, zodat verschil in houding 
tussen kinderen duidelijker worden 
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8 Formatieve evaluatie prototype IV 
 
De vierde versie van het SIIT-instrument is formatief geëvalueerd door middel van een panelreview. 
Tijdens dit panelreview is aan twaalf toekomstige gebruikers vanuit Oberon en Sardes een 
videofragment getoond van ICT-gebruik op een VVE-locatie. In dit videofragment is te zien hoe een 
leidster de interacties van een kind met de computer actief ondersteunt en bevordert. Aan de hand 
van dit videofragment is aan de toekomstige gebruikers gevraagd om het deel van het SIIT-
observatieschema in te vullen dat betrekking had op de variabele supervisie tijdens ICT-gebruik. De 
onderdelen uit het observatieschema die betrekking hadden op interactie tussen kinderen zijn tijdens 
het panelreview weggelaten, omdat daarvoor geen geschikte videobeelden beschikbaar waren. Na 
afloop van het videofragment en het invullen van het SIIT-instrument, hebben de toekomstige 
gebruikers de mogelijkheid gekregen om tijdens een groepsdiscussie commentaar op het SIIT-
instrument te geven en mogelijke problemen en oplossingen met elkaar te bespreken. Aan de hand 
van het panelreview is de interbeoordelaarcoëfficiënt van het SIIT-observatieschema m.b.t. de 
variabele supervisie berekend. 
 
De deelvragen van dit hoofdstuk zijn: 

• In hoeverre is deel B (Supervisie tijdens de computeractiviteit ) en deel D (Houding kind 
tijdens de computeractiviteit) van het SIIT-observatieschema in staat om op een valide, 
betrouwbare en praktisch bruikbare manier het type supervisie dat de leerkracht geeft aan de 
kinderen tijdens ICT-gebruik in kaart te brengen? 

• Welke suggesties kunnen op basis van de resultaten van het panelreview gedaan worden ter 
verbetering van het SIIT-instrument?  

 
8.1 Resultaten panelreview 
De resultaten van het groepsinterview zijn in tabel 22 samengevat aan de hand van de vragen die 
centraal stonden tijdens het groepsinterview (zie § 2.3.4).  
 
Tabel 22. 
Resultaten panelreview 2 
Vragen groepsinterview Resultaat expertevaluatie 
Algemene opmerkingen m.b.t. het 
SIIT-instrument 

- Het is lastig om de houding van het kind tijdens de 
observatie te beoordelen, omdat het kind niet praat. 
Hierdoor is het vooral interpretatief wat je invult.  

Zijn de items specifiek, duidelijk en 
concreet geformuleerd? 

- Wat betreft de items die zijn geformuleerd rondom houding 
van het kind/de kinderen is er overlap. Voorbeelden van 
overlap tussen items in het observatieschema:  
o ‘Het kind is ongeïnteresseerd versus het kind is 

geïnteresseerd’ EN ‘Het kind is passief versus het kind 
is actief’. 

o ‘Het kind is niet taakgericht versus Het kind is 
taakgericht’ EN ‘Het kind is snel afgeleid versus Het 
kind is geconcentreerd’.  

Is het schema compleet of missen 
er items die betrekking hebben op 
de supervisie? 

- Tijdens de ICT-activiteit benoemt de leidster veel acties van 
het kind. Dit kun je niet invullen in het schema.   

Welke items zijn volgens jullie niet 
relevant voor het in kaart brengen 
van de variabele supervisie?   

- De items zijn relevant om de variabele supervisie in kaart te 
brengen.  

Hangen de items goed met elkaar 
samen en is er een duidelijke 
structuur aangebracht in het SIIT-
observatieschema? 

- Het SIIT-observatieschema heeft een duidelijke structuur. 

Is het format van het SIIT-
instrument goed hanteerbaar? 

- Het observatieschema bevat teveel items, waardoor het 
lastig is om tegelijkertijd het observatieschema in te vullen 
en te observeren.  

Kan het SIIT-instrument goed 
ingevuld worden? 

- Manier van invullen is lastig, omdat je pas achteraf kunt 
invullen hoe vaak iets is voorgekomen. Turven is beter, of 
bolletjes inkleuren bij 1x, 2x, 3x meer dan 3x etc. 
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8.2 Resultaten intraclass correlation  
De scores van de twaalf toekomstige gebruikers van deel B (Supervisie tijdens de computeractiviteit) 
en deel D (Houding kind tijdens de computeractiviteit) van het SIIT-observatieschema zijn ingevoerd 
en geanalyseerd in het statistisch programma SPSS. Hierbij is de intraclass correlation berekend. De 
intraclass correlation is een maat om de overeenkomst in scores tussen verschillende beoordelaars te 
meten. Hoe hoger de overeenkomst, hoe hoger de betrouwbaarheid. Bij de intraclass correlation is 
een betrouwbaarheid tussen de 0,60 en 0,80 voldoende en een betrouwbaarheid hoger dan 0,80 
goed.  
 
Zoals te zien in tabel 23, is deel B (Supervisie tijdens de computeractiviteit) van het SIIT-
observatieschema voldoende betrouwbaar, aangezien er een betrouwbaarheidcoëfficiënt is van 0,794. 
Deel D (Houding kind tijdens de computeractiviteit) van het SIIT-observatieschema is onvoldoende 
betrouwbaar, aangezien er een betrouwbaarheidscoëfficiënt is gevonden van 0,507 (zie tabel 24). Dat 
de betrouwbaarheid van deel D onvoldoende is, heeft er waarschijnlijk mee te maken dat het kind op 
de video-opnames niet praatte en alleen van achteren is gefilmd. Hierdoor zijn de scores van de 
toekomstige gebruikers met betrekking tot de houding van het kind vooral gebaseerd op de 
interpretaties van het kindgedrag. De betrouwbaarheid van deel D van het SIIT-observatieschema zou 
daarom nogmaals onderzocht moeten worden, bijvoorbeeld met behulp van video-opnames waarop 
het kind beter zichtbaar is.  
 
Tabel 23. 
Intraclass Correlation SIIT-observatieschema Deel B (Supervisie tijdens de computeractiviteit) 
 Intraclass Correlation Coefficient   
Single measures 0,794 
 
 
Tabel 24. 
Intraclass Correlation SIIT-observatieschema Deel D (Houding kinderen)  
 Intraclass Correlation Coefficient   
Single measures 0,507 
 
8.3 Verbeteringen 
Hieronder zal beschreven worden welke verbeteringen op basis van de resultaten van het panelreview 
zijn doorgevoerd in de vierde ontwerpversie van het SIIT-instrument dat betrekking heeft op deel B 
(Supervisie tijdens de computeractiviteit ) en deel D (Houding kind tijdens de computeractiviteit) van 
het SIIT-observatieschema. Allereerst zullen de verbeteringen met betrekking tot de items beschreven 
worden. Vervolgens zal er ingegaan worden op het verbeteren van de inhoudsvaliditeit en de 
praktische bruikbaarheid van het SIIT-observatieschema. 
 
8.3.1 Itemniveau  
Op itemniveau is het item ‘Het kind is snel afgeleid versus Het kind is geconcentreerd’ verwijderd, 
omdat het overlap vertoonde het item ‘Het kind is niet taakgericht versus Het kind is taakgericht’.  

 
8.3.2 Inhoudsvaliditeit  
Het SIIT-observatieschema geeft volgens de toekomstige gebruikers een bijna volledig beeld van de 
mate waarin de leerkracht tijdens het ICT-gebruik supervisie geeft aan de kinderen. Wat wel mist is 
een item waarmee in kaart gebracht kan worden of de leerkracht de acties van het kind benoemd. 
Daarom zal het volgende item toegevoegd worden aan het SIIT-observatieschema, onder de 
categorie ‘Didactische ondersteuning’: 

• De leerkracht benoemt de acties van het kind. 
 
8.3.3 Praktische bruikbaarheid 
De praktische bruikbaarheid van het SIIT-observatieschema kan verbeterd worden door in plaats van 
achteraf in te vullen of iets 0 keer, 1-2 keer of meer dan 2 keer is gebeurd, de mogelijkheid te creëren 
om elke keer dat een item wordt geobserveerd een bolletje in te kleuren. Dan kan het aantal keren dat 
iets is gebeurd later weer ingedeeld worden in de categorieën 0 keer, 1-2 keer of meer dan 2 keer. 
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8.4 Ontwerp eindversie SIIT-instrument 
De vierde versie van het observatieschema is ontworpen door de in paragraaf 8.3 beschreven 
verbeteringen door te voeren in het SIIT-instrument (zie figuur 6). De eindversie van het gehele SIIT-
instrument is te vinden in de bijlagen.  
 
De eindversie van het SIIT-instrument bestaat uit een observatieschema, een interviewschema en een 
vragenlijst, waarmee het leerkrachtgedrag en de interacties tijdens ICT-gebruik binnen VVE in kaart 
gebracht kunnen worden en waarmee in kaart gebracht kan worden wat de kennis en vaardigheden 
van de leerkrachten zijn met betrekking tot het stimuleren van de taalontwikkeling van jonge kinderen 
met behulp van ICT. Er is eveneens een handleiding bij het SIIT-instrument ontwikkeld, waarin uitleg 
gegeven wordt over de inhoud en het gebruik van het instrument. 
  
De eindversie van het SIIT-observatieschema bestaat uit de volgende onderdelen: 

A. Vooraf in te vullen (achtergrondvariabelen) 
B. Supervisie tijdens de computeractiviteit 
C. Interactie tussen kinderen tijdens de computeractiviteit  
D. Houding kind(eren) tijdens de computeractiviteit 
E. Integratie van de computeractiviteit 

 
De eindversie van het SIIT-interviewschema bestaat uit de onderdelen ‘doel en planning’ (7 vragen), 
visie (3 vragen), begeleiding (3 vragen), ICT-integratie (4 vragen) en opbrengst (1 vraag).  
 
De SIIT-vragenlijst is een vertaling van de gevalideerde TPACK vragenlijst van Schmidt et al. (2009) 
en is toegespitst op kennis en vaardigheden van de leerkracht met betrekking tot het stimuleren van 
de taalontwikkeling van jonge kinderen met behulp van ICT (zie figuur 6). De vragenlijst is naar 
aanleiding van de formatieve evaluatie van prototype III aan het SIIT-instrument toegevoegd, omdat er 
behoefte was om de kennis en vaardigheden van de leerkracht met betrekking tot ICT en de 
taalontwikkeling van jonge kinderen in kaart te brengen, zodat de resultaten van het SIIT-
obersvatieschema en het SIIT-interviewschema beter geïnterpreteerd zouden kunnen worden.  
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Figuur 6. 
Eindversie SIIT-observatieschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het SIIT-observatieschema kan nu per 
keer dat een item wordt geobserveerd een 
bolletje worden ingekleurd. 
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9 Conclusie, discussie en aanbevelingen  
 
In dit onderzoeksverslag is gezocht naar de kenmerken van een inhoudelijk valide, betrouwbaar en 
praktisch bruikbaar instrument dat 1) het type supervisie dat de leerkracht tijdens ICT-gebruik geeft 
aan de kinderen; 2) de mate waarin ICT-activiteiten zijn geïntegreerd in de onderwijspraktijk en 3) de 
aard en kwaliteit van interactie tijdens ICT-gebruik binnen VVE in kaart kan brengen. Om deze 
kenmerken te achterhalen zijn verschillende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd, zoals een 
literatuurstudie, een contextanalyse en vier formatieve evaluaties. In de voorgaande hoofdstukken is 
te lezen hoe naar aanleiding van deze onderzoeksactiviteiten het SIIT-instrument is ontwikkeld en 
telkens opnieuw is verbeterd, totdat een eindversie van het SIIT-instrument tot stand is gekomen.  
 
Tijdens de formatieve evaluaties van de verschillende prototypes van het SIIT-instrument is voldoende 
informatie verzameld om een praktisch bruikbare eindversie van het SIIT-instrument te ontwikkelen. 
Naar aanleiding van het tweede panelreview (formatieve evaluatie prototype IV) met twaalf 
toekomstige gebruikers kan geconcludeerd worden dat deel B (Supervisie tijdens de 
computeractiviteit) van het SIIT-observatieschema voldoende inhoudelijke valide en betrouwbaar is. 
Deel D (Houding kinderen) van het SIIT-observatieschema is nog onvoldoende betrouwbaar. Dit kan 
verbeterd worden door deel D opnieuw te onderzoeken op de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, 
bijvoorbeeld met behulp van video-opnames waarin het kindgedrag duidelijker zichtbaar is.  
 
Deel C (Interactie tussen kinderen tijdens computeractiviteit) en deel E (Integratie van de 
computeractiviteit) van het SIIT-observatieschema zijn tijdens de formatieve evaluaties onvoldoende 
onderzocht op inhoudsvaliditeit en betrouwbaarheid. Tijdens de screenings is er namelijk weinig tot 
geen ICT-integratie en interactie tussen kinderen geobserveerd, waardoor er geen informatie 
verzameld kon worden over de inhoudsvaliditeit en betrouwbaarheid van deze delen van het SIIT-
instrument. Alleen tijdens de expertevaluatie en het eerste panelreview (formatieve evaluatie prototype 
II) is informatie verzameld over de inhoudsvaliditeit, maar deze informatie is te beperkt om conclusies 
te trekken over de inhoudsvaliditeit van deel C en E van de eindversie van het SIIT-instrument.  
 
De oorzaak dat de inhoudsvaliditeit en betrouwbaarheid van deel C en E van het SIIT-instrument 
onvoldoende is onderzocht, ligt onder andere aan het feit dat tijdens de instrumentontwikkeling te veel 
de nadruk heeft gelegen op het verzamelen van informatie tijdens screenings in de praktijk. Met 
betrekking tot het in kaart brengen van de variabelen ICT-integratie en interactie heeft dit een 
probleem opgeleverd, omdat er op de bezochte VVE-locaties nauwelijks tot geen ICT-integratie en 
interactie is geobserveerd. Het zou beter geweest zijn als er in het begin van het ontwikkelproces 
meer aandacht was besteed aan het garanderen van de inhoudsvaliditeit van de variabelen ICT-
integratie en interactie door middel van expertevaluaties. Hierbij ben je niet afhankelijk van de mate 
waarin een bepaalde variabele wordt waargenomen op de geselecteerde VVE-locaties. Nu zijn er 
slechts drie experts betrokken geweest bij het formatief evalueren van het SIIT-instrument.  
 
De expert die de tweede versie van het SIIT-instrument hebben beoordeeld op inhoudsvaliditeit 
hebben enkele fundamentele kritiekpunten van het instrument benoemd. Zo bleek het doel van het 
SIIT-instrument onvoldoende toegelicht. Het was hierdoor voor de experts onduidelijk waar het SIIT-
instrument voor gebruikt zou moeten worden. Ook ontbrak een grondige onderbouwing over wat het 
betekent als er veel interactie tussen kinderen zou worden geobserveerd en hoe dit is gekoppeld aan 
het leerkrachtgedrag of de opbrengst van het ICT-gebruik. ICT kan binnen VVE namelijk ook ingezet 
worden om de woordenschatontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen, zonder dat kinderen 
hierbij interactie met elkaar aangaan. Dit komt onder andere naar voren uit onderzoek van Verhallen, 
Bus en De Jong (2004). Het theoretisch kader waar het SIIT-instrument op is gebaseerd moet daarom 
beter onderbouwd worden, zodat duidelijker wordt welke voorbeelden van zinvol ICT-gebruik met 
behulp van het SIIT-instrument geïdentificeerd kunnen worden.  
 
Ook tijdens de tweede screening bleek er onduidelijkheid te bestaan over de relatie tussen de 
variabelen supervisie en interactie. Er leek een tendens zichtbaar dat wanneer de leerkracht veel 
begeleide supervisie gaf tijdens de computeractiviteit er nauwelijks tot geen interactie plaatsvond 
tussen kinderen, behalve wanneer de leerkracht hierop aanstuurde. Dit kwam overigens alleen op de 
peuterspeelzalen voor, want op de basisschool is nauwelijks supervisie of interactie aangetroffen. Het 
zou kunnen dat wanneer de leidster tijdens ICT-gebruik continu naast de kinderen zit, de kinderen hun 
aandacht juist gaan vestigen op de leidster in plaats van op andere kinderen. Een andere reden voor 
de afwezigheid van interactie tussen kinderen kan zijn dat er überhaupt weinig interactie plaatsvindt 
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tussen jonge kinderen, ongeacht het feit of de ICT-activiteit wel of niet wordt begeleid door de 
leerkracht. Er is tijdens de ontwikkeling van het SIIT-instrument namelijk niet voldoende ingegaan op 
de vraag in hoeverre jonge kinderen zelfstandig in staat zijn tot interactie. Beschikken jonge kinderen 
over coöperatieve vaardigheden die een voorwaarde zijn voor interactie tussen kinderen, zoals 
voorstellen doen, overleggen en beslissen. Of hebben jonge kinderen voor de interactie met elkaar de 
hulp van de leidster nodig? Sommige auteurs zeggen dat kinderen pas vanaf ongeveer hun zesde 
levensjaar beschikken over de vaardigheden om coöperatief samen te werken (Parten, 1931 in Van 
der Meché, 2009). Kinderen van twee en drie jaar met hetzelfde speelgoed naast elkaar spelen, maar 
dat ze elkaars gedrag niet beïnvloeden. Pas vanaf het derde jaar begint het kind associatief spel 
(kinderen spelen apart, maar ruilen wel speelgoed en geven feedback op elkaar) en coöperatief spel 
(kinderen spelen met hetzelfde doel, bijvoorbeeld doen-alsof spel) te ontwikkelen. Girolametto en 
Weitzman (2007) benadrukken dat jonge kinderen de sociale interactie competentie aanleren tijdens 
leerkracht-kind interacties. Tijdens deze leerkracht-kind interacties maken jonge kinderen zich de 
communicatieve vaardigheden en ervaringen eigen, zoals gedeelde kennis, het wisselen van beurten, 
het overleggen over conflicten en het managen van sociale discussies. Deze vaardigheden hebben 
kinderen nodig, voordat zij in staat zijn om actief deel te nemen aan interactie met medekinderen. De 
zone van naaste ontwikkeling van Vygotsky (1978) is van toepassing op de interactie tussen jonge 
kinderen. Jonge kinderen ontwikkelen hun coöperatieve vaardigheden gaandeweg, waarbij ze in het 
begin nog veel hulp van een volwassene nodig hebben en de interactie vooral plaatsvindt tussen de 
leerkracht en het kind. Naar mate de kinderen ouder worden en zich meer coöperatieve vaardigheden 
eigen maken, is de hulp van de leerkracht steeds minder nodig, tot het moment dat de kinderen 
zelfstandig in staat zijn om interactie met elkaar aan te gaan.  
 
Om de inhoudsvaliditeit en de betrouwbaarheid van het SIIT-instrument te verbeteren, is er dus nog 
verder onderzoek nodig. Zoals uit voorgaande alinea’s blijkt, is het belangrijk dat vooral de variabele 
interactie tussen kinderen duidelijker wordt geoperationaliseerd en gevalideerd. Misschien is het zo 
dat naar aanleiding van deze onderzoeksactiviteiten zal blijken dat het SIIT-instrument niet zozeer de 
nadruk moeten leggen op het observeren van interactie tussen kinderen, omdat jonge kinderen zich 
nog in het vlak van het onzelfstandige kunnen bevinden en dat ze voor interactie met andere kinderen 
nog afhankelijk zijn van de hulp van de leerkracht. In dit geval valt er te verwachten dat er nog geen 
interactie tussen kinderen geobserveerd zal worden.  
 
Er moet daarom dan ook vooral onderzocht worden welke variabelen een goede indicator zijn van 
zinvol ICT-gebruik binnen VVE en op welke manier de variabelen ICT-integratie en interactie van 
invloed zijn op zinvol ICT-gebruik. Ook moet uitgebreider en diepgaander worden beschreven op 
welke manier het leerkrachtgedrag is gekoppeld aan de interacties tussen kinderen tijdens ICT-
gebruik. Door middel van het uitvoeren van een diepgaander literatuuronderzoek, waarbij wordt 
voortgebouwd op de resultaten die in dit onderzoeksverslag zijn beschreven en door meer experts te 
betrekken bij het beoordelen van de inhoudsvaliditeit van het SIIT-instrument, kan de inhoudsvaliditeit 
van het SIIT-instrument verbeterd worden.  
 
Een andere kanttekening bij het SIIT-instrument, is dat er met één instrument drie variabelen in kaart 
gebracht moeten worden. Hierdoor wordt het SIIT-instrument in sommige gevallen oppervlakkig en 
gaat het SIIT-instrument niet de diepte in. Er wordt bijvoorbeeld geen aandacht besteed aan het in 
kaart brengen van de kwaliteit van de talige interactie. Het SIIT-instrument blijft hangen bij het in kaart 
brengen van de mate waarin er zich supervisie, ICT-integratie en interactie op de VVE-locaties 
voordoen. Tijdens het interview wordt er overigens wel meer ingegaan op de kwaliteit van het 
leerkrachtgedrag, maar een interview kan een vertekend beeld zijn van de werkelijke situatie omdat 
het interview de subjectieve kijk van de leerkracht op zijn eigen kunnen en handelen weergeeft. Het is 
dus een keus die gemaakt moet worden. Of er wordt gekozen voor een breed toepasbaar instrument, 
waarmee meerdere variabelen in kaart gebracht moeten worden, of er wordt gekozen voor één 
bepaalde variabele die in meer detail wordt onderzocht.  
 
Daarnaast is het ook belangrijk om de context waarin het SIIT-instrument gebruikt gaat worden 
duidelijk te definiëren. Zo is er verschil tussen peuterspeelzalen en basisscholen wat betreft de 
leerkracht-kind ratio. Op de peuterspeelzaal staan er vaak twee of drie leidsters op een groep van 
vijftien kinderen, terwijl er op de basisscholen vaak maar één leerkracht staat op een groep van twintig 
tot dertig kinderen. Dit heeft invloed op de hoeveelheid tijd die de leerkracht beschikbaar heeft voor 
supervisie. Peuters en kleuters verschillen eveneens in hun mate van zelfstandigheid. Dit heeft 
ongetwijfeld invloed op de mate van begeleiding die ieder kind nodig heeft tijdens ICT-gebruik. Als 
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laatste is er ook verschil in de softwareprogramma’s of spelletjes van internet die door de 
peuterspeelzalen en basisscholen gebruikt worden. De inhoud en het format van 
softwareprogramma’s en spelletjes hebben invloed op de manier waarop de kinderen aan het werk 
zijn achter de computer en de hulp die ze hierbij nodig hebben van de leerkracht. Sommige 
programma’s zoals Schatkist worden op de basisschool veel gebruikt voor individueel leren, waarbij 
weinig tot geen samenwerking met andere kinderen plaatsvindt. Bij het interpreteren van de resultaten 
van het SIIT-instrument moeten deze contextvariabelen als leerkracht-kind ratio, mate van 
zelfstandigheid van de kinderen en inhoud van de software in acht genomen worden. 
 
Samengevat kan er gezegd worden dat er nog een aantal vervolgstappen genomen moeten worden 
om de inhoudsvaliditeit en betrouwbaarheid van het SIIT-instrument te verbeteren. De inhoudsvaliditeit 
van de variabelen ICT-integratie en interactie kan verbeterd worden door het verrichten van meer 
literatuuronderzoek en expertevaluaties. De betrouwbaarheid kan vervolgens beoordeeld worden door 
het gevalideerde SIIT-instrument opnieuw in de praktijk uit te proberen of door tijdens een panelreview 
te kijken naar de overeenkomst in de scores van verschillende beoordelaars. Wat betreft het opnieuw 
screenen van het gevalideerde SIIT-instrument in de praktijk, is het belangrijk dat er criteria komen 
voor de selectie van VVE-locaties. Zo is het belangrijk er VVE-locatie worden geselecteerd die ICT 
bewust inzetten als middel om de taalontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen. De leerkracht 
moet daarnaast ook voldoende tijd en kennis en vaardigheden hebben om de kinderen tijdens ICT-
gebruik te begeleiden. Als er in de praktijk niet aan deze voorwaarden is voldaan, kan er niet verwacht 
worden dat met behulp van het SIIT-instument voorbeelden van good-practices opgespoord en 
geïdentificeerd kunnen worden. Wanneer er voor het opnieuw screenen van het gevalideerde SIIT-
instrument wel VVE-locaties geselecteerd kunnen worden die voorop lopen wat betreft ICT-gebruik en 
die mogelijkheden voor kinderen creëren om tijdens ICT-gebruik interactie met elkaar en de leerkracht 
aan te gaan, dan zal het SIIT-instrument een goed hulpmiddel zijn waarmee kennis ontwikkeld kan 
worden over zinvol ICT-gebruik binnen VVE. 
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Bijlage 1: Eindversie SIIT-observatieschema  

 



   

 
 

62

 



   

 
 

63

 



   

 
 

64

 



   

 
 

65



   

 
 

66

Bijlage 2: Eindversie SIIT-interviewschema 
 
School/peuterspeelzaal: ………………………………………….. 
Leerkracht/leidster(s): …………………………………………….. 
Interviewer: …………………………………………………………. 
Datum: ………………………………………………………………. 
 
Het doel van dit interview is om een beeld te krijgen van de manier waarop u ICT inzet om de 
taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Met ICT bedoelen in dit interview computers, 
laptops, digitale schoolborden, softwareprogramma’s etc.  
 
Doel en planning 
 
1. Wat was het doel van de geobserveerde ICT-activiteit?  
 
 
 
 
 
 
2. Waar zijn de ICT-activiteiten doorgaans op gericht?  
(Bijv. bevorderen van taalontwikkeling, bevorderen van rekenen/ruimtelijk inzicht, bevorderen van 
sociaal-emotionele ontwikkeling, bevorderen van computervaardigheden) 
 
 
 
 
 
 
3. Werken alle kinderen doorgaans met hetzelfde programma’s of is dit per kind verschillend?  
 
 
 
 
 
 
4. Op basis waarvan wordt er bepaald met welk programma de kinderen werken? 
 
 
 
 
 
 
 
5. Hoeveel tijd besteden de kinderen per week aan ICT-gebruik? Is dit per kind hetzelfde? 
 
 
 
 
 
 
6. Werken de kinderen doorgaans alleen, in tweetallen, of in groepjes tijdens de computeractiviteit? 
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7. Indien de leerlingen in tweetallen of groepjes samenwerken, hoe zijn deze dan samengesteld?  
(Bijv. naar taak, niveau, geslacht, vriendschappen etc.)  
 
 
 
 
 
 
Visie   
 
8. Denkt u dat ICT kan helpen bij het bevorderen van de taalontwikkeling? Zo ja, op welke manier? 
 
 
 
 
 
 
9. Wat is volgens u de meerwaarde van de inzet van ICT ter bevordering van de taalontwikkeling? 
 
 
 
 
 
 
10. Zijn er dingen die u verhinderen om ICT in te zetten zoals u dat graag zou willen? Zo ja, welke 
dingen (bijv. tijdgebrek, gebrek aan materiaal etc.)? 
 
 
 
 
 
 
Begeleiding 
 
11. Welke rol moet een leerkracht/leidster vervullen om de taalontwikkeling van jonge kinderen te 
stimuleren? 
 
 
 
 
 
 
12. Is deze rol hetzelfde tijdens ICT-activiteiten en andere activiteiten in de groep? 
 
 
 
 
 
 
13. Vindt u dat kinderen begeleiding nodig hebben tijdens het werken op de computer? Zo ja, waarbij 
en wanneer hebben kinderen begeleiding nodig? 
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ICT integratie 
 
14. Worden de ICT-activiteiten voorbereid in de groep? Zo ja, hoe? 
 
 
 
 
 
 
15. Worden er n.a.v. de ICT-activiteiten verwerkingsactiviteiten in de groep georganiseerd rond 
hetzelfde onderwerp of dezelfde inhoud/doel? Zo ja, hoe?  
 
 
 
 
 
 
16. Praat u na afloop van de ICT-activiteit na met de kinderen? 
 
 
 
 
 
  
17. Hoe maakt u de koppeling duidelijk tussen ICT-activiteiten en andere activiteiten in de groep? 
 
 
 
 
 
 
Opbrengst 
 
18. Hoe volgt u de vorderingen van de kinderen n.a.v. de ICT-activiteiten?  
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Bijlage 3: Eindversie SIIT-vragenlijst  
 
Alvast hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! We willen u vragen om uw mening te 
geven over een aantal stellingen die betrekking hebben op het stimuleren van de taalontwikkeling van 
jonge kinderen met behulp van ICT. In het kader van deze vragenlijst is ICT gedefinieerd als 
computers, laptops, digitale schoolborden, softwareprogramma’s etc. 
 
U kunt per stelling uw mening geven door een score aan te kruisen. 1=helemaal mee oneens, 2=mee 
oneens, 3=niet mee eens of oneens, 4=mee eens, 5= helemaal mee eens. Als u vindt dat een 
bepaalde stelling niet van toepassing is op uw situatie kunt u dit aangeven door de optie n.v.t. aan te 
kruisen. 
 
Uw antwoorden zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden.  
 
Naam peuterspeelzaal/school:  

 
Naam respondent:  

 
Leeftijdscategorie: O 18-22 jaar 

O 23-26 jaar 
O 27-32 jaar 
O ouder dan 32 jaar 

Opleidingsniveau en richting:  
 
 

Gevolgde cursussen:  
 
 
 

Aantal jaar (relevante) 
werkervaring: 

 
 

Welke spelletjes/ 
softwareprogramma’s gebruikt 
u voor het stimuleren van de 
taalontwikkeling? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welke van de hierboven 
genoemde spelletjes/ 
softwareprogramma’s gebruikt 
u het meest?  
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 1 2 3 4 5 N.v.t.
Kennis en vaardigheden van ICT 
1. Ik weet hoe ik problemen met ICT op kan lossen       
2. Ik vind het makkelijk om met ICT te leren omgaan       
3. Ik blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen omtrent ICT       
4. Ik ben vaak bezig met ICT       
5. Ik weet veel over verschillende ICT-toepassingen        
6. Ik beschik over de technische vaardigheden die ik nodig heb 
om ICT te gebruiken 

      

7. Ik heb voldoende mogelijkheden gehad om met ICT te 
werken 

      

Het stimuleren van de taalontwikkeling van jonge kinderen 
8. Ik heb voldoende kennis over de taalontwikkeling van jonge 
kinderen 

      

9. Ik weet hoe ik de taalontwikkeling van jonge kinderen kan 
volgen en vastleggen 

      

10. Ik weet hoe ik de taalontwikkeling van jonge kinderen kan 
begeleiden en stimuleren  

      

11. Ik kan mijn taalonderwijs afstemmen op wat de kinderen 
begrijpen en wat de kinderen nog niet begrijpen 

      

12. Ik kan mijn taalonderwijs afstemmen op individuele 
verschillen tussen kinderen (bijv. niveau, leerstijl, interesses)  

      

13. Ik kan verschillende strategieën gebruiken om de taal te 
stimuleren (zoals klassikale activiteiten, kinderen tijdens vrij 
spelen stimuleren taal te gebruiken, kinderen stimuleren samen 
te werken/spelen)  

      

14. Ik weet hoe ik de klas kan organiseren en orde kan houden       
15. Ik maak gebruik van een rijkgeletterde omgeving, waarin 
kinderen spelenderwijs in aanraking komen met boeken, labels, 
pictogrammen, letters en woorden etc. 

      

Het stimuleren van de taalontwikkeling van jonge kinderen 
met behulp van ICT 
16. Ik weet welke spelletjes/softwareprogramma’s ik kan 
gebruiken voor het stimuleren van de taalontwikkeling 

      

17. Ik kan spelletjes/softwareprogramma’s selecteren die een 
versterking zijn van bepaalde (klassen)activiteiten (zoals 
voorlezen, woordspelletjes, vrij spelen etc.) 

      

18. Door mijn opleiding/gevolgde cursus(sen) ben ik meer gaan 
nadenken hoe ICT de lesaanpak die ik in mijn klas gebruik kan 
beïnvloeden 

      

19. Ik denk kritisch na hoe ik ICT in mijn groep kan gebruiken       
20. Ik kan taalactiviteiten organiseren en begeleiden waarbij ik 
een combinatie kan maken van: mijn kennis over de 
taalontwikkeling van jonge kinderen, het stimuleren van de 
taalontwikkeling en mogelijkheden van ICT 

      

21. Ik kan spelletjes/softwareprogramma’s gebruiken die 
versterken wat ik aan taalontwikkeling doe, hoe ik de 
taalontwikkeling stimuleer en hoe jonge kinderen taal leren 

      

22. Ik kan computeractiviteiten organiseren en begeleiden 
waarin de inhoud van bepaalde taalactiviteiten wordt versterkt 
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Bijlage 4: Handleiding SIIT-instrument 
 
In deze handleiding zal er informatie gegeven over de volgende onderdelen: 

1) Doel van inhoud van het SIIT-instrument 
2) De vragenlijst, het interview- en observatieschema 
3) Toelichting op het format van het SIIT-observatieschema  
4) Uitleg en voorbeelden bij de verschillende categorieën en items uit het SIIT-observatieschema 
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1 Doel  en inhoud van het SIIT-instrument 
 
Het doel van het SIIT-instrument is om het leerkrachtgedrag en de interacties tussen kinderen tijdens 
ICT-gebruik in kaart te brengen, zodat aan de hand van het SIIT-instrument succesvolle aanpakken op 
het gebied van ICT en VVE kunnen worden achterhaald. Op deze manier kan er praktische kennis 
ontwikkeld worden over wat wel werkt en wat niet werkt op het gebied van ICT en VVE.  
 
Met behulp van het SIIT-observatieschema en het SIIT-interviewschema worden de volgende 
variabelen in kaart gebracht: 

- Het type supervisie dat de leerkracht tijdens ICT-gebruik geeft aan de kinderen  (Supervisie) 
- De mate waarin ICT-activiteiten zijn geïntegreerd in de onderwijspraktijk   (ICT-

integratie) 
- De aard en kwaliteit van interactie tussen kinderen tijdens ICT-gebruik   (Interactie) 

 
Supervisie 
Supervisie omvat de manier waarop de leerkracht het ICT-gebruik en met name de interacties van 
kinderen met computers en met elkaar begeleidt en ondersteunt. Dit kan vooraf het ICT-gebruik 
plaatsvinden, zoals het plannen van het leerproces, maar ook tijdens het ICT-gebruik, zoals het geven 
van feedback en het stellen van vragen aan de kinderen. 
 
ICT-integratie 
ICT-integratie houdt in dat ICT wordt ingeschakeld ter ondersteuning van bestaande 
onderwijsleerprocessen. ICT-integratie heeft te maken met de manier waarop ICT-activiteiten 
aansluiten bij overige klassenactiviteiten en met de link die is aangebracht tussen ICT-activiteiten en 
overige klassenactiviteiten. De leerkracht kan de ICT-integratie bevorderen door een betekenisvolle en 
rijkgeletterde leeromgeving te creëren, waarin ICT wordt gebruikt als middel voor het opdoen van 
levensechte ervaringen en ontdekkend leren.  
 
Interactie 
Om de aard en kwaliteit van de interactie tussen kinderen te beschrijven wordt er onderscheid 
gemaakt tussen verschillende soorten communicatie tussen kinderen voor verschillende doeleinden, 
zoals het geven en ontvangen van hulp. Ook is het belangrijk om de mate van taakgerichte interactie 
en niet-taakgerichte interactie te onderscheiden. De houding van kinderen, zoals taakgerichtheid, en 
concentratie helpt om een beeld te schetsen van de betrokkenheid van kinderen bij de taak.  
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2 De  vragenlijst, het interview- en observatieschema 
 
Vragenlijst 
De SIIT-vragenlijst is bedoeld om de kennis en vaardigheden van de leerkrachten in kaart te brengen 
met betrekking tot het stimuleren van de taalontwikkeling van jonge kinderen met behulp van ICT. De 
vragenlijst bestaat uit drie categorieen die elk weer zijn onderverdeeld in meerdere vragen: 

- Kennis en vaardigheden van ICT   (7 vragen 
- Het stimuleren van de taalontwikkeling van jonge kinderen (8 vragen) 
- Het stimuleren van de taalontwikkeling van jonge kinderen met behulp van ICT (7 vragen) 

 
De vragenlijst dient door de leerkracht ingevuld te worden. Het invullen van de vragenlijst duurt 
ongeveer 5 minuten. 
 
SIIT-interviewschema 
Het SIIT-interviewschema bestaat uit vijf categorieën die elk weer zijn onderverdeeld in één of 
meerdere vragen: 

- Doel en planning     (7 vragen)  
- Visie       (3 vragen) 
- Begeleiding      (3 vragen)  
- ICT-integratie      (4 vragen)  
- Opbrengst      (1 vraag)  

 
De categorie ‘Begeleiding’ heeft betrekking op het in kaart brengen van de supervisie. De ICT-
integratie wordt met behulp van het SIIT-interviewschema in kaart gebracht door de samenhang 
tussen de categorieën ‘Doel en planning’, ‘Visie’, ICT-integratie’ en opbrengst.  
 
Het interview dient na afloop van de observaties met de leerkracht gehouden te worden. Het houden 
van het interview duurt ongeveer een half uur.  
 
SIIT-observatieschema 
Het SIIT-observatieschema bestaat uit vijf onderdelen die elk weer zijn onderverdeeld in één of 
meerdere categorieën: 
A. Vooraf in te vullen (achtergrondvariabelen) 

1. Vooraf in te vullen    (6 items) 
B. Supervisie tijdens de computeractiviteit 

1. Beschikbaar stellen van hulp  (2 items) 
2. Didactische ondersteuning   (7 item) 
3. Pedagogische ondersteuning   (2 items) 
4. Technische ondersteuning   (3 items)  

C. Interactie tussen kinderen tijdens de computeractiviteit  
1. Taakgerichte inhoudelijke interactive (5 items) 
2. Taakgerichte niet-inhoudelijke interactie (3 items) 
3. Niet-taakgerichte interactive  (1 item) 

D. Houding kind(eren) tijdens de computeractiviteit 
2. Houding kind(eren)    (6 items) 

E. Integratie van de computeractiviteit 
3. Fysieke integratie    (1 item) 
4. Napraten     (3 items)  
5. Aansluitende activiteit   (1 item) 

 
Het observatieschema dient ingevuld te worden gedurende vijftien minuten. Als de geobserveerde 
ICT-activiteit langer dan vijftien minuten duurt, moet ook de eindtijd van de ICT-activiteit op het 
observatieschema ingevuld te worden. 
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3 Toelichting op het SIIT-observatieschema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij elke keer dat een item wordt geobserveerd, 
moet er één bolletje ingevuld worden. Dus als 
de leerkracht twee keer vragen stelt, moeten 
er twee bolletjes ingekleurd worden. 

Wanneer een item niet van toepassing is 
kan n.v.t. aangekruist worden. Ook kan er 
bij elk item een toelichting gegeven worden.  

De verschillende categorieën 
staan in een grijze balk. De 
items die bij elke categorie 
horen staan eronder geplaatst  
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4  Uitleg en voorbeelden items SIIT-observatieschema 
 

Het SIIT-observatieschema bestaat uit vijf onderdelen die betrekking hebben op het observeren van 
de leeromgeving en het leerkracht- of kindgedrag. Hieronder is te zien welk gedrag bij welk onderdeel 
geobserveerd moet worden. 

- Deel A Vooraf in te vullen (achtergrondvariabelen)    Leeromgeving 
- Deel B Supervisie tijdens de computeractiviteit    Leerkrachtgedrag 

  
- Deel C Interactie tussen kinderen tijdens de computeractiviteit   Kindgedrag  
- Deel D Houding kind(eren) tijdens de computeractiviteit   Kindgedrag 
- Deel E Integratie van de computeractiviteit    Leerkrachtgedrag 

 
De items die leerkrachtgedrag beschrijven beginnen met ‘De leerkracht/leidster… (…)’. De items die 
het kindgedrag beschrijven beginnen met: ‘De kinderen… (…)’ of ‘Het kind… (…)’.  
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