
 
 

1 
 

Spelling en rekenen trainen met Nintendo DSi 
 

Samenvatting  
In dit onderzoek is aan de hand van een kleinschalig quasi-experiment nagegaan of 
(competitieve) computergames kunnen worden toegepast bij het aanleren van 
basisvaardigheden op het gebied van spelling en rekenen bij leerlingen in groep 4/5 van de 
basisschool. De betrokken leerkracht en leerlingen waren enthousiast over de interventie en op 
een aantal punten werd in de experimentele groep significant meer vooruitgang geboekt.  

Inleiding 
Kinderen van nu zijn volledig vertrouwd met spelcomputers, videogames en playstations. Dit onderzoek betreft 
een interventie die is gebaseerd op de gedachte dat (competitieve) computergames zich uitstekend lenen voor 
het aanleren van elementaire basisvaardigheden. Het onderzoek is uitgevoerd op een school die gedurende de 
periode februari tot juni 2010 de Nintendo DSI in groep 4/5 heeft ingezet ten behoeve van spelling en 
aanvankelijk rekenen. De gebruikte toepassingen Pictodictee en Rekentraining ondersteunen leerlingen in het 
vergroten van hun spellingsvaardigheid en het automatiseren en memoriseren van rekenopgaven (rekenen t/m 
20 en tafels). Pictodictee is een door de school zelf ontwikkelde toepassing. Voor rekenen is gebruik gemaakt 
van een bestaand programma voor de Nintendo: Rekentraining.  

Methode van onderzoek  

Onderzoekseenheden  
De experimentele groep bestaat uit 29 leerlingen in een combinatiegroep 4/5. De vergelijkingsgroep 

bestaat uit leerlingen van een andere school. Het gaat daarbij om 19 leerlingen uit groep 4 en 26 leerlingen uit 
groep 5. 

Meetinstrumenten en procedure van data verzamelen  
Eind januari zijn de toetsen rekenen en spelling afgenomen uit het leerlingvolgsysteem van Cito. 

Verder zijn ook de door de school zelf ontwikkelde toetsen afgenomen  (ook op de vergelijkingsschool). Daarbij 
gaat het om tempotoetsen voor rekenen (tafels en optellen/aftrekken t/m 20) en dictee. De nametingen hebben 
eind juni plaatsgevonden. Voor de zelfontwikkelde toetsen is niet alleen het aantal goede antwoorden 
vastgesteld, ook is bijgehouden hoeveel tijd de leerlingen nodig hadden om de toetsen te maken. Bevordering 
van motivatie, concentratie en zelfstandigheid waren ook doel van de interventie. Omdat dit project (deels) 
betrekking had op vrij jonge leerlingen (groep 4), is voor deze aspecten gebruik gemaakt van observaties door 
de keerkrachten. Verder heeft de leerkracht wekelijks een logboek bijgehouden met betrekking tot de voortgang 
van de interventie. Om een goed beeld te krijgen van de toepassing van de diverse interventies in de praktijk van 
het lesgeven is tevens een schoolbezoek uitgevoerd. Dit omvatte een lesobservatie, een groepsinterview met 
leerlingen, en een interview met de betrokken leerkracht.  

Interventies  
Pictodictee is een door de school zelf ontwikkelde toepassing. Leerlingen werken in tweetallen, waarbij 

de ene leerling de andere leerling een dictee afneemt. Leerling1 krijgt een woord te horen van leerling2 (de 
“dicteeleider”), dat hij moet opschrijven of intikken in de DS. De dicteeleider bekijkt het woord, en kijkt of het 
goed geschreven is. Zo niet: dan geeft de dicteeleider een hintwoord (als bommen bijv. is geschreven als 
boomen dan geeft de dicteeleider leerling2 als hintwoord bomen). Leerling1 kan het daarna met het hintwoord 
opnieuw proberen. De dicteeleiders geven op een apart formulier aan of (en na hoeveel pogingen) het woord 
goed is opgeschreven. Beide leerlingen zijn zodoende actief met spelling bezig. De veronderstelling is dat door 
samen ermee bezig te zijn, beide leerlingen hun spellingsvaardigheid vergroten. Voor rekenen wordt gebruik 
gemaakt van een bestaand programma voor de Nintendo: Rekentraining. Daarin zitten diverse rekenspelletjes 
waarbij leerlingen zo snel mogelijk een rekenprobleem moeten oplossen. Kinderen houden op een formulier hun 
score bij, en kunnen zo proberen hun score bij verschillende oefeningen te verbeteren.  

Data-analyse 
Het kern van de analyses betreft een vergelijking van de verschilscores (voormeting vs. nameting) in de 

experimentele groep met die in een vergelijkingsgroep. Indien het verschil in verandering tussen de twee 
groepen statistisch significant is voor alfa < .05 in een tweezijdige toets, is het aanvangsniveau in beide groepen 
aan een nadere inspectie onderworpen. Indien het aanvangsniveau in de ene groep aanmerkelijk lager lag, bood 
dat natuurlijk meer ruimte voor verbetering dan wanneer het aanvangsniveau al erg hoog was. Indien bleek dat 
het verschil in aanvangsniveau tussen beide groepen statistisch significant was, werd een aan de hand van een 
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regressieanalyse nagegaan of het verschil tussen beide groepen op de nameting nog steeds significant was, ook 
indien zoveel mogelijk rekening werd gehouden met het verschil in aanvangsniveau. 

Informatie over de implementatie is in de eerste plaats afkomstig van logboekgegevens. De leerkracht 
heeft het logboek zeven keer ingevuld gedurende de looptijd van het project. Zij heeft vragen ingevuld over de 
mate waarin leerlingen met Pictodictee en rekentraining hebben gewerkt, de wijze waarop leerlingen met beide 
programma’s hebben gewerkt en eventuele problemen die zich hierbij voordeden. Tevens wordt op basis van 
het schoolbezoek een korte beschrijving gegeven van de wijze waarop Pictodictee en rekentraining is ingezet 
tijdens de lessen en eventuele problemen die leerkrachten (en leerlingen) daarbij hebben ervaren. Deze 
beschrijving is gebaseerd op lesobservaties en interviews met leerlingen en leerkrachten. 

Resultaten 
De informatie uit het logboek, de lesobservatie en interviews met leerkracht en leerlingen levert een 

consistent beeld op over de implementatie. De Nintendo’s zijn frequent gebruikt en op een manier die in 
overeenstemming is met de bedoelingen van de interventie. De leerlingen waren zonder meer enthousiast over 
het werken met de Nintendo. Ze gaven aan vooral te hebben geleerd om te oefenen met deelsommen en om 
dictees goed te maken. Ook hebben ze geleerd om geconcentreerd aan een oefening te werken. De tijdsindicatie 
die Nintendo weergeeft, en de medailles die ze konden verdienen wanneer ze oefeningen in korte tijd goed 
maakten heeft de leerlingen veelal gestimuleerd om zichzelf steeds te verbeteren. Leerlingen gaven aan dat ze 
vooral steeds sneller leerden rekenen en spellen. De leerkracht bevestigde het enthousiasme van de leerlingen. 
Toen de Nintendo’s wat langer in gebruik waren, zag ze wel een kleine teruggang in de motivatie. De 
nieuwigheid was eraf, maar toch bleven de kinderen de computer trouw gebruiken.  

Op beide toetsen uit het Cito leerlingvolgsysteem (spelling en rekenen) is in de experimentele groep 
significant meer vooruitgang geboekt (alfa < .05). Wel is het zo dat het aanvangsniveau voor beide toetsen 
duidelijk lager ligt in de experimentele school. Een laag aanvangsniveau biedt natuurlijk meer ruimte voor 
verbetering. Wanneer hiermee in een regressieanalyse rekening wordt gehouden, wordt geen significant verschil 
meer gevonden tussen het eindniveau in beide scholen wat betreft spelling. Dit geldt niet voor rekenen. Ook als 
rekening wordt gehouden met het lagere aanvangsniveau op rekengebied in de experimentele groep, wordt nog 
steeds een positief effect gevonden op de experimentele school.  

Voor zover het de scores op de zelfontwikkelde toetsen (dictee, optellen/aftrekken en tafels) betreft, 
zijn geen significante verschillen in vooruitgang tussen de experimentele school en de vergelijkingsschool 
gevonden. Wel is er een duidelijk verschil gevonden als het gaat om de tijd die de leerlingen nodig hebben om 
de rekentoets te maken die betrekking heeft op de tafels. Bij de voormeting hebben de leerlingen in beide 
groepen bijna zes minuten nodig om deze toets te maken (5:39 in de experimentele groep en 5:52 in de 
vergelijkingsgroep), maar bij de nameting hebben de leerlingen in de experimentele groep hiervoor nog maar 
4:17 nodig, terwijl de leerlingen op de vergelijkingsschool er nog 5:25 mee bezig zijn.  

Op het gebied van zelfstandigheid, communicatie/samenwerken en motivatie/plezier/interesse zijn geen 
significante verschillen in verandering gevonden tussen de experimentele groep en de vergelijkingsgroep. De 
leerkrachtrapportages laten in ieder geval noch in de experimentele groep noch in de vergelijkinggroep veel 
verandering zien.  

Conclusie en discussie 
Het algemene beeld is dat de Nintendo DS positief is ontvangen in de school. Zowel uit de interviews als uit de 
kwantitatieve analyses blijkt dat de voornaamste doelen (betere concentratie hogere prestaties en meer 
enthousiasme bij de leerlingen) zijn gerealiseerd. Ook de leerkracht is enthousiast over het werken met 
Nintendo DS. Men lijkt er in geslaagd de rekentraining en Pictodictee goed te hebben ingepast in het spelling- 
en rekenonderwijs. De onderzoeksuitkomsten bieden ondersteuning voor de gedachte dat (competitieve) 
computergames zich uitstekend lenen voor het aanleren van elementaire basisvaardigheden.  

 


