
De ontwikkeling van beginnende geletterdheid met behulp van ICT-rijke 
leeractiviteiten: Docentrollen en leerprestaties 

Introductie	  
Jonge kinderen komen op school en thuis vaak op jonge leeftijd in aanraking met Informatie- 
en Communicatietechnologie (ICT). Wanneer ICT-rijke activiteiten op een voor de kinderen 
betekenisvolle wijze geïntegreerd zijn met curriculumactiviteiten kan ICT het leren 
ondersteunen. Dit onderzoek is verricht in de context van de ontwikkeling van beginnende 
geletterdheid met behulp van de leeromgeving PictoPal. PictoPal bestaat uit een reeks van 
acht computer- en klassenactiviteiten toegespitst op vier tussendoelen voor beginnende 
geletterdheid, namelijk: 1. Functie van geschreven taal, 2. Relatie tussen gesproken en 
geschreven taal, 3. Functioneel lezen en schrijven en 4. Taalbewustzijn. Het doel van PictoPal 
is de ontwikkeling van beginnende geletterdheid van kinderen (4-6 jaar oud) te stimuleren. 
Met financiering van Kennisnet is door de Universiteit Twente onderzoek uitgevoerd naar 
drie rollen (uitvoerder, her-ontwerper en co-ontwerper) van docenten bij de implementatie 
van ICT-rijke activiteiten in PictoPal. De rollen verschilden in de wijze waarop docenten 
werden betrokken bij het ontwerp van de ICT-rijke activiteiten, die vervolgens werden 
geïmplementeerd in de klas.  

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de waarde van de drie docentenrollen om 
beginnende geletterdheid te stimuleren door middel van ICT-rijke activiteiten. Vier 
deelstudies werden uitgevoerd: 1. De uitvoerderrol, 2. De rol als her-ontwerper, 3. De rol als 
co-ontwerper en 4. Cross-case studie. De hoofdonderzoeksvraag was: Welke rol voor 
docenten (uitvoerder, her-ontwerper, co-ontwerper) draagt het meeste bij aan de effectiviteit 
van de ICT-rijke activiteiten voor beginnende geletterdheid? 

Methode 
De case study methode is gebruikt voor de drie deelstudies gericht op de uitvoerdersrol, her-
ontwerpersrol en de co-ontwerpersrol. In de vierde studie is een cross case study toegepast om 
de drie docentrollen te vergelijken. Een quasi-experimenteel ontwerp is gebruikt om 
leerprestaties in elke case te onderzoeken.  

In elke studie zijn kwalitatieve en kwantitatieve data verzameld. Percepties zijn gemeten door 
interviews met docenten. Implementatie van PictoPal, geoperationaliseerd als de mate van 
integratie van computer- en klassenactiviteiten, is gemeten door observaties. Beginnende 
geletterdheid leerprestaties zijn gemeten door gebruik te maken van de Beginnende 
geletterdheidtest voor kinderen van 4-5 jaar oud. Leerlingen zijn voorafgaand aan en na 
afloop van de implementatie van PictoPal getest. De controle groepen leerlingen hebben niet 
met PictoPal geleerd maar met het gangbare taalcurriculum en zijn in dezelfde periode getest 
als de leerlingen in de experimentele groep.  

Voor de analyse van de kwalitatieve data over percepties is een comparatieve methode 
gebruikt, waarbij de overeenstemmingen en verschillen tussen de cases geïdentificeerd 



werden. De data betreffende de mate van integratie en de leerprestaties van leerlingen zijn 
geanalyseerd gebruikmakend van kwantitatieve analysetechnieken.  

Resultaten  
De resultaten van de studie over de uitvoerdersrol toonden aan dat de mate van integratie 
gerelateerd was aan een ontwikkelingsgerichte onderwijsbenadering en aan positieve 
percepties over ICT. De docenten verschilden significant in de mate van integratie van 
computer- en klassenactiviteiten. Leerlingen die met PictoPal leerden, hadden significant 
hogere leerprestaties vergeleken met de leerlingen die niet met PictoPal leerden. De proportie 
verklaarde variantie door het leren met PictoPal was groot. In de experimentele groep was de 
effectgrootte voor de leerwinst groot. Tussen de vier klassen verschilden de leerprestaties 
significant. De proportie verklaarde variantie door de klas was van gemiddelde grootte. In alle 
klassen was de effectgrootte voor leerwinst groot.  
 
Uit de studie over de rol als her-ontwerper bleek dat de mate van integratie niet verschilde 
tussen de docenten. De docenten hadden positieve percepties van herontwerp en van 
praktische uitvoerbaarheid. Daarnaast bleek dat de docenten een gering mede-
eigenaarschapsgevoel hadden en de rol van her-ontwerper als ongebruikelijk ervoeren. De 
leerprestaties van de leerlingen die met her-ontworpen PictoPal leerden, waren significant 
hoger dan de leerprestaties van de leerlingen die PictoPal niet gebruikten. De proportie 
variantie verklaard door het leren met PictoPal was van gemiddelde grootte. De leerprestaties 
verschilden significant tussen de klassen in twee vergelijkingen. In de respectievelijke 
vergelijkingen waren de proporties verklaarde variantie door de klas gemiddeld en groot.  
 
Uit de resultaten van de studie over de rol als co-ontwerper bleek dat een 
ontwikkelingsgerichte onderwijsbenadering gerelateerd is aan een gelijke mate van integratie. 
Ook bleken docentenpercepties op het onderwijzen/leren van invloed te zijn op de 
betrokkenheid van docenten in het co-ontwerp. Positieve percepties van de praktische 
uitvoerbaarheid en het gevoel van mede-eigenaarschap bleken gerelateerd te zijn aan een 
gelijke mate van integratie. Docenten verschilden niet in de mate van integratie. In 
vergelijking met leerlingen die PictoPal niet gebruikten, hadden de leerlingen die met co-
ontworpen activiteiten leerden significant hogere leerprestaties, met een kleine effectgrootte. 
Hoewel de leerprestaties niet verschilden tussen de klassen met leerlingen die PictoPal 
gebruikten, werden wel grote effectgroottes gevonden voor leerwinst. De resultaten toonden 
aan dat docenten gelijke mate van integratie vertoonden en dat hun leerlingen gelijke 
leerwinsten behaalden.   

De cross-case studie toonde aan dat de co-designersrol gerelateerd was aan positieve 
percepties van de rol, praktische bruikbaarheid van activiteiten en het gevoel van mede-
eigenaarschap. De mate van integratie was het hoogst in de co-ontwerpersrol. Deze bevinding 
duidde erop dat de rol co-ontwerper het meest bijdraagt aan de implementatie. Significante 
leerprestaties van leerlingen werden gevonden voor elke rol. Deze bevinding duidde erop dat 
de docentenrollen uitvoerder, her-ontwerper en co-ontwerper bijdragen aan de effectiviteit 
van PictoPal. De effectgroottes in leerprestatiescores bleken groot voor de uitvoerdersrol, 



gemiddeld voor de her-ontwerper rol en klein voor de co-ontwerper rol. Deze resultaten 
zouden erop kunnen duiden dat het herontwerpen en co-ontwerpen door docenten wellicht de 
kwaliteit van de activiteiten verlaagt, waardoor de effectgroottes relatief gering zijn in 
vergelijking met de effectgrootte behaald in de uitvoerdersrol.  

Conclusie 
Op grond van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat alle drie docentenrollen 
(uitvoerder, her-ontwerper en co-ontwerper) significant bijdragen aan de effectiviteit van ICT-
rijke activiteiten. Ook kan er worden geconcludeerd dat de co-ontwerpersrol het meest 
bijdraagt aan de implementatie van curriculumactiviteiten en het mede-eigenaarschapsgevoel 
bij docenten. De studie impliceert dat de docentenpercepties over het onderwijzen/leren van 
invloed kunnen zijn op hun motivatie, en op de daarmee gepaard gaande investering in het co-
ontwerpen en implementeren van ICT-rijke leeractiviteiten. Aangezien de bijdrage van de co-
ontwerpersrol aan implementatie en mede-eigenaarschap gepaard ging met significant hogere 
leerprestaties van leerlingen vergeleken met de leerlingen in de controle groep en met grote 
leerwinst kan er voorzichtig geconcludeerd worden, dat de co-ontwerpersrol het meeste lijkt 
bij te dragen aan implementatie van ICT-rijke activiteiten op lange termijn. Ook kan er 
worden geconcludeerd dat de uitvoerdersrol het best geschikt zou kunnen zijn voor het 
behalen van hoge leerprestaties op korte termijn, maar ten koste van hoge mate van integratie, 
blijvende implementatie, inzicht in curriculumactiviteiten en mede-eigenaarschap. Deze 
studie impliceert dat ICT-gerelateerde innovaties samen moeten gaan met betrokkenheid van 
docenten in het her- en co-ontwerp. Het betrekken van docenten in her- en co-ontwerp draagt 
bij aan implementatie en het gevoel van mede-eigenaarschap.  

 


