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Inleiding 

Voor de periode januari 2008 – december 2011 is de promovenda Carienke Kegel 

aangesteld voor een onderzoek aan de Universiteit Leiden, getiteld: Letters in 

Beweging, Nieuwe Kansen voor de Ontwikkeling van Beginnende 

Leesvaardigheden in Risicogroepen door Inzet van de Computer. Dit onderzoek 

wordt gefinancierd door Stichting Kennisnet in het kader van de 

Stimuleringsregeling Educatief Onderzoek. In deze tweede tussenrapportage 

zullen de eerste onderzoeksbevindingen worden besproken en zal de voortgang 

van het onderzoek over 2010 worden beschreven.  

 

Resultaten onderzoek 2008-2009 

In 2008 is een onderzoek naar het internetprogramma Letters in Beweging 

van start gegaan. 15 scholen in Zuid-Holland nemen deel aan het onderzoek. Tot 

de leerlingen van deze basisscholen behoort een aanzienlijk percentage uit de 

lagere sociaaleconomische bevolkingsgroepen. De totale onderzoeksgroep bestaat 

uit 312 autochtone kinderen afkomstig uit 42 verschillende kleuterklassen. De 

kinderen waren bij de start van het onderzoek vier jaar oud en hun ouders/ 

verzorgers hebben schriftelijk toestemming gegeven voor deelname aan het 

onderzoek. 

In 2008 en 2009 hebben verschillende metingen plaats gevonden om bij 

de kinderen het niveau van ontluikende leesvaardigheden, intelligentie en 

gedragsregulatie vast te stellen en heeft de interventie met het programma 

Letters in Beweging plaats gevonden (zie tussenrapportage Kegel, 2009). Op 

basis van deze gegevens konden de korte termijneffecten van het programma 

Letters in Beweging worden vastgesteld. De eerste resultaten laten zien dat het 

programma effectief is wanneer het wordt aangeboden met feedback. De 

feedback in het programma reageert op zowel goede als foute antwoorden van 

kinderen met reacties die een sensitieve ouder of leerkracht in een natuurlijke 

situatie ook zou geven. Er wordt niet alleen gezegd of een antwoord goed of fout 
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is, maar er worden ook tips gegeven om het goede antwoord te vinden. Zonder 

deze essentiële feedback leren kinderen niet van het internetprogramma hoewel 

instructie, spelletjes en herhalingen exact gelijk zijn. 

Daarnaast hebben we gekeken wat de invloed is van gedragsregulatie op 

het kunnen leren van Letters in Beweging. We proberen hiermee na te gaan 

welke groepen kinderen al dan niet van een computerinterventie profiteren. 

Kinderen met een zwakke inhibitiecontrole - drukke kinderen die er niet goed in 

slagen om impulsen te onderdrukken en hun gedrag te reguleren - profiteren wel 

van het programma met feedback maar significant minder dan kinderen met een 

goede inhibitiecontrole. Bovendien blijkt dat kinderen met een zwakke 

inhibitiecontrole een extra risico ondervinden wanneer zij de spellen van Letters 

in Beweging zonder feedback spelen. Doordat het gedrag van de kinderen niet 

gecorrigeerd wordt door goede aanwijzingen lijkt hun impulsieve gedrag alleen 

maar toe te nemen, waardoor ze eerder slechter dan beter gaan presteren. Op de 

natest bleek dat de groep zelfs meer dan een controlegroep gokgedrag te zien 

gaf. 

Dit onderzoek toont aan dat alleen goedgebouwde computerprogramma’s 

(in dit geval Letters in Beweging met feedback) geschikt zijn om jonge kinderen 

alfabetische vaardigheden aan te leren. Enkel games zonder ingebouwde 

gedragscorrecties lijken meer kwaad dan goed te doen voor kinderen met een 

zwakke inhibitiecontrole. Momenteel zijn enkele publicaties voorgelegd aan 

internationale tijschriften of in voorbereiding. Daarnaast zal een nationale 

rapportage worden gemaakt waarin we voor de Nederlandse onderwijspraktijk 

duidelijk zullen maken waarom het spelen van spelletjes zonder ingebouwde 

correcties schadelijk kan zijn en wat minimale kwaliteitseisen zijn voor een goed 

educatief computerprogramma. 

Naast gedragsregulatie hebben we ook naar andere factoren gekeken om 

na te gaan waarom het ene kind wel profiteert van een computerinterventie en 

een ander kind niet. Ouders van 182 kinderen uit de onderzoeksgroep gaven 
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toestemming om een kleine beetje wangslijm af te nemen bij hun kind. Vanuit dit 

wangslijm hebben we via laboratoriumanalyses genetische kenmerken 

vastgelegd. Zoals in elke doorsnee populatie was bij ongeveer een derde van de 

groep sprake van de risicovariant die in verband wordt gebracht met 

aandachtsproblemen. Uit onze resultaten blijkt dat kinderen met de risicovariant 

van dit gen gevoeliger zijn voor de interventie dan kinderen zonder deze variant. 

De kinderen met de risicovariant profiteerden van Letters in Beweging met 

feedback, maar deze groep kinderen scoorde negatief na de interventie zonder 

feedback. Hieruit blijkt dat kinderen met deze risicovariant van dit gen gevoelig 

zijn voor zowel een positieve als voor een negatieve omgeving. In tegenstelling 

hiermee leek de groep zonder de risicovariant ongevoelig voor de interventie. Ze 

profiteerden niet van het programma met feedback, maar werden ook niet 

nadelig beïnvloed door het programma zonder feedback. Ze maakten evenveel 

vorderingen als kinderen in de controlegroep wat erop duidt dat ze ook zonder 

gerichte training leren. Deze bevindingen zullen eveneens gepubliceerd worden in 

een internationaal tijdschrift. 

 

Onderzoek januari – december 2010  

Begin 2010 selecteerden we 100 op ontluikende leesvaardigheden zwakst 

scorende kinderen. Een kwart van deze kinderen heeft Letters in Beweging met 

feedback voor een tweede keer gespeeld en een kwart het programma zonder 

feedback. Op deze wijze kunnen we nagaan wat de effecten zijn van herhaaldelijk 

aanbieden van het programma met en zonder feedback. Daarnaast heeft een 

kwart afkomstig uit de controle groep het programma met feedback voor het 

eerst gespeeld. De laatste 25 procent van de groep heeft niets gekregen en dient 

als controlegroep.  

 Eind groep 2 zijn alle kinderen wederom getest op het gebied van 

ontluikende geletterdheid en gedragsregulatie. Na de zomervakantie zijn de 

kinderen naar groep 3 gegaan. In november 2010 is een laatste meting verricht, 
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waarbij de leesvaardigheden na een paar maanden leesonderwijs zijn getest. We 

willen hiermee nagaan wat de lange termijneffecten zijn van het programma in de 

totale groep, en of een tweede keer spelen van het programma zinvol is geweest 

voor de deelgroep.  
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Geplande presentatie 
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