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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 tussenrapportage zal de stand 

van zaken worden weergegeven met betrekking tot het onderzoek en zal een 

overzicht worden gegeven van de presentaties en publicaties tot nu toe. Tevens 

zal geschetst worden welke vervolgstappen de komende twee jaar zullen worden 

ondernomen.  

 

Onderzoek januari – december 2009 

In 2008 is een onderzoek naar het internetprogramma Letters in Beweging 

van start gegaan. Een aantal belangrijke bevindingen van eerder onderzoek naar 

dit programma (Kegel, Van der Kooy-Hofland, & Bus, 2009) zijn gepubliceerd in 

het internationale tijdschrift Learning and Individual Differences. Deze 

bevindingen vormden de aanleiding voor het onderzoek van Kegel. In het huidige 

onderzoek wordt het programma Letters in Beweging al op jongere leeftijd (groep 

1) aangeboden, omdat het waarschijnlijk beter aansluit bij de ontwikkelingsfase 

van vierjarigen. Een tweede doel is te onderzoeken welke elementen van het 

programma cruciaal zijn voor uitkomsten. Het laatste doel, in feite het hoofddoel, 

is te testen of alle kinderen van de computerinterventie profiteren, incluis 

kinderen met zwakke gedragsregulatie, een hoofdoorzaak van leerproblemen. 

Grote klacht in het onderwijs is dat veel kinderen snel afgeleid raken waardoor 

zelfstandig werken, een kenmerk van het computerprogramma, wordt 

bemoeilijkt. 

In Zuid-Holland zijn 15 scholen bereid gevonden om deel te nemen aan het 

onderzoek. Tot de leerlingen van deze basisscholen behoort een aanzienlijk 
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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 het najaar van 2008 heeft een meting plaats gevonden om bij de 

kinderen het niveau van ontluikende leesvaardigheden, intelligentie en 

gedragsregulatie vast te stellen. De kinderen zijn random toegewezen aan de 

computerspellen van Bereslim.nl (Letters in Beweging) of Samenslim.nl 

(controlegroep) waarbij er rekening mee gehouden is dat kinderen met een 

problematische gedragsregulatie aan beide groepen zijn toegewezen.  

In nauwe samenwerking met Bereslim zijn verschillende wijzigingen 

aangebracht in de programmering van Letters in Beweging. Er is een variant op 

het programma gemaakt, waarin de mondelinge feedback is weggelaten. Door 

een aantal kinderen “met feedback” en anderen “zonder” te laten spelen, kan de 

effectiviteit van de feedback worden bepaald. Daarnaast is het programma zo 

aangepast dat het beter aansluit bij het niveau van een kind. De herhaling die het 

programma kan bieden is variabel gemaakt. Kinderen die fouten maken, krijgen 

extra leerkansen, terwijl kinderen die bepaalde taken hebben begrepen en goed 

maken, sneller doorgaan naar de moeilijkere taken.  

Bereslim heeft tevens gewerkt aan het toegankelijk maken van de website 

voor de leerkrachten. Een zo goed mogelijke balans is gezocht, waarbij het 

gebruikersgemak voor de leerkrachten werd vergroot, maar eveneens werd 

voldaan aan de onderzoekseisen. Al deze aanpassingen aan de programma’s van 

Bereslim zijn in 2008 uitvoerig getest.  

Begin 2009 is een voormeting gedaan, waarin voornamelijk vaardigheden 

zijn getest die met het programma Letters in Beweging kunnen worden geleerd. 

Met deze voormeting hebben we een basismeting van de kinderen in handen, 

waar latere metingen mee vergeleken kunnen worden.  
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In de periode februari – mei 2009 vond de interventie plaats. De kinderen 

speelden in deze periode gemiddeld 11 keer met Letters in Beweging (of, in het 

geval van de controlegroep, met Samenslim). In deze periode heeft intensieve 

begeleiding van de scholen plaatsgevonden. Via de computerregistraties kon 

nauwkeurig worden gevolgd hoe frequent in klassen werd ingelogd en of de 

planning werd gerealiseerd. Niet alle leerkrachten slaagden erin 

computeractiviteiten in te passen binnen normale lesactiviteiten. Soms was er 

sprake van computerproblemen, die veelal snel (vaak met hulp van Bereslim) 

opgelost konden worden.  

Aansluitend aan de interventie heeft een nameting plaatsgevonden, 

waarbij dezelfde taken zijn afgenomen als in de voormeting. Met deze twee 

metingen kunnen wij de korte termijn effecten van het programma gaan bepalen 

en kan de waarde van de ingebouwde feedback worden bepaald. Tevens hebben 

de leerkrachten voor elk kind een vragenlijst ingevuld en zijn er taakjes 

afgenomen om de gedragsregulatie van de kinderen te meten. Deze gegevens 

zijn van belang om na te gaan welk gedrag (bijv. impulsiviteit of een beperkt 

werkgeheugen) het profiteren van deze computerinterventie kan belemmeren. 

Voorts is een interview met leerkrachten gehouden om vast te stellen waardoor 

ze hun planning niet konden realiseren. De resultaten van deze bevindingen 

zullen worden gepubliceerd in een internationaal tijdschrift.  

In de herfst van 2009 heeft een vervolgmeting plaatsgevonden om ook op 

langere termijn de effecten van het programma te kunnen toetsen. Op basis van 

deze metingen wordt de zwakste groep kinderen (laagste 33 procent) 

geselecteerd. Aan deze groep wordt in 2010 Letters in Beweging nogmaals 

aangeboden. 

 

Vervolg onderzoek 2010-2011 

 Begin 2010 gaat het tweede deel van de interventie met Letters in 

Beweging van start. Een groep van 100 kinderen, behorend tot de zwakste groep 
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wat betreft ontluikende leesvaardigheden, zal hieraan deelnemen. Een kwart van 

deze kinderen zal nogmaals het programma met feedback volgen en een kwart 

het programma zonder feedback. Op deze wijze kunnen we nagaan wat de 

effecten zijn van herhaaldelijk aanbieden van het programma. Daarnaast zal een 

kwart, afkomstig uit de controle groep, het programma voor het eerst spelen. De 

laatste 25 procent blijft controlegroep.  

 In de lente van 2010 zal bij alle kinderen een meting van gedragsregulatie 

worden afgenomen. Voor de zomervakantie vindt weer een vervolgmeting plaats 

om de effecten van het programma te bepalen. We kunnen 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. Tenslotte zal in 

de herfst van 2010, wanneer de kinderen net in groep 3 zitten, een laatste 

meting plaatsvinden. Met deze meting kan bepaald worden of het programma 

daadwerkelijk effectief is om beginnende leesproblemen te voorkomen.  

 De resultaten zullen gepubliceerd worden in internationale tijdschriften en 

gepresenteerd op nationale en internationale congressen en symposia.  

 

Publicaties 

• Broekhof, K., & Cohen de Lara, H. (2008). Letters in Beweging. Werken 

aan Fonemisch Bewustzijn in groep 1 en 2. Kennisnet & Sardes. (Bijdrage 

geleverd aan onderzoek Sardes) 

• Kegel, C. A. T., Van der Kooy- Hofland, V. A. C., & Bus, A. G. (2009). 

Improving early phoneme skills with a computer program: Differential 

effects of regulatory skills. Learning and Individual Differences, 19, 549-

554. (als bijlage 1 toegevoegd) 

• Van der Kooy- Hofland, V. A. C., Kegel, C. A. T. , & Bus, A. G. (in press). 

Evidence-based computer interventions targeting phonological awareness 

for young students at-risk to prevent reading problems. In S. B. Neuman 
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& D. K. Dickinson (Eds.), Handbook of Early Literacy, Volume III. New 

York: The Guilford Press.  

 

Presentaties 

• November 2008 – Symposium Institute for the Study of Education and 

Human Development (ISED). Training Early Phoneme Skills Using a 

Computer Program: Differential Effects of Cognitive Control (C.A.T. Kegel, 

V.A.C. van der Kooy-Hofland, & A.G. Bus). 

• Februari 2009 – College van Bestuur, Universiteit Leiden. Reading 

Stimulation through the Internet for Kindergartners at Risk (A.G. Bus & 

C.A.T. Kegel). 

• Maart 2009 – Conferentie Kennisnet: Kennis van Waarden Maken. 

Leesstimulering van Risicokleuters via Internet (A.G. Bus & C.A.T. Kegel).  

• November 2009 – Werkconferentie VVersterk: Taal en Rekenen, 

georganiseerd door Sardes voor peuterleidsters en kleuterleerkrachten. 

Letters in Beweging (C.A.T. Kegel). (als bijlage 2 toegevoegd) 

 

Geplande presentatie 

• Juli 2010 – Conferentie Society for the Scientific Study of Reading (SSSR) 

in Berlijn: Impulse Control and Oral Feedback: Essential Ingredients for 

Kindergartners to Learn from a Computer Intervention (C.A.T. Kegel & 

A.G. Bus).  

 

 


