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Gedragscorrigerende elementen in educatieve software: 
Onmisbare onderdelen? 

 

Cornelia A.T. Kegel, Adriana G.Bus, Universiteit Leiden 

Inleiding  
Instructie aan de grote groep leerlingen die veel moeite heeft om de hun aandacht bij taken te 

houden en irrelevante prikkels te negeren is een uitdaging. Doorgaans profiteert deze groep weinig van 
onderwijs, vooral als er geen volwassene in de buurt is die hun gedrag voortdurend in de gaten houdt en 
corrigeert. Mogelijkerwijs kunnen computerprogramma’s in deze gevallen een corrigerende rol spelen. Een 
voordeel van computerprogramma’s is dat daarin kan worden ingebouwd dat gedrag continue wordt 
ondersteund of gecorrigeerd, meer dan een volwassene ooit kan opbrengen.  

In een experiment testten we effecten van een computerprogramma voorkleuters dat de optie heeft 
voortdurend feedback te geven op hun gedrag. Als kinderen niet reageren op vragen, worden ze 
aangemoedigd te reageren. Als ze fouten maken krijgen ze een hint om het beter te doen en als het niet lukt 
de taak op te lossen, ook na herhaalde pogingen, wordt de oplossing voorgedaan en uitgelegd. Zijn 
programma’s met dergelijke ingebouwde protectiemechanismen een stimulans voor jonge kinderen en 
vooral voor de kinderen met aandachtsproblemen?  
 
Methode 
 
Design 

Het experiment werd als onderdeel van dagelijkse activiteiten op school uitgevoerd. Kinderen 
werden willekeurig aan experimentele condities toegewezen waarbij we erop letten dat per klas ongeveer 
evenveel kinderen aan elke conditie werden toegewezen. Eventuele effecten kunnen dus niet het resultaat 
zijn van verschillen tussen scholen of leerkrachten.  
 
Proefpersonen 

Aan het experiment namen 182 vierjarigen van 15 verschillende scholen deel.  
 
Instrumenten 

Naast ontluikende alfabetische kennis en intelligentie is getest in hoeverre kleuters in staat zijn 
hun gedrag te reguleren. Via DNA isolatie uit speeksel en typering is een groep met een verhoogd 
genetisch risico op aandachtsproblemen onderscheiden van de rest. Bij dragers van de lange variant van het 
DRD4-allel is sprake van geringere efficiëntie waarmee dopamine vrijkomt waardoor deze kinderen een 
kortere aandachtsspanne hebben en meer afhankelijk zijn van sturing en instructie. De lange variant die 
typerend is voor ongeveer 30 procent van de populatie, treedt vaker op bij kinderen met ADHD, ADD en 
aanverwante problemen.  
 
Interventies 

Kinderen in de interventiegroep speelden gedurende drie maanden eens per week met het 
computerprogramma Letters in Beweging; de controlegroep kreeg in dezelfde tijd computerspelletje zonder 
letters en klanken aangeboden (Samen Slim). Om te weten te komen hoe belangrijk feedback is, lieten we 
soms dat aspect van het programma weg uit Letters in Beweging: Alle kinderen die waren toegewezen aan 
de interventiegroep, deden alle spelletjes en kregen instructies over hoe de spelletjes te spelen voorafgaand 
aan elke sessie maar niet iedereen kreeg feedback van een online tutor met aanwijzingen en tips om de 
spelletjes op te lossen. Zonder de feedback lijkt het programma veel op een game. Ook als je maar raak 
klikt kom je uiteindelijk tot een oplossing.  
 
Data-analyse 

We pasten de Huber-White procedure toe om te corrigeren voor clustering binnen klassen.  
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Resultaten 
Het onderzoek leverde een aantal verrassende resultaten op. Met exact dezelfde computerspelletjes 

maar zonder online tutor scoorden kinderen op hetzelfde niveau als de controle groep. Kennelijk 
profiteerden kinderen pas van het programma als ze voortdurend gestimuleerd werden na te denken voor ze 
reageerden en hun best bleven doen om wat ze al wisten te benutten. Zonder gepersonifieerde reacties van 
een (virtuele) persoon (“goed gedaan”of “nog niet helemaal goed, probeer het nog eens en denk dan aan ..”) 
benaderden kinderen de computertaken anders en leerden ze veel minder.  

En tweede verrassend resultaat was dat de risicokinderen het meest gevoelig bleken te zijn voor 
een geïndividualiseerde, intensieve computertraining in alfabetische kennis. In de niet-risicogroep vonden 
we geen significante verschillen tussen de drie condities maar wel in de risicogroep. Met feedback 
scoorden deze kinderen veel hoger dan in de andere condities. Verder viel op dat de risicogroep groep in de 
meest ondersteunende conditie veel meer leerde dan de niet-risicogroep terwijl ze zonder feedback steeds 
verder achterraakten bij de andere kinderen. Kennelijk “piekten” deze kinderen als het computerprogramma 
hun gedrag voortdurend bevestigde en corrigeerde – ze leken dan over meer leerpotentieel te beschikken 
dan de rest - maar zonder die steun presteerden ze onder hun mogelijkheden.  
 
Discussie 

Ten eerste, laten deze resultaten zien dat een adaptief feedback systeem een belangrijk 
protectiemechanisme tegen falen is. Alleen als het programma op elke reactie van het kind reageert, leren 
ze ervan. Leren wordt kennelijk pas versneld als kinderen geen kans krijgen om maar wat te doen en zonder 
nadenken te klikken.  

Ten tweede laten de resultaten zien dan vooral kinderen met een genetische aanleg voor 
aandachtsproblemen gevoelig zijn voor de kwaliteit van de computerprogramma’s en misschien wel voor 
onderwijs in het algemeen. De minder gevoelige kinderen passen zich aan elke leeromgeving aan, zonder al 
te goed of al te slecht te presteren.  

Opvallend is ook dat juist de kinderen die we traditioneel als risicoleerlingen beschouwen, 
verborgen talenten blijken te hebben. Wat in veel omstandigheden een belemmering vormt, snel afgeleid 
zijn, kan uiteindelijk een kwaliteit zijn.  

Ten derde indiceren de bevindingen dat hoofdeffecten van computerprogramma’s geen goede 
indicatoren zijn voor het belang van het programma. De hoofdeffecten van Letters in Beweging zijn een 
“verdunning” van de effecten in de subgroep die openstaat voor de interventie. De groep met een verhoogd 
risico op aandachtsproblemen - ongeveer 30-40% - heeft gemiddeld veel meer profijt van het programma 
met feedback. In deze subgroep is de effectgrootte ongeveer twee keer zo hoog als in de totale groep (d = 
.49). 
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