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ICT & Beginnende geletterdheid: 
Richtlijnen voor het pabo-curriculum 
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ICT & Onderwijs 

Trends en discussies in 
Nederland… 
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Integratie van ICT in de onderwijspraktijk: 
Voor veel leerkrachten een grote uitdaging 

  Faciliteiten Ontwerpkenmerken 
van ICT 

Gebruikers interface 

Inhoud van de 
software 

Competentie 
van leerkracht 

Attitudes 
van de 
leerkracht 

Kenmerken 
van de leerling 

Compatibiliteit 
met curriculum 
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Effectieve integratie van ICT in het onderwijs 

Competentie van de leerkracht komt tot uiting in: 
 
1.  Kennis over ICT met een meerwaarde voor onderwijs 

1.  Software-applicaties die bewezen effectief zijn voor de ontwikkeling van kinderen 

2.  Effectieve kenmerken van software-applicaties (inhoud, gebruikers interface, 

ontwerpkenmerken, etc.) 

2.  ICT op effectieve wijze kunnen gebruiken en integreren in de context van 
het onderwijs 

1.  ICT laten aansluiten bij het bestaande curriculum en integreren in bestaande leerlijnen 

2.  Rekening houden met individuele leerling-kenmerken (niveau, zelfstandigheid, etc.) 

3.  Rekening houden met specifieke context-kenmerken (faciliteiten, etc.) 
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Kennisbasis voor effectief ICT-gebruik in het kader van 
beginnende geletterdheid 

  
TPACK-raamwerk 
Koehler & Mishra, 2005 

Mishra & Koehler, 2009 

Voogt, 2012 

 

 Verschillende 
kennisbronnen 

-  praktijkkennis 
-  Onderwijskundig 

onderzoek 
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Beginnende geletterdheid in vogelvlucht 

Tussendoelen beginnende geletterdheid – Vier grote kerngebieden 
1.  Tekst- en verhaalbegrip 
2.  Alfabetisch principe en taalbewustzijn 
3.  Woordenschat 
4.  Functies van taal 

 
Focus van ons onderzoek: Kleuters (kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar) 
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Delphi-studie:  ICT & Beginnende geletterdheid 

Drie onderzoeksvragen: 
1. Over welke software-applicaties en/of hardware met een meerwaarde 
voor beginnende geletterdheid dienen (aanstaande) leerkrachten in ieder 
geval iets te weten? 
2. Over welke effectieve kenmerken van ICT met een meerwaarde voor 
beginnende geletterdheid dienen (aanstaande) leerkrachten in ieder geval 
iets te weten 
3. Over welke manieren van effectief ICT-gebruik dienen (aanstaande) 
leerkrachten in ieder geval iets te weten opdat er optimale condities 
gecreëerd worden voor de ontwikkeling van beginnende geletterdheid 
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Delphi-studie - Methode 

§  Selectie van 12 experts in Nederland en Vlaanderen 
§  Expertise op de verschillende TPACK-domeinen 

§  Experts: wetenschappelijk onderwijskundig onderzoek, lerarenopleiding, onderwijskundig 

advies, schoolbegeleidingsdienst, etc. 

§  Drie ronden 
§  Ronde 1: Online vragenlijst met open vragen 

§  Ronde 2: Vragenlijst – Ranken van items die zijn geformuleerd op basis van 

§  Uitkomsten Literatuurstudie 

§  Uitkomsten Delphi-studie, ronde 1 

§  Ronde 2: Telefonische interviews waarbij toelichting op scores van vragenlijst centraal 

staat 

§  Ronde 3: Telefonische interviews waarbij bereiken van consensus centraal staat 
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Delphi-studie Ronde 2 – Resultaten (1) 

Focus van vraag 1: Kennis over software applicaties & hardware met een 
meerwaarde voor beginnende geletterdheid 
 
Consensus over: 

§  Elektronische boeken 

§  Elektronische toets- en leerlingvolgsystemen 

§  Tablets 

§  Digitale borden/digibord 
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Delphi-studie Ronde 2 – Resultaten (2) 

Focus van vraag 2: Kennis over effectieve kenmerken van software 
applicaties met een meerwaarde voor beginnende geletterdheid 
 
Consensus over: 

§  Educatieve software (algemeen): Inhoud van de software met betrekking tot curriculum/

leerlijnen in de school 

§  Elektronische boeken:  Interactiviteit & Adaptieve prestatiefeedback 

§  Educatieve websites: Internet veiligheid 
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Delphi-studie Ronde 2 – Resultaten (3) 

Focus van vraag 3: Kennis over effectief ICT-gebruik in het kader van de 
ontwikkeling van beginnende geletterdheid 
 
Consensus over: 

§  Educatieve software-applicaties (algemeen): Integratie van computeractiviteiten in het 

(taal)onderwijs & Rol van de leerkracht 

§  Software-applicaties die de woordenschat trainen: Woorden aanleren in relatie tot een 

bepaald thema of woorden selecteren die van belang zijn voor kinderen 

§  Software-applicaties die ‘digitaal verhalen vertellen’ mogelijk maken: Reconstrueren van 

verhalen aan de hand van (eigen gemaakte) afbeeldingen 
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Delphi-studie Ronde 2 – Resultaten (4) 

Expertise & achtergrond van experts bepaalt vaak het accent, de prioriteiten die men stelt 

 
 
 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 
1. Zoveel mogelijk 
kennis over software 
en effectieve 
kenmerken ervan in 
relatie tot de 
ontwikkeling van 
beginnende 
geletterdheid 
  
2. Een goede afweging 
kunnen maken en een 
oordeel kunnen vellen 
over welke software 
voor je eigen onderwijs 
effectief is en aansluit 
bij de ontwikkeling van 
kinderen  

1. Kennis van empirisch 
bewezen effectieve 
software in relatie tot 
beginnende geletterdheid 
(op basis van 
wetenschappelijk 
onderzoek) 
  
 
2. Gedetailleerde 
instructie over hoe je die 
effectieve software moet 
gebruiken  

1.  Kennis over de ontwikkeling van beginnende 
geletterdheid en de instructie die hierbij 
noodzakelijk is. Deze instructie moet zich richten 
op: 

1.  Auditieve en visuele discriminatie van 
letters en klanken 

2.  Productieve schriftelijke en productieve 
mondelinge taal (schrijven en spreken) 

  
2. Kunnen bepalen of software/ict in dit grotere 

geheel van past: sluit het aan bij het curriculum, 
de instructie en de ontwikkeling van kinderen? – 
Kanttekening: de meeste pabo-studenten zijn 
daar nog niet klaar voor 

  
3. Op basis van een sobere leerlijn actief een open 

leeromgeving met behulp van ICT kunnen 
ontwerpen en hier flexibel mee omgaan  
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Hoe verder…?  Delphi-studie Ronde 3 
§  Opnieuw telefonische interviews over dezelfde drie onderzoeksvragen 

§  Bij elk van de drie vragen krijgen de deelnemers een overzicht van de gescoorde items, met daarin een 

ranking op basis van antwoordfrequenties (noodzakelijk, belangrijk, onbelangrijk) uit de tweede Delphi-ronde 

met een toelichting/argumentering van deelnemende experts 

§  Elk item wordt opnieuw gescoord, maar nu op een vierpuntsschaal, namelijk: 

§  Het is noodzakelijk dat aan dit aspect expliciet aandacht wordt besteed in het (geschreven) pabo-

curriculum 

§  Het is niet noodzakelijk, maar wel wenselijk dat aan dit aspect expliciet aandacht wordt besteed in het 

pabo-curriculum 

§  Het is niet noodzakelijk dat aan dit aspect expliciet aandacht wordt besteed in het pabo-curriculum, maar 

het kan geen kwaad als dit aspect een keer in de les of in opdrachten aan de orde komt 

§  Het is niet wenselijk dat aan dit aspect op de pabo aandacht wordt besteed  

§  Bij elk item geven de experts verder aan welk argument voor hen het meest overtuigend is voor de gegeven 

score.  
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Vragen & Discussie 

  
 Dank voor uw aandacht! 
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 Nelleke Belo 
 n.a.h.belo@utwente.nl 

 
 
 


