
Met de app Letterprins leren jonge kinderen spelenderwijs lezen. De app 
 combineert de lol van het gamen met wetenschappelijk kennis over lees
onderwijs van de Radboud Universiteit Nijmegen.

‘Mijn zoon was zes jaar, zat in groep 3 en had moeite met leren lezen, net als een aantal 
andere kinderen’, vertelt Jan de Boer uit Baarn. ‘Van school moesten we thuis oefenen. 
Daarvoor kregen we saaie woordkaartjes en woordrijtjes mee. Daar vonden de kinderen 
niks aan. Bovendien blijkt uit onderzoek dat deze manier van leren helemaal niet werkt.’ 
Dat moet anders kunnen, dachten De Boer en zijn vrouw Mirella Boot.  >

Liever leren lezen 
met Letterprins

Hier leren we van  •  Inspirerend voorbeeld van onderzoek voor het onderwijs

Jan de Boer en Esther SteenbeekPlanting



‘We zagen kinderen veel met games spelen. Het maakt niet uit hoe moeilijk ze zijn, ze 
gaan er helemaal in op. Zo kwamen we op het idee om samen met een bedrijf een game 
te maken waarmee kinderen het lezen op een aantrekkelijke manier kunnen oefenen. 
Maar we liepen al snel vast. Ik ben toen op internet naar informatie gaan zoeken en 
kwam uit bij Esther Steenbeek-Planting van de Radboud Universiteit Nijmegen.’ 

De Boer zocht contact met Steenbeek-Planting, onderzoeker leesprocessen en leesoefe-
ning. Ze was direct enthousiast over zijn idee. Samen met Boot en De Boer ontwikkelde 
ze de app Letterprins voor beginnende lezers. In de app helpt het kind de prins naar het 
kasteel te gaan door letters, woordjes en zinnen te oefenen. Elke keer als een kind dat 
goed heeft gedaan, bereikt hij een volgend level en komt de prins dichter bij het kasteel. 
De ouders bedachten de verhaallijn en Steenbeek-Planting zorgde voor de wetenschap-
pelijke basis. 

Flitsen
Voor haar proefschrift onderzocht Steenbeek-Planting of kinderen beter leren lezen als 
ze oefenen met woordjes die ze al goed kennen. ‘Het idee is dat eerst de basisregels van 
het lezen moeten inslijpen voordat kinderen gaan oefenen met woorden die ze moeilijk 
vinden’, aldus Steenbeek-Planting. 

‘Tijdens mijn onderzoek liet ik kinderen met een computerprogramma woordjes flitsen, 
dat is snel woordjes lezen. Flitsen dwingt kinderen een woord als geheel te zien, ze heb-
ben geen tijd om de woorden te spellen.’ Dat wordt ook toegepast in Letterprins. De app 
speelt in op het leesniveau van het kind. Als dat veel woorden goed hardop voorleest, 
gaat het programma sneller. 

Steenbeek-Planting maakte bij het ontwikkelen van de app ook gebruik van de kennis 
van andere onderzoekers. Zo heeft haar collega neurowetenschapper Mark Noordenbos 
onderzoek gedaan naar welke letters kinderen als eerste leren. ‘Verder heb ik de kennis 
uit onderzoek naar woordenschatoefening gebruikt’, zegt Steenbeek-Planting. ‘Kinderen 
moeten de woorden niet alleen kunnen lezen, maar ze ook begrijpen. En ze moeten de 
woorden snappen als ze in een zin voorkomen. Om dat te testen, gebruikte ik in mijn 
onderzoek zinnen als “de soep ruikt oren”. Kinderen moesten aangeven of zulke zinnen 
klopten. Ze vonden dat extreem grappig.’ 

Al deze elementen komen terug in de app. Het spel kent twaalf levels die opklimmen in 
moeilijkheidsgraad. Het eerste level begint met letters, dan komen eenvoudige woord-
jes die steeds moeilijker worden, vervolgens de betekenis van de woorden en ten slotte 
de gekke zinnetjes. 

Alfabetiseringsprijs
 ‘Dat er ook iets van begrijpend lezen in de app moest komen, had ik zelf nooit bedacht’, 
zegt Jan de Boer. ‘Ik wist überhaupt niet dat deze hele wereld van onderzoek naar lezen 
bestond. Het was een prettige samenwerking waarin iedereen zijn eigen expertise mee-
bracht: het gamebedrijf weet hoe je een app aantrekkelijk moet maken, de wetenschap-
per zorgt voor de wetenschappelijke achtergrond en wij als ouders weten hoe je een 
kind motiveert.’   >



Letterprins is in 2013 beloond met de Nationale Alfabetiseringsprijs. Stichting Kennisnet 
liet door de Radboud Universiteit onderzoek doen onder zestig kinderen in het speciaal 
basisonderwijs die de app gebruikten. De resultaten waren positief: kinderen die met de 
app speelden, gingen sneller vooruit dan kinderen die op de gewone manier leesonder-
wijs kregen. Bovendien werden ze zelf gemotiveerder om te lezen. 

Stickertjes
‘Het is overigens niet de bedoeling dat een kind alleen in een hoekje gaat zitten gamen’, 
vertelt Steenbeek-Planting. De app bevat spelletjes die het kind samen met de ouders 
moet doen. En het kind krijgt een beloning als het iets goed heeft gedaan, in de vorm 
van sterretjes, stickers of een filmpje dat de ouders of de leerkracht van te voren hebben 
opgenomen. Steenbeek-Planting: ‘Dat laatste maakt het persoonlijker; kinderen voelen 
hierdoor dat ouders en leerkrachten betrokken zijn bij hun ontwikkeling.’

Letterprins is nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor kinderen met leesproblemen, maar 
voor alle kinderen. De app kan zowel thuis als in het onderwijs worden gebruikt. Letter-
prins is sinds augustus 2013 te koop via de Appstore. 

Esther Steenbeek-Planting: ‘Het geeft veel voldoening dat mijn onderzoeksresultaten 
tot zo’n concrete toepassing hebben geleid. Dat lukte niet direct. Toen ik mijn proef-
schrift had afgerond, zocht ik contact met een bureau om te kijken welk nut mijn bevin-
dingen konden hebben voor de praktijk. Daar kwam weinig uit. Dus toen Jan de Boer en 
Mirella Boot mijn hulp vroegen, dacht ik: dit is het!’ •
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