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Inleiding 

 
Sinds 2011 wordt er in het onderwijs meer digitaal leermateriaal gebruikt, blijkt uit de leermiddelenmonitor 15/16 (SLO, 2016). Het gebruiksaandeel van digitale leermiddelen is gestegen 
van 23 procent in 2010-2011 naar 31 procent in 2015-2016 in het primair onderwijs (po) en van 26 procent in 2010-2011 naar 32 procent in 2015-2016 in het voortgezet onderwijs (vo). 
Bijscholing en een betere infrastructuur zijn de belangrijkste factoren bij de toename in het gebruik. Op een ruime meerderheid van de scholen in po en vo is sprake van 
leermiddelenbeleid. Hierbinnen is toenemende aandacht voor de inzet van digitale leermiddelen. 
Ook het onderzoek in de effectiviteit van digitale leermiddelen neemt gestaag toe. Er is echter nog geen handzaam overzicht van digitale leermiddelen die bewezen effectief zijn, waardoor 
het vinden van deze leermiddelen niet gemakkelijk is voor leraren. Bij het groeiend aanbod aan digitale leermiddelen en het veelvuldig gebruik ervan door leraren als aanvulling op de 
methode is het van belang dat leraren de juiste keuzes weten te maken. Deze handreiking is geschreven om leraren daarbij te helpen. 

 
Omdat de methode bij ongeveer 80 procent van de leraren in het po en vo het belangrijkste hulpmiddel is bij het vormgeven van het onderwijs (SLO, 2016), is gezocht naar evidentie van 
digitale leermiddelen die bij methoden worden geleverd. Naast de methode gebruiken leraren ook vaak aanvullende, zogenoemde methodeonafhankelijke, leermiddelen en ICT- 
hulpmiddelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften bij taal. Methodeonafhankelijke leermiddelen gebruiken leraren voornamelijk als extra oefenmateriaal voor leerlingen die 
dat nodig hebben (om de differentiatiemogelijkheden te vergroten) en om nieuwe leerstof uit te leggen en te demonstreren (bijvoorbeeld een filmpje van de werking van het hart).  
Dit laatste hangt ook samen met een duidelijke toename in het gebruik van digitale schoolborden, vooral in het PO. Het is daardoor eenvoudiger geworden om lessen te verrijken met 
beeldmateriaal van Schooltv of YouTube. Daarnaast zetten leraren steeds vaker digitale hulpmiddelen in bij bijvoorbeeld leerlingen met dyslexie als ondersteuning bij lezen en/of spelling. 
Leraren gebruiken digitaal leermateriaal vooral om het onderwijs beter te organiseren, nieuwe werkvormen (op het gebied van samenwerken en zelfstandig leren) en evaluatievormen (zoals 
digitaal portfolio) te kunnen gebruiken en intensievere communicatie tussen henzelf en leerlingen mogelijk te maken. Hoewel het gebruik van digitale leermiddelen in het VO en PO is 
toegenomen in de afgelopen vijf jaar geven veel leerkrachten aan ondersteuning te willen bij het zoeken naar digitale leermaterialen (SLO, 2016). 

 
 

De leermiddelen in deze handreiking zijn geordend naar de taaldomeinen: 
1. Lezen (beginnende geletterdheid, technisch, begrijpend en studerend lezen) 
2. Schrijven (beginnende geletterdheid, spellen, stellen en grammatica) 
3. Spreken (inclusief woordenschat) 
4. Luisteren 
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Werkwijze 
 

Er is een aparte inventarisatie van digitale (hulp)middelen voor PO versus VO gedaan. Voor het achterhalen van effectiviteitsonderzoeken zijn de volgende bronnen geraadpleegd (in de 
genoemde volgorde): 
1. Uit de databank taalunieversum onderzoek taalonderwijs (1969-2016) zijn m.b.v. de zoektermen ‘onderwijsleermateriaal’ en ‘ICT’ onderzoeken vanaf 2000 geselecteerd (ouder = 

gedateerd; in totaal 30 hits voor PO en 4 hits voor VO). Zie  http://taalunieversum.org/onderwijs/onderzoek/databank. 
2. Artikelen van  http://taalunieversum.org/onderwijs/tijdschriften/archief. 
3. De Digitale Taallijn uit: Bontje, D., Broekhof, K., Cohen de Lara, H. & De Roode, N. (2009). Review van digitaal materiaal voor taalonderwijs op de Basisschool. Zoetermeer: Kennisnet. 
4. Onderzoek ICT-gebruik bij dyslexie (PiCarta en Internet). 
5. Handreiking ICT-hulpmiddelen bij lezen en spellen in het S(B)O (PO-raad) 
6. Onderzoek in de praktijk: wat werkt nu echt? Experimenten met ICT in het basisonderwijs (Kennisnet) 
7. Inventarisatie van digitaal leermateriaal door Kennisnet (http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/inventarisatie/po/taalenlezen) 
8. Databank onderzoek van Kennisnet (http://onderzoek.kennisnet.nl/naar-de-onderzoeken) en de 4W-uitgaven van Kennisnet 
9.  Sneeuwbalmethode: doorzoeken van citaties en referenties van gevonden artikelen  
10.  Doorzoeken van persoonlijke websites van taal-/leeswetenschappers in Nederland 
11.  Onderzoek van wetenschappelijke databases (i.e. ERIC) en van Google Scholar. Verschillende combinaties van de volgende zoektermen (zowel in het Engels als in het Nederlands) zijn 

gebruikt: (digitale) interventie, lezen, spelling, taal, schrijven, spreken, luisteren, digitale leermiddelen.  
 
 
 
  

http://taalunieversum.org/onderwijs/onderzoek/databank
http://taalunieversum.org/onderwijs/tijdschriften/archief
http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/inventarisatie/po/taalenlezen
https://webmail.tsedu.nl/OWA/redir.aspx?C=65ffd375d5814ecc9cf16ab0159fee96&amp;URL=http%3a%2f%2fonderzoek.kennisnet.nl%2fnaar-de-onderzoeken


Handreiking digitale leermiddelen taal in po en vo 
 

3 

Digitale (hulp)middelen voor PO 
 

•  Methode gebonden digitale leermiddelen 
•  Methodeonafhankelijke digitale leermiddelen 
•  Digitale hulpmiddelen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 
 
 
 
 (sub) 
domein 

onderzoeksvraag/ 
middel/werkvorm 

resultaat doelgroep publicatie toepassing 

Spreken 
Luisteren 

Effect digitale 
prentenboeken op 
verhaal- en taakbegrip bij 
kleuters met een 
taalachterstand. 

- Grotere receptieve en productieve 
WS bij digitale prentenboeken met 
animaties (leerwinst van 5-6 
woorden in minder dan een half uur 
t.o.v. 2-3 woorden die kinderen 
gemiddeld per dag erbij leren). 
- Meer verhaalbegrip bij digitale 
prentenboeken met animaties (t.o.v. 
statische prentenboeken). 
- Herhaling van het verhaal van 
tenminste vier keer is nodig om deze 
effecten te halen. 
- Naast WS en verhaalbegrip ook 
effect op denkontwikkeling (oorzaak-
gevolg relaties, kennis van de wereld, 
betekenis van lastige (functie-) 
woorden (want, doordat enz.). 

NT2 kleuters Verhallen, M.J.A.J. & Bus, A.G. (2010). 
Low-income immigrant pupils learning 
vocabulary through digital picture 
storybooks. Journal of Educational 
Psychology, 102(1), 54-61. 
 
Zie ook: 
Verhallen, M.J.A.J., Bus, A.G. & Jong, 
M.T. de (2004). Elektronische boeken in 
de vroegschoolse educatie. Amsterdam: 
Stichting Lezen. Beschikbaar 
op. www.lezen.nl 

Levende boeken (onderdeel van Bereslim) 
 
Zie ook: Fundels, bundels vol fun. Klassieke 
prentenboeken krijgen een interactieve online 
variant, met als doel het taalgevoel van jonge 
kinderen te stimuleren. Twee jaar na de 
lancering in de Vlaamse bibliotheken 
veroveren Fundels de rest van Europa. Sinds 
december 2011 zijn ze ook in Nederland 
beschikbaar. De digitalisering van het 
prentenboek gaat volledig uit van het verhaal 
en de personages in het boek. Iedere Fundel 
bestaat uit zes 'hoeken': (1) de kijkhoek (een 
geanimeerde versie van het boek); (2) de 
leeshoek (het prentenboek wordt per pagina 
voorgelezen); (3) de activiteitenhoek 
(allerhande activiteiten in papieren vorm, 
versjes en doolhoven); (4) de tekenhoek 
(kinderen maken hun eigen verhaal met 
figuren en afbeeldingen uit het boek, 
aangevuld met persoonlijke creaties); (5) de 
spelletjeshoek (spelletjes, maar met een 
educatieve toets); (6) de auteurshoek (vertelt 
wie de auteur/illustrator van het verhaal is en 
welke andere boeken hij of zij nog meer 
creëerde). In: L. Vandoorne,  De wereld van Het 
Jonge Kind. jaargang 2012, nummer 10. 

 

http://www.lezen.nl/
http://taalunieversum.org/onderwijs/tijdschriften/22/de_wereld_van_het_jonge_kind/
http://taalunieversum.org/onderwijs/tijdschriften/22/de_wereld_van_het_jonge_kind/
http://taalunieversum.org/onderwijs/tijdschriften/22/de_wereld_van_het_jonge_kind/
http://taalunieversum.org/onderwijs/tijdschriften/22/de_wereld_van_het_jonge_kind/
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Spreken 
Luisteren 

Multimedia prenten-
boeken (video-
prentenboeken) 

Beter in verhaalbegrip, WS (recept. 
en prod.), taalverwerving (syntax) 

NT1 kleuters 
(taalzwak) 

Verhallen, M.J.A.J. (2009). Video 
Storybooks as a Bridge to Literacy 
(proefschrift). Leiden: Universiteit 
Leiden. 

 

Spreken 
Luisteren 

Effecten op verhaal-
begrip bij traditioneel 
voorgelezen boeken (1) 
vs. audiovisueel 
aangeboden boeken via 
de computer (2).  
Twee varianten in 
tweede conditie: 2a. 
alleen toegang tot het 
verhaal, 2b. verhaal + 
gerelateerde 
computerspelletjes. 
Verhaal werd zes keer 
aangeboden. Post-tests: 
navertellen van het 
verhaal, letterkennis, 
woordherkenning, 
woordschrijven en eigen 
naam schrijven. 

- Elektronische boeken stimuleren 
verhaal- en taalbegrip, vooral als 
leerlingen al enige interesse in 
verhalen hebben ontwikkeld. 
- Elektronische boeken vervangen 
niet de leerkracht en het 
prentenboek op papier. Een 
combinatie van de drie is het meest 
effectief. 
- Levende boeken worden gezien als 
nuttige en aantrekkelijke 
ondersteuning van het lezen en 
voorlezen. 

Groep 1 en 2 De Jong, M.T. (2002). Little Flatfoot goes 
digital. Computer mediated stories and 
emergent literacy (proefschrift). Leiden: 
Universiteit Leiden. 
 
 
Zie ook: 
Broekhof, K. & Cohen de Lara, H. (2007). 
Levende boeken: Praktische suggesties 
voor het werken met Levende Boeken op 
school en thuis. Zo werkt dat! Utrecht: 
Sardes. 
 
Broekhof, K. (2011). Woordenschat- 
ontwikkeling – Digitale prenten-boeken. 
De wereld van Het Jonge Kind, 38 (10), 
40-42. 

BereslimmeBoeken Levende boeken 
(www.bereslim.nl)  
 
WePboek (www.wepboek.nl): voor taal-
stimulering bij kinderen van twee tot vijf jaar. 
Twintig prentenboeken met thema's, die nauw 
aansluiten bij de belevingswereld van peuters 
en kleuters. Op basis van die prentenboeken 
zijn animaties gemaakt, waardoor de 
woordenschat van het kind wordt vergroot en 
de verhaallijn beter wordt begrepen. In:  
J. Hofmans, De wereld van Het Jonge 
Kind. jaargang 2010, nummer 5. 
 
www.schooltv.nl: geanimeerde prenten-
boeken in Het Zandkasteel, Koekeloere.  
Zie ook: Leesdas voor groep 3 en 4. 
 

Spreken 
Luisteren 

Effectiviteit van 
elektronische boeken 
(versus boeken op 
papier) op ontluikend 
verhaalbegrip. 

Geen meerwaarde elektronische 
boeken t.o.v. papieren boeken die 
worden voorgelezen. Hooguit 
meerwaarde in een context waarin 
óók wordt voorgelezen door een 
volwassene. 

Groep 1 Jong, M. de & Bus, A. (2004). The 
efficacy of electronic books in fostering 
kindergarten children's emergent story 
understanding. Reading Research 
Quarterly, 39(4), 378-393. 

 

Spreken 
Luisteren 

Het Expertisecentrum 
Nederlands onderzoekt 
de effecten van de game. 

? kleuters Bruggink, M., Ten Brummelhuis, M., 
Schuurs, U. & Prins, S. (2001). 
Taalstimulering met serious games. De 
wereld van Het Jonge Kind. nr. 10. 
 
Zie ook: 
Gijsel, M. (2009). Mijn naam is Haas. De 
wereld van Het Jonge Kind, nr. 9. 

Mijn naam is Haas 
(www.mijnnaamishaas.nl) 
 
Op pad met Haas: een serious game voor 
jonge kinderen. Kinderen hebben zelf invloed 
op het verloop van het verhaal en leren 
spelenderwijs nieuwe woorden. 

Luisteren Computerprogramma’s 
van grote educatieve 

 Groep 1-2 Bontje, D., Broekhof, K., Cohen de Lara, 
H. & De Roode, N. (2009). Review van 

Schatkist met de muis 
(www.veiliglerenlezen.nl) 

http://www.bereslim.nl/
http://www.wepboek.nl/
http://taalunieversum.org/onderwijs/tijdschriften/22/de_wereld_van_het_jonge_kind/
http://taalunieversum.org/onderwijs/tijdschriften/22/de_wereld_van_het_jonge_kind/
http://taalunieversum.org/onderwijs/tijdschriften/22/de_wereld_van_het_jonge_kind/
http://www.schooltv.nl/
http://www.mijnnaamishaas.nl/
http://www.veiliglerenlezen.nl/
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uitgeverijen op 
effectiviteit bekeken 
o.b.v. criterialijst. 

digitaal materiaal voor taalonderwijs op 
de Basisschool. Zoetermeer: Kennisnet. 
 

 
Taalverhaal 
(www.taalverhaal.nl) 
 
Bereslimme boeken 
 
Levende boeken 

Luisteren Computerprogramma’s 
van grote educatieve 
uitgeverijen op 
effectiviteit bekeken 
o.b.v. criterialijst. 

 Groep 3 Bontje, D., Broekhof, K., Cohen de Lara, 
H. & De Roode, N. (2009). Review van 
digitaal materiaal voor taalonderwijs op 
de Basisschool. Zoetermeer: Kennisnet. 

Veilig Leren Lezen 
(www.veiliglerenlezen.nl) 
 
Taalverhaal 
(www.taalverhaal.nl) 

Luisteren Computerprogramma’s 
van grote educatieve 
uitgeverijen op 
effectiviteit bekeken 
o.b.v. criterialijst. 

 Groep 4-8 Bontje, D., Broekhof, K., Cohen de Lara, 
H. & De Roode, N. (2009). Review van 
digitaal materiaal voor taalonderwijs op 
de Basisschool. Zoetermeer: Kennisnet. 

Goed gelezen! 
(www.malmberg.nl) 
 
Tekst verwerken (groep 4-5) 
(www.noordhoffuitgevers.nl) 

Spreken 
Luisteren 
(WS) 

Effect ‘Schatkist met de 
muis’ op WS bij kleuters. 

Flinke vooruitgang in woordenschat 
bij NT1 en NT2 kleuters in groep 1 en 
2. Kinderen uit het speciaal 
basisonderwijs werken met plezier 
met dit programma, kunnen hun 
aandacht een kwartier lang goed bij 
het programma houden en gaan 
duidelijk vooruit. 

NT1 kleuters 
NT2 kleuters 
BAO en SBO 
Groep 1 en 2 

Segers, E. & Mommers, C. (2004). 
Computerprogramma's en 
taalontwikkeling van kleuters. De wereld 
van Het Jonge Kind, 31(8), 250- 
252. 
[Dit is een samenvatting van artikelen.  
 
Zie ook:  
proefschrift van Segers, 2003] 

Schatkist met de muis 
(www.veiliglerenlezen.nl) [Dit programma 
streeft vier doelen na: kennismaken met 
boeken en verhalen, uitbreiden van de 
woordenschat, fonologisch bewustzijn 
stimuleren, kennismaken met geschreven 
taal.] 
 
Bas gaat digitaal 
(Jongbloed uitg.) 
 
Leessleutel groep 1-2 
(www.malmberg.nl) 
 
Leeslijn groep 1-2 
(www.leeslijn.nl) 
 
Taalverhaal 
(www.taalverhaal.nl) 

Spreken 
Luisteren 
(WS) 

Effect adaptief en 
interactie computer-
programma WS voor NT2 

Kleuters in groep 1 en 2 boekten 
beide vooruitgang na een training 
van 75 tot 90 minuten. De oudste 

NT 2 kleuters 
Groep 1 en 2 

Segers, E., Verhoeven, L., Boot, I., 
Berkers, I. & Vermeer, A. (2001). ICT- 
ondersteuning van de woordenschat van 

Schatkist met de muis 
(www.veiliglerenlezen.nl) 

 

http://www.taalverhaal.nl/
http://www.veiliglerenlezen.nl/
http://www.taalverhaal.nl/
http://www.malmberg.nl/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/
http://www.veiliglerenlezen.nl/
http://www.malmberg.nl/
http://www.leeslijn.nl/
http://www.taalverhaal.nl/
http://www.veiliglerenlezen.nl/


Handreiking digitale leermiddelen taal in po en vo 
 

6 

kleuters. kleuters gingen meer vooruit dan de 
jongste kleuters. Voorkennis en 
hoeveelheid oefening op de 
computer is van invloed op de 
leerwinst. Belangrijkste conclusie: 
jonge kinderen zijn in staat om 
zelfstandig hun WS uit te breiden 
met een adaptief en interactief 
computer-programma dat gerichte 
hulp en feedback geeft. 

allochtone kleuters. Pedagogische 
Studiën,78 (5), 287-297. 
 

Woordenstart 
(www.woordenstart.nl) 
 
Muiswerk woorden 1-2-3 
(www.muiswerk.nl) 

Spreken 
Luisteren 
(WS) 

Effect van multitouch-
tafel met Schatkist 
woordenschat (liggend 
digibord met 
touchscreen) op de ICT-
vaardigheden en 
taalprestaties bij kleuters 
in groep 2. 

Bij experimentele (n=18) en 
controlegroep (n=20) effect op 
taalvaardigheid (TAK); grootste 
effect bij groep die met de 
multitouch-tafel heeft gewerkt (E-
groep). Verder positieve effecten op 
motivatie, zelfstandig werken en 
samenwerken. 

Groep 2 Heemskerk, I., Meijer, J., van Eck, E., 
Volman, M. & Karssen, M. (2011). EXPO 
II. Experimenten met ICT in het PO 
(hoofdstuk 1). Tweede tranche. 
Amsterdam: Kohnstamm Instituut. 

Schatkist woordenschat op multitouch-
tafel (www.veiliglerenlezen.nl) 

Spreken 
Luisteren 
(WS) BG 

Effect van Bas gaat digi-
taal en Schatkist 
woordenschat op 
skoolmates bij kleuters. 

Kleuters die werken met skoolmates 
en de software Bas gaat digi-taal 
(n=25) verbeteren hun 
taalvaardigheid (TAK, TvK en WS-
toets) even goed als leerlingen die op 
een reguliere manier aan taal werken 
(n=25). Effect op zelfstandig werken 
en motivatie. 

Groep 2 Heemskerk, I., Meijer, J., van Eck, E., 
Volman, M. & Karssen, M. (2011). EXPO 
II. Experimenten met ICT in het PO 
(hoofdstuk 2). Tweede tranche. 
Amsterdam: Kohnstamm Instituut. 

Bas gaat digi-taal 
Schatkist woordenschat 
 

Spreken 
Luisteren 
(WS) 

Computerprogramma’s 
van grote educatieve 
uitgeverijen op 
effectiviteit bekeken 
o.b.v. criterialijst. 

 Groep 3 Bontje, D., Broekhof, K., Cohen de Lara, 
H. & De Roode, N. (2009). Review van 
digitaal materiaal voor taalonderwijs op 
de Basisschool. Zoetermeer: Kennisnet. 

Leessleutel groep 3 
(www.malmberg.nl) 
 
Veilig leren lezen – groep3  
(www.zwijsen.nl) 
 
Taalverhaal 
(www.taalverhaal.nl) 
 
Muiswerk woorden 1-2-3 
(www.muiswerk.nl) 

  

http://www.woordenstart.nl/
http://www.muiswerk.nl/
http://www.veiliglerenlezen.nl/
http://www.malmberg.nl/
http://www.zwijsen.nl/
http://www.taalverhaal.nl/
http://www.muiswerk.nl/
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Spreken 
Luisteren 
(WS) 

Computerprogramma’s 
van grote educatieve 
uitgeverijen op 
effectiviteit bekeken 
o.b.v. criterialijst. 

 Groep 4-8 Bontje, D., Broekhof, K., Cohen de Lara, 
H. & De Roode, N. (2009). Review van 
digitaal materiaal voor taalonderwijs op 
de Basisschool. Zoetermeer: Kennisnet. 

Goed gelezen! 
(www.malmberg.nl) 
 
Taal actief - WS 
(www.malmberg.nl) 
 
Taaljournaal - WS 
(www.malmberg.nl) 
 
Taal op maat – taal  
(www.noordhoffuitgevers.nl) 
 
Taalverhaal 
(www.taalverhaal.nl) 
 
Woordenschat taal/lezen bij Zin in Taal / 
Taal in beeld / Ondersteboven van lezen / 
Tussen de regels (www.zwijsen.nl) 
 
Muiswerk woorden 1-2-3 
(groep 4-6) 
 
Muiswerk uitdrukkingen 
(groep 8) (www.muiswerk.nl) 

Spreken 
Luisteren 
(WS) 

Effect van zelfgemaakte 
woordenschatlessen bij 
Taalverhaal op het 
digibord. 

Na 4 maanden grotere effecten op 
WS in de E-groep (n=44) dan in de  
C-groep (n=22). Korte termijn-
effecten op motivatie. 

Groep 6 en 7 Heemskerk, I., Meijer, J., van Eck, E., 
Volman, M. & Karssen, M. (2011). EXPO 
II. Experimenten met ICT in het PO 
(hoofdstuk 6). Tweede tranche. 
Amsterdam: Kohnstamm Instituut. 

Zelfgemaakte lessen bij Taalverhaal 

Spreken 
Luisteren 
(WS) 

Effect van het ‘digitale 
klaslokaal’, ontwikkeld in 
Classroom Suite uit 
KLINc. 

Dit onderzoek is uitgevoerd op een 
school voor leerlingen met een 
auditieve, communicatieve en 
verstandelijke beperking. De 
onderzoeksgroep bestond uit 9 
leerlingen. In het digitale klaslokaal 
werkten de leerlingen aan woorden-
schatontwikkeling. Het merendeel 
van de leerlingen gaat vooruit in 
woordenschat en motivatie. 

SO (cluster2) Scheltinga, F., Gijsel, M., Netten, A. 
(2012). EXSO. Experimenten in het 
Speciaal Onderwijs (hoofdstuk 5). 
Zoetermeer: Kennisnet. 

Classroom Suite 

http://www.malmberg.nl/
http://www.malmberg.nl/
http://www.malmberg.nl/
http://www.taalverhaal.nl/
http://www.zwijsen.nl/
http://www.muiswerk.nl/
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Spreken 
Luisteren 
(WS) 

Effect van Taaltreffers 2 
op de woordenschat-
ontwikkeling in de 
bovenbouw van het 
basisonderwijs. 

Taaltreffers is een educatieve online 
taalgame met bijbehorende 
lesbrieven, bedoeld om de 
woordenschat van leerlingen in de 
bovenbouw van het basisonderwijs 
te vergroten. Zowel de game als de 
lesbrieven zijn ontworpen aan de 
hand van het viertaktmodel van 
Verhallen & Verhallen. Taaltreffers 2 
lijkt in combinatie met de lesbrieven 
een aantrekkelijke en effectieve 
leeromgeving te zijn voor 
woordenschatonderwijs in de 
bovenbouw van het basisonderwijs, 
zowel qua leereffect als 
tevredenheid van de leerkrachten. 
Dit laatste is een belangrijke 
voorwaarde voor een succesvolle 
implementatie van Taaltreffers. 

Groep 6 - 8 Heitink, M., Fisser, P., Bom, M. & Voogt, 
J. (2012). Het effect van de serious game 
Taaltreffers op de woordenschat van 
leerlingen in groep 6, 7 en 8. Enschede: 
UT i.o.v. Kennisnet. 

Taaltreffers 
(www.taaltreffers.nl) 

Spreken/ 
Luisteren 
(WS) 

Ontwikkeling en toetsing 
van het programma 
Taalzee 

Taalzee is een adaptief 
taalprogramma. Kinderen oefenen 
op hun eigen niveau met taal. 
Leerkrachten kunnen aan de hand 
van Taalzee meer inzicht krijgen in de 
taalontwikkeling van leerlingen. Het 
programma is ontwikkeld door de 
Universiteit van Amsterdam; Meer 
onderzoek is nog nodig naar 
remediërende effecten van Taalzee. 

4 – 18 jaar Zie voor meest recente publicaties: 
https://www.oefenweb.nl/onderzoek/ 

 
Bouwman, M., & Van der Maas, H. L. J. 
(2013). Taalzee illustratief voor de 
toekomst van het onderwijs. Tijdschrift 
voor Remedial Teaching, 21(1), 24 – 26.  
 
Zie ook: 
https://dacy05xd9l80o.cloudfront.net/w
pcontent/uploads/2013/02/LBRT-
Taalzee.pdf?a494a1 

Oefenweb: 
https://www.oefenweb.nl/ 

 
Taalzee: 
www.taalzee.nl 

Spreken/
Luisteren 
(WS) 

Onderzoek naar de 
effecten van het lezen 
van (interactieve) 
geanimeerde e-boeken 
op de ontwikkeling van 
woordenschat. 

Effecten op woordleren werden 
getest in vier verschillende condities: 
statische boeken, geanimeerde 
boeken, interactieve geanimeerde 
boeken en een controle groep. In 
één van de drie interventiegroepen 
las het kind vier verhalen (statisch, 
geanimeerd of interactief en 

4 – 6.5 jaar Smeets, D. J. H., & Bus, A. G. (2014). The 
interactive animated e-book as a word 
learning device for kindergartners. 
Applied Psycholinguistics. Advance 
online publication. 
doi:10.1017/s0142716413000556 

Toepassing: 
Diverse Nederlandse E-boeken: 
Tim op de tegels, Beer is op vlinder, Rokko 
krokodil, Bolder en de boot, Met opa op de 
fiets. 

http://www.taaltreffers.nl/
https://www.oefenweb.nl/onderzoek/
https://dacy05xd9l80o.cloudfront.net/wpcontent/uploads/2013/02/LBRT-Taalzee.pdf?a494a1
https://dacy05xd9l80o.cloudfront.net/wpcontent/uploads/2013/02/LBRT-Taalzee.pdf?a494a1
https://dacy05xd9l80o.cloudfront.net/wpcontent/uploads/2013/02/LBRT-Taalzee.pdf?a494a1
https://www.oefenweb.nl/
http://www.taalzee.nl/
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geanimeerd), vier keer per week, vier 
weken lang. In de controlegroep 
speelden kinderen in dezelfde 
periode spelletjes op de computer 
die niet gerelateerd zijn aan taal of 
lezen. Kinderen gaan het meest 
vooruit op woordenschat na het 
lezen van interactieve geanimeerde 
e-boeken. Het herhaald lezen van de 
e-boeken zonder begeleiding van 
volwassenen kan al effect hebben op 
de woordenschat. Hotspots kunnen, 
wanneer deze gericht zijn op de 
betekenis van moeilijke woorden, 
positief effect hebben op de 
woordenschat. 

Lezen en 
Schrijven 
(BG) 

PictoPal 
- ICT-ondersteunende 
leeromgeving m.b.t. 
beginnende 
geletterdheid, 
ontwikkeld door UT 

Verbeterde ontluikende lees- en 
schrijfvaardigheid 

NT1 Kleuters   
(4 en 5 jr) 

McKenney, S. & Voogt, J. (2009). 
Designing technology for emergent 
literacy: The PictoPal initiative. 
Computers & Education, 52, 719-729. 

PictoPal 

Lezen en 
schrijven 
(BG) 

Effect 
computerprogramma 
‘Letters in Beweging’ op 
letterkennis bij kleuters 
met een achterstand in 
alfabetische kennis. 

- Effect op letterkennis en 
decodeervaardigheden op de lang 
termijn (retentie effect tot eind 
groep 4). 
- Grotere effecten met online tutor 
dan zonder (tutor geeft adaptieve 
feedback en hulp). Computerspellen 
zonder hulp- en correctiesysteem 
zijn niet effectief. 
- Kinderen met aandachts-
problemen hebben baat bij 
geïndividualiseerde adaptieve 
instructie. 
Plak, Kegel, & Bus (2015) vinden dat 
sommige kinderen (genetisch) 
gevoelig zijn voor (positieve feedback 
in) interventies en daardoor hoger 

Groep 2 Van der Kooy-Hofland, V.A.C., Bus, A.G. 
& Roskos, K. (2012). Effects of a brief but 
intensive remedial computer 
intervention in a sub-sample of 
kindergartners with early literacy delays. 
Reading & Writing, 25, 1479 - 1497. 
 
Zie ook: 
Broekhof, K. & Cohen de Lara, H. (2008). 
Letters in Beweging. Onderzoek naar 
leerkrachtpercepties met betrekking tot 
het gebruik van het programma en de 
effecten op leerlingen. Utrecht: Sardes 
i.o.v. Kennisnet. 
Van der Kooy-Hofland, V.A.C. (2011). 
Differential Susceptibility to an Early 
Literacy Intervention (proefschrift). 

Letters in Beweging 
(www.bereslim.nl) 
 
Bas gaat digitaal 
(Jongbloed uitg.) 
 
De Leessleutel groep 1-2 
(www.malmberg.nl) 
 
Leeshuis – beginnend lezen 
(www.noordhoffuitgevers. nl) 
 
Schatkist met de muis 
(www.zwijsen.nl) 
 
Bereslimme boeken 
Levende boeken 

http://www.bereslim.nl/
http://www.malmberg.nl/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/
http://www.zwijsen.nl/
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scoren op tekstbegrip na afloop van 
de interventies Levende boeken en 
Letters in beweging dan kinderen 
zonder deze genetische basis.   
 
In het proefschrift van C. Kegel 
staan de minimale eisen voor 
computerprogramma Letters in 
Beweging om effectief te zijn 
(online tutor, adaptieve instructie). 

Leiden: Universiteit Leiden. 
 
Kegel, C. (2011). Differential 
Susceptibility in Education. Interaction 
between genes, regulatory skills, and 
computer games (proefschrift). Leiden: 
Universiteit Leiden. 
Plak R.D., Kegel C.A.T. & Bus A.G. 
(2015), Genetic differential 
susceptibility in literacy-delayed 
children: A randomized controlled trial 
on emergent literacy in kindergarten, 
Development and Psychopathology 
27(1): 69-79. 

 
Plak R.D., Kegel C.A.T & Bus A.G. 
(2014), Ontluikende geletterdheid 
stimuleren met digitale 
prentenboeken: verschillen tussen 
kleuters, Weten Wat Werkt en 
Waarom 2014(3): 22-29. 

 
Muiswerk leesstart 
(www.muiswerk.nl) 

Lezen en 
schrijven 
(BG) 

Klankletterkoppelingen 
aanleren met behulp van 
een computerprogramma 
waarin letter met plaatje 
wordt aangeboden en 
plaatje langzaam 
verdwijnt (conditie 1), 
plaatje blijft staan 
(conditie 2) vs. letter 
zonder plaatje (conditie 3) 

Beste resultaten bij conditie 1 
(plaatje verdwijnt langzaam). Geldt 
voor kleuters met goede en zwakke 

analysevaardigheden (1e klank 
losmaken van het woord). 

Groep 2 De Graaff, S., Verhoeven, L., Bosman, 
A.M.T. & Hasselman, F. (2007). 
Integrated pictorial mnemonics and 
stimulus fading: Teaching 
kindergartners letter sounds. British 
Journal of Educational Psychology, 
77(3), 519-539. 

Geen toepassing bekend. 

Lezen en 
schrijven 
(BG) 

Rijmen, analyse, 
synthese en letterkennis 
met behulp van 
computerprogramma 
‘Schatkist met de muis’ 

Geen effect op analyse en synthese. 
Effect op rijmen bij NT2 kleuters. 
Effect op letterkennis bij NT1 en NT2 
kleuters. Retentie-effect op 
leesvaardigheid in 
groep 3 (na 4 maanden onderwijs). 

NT1 en NT2 
kleuters 

Segers, E. & Verhoeven, L. (2005). Long-
term effects of computer training of 
phonological awareness in kindergarten. 
Journal of Assisted Learning, 21, 17-27. 

Schatkist met de muis 
(www.veiliglerenlezen.nl) 

  

http://doi.org/10.1017/S0954579414001308
http://doi.org/10.1017/S0954579414001308
http://doi.org/10.1017/S0954579414001308
http://doi.org/10.1017/S0954579414001308
http://doi.org/10.1017/S0954579414001308
http://doi.org/10.1017/S0954579414001308
http://doi.org/10.1017/S0954579414001308
http://www.muiswerk.nl/
http://www.veiliglerenlezen.nl/


Handreiking digitale leermiddelen taal in po en vo 
 

11 

Lezen en 
schrijven 
(BG) 

Deel 1: effect ‘Schatkist 
met de muis’ bij NT2 
kleuters op WS, 
verhaalbegrip, 
fonologisch bewustzijn 
(rijmen, analyse, 
synthese, 
grafeemkennis) 
Deel 2: effect en van 
spraakmanipulatie in 
een adaptief 
softwareprogramma op 
fonologische 
vaardigheden bij ESM 
kleuters 

Deel 1: 
- Effect op WS. 
- Groter effect op WS en 
verhaalbegrip wanneer verhalen 
voorgelezen zijn door leerkracht (vs. 
op computer). 
- Woordenschatspelletjes hebben 
alleen effect op methodeafhankelijke 
test (trend voor groep 2 op 
methodeonafhankelijke test). 
- Effect op rijmen en grafeemkennis 
Deel 2: 
- Geen meereffect spraakmanipulatie 
van normale spraak (vertraging, 
vervorming) op fonologische 
vaardigheden 
- Synthetische spraak heeft meer 
effect op woorddiscriminatie dan 
normale spraak. 
- Kleuters met een specifieke 
taalstoornis halen voordeel uit het 
werken met de computer om 
fonologische vaardigheden te 
verwerven. 

NT2 kleuters 
ESM kleuters 

Segers, E. (2003). Multimedia Support 
of Language Learning in Kindergarten 
(proefschrift). Nijmegen: Radboud 
Universiteit. 
 
Zie ook: 
Segers, E. & Verhoeven, L. (2004). 
Computer-supported phonological 
awareness intervention for kindergarten 
children with specific language 
impairment. Language Speech and 
Hearing Services in School, 35(3), 229-
239 

Schatkist met de muis 
(www.veiliglerenlezen.nl) 

Lezen 
(AL) 

Computerprogramma’s 
van grote educatieve 
uitgeverijen op 
effectiviteit bekeken 
o.b.v. criterialijst. 

 Groep 3 Bontje, D., Broekhof, K., Cohen de Lara, 
H. & De Roode, N. (2009). Review van 
digitaal materiaal voor taalonderwijs op 
de Basisschool. Zoetermeer: Kennisnet. 

De leessleutel groep 3 
(www.malmberg.nl) 
 
Leeshuis beginnend lezen 
(www.noordhoffuitgevers. nl) 
 
Leesladder 
(www.zwijsen.nl) 
 
Leeslijn – leesweg/leespad 
(www.leeslijn.nl) 
 
Veilig Leren Lezen 
(www.zwijsen.nl) 
 

http://www.veiliglerenlezen.nl/
http://www.malmberg.nl/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/
http://www.zwijsen.nl/
http://www.leeslijn.nl/
http://www.zwijsen.nl/
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Woordenhaai 
(www.woordenhaai.nl) 

Lezen 
(AL) 

Review van 74 studies 
tussen 1990 en 2002 
naar de effectiviteit van 
computerprogramma’s 
voor aanvankelijk lezen, 
gericht op: 
1. Fonologisch bewustzijn 
(15) 2. Woorden lezen 
met spraakfeedback (14) 
3. Woorden lezen met 
flitskaarttechniek (13). 4. 
Tekstlezen met 
spraakfeedback (12). 5. 
Luisterlezen (2). 6. 
Mixed of andere aanpak. 

De programma’s zijn over het 
algemeen effectief, maar het 
effect is niet erg groot. 
- grotere effecten in Engelse dan in 
Nederlandse studies (waarschijnlijk 
als gevolg van minder transparante 
orthografie -> meer training nodig). 
- relatie training vs. post-test: hoe 
meer overeenkomsten (teaching 
to the test), des te groter de 
effecten. 
- leerkrachtinstructie is niet 
vervangbaar door 
computerinstructie, maar 
aanvullend (voor extra inslijpen) 
- programma’s moeten wel een 
vorm van feedback bevatten om 
effectief te zijn. 

Groep 3/ 
grade 1 

Blok, H., R. Oostdam, R., Otter, M.E. & 
Overmaat, M. (2002). Computer- 
assisted instruction in support of 
beginning reading instruction: A review. 
Review of Educational Research, 72(1), 
101-130. 

Vrijwel alle computerprogramma’s voldoen, 
zolang de taak maar gericht is op fonologische 
vrdh., woord lezen of tekst lezen en er een 
vorm van directe feedback wordt gegeven. 

Lezen 
(AL) WS 

Review multimediale 
programma’s voor 
leerlingen met lees- 
problemen of 
taalachterstand 
(aanvankelijk lezen en 
woordenschat). 
De programma’s zijn 
beoordeeld o.b.v. 
inzichten vanuit: 
1. Onderwijskundig/ 
algemene didactiek;  
2. cognitieve 
psychologie;  
3. leesprocestheorie; 
4. orthopedagogiek; 
5. psycholinguïstiek/ 
taalverwerving 
Criteria waarop de 

Computerondersteuning bij AL helpt 
(bescheiden effect), ongeacht aard 
van het programma, groep 
leerlingen, intensiteit in gebruik. 
 
WS: één NL programma onderzocht: 
Schatkist met de muis (was toen nog 
maar net op de markt; is daarna flink 
doorontwikkeld). In het rapport staat 
wel een uitgebreid overzicht van 
evaluatievragen (p.66 en H.5) op 
basis waarvan woordenschat-
programma’s kunnen worden 
beoordeeld. Is wellicht goed 
bruikbaar voor docenten om nieuwe 
programma’s op te screenen. 

 Overmaat, M., Blok, H., Daalen- 
Kapteijns, M. & Otter, M.E. (2001). 
Multimediale programma's voor 
leerlingen met leesproblemen en 
taalachterstand. Amsterdam: SCO- 
Kohnstamm Instituut. 
 
Overlapt voor een deel met Blok, H.,  
R. Oostdam, R., Otter, M.E. & Overmaat, 
M. (2002). 

AL: 
1. Clusteren (is nu Flits 3: www.nib.nl) 
2. De Leessleutel (software bij de 
leesmethode; www.malmberg.nl) 
3. Luister maar 
(www.nib.nl) 
4. Veilig in Stapjes (nu Veilig Stap voor 
Stap; www.zwijsen.nl) 
5. Veilig leren lezen 
(www.zwijsen.nl) 
6. Leescircus (ThiemeMeulenhoff; 
bestaat niet meer) 
7. Leeshulp (ThiemeMeulenhoff; bestaat niet 
meer; nu software bij de methoden Leeslijn) 
 
WS: 
1. Schatkist met de muis 
(www.zwijsen.nl) 

http://www.woordenhaai.nl/
http://www.nib.nl/
http://www.malmberg.nl/
http://www.nib.nl/
http://www.zwijsen.nl/
http://www.zwijsen.nl/
http://www.zwijsen.nl/
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programma’s 
geëvalueerd zijn:  
Combineren van 
verschillende 
modaliteiten 
Adaptiviteit (rekening 
houdend met 
leerlingkenmerken) of 
drill- and-practice 
Gebruiksvriendelijkheid 
(leerling- en 
leerkrachtscherm) 
Voordoen, oefenen (met 
scaffolding, shaping en 
fading) en 
procesgerichte, 
onmiddellijke feedback 
(tijdens en/of direct na 
de taak) 
Betekenisvolle taken 
gekoppeld aan 
leerdoelen 
Opklimmend in 
moeilijkheidsgraad. 
Inbedding in leerlijn 
Mate van zelfsturing 
(met of zonder tutor, 
interactieve 
leeromgeving) 

Lezen Effect spraak bij tekst in 
digitale leeromgeving 

Het toevoegen van spraak aan tekst 
levert geen significant verschillende 
resultaten op tussen lezers die 
verschillen op technisch en 
begrijpend leesniveau en de 
moedertaal. NB: Hiervoor is veel 
tegenevidentie. 

 Milliano, I. de (2006). Addition of 
speech: supportive or disturbing for the 
reading process of youngsters? 
Toegepaste Taalwetenschap in 
Artikelen, nr. 75, 9-18. 

 

Lezen 
(AL) 

Effectonderzoek 
computerprogramma 
voor bevorderen van 

Training op leessnelheid heeft 
positief effect op woorden met 
verschillende orthografische 

Groep 3 Irausquin, R., F. Drent, F. & Verhoeven, 
L. (2005). Benefits of computer- 
presented speed training for poor 

Leesladder 
(www.veiliglerenlezen.nl) 
 

http://www.veiliglerenlezen.nl/
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automatisering 
leesproces. 

structuren (vergelijkbaar met de 
kaarten van DMT). 

readers. Annals of Dyslexia, 55(2), 246- 
265. 

Flits 3 
(www.nib.nl) 
 
Leeshulp 

Lezen Effectonderzoek 
computerprogramma 
(Leescircus?) op de 
leesvaardigheid van zeer 
zwakke lezers van MG-
leerlingen in het 
Mytylonderwijs. 

Vooruitgang in accuratesse en 
snelheid bij het lezen van 
willekeurig gekozen woorden uit het 
programma, eenvoudige, 
ongetrainde woorden, lezen van 
structuurrijen en spelling. 

MG-leerlingen 
(Mytyl) 

Eilers, W., Wesseling, R. &  Reitsma, P. 
(2000). Remediëring van leesproblemen 
met de computer. Een onderzoek met 
enkele leerlingen van een Mytylschool. 
Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, 
384-400. 

 

Lezen 
(VL) 

Computerprogramma’s 
van grote educatieve 
uitgeverijen op 
effectiviteit bekeken 
o.b.v. criterialijst. 

 Groep 4-8 Bontje, D., Broekhof, K., Cohen de Lara, 
H. & De Roode, N. (2009). Review van 
digitaal materiaal voor taalonderwijs op 
de Basisschool. Zoetermeer: Kennisnet. 

Estafette interactief 
(www.zwijsen.nl) 
 
Leeshuis - TL  
(www.noordhoffuitgevers. nl) 
 
Leesladder (groep 4-5)  
(www.zwijsen.nl) 
 
Lekker lezen 
(www.malmberg.nl) 
 
Woordenhaai 
(www.woordenhaai.nl) 

Lezen 
(BL) 

Computerprogramma’s 
van grote educatieve 
uitgeverijen op 
effectiviteit bekeken 
o.b.v. criterialijst. 

 Groep 3 Bontje, D., Broekhof, K., Cohen de Lara, 
H. & De Roode, N. (2009). Review van 
digitaal materiaal voor taalonderwijs op 
de Basisschool. Zoetermeer: Kennisnet. 

De leessleutel groep 3 
(www.malmberg.nl) 
 
Veilig Leren Lezen 
(www.zwijsen.nl) 

Lezen 
(BL) 

Computerprogramma’s 
van grote educatieve 
uitgeverijen op 
effectiviteit bekeken 
o.b.v. criterialijst. 

 Groep 4-8 Bontje, D., Broekhof, K., Cohen de Lara, 
H. & De Roode, N. (2009). Review van 
digitaal materiaal voor taalonderwijs op 
de Basisschool. Zoetermeer: Kennisnet. 

Goed gelezen! 
(www.malmberg.nl) 
 
Leeshuis begrijpend en studerend lezen 
(www.noordhoffuitgevers. nl) 
 
Tekst verwerken  
(www.noordhoffuitgevers. nl)) 
 

http://www.nib.nl/
http://www.zwijsen.nl/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/
http://www.malmberg.nl/
http://www.woordenhaai.nl/
http://www.malmberg.nl/
http://www.zwijsen.nl/
http://www.malmberg.nl/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/
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Taalverhaal 
(www.taalverhaal.nl) 
 
Muiswerk begrijpend lezen 1 en 2 
(www.muiswerk.nl) 

Lezen 
(BL) 

Effect van Muiswerk voor 
begrijpend lezen op 
skoolmates op de 
motivatie en lees-
prestaties van leerlingen 
in groep 5 en 6. 

Geen effecten op begrijpend lezen en 
een negatief effect op woordenschat 
in de E-groep (n=51; C-groep: n=48). 

Groep 5 en 6 Heemskerk, I., Meijer, J., van Eck, E., 
Volman, M. & Karssen, M. (2011). EXPO 
II. Experimenten met ICT in het PO 
(hoofdstuk 5). Tweede tranche. 
Amsterdam: Kohnstamm Instituut. 

Muiswerk begrijpend lezen 1 en 2 
(www.muiswerk.nl) 

Lezen 
(BL en 
WS) 

Effect van Boekie op de 
woordenschat-
ontwikkeling, 
leesvaardigheid en 
motivatie van leerlingen 
in groep 7 en 8. 

Met Boekie maken leerlingen online 
zelf een woordenboek met beeld, 
tekst en geluid. De E-groep (n=14) 
gaat sneller vooruit in begrijpend 
lezen dan de C-groep (n=22). WS 
groeit gedurende het onderzoek in de 
E-groep. Er is geen effect op 
motivatie. 

Groep 7 en 8 Heemskerk, I., Meijer, J., van Eck, E., 
Volman, M. & Karssen, M. (2011). EXPO 
II. Experimenten met ICT in het PO 
(hoofdstuk 7). Tweede tranche. 
Amsterdam: Kohnstamm Instituut. 

Boekie 
 

Lezen 
(BL) 

Overzicht van onderzoek 
naar effect van web 
quests op informatie-
verwerving en -werking. 

Web quests hebben een positieve 
invloed op: leermotivatie, 
tekstbegrip, interactie (meer gebruik 
van vaktaal), denkvaardigheden en 
kennis(re)constructie. 

PO Droop, M., Segers, E. & Blijleven, P. 
(2011). Wat weten we over….webquests. 
Leren van een gestructureerde 
zoekopdracht op het internet. 
Zoetermeer: Kennisnet. 

Webquests Blogquests 
Wikiquests Mobile quests 
www.webkwestie.nl  

Lezen 
Spellen 

1. Effect computer-
programma op lezen 
bij kleuters in groep 
2. Effect computer-
programma op spelling 
bij zwakke, 
gedemotiveerde lezers. 

1. Kleuters in groep 2 kunnen na +/- 
6 uur (in 4 mnd) computertraining 
even goed lezen (letterkennis, 
woorden en pseudowoorden lezen) 
als groep 3 leerlingen na 3 mnd 
instructie met de methode. 
2. Met spellingtraining op de 
computer (5 min. p.d., 3x p.w., 
gedurende een half jaar) ging de 
spellingvaardigheid en de motivatie 
vooruit (geen langetermijneffecten 
en geen generalisatie). 

Groep 2 
Zwakke lezers/ 
spellers s(b)o 
8-12 jaar 

Van Daal, V.H.P. & Reitsma, P. (2000). 
Computer-assisted learning to read and 
spell. Results from two pilot studies. 
Journal of Research in Reading, 23(2), 
181-193. 

Leescircus  
(ThiemeMeulenhoff; bestaat niet meer) 

Lezen 
Spellen 

Effect van Kurzweil op 
spellen, technisch lezen, 
begrijpend lezen en 

Dit onderzoek is uitgevoerd in SO en 
VSO cluster 2 (n=110). In het SO zijn 
de DMT, AVI en TBL afgenomen om 

SO groep 3 en 4 
SO groep 7 en 8 
VSO klas 1 en 2 

Heemskerk, I., Meijer, J., van Eck, E., 
Volman, M. & Karssen, M. (2011). EXPO 
II. Experimenten met ICT in het 

Kurzweil 

http://www.taalverhaal.nl/
http://www.muiswerk.nl/
http://www.muiswerk.nl/
http://www.webkwestie.nl/
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leesplezier. de effecten van Kurzweil na enkele 
maanden onderwijs te meten. 
Kurzweil heeft een positief effect op 
begrijpend lezen bij de E-groep. Er is 
geen sprake van meer leesplezier. 
 
NB: uit ander onderzoek is bekend 
dat Kurzweil te ingewikkeld is voor 
leerlingen in de onderbouw van het 
basisonderwijs. Dat blijkt ook uit de 
reacties van leraren in dit 
onderzoek. 

PO (hoofdstuk 11). Tweede tranche. 
Amsterdam: Kohnstamm Instituut. 

Lezen AL LeesRace is een adaptief 
leesprogramma dat als 
doel heeft om 
spelenderwijs de 
snelheid waarmee 
kinderen woorden lezen 
te verbeteren. 
Belangrijke aspecten 
binnen de interventie: 
de spelcomponent, het 
herhaaldelijk lezen van 
woorden, directe 
feedback van het 
computerprogramma en 
de focus op semantiek. 

Van Gorp, Segers en Verhoeven 
(2016) onderzochten het effect van 
een 5 uur durende LeesRace 
interventie (4x 15 minuten, 
verspreid over de periode van 5 
weken). Uit het onderzoek komt 
naar voren dat LeesRace effect heeft 
op de snelheid waarmee kinderen 
woorden decoderen. Kinderen 
hadden na afloop van de interventie 
een hogere leessnelheid op lijsten 
met ongetrainde woorden en 
pseudowoorden dan kinderen uit 
een vergelijkbare controlegroep. 

Groep 2 Van Gorp, K., Segers, E., & Verhoeven, L. 
(2016). Enhancing decoding efficiency in 
poor readers via a word identification 
game. Reading Research Quarterly. 
 
Zie ook: 
https://www.kennisnet.nl/artikel/de
-leesrace-effectieve-digitale-
interventie-voor-moeilijk-lezende-
kinderen/ 

Toepassing: 
LeesRace 
 

Lezen 
AL/BG 

Effecten van het 
leesprogramma Bouw!  
(trainen van o.a. 
foneembewustzijn, 
letterklankkoppelingen, 
grafemen, rijmen, 
decoderen) op de 
leesontwikkeling van 
zwakke lezers die het 
risico lopen op een 
leesachterstand. 

De interventie heeft een positief 
effect op de ontwikkeling van 
beginnende leesvaardigheden, het 
lezen van pseudowoorden en het 
vloeiend lezen (Regtvoort et al., 
2013). Zwakke lezers die het 
programma Bouw! succesvol hebben 
doorlopen scoorden na de 
interventie (in groep 2 en 3) hoger 
op maten voor leesvaardigheid (o.a. 
leesbegrip en leessnelheid) dan 
zwakke lezers uit een controle groep 

Groep 1, 2 en 3 Regtvoort, A., Zijlstra, H., & van der Leij, 
A. (2013). The effectiveness of a two-
year supplementary tutor-assisted 
computerized intervention on the 
reading development of beginning 
readers at risk for reading difficulties:  
a randomized controlled trial. Dyslexia, 
19(4), 256–
280, http://dx.doi.org/10.1002/dys.146
5. 
 
Zie ook: 

Toepassing:  
Bouw! 

 
Zie: http://www.lexima.nl/artikelen/product
info/bouw! 

http://dx.doi.org/10.1002/dys.1465
http://dx.doi.org/10.1002/dys.1465
http://www.lexima.nl/artikelen/productinfo/bouw!
http://www.lexima.nl/artikelen/productinfo/bouw!
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of zwakke lezers die het programma 
niet hebben afgerond. 
Taakoriëntatie is een belangrijke 
voorspeller voor effecten van deze 
leesinterventie. Kinderen raken op 
langere termijn meer bekend met 
het programma en kunnen zich 
daardoor beter op de taken 
concentreren. Ouders en vrijwilligers 
kunnen kinderen voldoende 
ondersteunen bij het uitvoeren van 
de interventie, wat maakt dat dit 
een kosteneffectieve interventie is 
(Zijlstra et al. 2014). 

Zijlstra, A. H., Koomen, H. M. Y., 
Regtvoort, A. G. F. M., & van der Leij, D. 
A. V. (2014). Effects of quantitative and 
qualitative treatment fidelity of an 
individualized computer-supported 
early reading intervention delivered by 
non-professional tutors. Learning and 
Individual Differences, 33, 55-62. 
 

Technisc
h lezen 

Onderzoek naar effecten 
van een adaptieve 
Leesapp Letterprins. Een 
app die ontwikkeld is op 
basis van drie 
elementen: adaptiviteit, 
motivatie verhogende 
elementen en evidence-
based oefeningen. 

Uit onderzoek van De Leeuw, Van de 
Ven, Weerdenburg, Löbel en 
Steenbeek-Planting (2014) komt 
naar voren dat SBO leerlingen na 
het gebruik van de app (naast 
regulier onderwijs) vooruit gaan op 
technische leesvaardigheden 
(leessnelheid en letterklank-
koppelingen). 

SBO leerlingen De Leeuw, L., Van de Ven, M., Van 
Weerdenburg, M., Löbel, A., & 
Steenbeek-Planting, E. (2014). Technisch 
lezen oefenen met een adaptieve 
leesapp. 4W: Weten wat werkt en 
waarom (Vol. 3). Geraadpleegd 
op http://4w.kennisnet.nl/artikelen/201
4/12/10/technisch-lezen-oefenen-met-
een-adaptieve-leesapp/ 
 
Zie ook: 
Steenbeek-Planting, E. G., Boot, M., de 
Boer, J. C., van de Ven, M., Swart, N. M., 
& van der Hout, D. (2013). Evidence-
based psycholinguistic principles to 
remediate reading problems applied in 
the playful app Letterprins: A 
perspective of quality of healthcare on 
learning to read. In: B. Schouten, S. 
Fedtke, T. Bekker, M. Schijven, & A. 
Gekker (Red). Games for Health. 
Proceedings of the 3rd European 
conference on gaming and playful 
interaction in health care (pp. 281-291). 
Wiesbaden: Springer.  

Toepassing:  
Leesapp Letterprins 

http://4w.kennisnet.nl/artikelen/2014/12/10/technisch-lezen-oefenen-met-een-adaptieve-leesapp/
http://4w.kennisnet.nl/artikelen/2014/12/10/technisch-lezen-oefenen-met-een-adaptieve-leesapp/
http://4w.kennisnet.nl/artikelen/2014/12/10/technisch-lezen-oefenen-met-een-adaptieve-leesapp/
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Schrijven 
(stellen) 

Meta-analyse 
onderzoeken 
schrijfvaardigheid 

Schrijven op de computer (t.o.v. 
schrijven op papier) positieve 
invloed op schrijfmotivatie, 
kwaliteit en lengte 
schrijfproduct. 

Bovenbouw 
basisschool 

Pullens, T., Van den Bergh, H., Herrlitz, 
W. & Den Ouden, H. (2009). Bij wijze van 
schrijven. Vonk, 39(1), 23-39. 

TiO-schrijven 
(www.tioschrijven.nl) 

Schrijven 
(stellen) 

Effect van TiO-schrijven 
op de schrijfvaardigheid 
van leerlingen in groep 8 

In dit onderzoek zijn de 
schrijfprestaties vergeleken van 186 
leerlingen van groep 8, die waren 
verdeeld in drie groepen. Groep 1 
schreef elke week m.b.v. TiO, Groep 
2 met pen en papier en Groep 3 
kreeg traditioneel schrijfonderwijs. 
Groep 1 ging in een schooljaar 
gemiddeld veel meer vooruit in 
stelvaardigheid 

Groep 8 Pullens, T. (2012). Bij wijze van schrijven. 
Effecten van computerondersteund 
schrijven in het primair onderwijs (proef-
schrift). Utrecht: Universiteit Utrecht. 

TiO-schrijven 
(www.tioschrijven.nl) 

Schrijven 
(stellen) 

Typen van een verhaal 
met tekstverwerker  
(vs verhaal schrijven op 
papier) 

Geschreven teksten zijn langer dan 
getypte; percentage spelfouten is in 
beide condities gelijk; getypte 
verhalen 
zijn kwalitatief beter. 

Groep 3 en 4 Huijgevoort, M. van (2008). Improving 
Beginning Literacy Skills by means of an 
Interactive Computer Environment 
(proefschrift, hoofdstuk 2). Nijmegen: 
Radboud Universiteit. 

 

Schrijven
(stellen) 

Meerwaarde van e-mail 
in leerconversaties op de 
basisschool 

Meer interactieve dialogen bij 
beurtelings antwoorden (C). 
Bij beurtelings antwoorden: meer  
e-mails verzonden, meer vragen en 
reacties, sterker verband tussen 
vragen en antwoorden (R). 
Na enige tijd uitwisseling over 
persoonlijke zaken steeds meer 
communicatie over de leerinhoud (S). 
E-mailen invloed op gedeeld 
begrijpen, intersubjectiviteit en 
consensus (toegevoegde waarde 
lerende gemeenschap). 

Groep 7 en 8 Van der Meij, H., De Vries, B., Boersma, 
K., Pieters, J. & Wegerif, R. (2005). An 
examination of interactional coherence 
in email use in elementary school. 
Computers in Human Behavior, 21(3), 
417-439. 

 

Schrijven 
(stellen) 

Effect van voorlees-
software op de 
stelvaardigheid van 
leerlingen met dyslexie 

Voorleessoftware (d.i. software die 
tekst omzet in spraak, ook wel tekst- 
naar-spraaksoftware genoemd) biedt 
leerlingen de mogelijkheid om eigen 
schrijfproducten zelf te controleren 
en te corrigeren via auditieve 

Leerlingen  
met dyslexie 

Van der Weerden, A. (2008). Helpt het 
nu echt? Gebruik van en onderzoek 
naar compenserende software op SBO- 
scholen (meesterstuk in het kader van 
Master SEN). Tilburg/Amsterdam: 
Fontys OSO en Onderwijscentrum VU. 

Sprint Plus L2S Kurzweil 
ReadingPen 
 
Daisy-speler BrowseAloud 
(www.browsealoud.nl)  
 

http://www.tioschrijven.nl/
http://www.tioschrijven.nl/
http://www.browsealoud.nl/
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feedback. 
De auditieve feedback ondersteunt 
het formuleren van goede zinnen. 
Hiermee wordt de zelfcontrole 
vergroot. Leerlingen met dyslexie zijn 
met voorleessoftware beter in staat 
zelfstandig een goed leesbare tekst te 
produceren. Een digitaal hulpmiddel 
dat een combinatie van 
spellingcontrole, woordvoorspeller 
en voorleesfunctie biedt, is het meest 
effectief bij het schrijven van teksten. 

[onderzocht: Kurweil en ReadingPen in 
SBO] 
 
Bacman, J. (2010). Ik kan lezen en 
schrijven met behulp van 
compenserende en remediërende ICT- 
hulpmiddelen (meesterstuk in het kader 
van Master SEN). Zwolle: Hogeschool 
Windesheim. 
Hilte, S.M. (2009). Optimizing computer-
based spelling exercises (academisch 
proefschrift). Duivendrecht: PI Research. 

Claroread 
(www.claroread.nl) 

Schrijven 
(spellen) 

Computerprogramma’s 
van grote educatieve 
uitgeverijen op 
effectiviteit bekeken 
o.b.v. criterialijst. 

 Groep 3 Bontje, D., Broekhof, K., Cohen de Lara, 
H. & De Roode, N. (2009). Review van 
digitaal materiaal voor taalonderwijs op 
de Basisschool. Zoetermeer: Kennisnet. 

Veilig Leren Lezen 
(www.zwijsen.nl) 
 
Muiswerk flitsend spellen 
1-3 (www.muiswerk.nl) 
 
Schoolpakket 0809 (taal) 
(www.Ambrasoft.nl) 
 
Woordenhaai 
(www.woordenhaai.nl) 

Schrijven 
(spellen) 

Computerprogramma’s 
van grote educatieve 
uitgeverijen op 
effectiviteit bekeken 
o.b.v. criterialijst. 

 Groep 4-8 Bontje, D., Broekhof, K., Cohen de Lara, 
H. & De Roode, N. (2009). Review van 
digitaal materiaal voor taalonderwijs op 
de Basisschool. Zoetermeer: Kennisnet. 

Spelling in beeld 
(www.zwijsen.nl) 
 
Taal actief – spelling 
(www.malmberg.nl) 
 
Taaljournaal – spelling 
(www.malmberg.nl) 
 
Taal op maat – spelling 
(www.noordhoffuitgevers. nl) 
 
 
Muiswerk flitsend spellen1-3  
(www.muiswerk.nl) 
 

http://www.claroread.nl/
http://www.zwijsen.nl/
http://www.muiswerk.nl/
http://www.ambrasoft.nl/
http://www.woordenhaai.nl/
http://www.zwijsen.nl/
http://www.malmberg.nl/
http://www.malmberg.nl/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/
http://www.muiswerk.nl/
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Muiswerk spelling op maat 
(www.muiswerk.nl) 
 
Muiswerk werkwoordspelling (groep 8) 
(www.muiswerk.nl) 
 
Schoolpakket 0809 (taal) 
(www.Ambrasoft.nl ) 
 
Woordenhaai 
(www.woordenhaai.nl) 

Schrijven 
(spellen) 

Effectiviteit van 
verschillende soorten 
spellingoefeningen op 
de computer nagegaan. 
Exp. 1: lezen vs. actief 
spellen ( kopiëren of 
memoriseren + typen) 
Exp. 2: in hoeverre moet 
het woord orthografisch 
geproduceerd worden 
om te leiden tot 
verbetering 
spellingvaardigheden.  
(3 condities: hele woord 
typen, ambigue deel 
typen (invuloefening), 
orthografische keuze 
(goed/fout))? 
Exp. 3: benadrukken van 
de uitspraak van 
afzonderlijke grafemen 
(uitspreken-wat-er- 
staat) en typen 
effectief? 
Exp. 4: Gangbare 
spellingstrategieën 
effectief? 

1. Lezen heeft geen positief effect op 
spellingvaardigheden. bij zwakke 
spellers; het woord moet actief 
verwerkt worden, bijv. door het te 
typen (door overtypen of 
memoriseren + typen). 
2. Memoriseren + typen van het hele 
woord is meest effectief. Kiezen van 
correcte spelling negatief effect. 
Oefenen op de computer is 
effectiever dan op papier, mogelijk 
door directe feedback, motivatie, 
uitspraak van het woord. 
3. Typen na memoriseren effectief; 
geen additioneel effect van 
uitspreken-wat-er-staat. 4. 
Memoriseren, memoriseren + 
analogiestrategie, memoriseren + 
regelstrategie, memoriseren + 
analogie- en regelstrategie: alle vier 
even effectief. 
Algehele conclusie: bij zwakke 
spellers is typen van het hele woord 
na memoriseren (ook wel visueel 
dictee genoemd) m.b.v. 
computerprogramma meest 
effectief. 

Zwakke spellers 
Groep 6 en 7 

Bos, M. (2004). The efficacy of 
spelling exercises for poor spellers 
(proefschrift). Amsterdam/ 
Duivendrecht: VU. 

Woordenhaai 
(www.woordenhaai.nl) 

  

http://www.muiswerk.nl/
http://www.muiswerk.nl/
http://www.ambrasoft.nl/
http://www.woordenhaai.nl/
http://www.woordenhaai.nl/
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Schrijven 
(spellen) 

Spellingchecker 
(feedback goed/fout) vs. 
visuele feedback 
(feedback juiste spelling 
van het woord) 

Bij goede spellers geen verschil in 
effect tussen de twee condities in 
aantal goed gespelde woorden op de 
nameting. Beide groepen hebben bij 
de spellingchecker meer pogingen 
nodig om tot de juiste spelling te 
komen dan in bij Visuele feedback ; 
zwakke spellers hebben meer 
pogingen nodig dan goede spellers. 
Bij zwakke spellers is Visuele 
feedback effectiever (door meer en 
gerichte feedback) dan 
spellingchecker. 

Groep 4 Huijgevoort, M. van (2008). Improving 
Beginning Literacy Skills by means of an 
Interactive Computer Environment 
(proefschrift, hoofdstuk 3). Nijmegen: 
Radboud Universiteit. 
 
Zie ook: 
Weekers, A., Van Huygevoort, M., 
Bosman, A. & Verhoeven, L. (2005). 
Leren spellen met de computer: 
'Spellingchecker' versus 'Visuele 
feedback'. Tijdschrift voor 
Orthopedagogiek, 44(1), 28-36. 
 
Zie voor meer evidentie effectiviteit 
visuele feedback bij zwakke spellers: 
Hilte, S.M. (2009). Optimizing computer-
based spelling exercises (academisch 
proefschrift). Duivendrecht: PI Research. 

WRTS 
(www.wrts.nl) 
 
WOEF 
(www.tandem-digitaal.nl/woef.html) 

Schrijven 
(spellen) 

Effect tekstverwerker 
met spellingcontrole 
op spelling-
vaardigheid bij 
leerlingen met 
dyslexie. 

Een tekstverwerker met 
spellingcontrole, zoals Word, heeft 
een positief effect op de 
concentratie en het zelfvertrouwen 
bij leerlingen met leerproblemen en 
bij leerlingen met een beperkte 
taalvaardigheid. Bovendien wordt 
het aantal spelfouten beduidend 
minder door de directe feedback. Bij 
zwakke spellers wordt ongeveer 70% 
van de spellingfouten gedetecteerd 
(onderstreept) en bij ongeveer 80% 
van deze fouten krijgt de leerling 
een juiste spellingsuggestie. 

Leerlingen met 
dyslexie 

Bosman, A., Van Huygevoort, M. & 
Verhoeven, L. (2006). Spelling feedback 
in an ICT-learning environment: Issues of 
proficiency, training efficiency, and 
transfer. International Journal of 
Educational Research, 45, 341-361. 
 
Callebaut, D. (2006). Dyslexie: de 
kwaliteit van spellingcontrole. 
Remediaal, Tijdschrift voor leer en 
gedragsproblemen in het vo/bve, 7- 1, p. 
17 - 26. 
 
Figueredo, L. & Varnhagen, C. K. 
(2006). Spelling and grammar checkers: 
are they intrusive? British Journal of 
Educational Technology, 37, 721 – 732. 

Tekstverwerkers met spellingcontrole (zoals 
Word). 

Schrijven 
(spellen) 

Effect meerwaarde 
woordvoorspeller op 
de 

Bij toevoeging van een 
woordvoorspeller aan de 
tekstverwerker met spellingcontrole 

Leerlingen met 
dyslexie. 

Callebaut, D. (2006). Dyslexie: de 
kwaliteit van spellingcontrole. 
Remediaal, Tijdschrift voor leer en 

Sprint Plus Kurzweil WoDy 

http://www.wrts.nl/
http://www.tandem-digitaal.nl/woef.html
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spellingvaardigheid 
van leerlingen met 
dyslexie. 

krijgt de leerling al 
spellingsuggesties tijdens het typen 
en neemt het aantal (direct) correct 
gespelde woorden aanzienlijk toe. 

gedragsproblemen in het vo/bve, 7- 1, p. 
17 - 26. 

Schrijven 
(spellen) 

Effecten van ICT-
hulpmiddelen bij 
leerlingen met 
dyslexie. (overzicht 
van 8 onderzoeken). 

Positieve effecten gevonden op 
technisch en begrijpend lezen, 
spelling, schrijven en zaakvakken, 
volgens het oordeel van scholen 
(vragenlijst-onderzoek) 

Leerlingen met 
dyslexie in het 
PO. 

Hoenderken, M., Bachman, J., Van den 
Berg, J., Van Houwelingen, N., Van 
Steenbergen, J., Van der Weerden, A. & 
Wiggers, A. (2012). Dyslexiesoftware 
verhoogt plezier in leren. 
Zelfvertrouwen en zelfstandigheid 
nemen toe. Tijdschrift voor Remedial 
Teaching, 20(3), 20-23. 

ICT-hulpmiddelen bij dyslexie  
(www.dyslexie-ict.nl) 

Spelling 
en ev. 
Ook 
rekenen/
wiskunde 

Effecten van Snappet 
(adaptief leerplatform) 
op de leermotivatie en 
leerresultaten van 
leerlingen uit groep 5. 

Faber en Visscher (2016) hebben 
onderzoek gedaan naar de effecten 
van Snappet op 79 scholen in 
Overijssel (groep 5). Zij vonden dat 
leerlingen na een half jaar werken 
met Snappet hoger scoorden op 
motivatie voor spelling en op Cito 
Rekenen/Wiskunde dan kinderen 
van controle scholen. Met name de 
Snappet feedbackfunctie had invloed 
op de hoogte van de scores; 
Kinderen die meer opgaven maakten 
hadden gemiddeld hogere scores 
voor spelling en rekenen/wiskunde. 
 

Groep 4, 5 en 6 Faber, J.M. & Visscher, A.J. (2016). De 
effecten van Snappet. Effecten van een 
adaptief onderwijsplatform op 
leerresultaten en motivatie van 
leerlingen. Rapportage Kennisnet. 
Gevonden 
via: https://www.kennisnet.nl/fileadmin
/kennisnet/leren_ict/leren_op_maat/bij
lagen/De_effecten_van_Snappet_Unive
rsiteit_Twente.pdf 
Molenaar, I., van Campen, C., & van 
Gorp, K. (2016). Onderzoek naar 
Snappet. Effectiviteit, gebruik en 
leerlingkenmerken. Rapportage 
Kennisnet. Gevonden via:  
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/ke
nnisnet/leren_ict/leren_op_maat/bijlag
en/Onderzoek_naar_Snappet_Radboud
_Universiteit.pdf 
 
Zie ook: 
https://www.kennisnet.nl/artikel/leerlin
gen-presteren-beter-dankzij-slimme-
tablet/ 

Toepassing: 
https://nl.snappet.org/ 

Schrijf-/ 
Type-
vaardig-

 Typetuin is een adaptief 
computerprogramma dat kinderen 
spelenderwijs woorden en zinnen 

4-18 jaar van den Bergh, M., Schmittmann, V. D., 
Hofman, A. D., & van der Maas, H. L. 
(2015). Tracing the development of 

Oefenweb: 
https://www.oefenweb.nl/ 

 

http://www.dyslexie-ict.nl/
http://www.dyslexie-ict.nl/
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/leren_ict/leren_op_maat/bijlagen/De_effecten_van_Snappet_Universiteit_Twente.pdf
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/leren_ict/leren_op_maat/bijlagen/De_effecten_van_Snappet_Universiteit_Twente.pdf
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/leren_ict/leren_op_maat/bijlagen/De_effecten_van_Snappet_Universiteit_Twente.pdf
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/leren_ict/leren_op_maat/bijlagen/De_effecten_van_Snappet_Universiteit_Twente.pdf
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/leren_ict/leren_op_maat/bijlagen/Onderzoek_naar_Snappet_Radboud_Universiteit.pdf
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/leren_ict/leren_op_maat/bijlagen/Onderzoek_naar_Snappet_Radboud_Universiteit.pdf
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/leren_ict/leren_op_maat/bijlagen/Onderzoek_naar_Snappet_Radboud_Universiteit.pdf
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/leren_ict/leren_op_maat/bijlagen/Onderzoek_naar_Snappet_Radboud_Universiteit.pdf
https://nl.snappet.org/
https://www.oefenweb.nl/
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heden leert typen. Van den Bergh en 
collega’s (2015) hebben in onderzoek 
vastgesteld dat zowel motorische als 
cognitieve vaardigheden belangrijke 
voorspellers zijn voor het leren 
typen. Volgens de onderzoekers 
ontwikkelen deze twee vaardigheden 
zich afzonderlijk; de motorische 
vaardigheid is een significante 
voorspeller van de typevaardigheid 
en de cognitieve factor is van belang  
om beter en sneller te leren typen.  
Meer onderzoek is nodig naar 
remediërende effecten van typetuin. 

typewriting skills in an adaptive E-
learning environment. Perceptual & 
Motor Skills, 121(3). 
 
Zie ook:  
https://www.oefenweb.nl/onderzoek-
toont-aan-typevaardigheid-komt-voort-
twee-afzonderlijke-
ontwikkelingsprocessen/ 

Typetuin: 
www.typetuin.nl 

Taal-
beschou- 
wing 
(beschou
win g van 
vorm en 
gebruik 
van taal) 

Computerprogramma’s 
van grote educatieve 
uitgeverijen op 
effectiviteit bekeken 
o.b.v. criterialijst. 

 Groep 3-8 Bontje, D., Broekhof, K., Cohen de Lara, 
H. & De Roode, N. (2009). Review van 
digitaal materiaal voor taalonderwijs op 
de Basisschool. Zoetermeer: Kennisnet. 

Taalverhaal 
(www.taalverhaal.nl) 
 
Taal op maat – taal (vanaf groep 4) 
(www.noordhoffuitgevers. nl) 
 
Muiswerk grammatica op maat (groep 8) 
(www.muiswerk.nl) 

 
BG = Beginnende geletterdheid; AL = Aanvankelijk lezen; VL = Voortgezet lezen 
  

https://www.oefenweb.nl/onderzoek-toont-aan-typevaardigheid-komt-voort-twee-afzonderlijke-ontwikkelingsprocessen/
https://www.oefenweb.nl/onderzoek-toont-aan-typevaardigheid-komt-voort-twee-afzonderlijke-ontwikkelingsprocessen/
https://www.oefenweb.nl/onderzoek-toont-aan-typevaardigheid-komt-voort-twee-afzonderlijke-ontwikkelingsprocessen/
https://www.oefenweb.nl/onderzoek-toont-aan-typevaardigheid-komt-voort-twee-afzonderlijke-ontwikkelingsprocessen/
http://www.typetuin.nl/
http://www.taalverhaal.nl/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/
http://www.muiswerk.nl/
http://www.muiswerk.nl/
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Algemene conclusies 
 
•  Interactieve programma’s zijn effectiever dan statische programma’s (directe feedback, adaptiviteit). 
•  De software die geleverd wordt bij de meest gebruikte taalmethoden is van goede kwaliteit (zie: Bontje, D., Broekhof, K., Cohen de Lara, H. & De Roode, N., 2009). 
•  Digitale prentenboeken bevorderen de woordenschatontwikkeling en verhaalbegrip (Verhallen e.a.). Ze zijn een goede aanvulling op het voorlezen en nadrukkelijk geen vervanging 

van het voorlezen door de leerkracht. 
• Het is mogelijk om m.b.v. een computerprogramma het fonemisch bewustzijn en letterkennis te stimuleren (zie o.a. effectonderzoek ‘Letters in beweging’, Broekhof, K. & Cohen de 

Lara, H. 2008) 
• Bij woordenschatsoftware is herhaling van nieuwe woorden (consolidatie) en het aanbieden van nieuwe woorden in verschillende contexten (verdiepen van woordkennis) van 

belang. In de software bij methodes van de grote educatieve uitgeverijen is hiermee rekening gehouden (zie: Bontje, D., Broekhof, K., Cohen de Lara, H. & De Roode, N., 2009). 
•  De software voor woordenschat biedt voornamelijk inhoudswoorden aan en in mindere mate functiewoorden. 
• Taakoriëntatie is een belangrijke voorspeller in effecten van leesinterventies (Zijlstra et al., 2014). 
• Vrijwilligers en ouders kunnen, naast leerkrachten, kinderen effectief ondersteunen bij het gebruik van digitale leermiddelen (Zijlstra et al., 2014). 
• De sterkste effecten van interventies treden op wanneer kinderen het hele interventieprogramma doorlopen en niet halverwege de interventieperiode afhaken (Regtvoort et al., 2013).  
• De genetische basis kan bepalend zijn voor de mate waarin kinderen profiteren van leesinterventies (Plak et al., 2015).  
• Inhoudelijk kwalitatief oefenmateriaal, adaptiviteit en vormgeving/opbouw zijn belangrijke factoren in digitaal leermateriaal die effect kunnen hebben op de leesvaardigheid van 

kinderen (de Leeuw et al., 2014) 
• Game en feedbackelementen kunnen een kind helpen gemotiveerd te blijven werken (van Gorp et al., 2016). 
• Kinderen leren van multimediaelementen wanneer nonverbale informatiebronnen (i.e. bewegingen, geluiden, inzoomen op elementen die benoemd worden in het verhaal) nauw 

aansluiten op de verbale informatie.  
•  Bij software voor begrijpend luisteren is het van belang dat de oefeningen expliciet gericht zijn op het luisteren naar verhalen en dialogen waar ze met de leerkracht en klasgenoten 

over kunnen praten (en niet alleen op het luisteren naar instructies van oefeningen, wat bij sommige methodesoftware het geval is). 
•  Voor het systematisch oefenen van technisch lezen en spelling is relatief veel (goede) software voorhanden. Omdat de programma’s vooral bedoeld zijn voor inslijpen 

(automatisering) van de vaardigheid, wordt bij voorkeur de software bij de methode gebruikt. Vooral bij spelling is dat van b elang, omdat de spellingcategorieën dan in dezelfde 
volgorde worden geoefend als in de klassikale lessen en de didactiek overeenkomt. 

• Zowel motorische als cognitieve vaardigheden zijn belangrijke voorspellers voor het beter en sneller leren typen (van den Bergh et al., 2015). 
•  Bij leerlingen met ernstige spellingproblemen (dyslexie) heeft het gebruik van een tekstverwerker met spellingcontrole en een woordvoorspeller effect op de spellingvaardigheid. Het 

heeft een positief effect op spellen en stellen, en de snelheid waarin teksten worden geproduceerd. Daarnaast heeft het een positief effect op de leermotivatie en het 
competentiegevoel van leerlingen, omdat ze minder fouten maken. 

•  Voorleessoftware heeft bij leerlingen met dyslexie een positief effect op technisch en begrijpend lezen, en op het schrijven van teksten. 
•  Bij begrijpend lezen gaat het om praten/discussiëren over teksten met de leerkracht en klasgenoten om te komen tot een goed begrip van tekst. Bij het gebruik van software voor 

begrijpend lezen is het dan ook van belang leerlingen samen te laten werken aan oefeningen, zodat ze erover kunnen praten/discussiëren. 
• Recent ontwikkelde programma’s (Taalzee en Typetuin) geven een leerkracht meer inzicht in individuele groei op het gebied van taal en spelling, maar naar het remediërende 

effect van deze interventies moet nog verder onderzoek worden verricht.  
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•  Van veel oefensoftware is niet duidelijk op welke theoretische uitgangspunten het programma is gebaseerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor: 
− Digi-spelling van De Zuidvallei (Giralis) (voor spelling po) 
− Spellingoefeningen op Huiswerkweb (www.huiswerkweb.nl/leerling/groeptaal.htm) 
− Taal ABC van Edubas (www.edubas.nl/Abc/het_abc_spel.html) 
− Methodeonafhankelijk oefenprogramma ‘Ik Lees’ (www.hwv-software.nl/3d.htm) 
− Woordkasteel (www.woordkasteel.com) 
− Kweet ‘al (www.kweetal.info voor kleuters) 
− Op Maat (http://opmaat-eduware.nl voor cluster 3) 

 
 
 
  

http://www.huiswerkweb.nl/leerling/groeptaal.htm)
http://www.huiswerkweb.nl/leerling/groeptaal.htm)
http://www.edubas.nl/Abc/het_abc_spel.html)
http://www.edubas.nl/Abc/het_abc_spel.html)
http://www.hwv-software.nl/3d.htm)
http://www.hwv-software.nl/3d.htm)
http://www.kweetal.info/index.html
http://opmaat-eduware.nl/
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Digitale (hulp)middelen voor VO 
 

•  Methode gebonden digitale leermiddelen 
•  Methodeonafhankelijke digitale leermiddelen 
•  Digitale hulpmiddelen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 
 
 
 

(sub) 
domein 

onderzoeksvraag/ 
middel/werkvorm 

resultaat doelgroep publicatie toepassing 

Lezen 
Schrijven 

Stimuleert Interactief 
Bouwen de 
vaktaalontwikkeling die 
relevant is in de 
bouwtechniek bij vmbo-
leerlingen? 

Flexibel en motiverend leermiddel 
volgens docenten. Leerlingen zijn 
intensiever bezig met de stof, leren 
meer en halen hogere cijfers. 
Woordspinnen. Nog niet alle 
mogelijkheden van het programma 
worden optimaal benut.  

Vmbo Meestringa, T. (2003). Taalgericht en 
interactief bouwen. Verslag van een 
casestudie naar het gebruik van een 
webbased programma bij bouwtechniek. 
Enschede: SLO. 

Interactief Bouwen, web- based programma 
bij Bouwtotaal (www.thiememeulenhoff.nl)) 
digitale methode voor bouwonderwijs voor 
vmbo. Taal geïntegreerd. 
Ingebouwde voorleesfunctie, lexicon, 
afbeeldingen, filmpjes, woordspinnen bij 
complexe onderwerpen, zelftoetsen enz. 

Lezen 
Schrijven 

Digitale methode 
voor vakonderwijs 
vmbo. Taal 
geïntegreerd in 
vakonderwijs vanuit 
praktijksituaties (met 
audiovisuele 
ondersteuning). 

 Vmbo TEL-project (Taal en LINK) met Kennisnet 
2006: projectresultaten zijn geïntegreerd 
in LINK2 (nieuwe versie van LINK) 

LINK2 (www.thiememeulenhoff.nl) 

Schrijven Hyperteksten schrijven 
m.b.v. Inputlog (versus 
lineair schrijven) 

Kwaliteitsverbetering van lineaire 
teksten door training in hypertekst 
schrijven bij goede schrijvers (bij 
zwakke schrijvers negatief effect 
hypertekst schrijven; wel 
kwaliteitsverbetering na training in 
schrijven van lineaire teksten). 

15-16 jarigen 
Havo 4 

Beldman, H. & M. Braaksma, M. (2008). 
Hypertekst schrijven als aanvullende 
didactiek: Wat werkt? Een onderzoek 
naar de kwaliteit van betogende hyper-
teksten. Vonk, 37(5), 3-19. 
 
Braaksma, M., Rijlaarsdam, G., & Van den 
Bergh, H. (2011). Hypertekst schrijven en 
observerend leren als didactiek: effecten 
op schrijfvaardigheid en 
kennisverwerving. Vonk, 3, 3-24. 
 
Zie ook: 
Braaksma, M., Rijlaarsdam, G., & Janssen, 

 

http://www.thiememeulenhoff.nl/
http://www.thiememeulenhoff.nl/
http://www.thiememeulenhoff.nl/
http://www.thiememeulenhoff.nl/
http://www.ilo.uva.nl/homepages/martine/artikelen%20voor%20website/Publicaties/Braaksma%20et%20al%20Vonk%202011.pdf
http://www.ilo.uva.nl/homepages/martine/artikelen%20voor%20website/Publicaties/Braaksma%20et%20al%20Vonk%202011.pdf
http://www.ilo.uva.nl/homepages/martine/artikelen%20voor%20website/Publicaties/Braaksma%20et%20al%20Vonk%202011.pdf
http://www.ilo.uva.nl/homepages/martine/artikelen%20voor%20website/Publicaties/Braaksma%20et%20al%20Vonk%202011.pdf
http://www.ilo.uva.nl/homepages/martine/artikelen%20voor%20website/Publicaties/Braaksma%20et%20al%20Vonk%202011.pdf
http://www.ilo.uva.nl/homepages/martine/artikelen%20voor%20website/Publicaties/Braaksma%20et%20al%20Vonk%202011.pdf
http://www.ilo.uva.nl/homepages/martine/artikelen%20voor%20website/Publicaties/Braaksma%20et%20al%20Vonk%202011.pdf
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T. (2007). Writing Hypertexts: Proposed 
effects on writing processes and 
knowledge acquisition. L1 – Educational 
Studies in Language and Literature, 7 
(4), 93-122. 

Schrijven Effect van outline tools 
bij tekstschrijven. 

Gebruikmaken van een outline tool 
leidt tot beter gestructureerde 
teksten en minder cognitieve 
belasting tijdens het uitvoeren van de 
schrijftaak. 

Vwo 5 De Smet, M. J. R., Broekkamp, H., 
Brand-Gruwel, S., & Kirschner, P. A. 
(2010). Outline-tool helpt om beter te 
leren schrijven. Onderwijs Innovatie, 
12(4), 32-34. 

Outline tool in Word 

Schrijven Effect van TiO-schrijven 
op de schrijfvaardigheid 
van Vwo- leerlingen. 

In dit onderzoek zijn geen significante 
effecten gevonden op de schrijf-
vaardigheid van VWO 5-leerlingen. 
Wel benoemen zowel de docenten als 
de leerlingen meerdere positieve 
effecten van deelname aan TiO-
schrijven. De docenten noemen bijv. 
dat leerlingen meer gaan schrijven, 
vrijer worden in het schrijven, 
bewuster schrijven en dat hun 
woordkennis toeneemt. Ook de 
leerlingen geven aan dat zij 
gemakkelijker schrijven, maar dat de 
onderzoeksperiode te kort was om 
echt grote effecten te mogen 
verwachten. 
NB: Zie het onderzoek van T. Pullens 
(2012) in het BAO met grote effecten 
van TiO-schrijven in groep 8. 

Vwo 3 Van Schilt-Mol, T. & Van Vijfeijken. M. 
(2010).  
TiO-schrijven: de invloed van een digitaal 
lesprogramma op de schrijfvaardigheid 
van vwo-leerlingen. Tilburg: IVA. 

TiO-schrijven  
(www.tioschrijven.nl) 
 

Lezen Gebruik van 
uittrekselsites voor 
boekenlijst op gelezen 
auteurs en manier 
waarop wordt gelezen 
voor het leesdossier. 

Bijna 90% vd leerlingen maakt gebruik 
van uittrekselsites (meestal 
scholieren.com). 
Gebruik van uittrekselsites leidt tot 
keuze modernere auteurs en auteurs 
die relatief populair zijn bij andere 
leerlingen. 
Meer gebruik van de sites leidt niet 
tot geringer leesniveau, wél tot 
minder vaak boeken uitlezen en 

Havo 3 en 4 
Vwo 4 en 5 

Verboord, M. & Van Luijt, J. (2007). 
Uittrekselsites, mediaoriëntatie en het 
lezen voor het leesdossier door havo- en 
vwo-leerlingen. Tijdschrift voor 
Communicatiewetenschap, 35(2), 141-
157. 

 

http://www.ilo.uva.nl/homepages/martine/artikelen%20voor%20website/Publicaties/Braaksma%20et%20al%20L1%202007.pdf
http://www.ilo.uva.nl/homepages/martine/artikelen%20voor%20website/Publicaties/Braaksma%20et%20al%20L1%202007.pdf
http://www.ilo.uva.nl/homepages/martine/artikelen%20voor%20website/Publicaties/Braaksma%20et%20al%20L1%202007.pdf
http://www.ilo.uva.nl/homepages/martine/artikelen%20voor%20website/Publicaties/Braaksma%20et%20al%20L1%202007.pdf
http://www.ilo.uva.nl/homepages/martine/artikelen%20voor%20website/Publicaties/Braaksma%20et%20al%20L1%202007.pdf
http://www.ilo.uva.nl/homepages/martine/artikelen%20voor%20website/Publicaties/Braaksma%20et%20al%20L1%202007.pdf
http://www.ilo.uva.nl/homepages/martine/artikelen%20voor%20website/Publicaties/Braaksma%20et%20al%20L1%202007.pdf
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minder leesplezier van 
leesdossierboeken. 

Schrijven 
(spellen) 

Effecten van ICT-
hulpmiddelen op 
verschillende vakken in 
het VO bij leerlingen met 
dyslexie (overzicht van 8 
onderzoeken). 

Positieve effecten gevonden op 
functioneel lezen, functioneel 
schrijven, vreemde talen, Nederlands, 
Engels en zaakvakken, volgens het 
oordeel van scholen (vragenlijst- 
onderzoek). 

Leerlingen met 
dyslexie in het 
VO. 

Hoenderken, M., Bachman, J., Van den 
Berg, J., Van Houwelingen, N., Van 
Steenbergen, J., Van der Weerden, A. & 
Wiggers, A. (2012). Dyslexiesoftware 
verhoogt plezier in leren. Zelfvertrouwen 
en zelfstandigheid nemen toe. Tijdschrift 
voor Remedial Teaching, 20(3), 20-23. 

ICT-hulpmiddelen bij dyslexie (www.dyslexie-
ict.nl) 

Lezen 
Schrijven 

Effectiviteitsonderzoek 
Interventieprogramma 
Nederlands voor zwakke 
lezers en spellers in het 
VO. 

Dit onderzoek wordt in het kader van 
Onderwijs Bewijs uitgevoerd en is nog 
gaande. Kleinschalig vooronderzoek 
heeft al uitgewezen dat het 
programma een positief effect    heeft 
op de lees- en spellingvaardigheid van 
leerlingen in het VO. 

Onderbouw 
PrO Brugklas 
vmbo, havo, 
vwo 

Teunissen, C., Jongejan, W. & Steenbeek-
Plating, E. (2012). Functioneel geletterd 
de wereld in. Interventie voor lezen en 
schrijven in het voortgezet onderwijs. 

Kurzweil 
Sprint Plus 

http://www.dyslexie-ict.nl/
http://www.dyslexie-ict.nl/
http://www.dyslexie-ict.nl/
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