
Verschillende	  soorten	  media	  
	  
Sinds	  de	  uitvinding	  van	  de	  boekdrukkunst	  is	  er	  de	  gedrukte	  vorm	  van	  media:	  een	  
vorm	  die	  al	  lang	  binnen	  het	  onderwijs	  gebruikt	  wordt.	  Waar	  het	  hier	  om	  gaat	  zijn	  de	  
digitale	  vormen	  van	  media-‐	  en	  mediatoepassingen.	  Daarbij	  valt	  te	  denken	  aan	  
televisieprogramma’s,	  geanimeerde	  prentenboeken	  en	  (eigen)	  digitaal	  foto-‐	  en/of	  
videomateriaal	  of	  nieuwe	  media	  als	  apps	  en	  internet.	  
	  
Televisieprogramma’s	  voor	  kleuters	  
Het	  aanbod	  aan	  televisieprogramma’s	  voor	  kinderen	  is	  zeer	  groot.	  Er	  zijn	  zelfs	  aparte	  
tv-‐zenders	  waar	  24	  uur	  per	  dag	  cartoons	  worden	  uitgezonden.	  Het	  is	  belangrijk	  
selectief	  om	  te	  gaan	  met	  het	  aanbod	  dat	  in	  de	  klas	  wordt	  gebruikt.	  Makers	  van	  
educatieve	  televisieprogramma’s	  op	  schooltv	  houden	  rekening	  met	  een	  aantal	  
criteria.	  
	  
Educatie	  programma’s	  voor	  jonge	  kinderen:	  

• Sluiten	  aan	  bij	  de	  ontwikkelingsfase	  
• Sluiten	  aan	  bij	  de	  actuele	  thema’s	  en	  dagelijkse	  belevenissen	  van	  jonge	  

kinderen	  
• Bevatten	  aansprekende	  karakters	  
• Sluiten	  aan	  bij	  de	  voorkennis	  van	  het	  kind	  
• Bieden	  passende	  aantrekkelijke	  beelden	  en	  audiogebruik	  
• Bevatten	  herkenbare	  (vaste	  en	  korte)	  onderdelen	  
• Kenmerken	  zich	  door	  een	  langzame	  en	  chronologische	  montage	  
• Bevatten	  eenvoudig	  en	  doeltreffend	  taalgebruik	  
• Bevatten	  veel	  herhaling	  (zowel	  van	  begrippen	  in	  verschillende	  contexten	  als	  

van	  vaste	  onderdelen	  en	  rituelen)	  
	  
Voor	  kleuters	  zijn	  programma’s	  als	  Hoelahoep	  (3-‐5	  jaar),	  Koekeloere	  (4–6	  jaar)	  en	  
Sesamstraat	  (4+)	  geschikt.	  Ze	  dagen	  kinderen	  uit	  om	  mee	  te	  denken	  en	  te	  doen	  en	  
sluiten	  aan	  op	  de	  belevingswereld	  van	  de	  kinderen.	  Bij	  Koekeloere	  staan	  in	  de	  
afleveringen	  thema’s	  centraal	  die	  in	  de	  meeste	  VVE-‐programma’s	  ook	  gebruikt	  
worden.	  De	  programma’s	  Hoelahoep	  en	  Koekeloere	  bevatten	  ook	  doekaarten	  en	  
handleidingen	  voor	  leerkrachten.	  	  
	  
Geanimeerde	  prentenboeken	  
Er	  zijn	  in	  de	  loop	  der	  jaren	  enorm	  veel	  verschillende	  digitale	  en	  geanimeerde	  
prentenboeken	  op	  de	  markt	  gekomen.	  Daarbij	  worden	  verschillende	  termen	  
gehanteerd	  zoals	  digitale	  prentenboeken,	  geanimeerde	  prentenboeken,	  levende	  
prentenboeken	  en	  interactieve	  prentenboeken.	  Samengevat	  gaat	  het	  om	  het	  
volgende:	  
	  
• Een	  statisch	  digitaal	  prentenboek	  is	  een	  boek	  dat	  ‘door’	  de	  computer	  wordt	  

voorgelezen	  aan	  de	  hand	  van	  de	  illustraties	  uit	  het	  boek,	  net	  als	  bij	  echt	  
voorlezen.	  	  



• Bij	  een	  geanimeerd	  digitaal	  prentenboek	  is	  sprake	  van	  bewegende	  beelden.	  De	  
prenten	  zijn	  overgenomen	  van	  het	  boek,	  maar	  zo	  bewerkt	  dat	  de	  figuurtjes	  
bewegen.	  De	  tekst	  van	  het	  boek	  blijft	  gehandhaafd.	  	  

	  
Sommige	  digitale	  prentenboeken	  zijn	  interactief	  van	  zichzelf.	  Dat	  wil	  zeggen	  dat	  er	  
tijdens	  het	  voorlezen	  een	  vraag	  wordt	  gesteld	  aan	  de	  kijker.	  Zo	  worden	  de	  
(geanimeerde)	  digitale	  prentenboeken	  van	  Wepboek	  en	  Bereslim	  twee	  keer	  
“voorgelezen”,	  en	  tijdens	  de	  tweede	  keer	  wordt	  het	  verhaal	  verschillende	  keren	  
onderbroken	  met	  vragen	  aan	  de	  kinderen.	  Bij	  Bereslim	  kunnen	  kinderen	  de	  vraag	  
beantwoorden	  door	  het	  antwoord	  aan	  te	  klikken.	  Is	  het	  antwoord	  fout,	  dan	  krijgen	  
ze	  feedback	  en	  mogen	  ze	  nogmaals	  kiezen.	  Is	  het	  antwoord	  goed,	  dan	  krijgen	  zij	  
positieve	  feedback.	  Bij	  Wepboek	  krijgen	  kinderen	  na	  enige	  seconden	  automatisch	  
het	  juiste	  antwoord,	  zodat	  zij	  zelf	  kunnen	  afleiden	  of	  hun	  antwoord	  goed	  was	  of	  niet.	  
Hier	  is	  dus	  geen	  sprake	  van	  digitale	  feedback.	  
	  
Let	  op:	  veel	  apps	  bieden	  naast	  geanimeerde	  of	  digitale	  prentenboeken	  ook	  verhalen.	  
Deze	  verhalen	  zijn	  niet	  gebaseerd	  op	  een	  prentenboek.	  Het	  zijn	  geanimeerde	  
verhalen	  met	  interactieve	  mogelijkheden	  voor	  de	  gebruiker.	  Bij	  goede	  verhalen-‐apps	  
vergroot	  de	  interactiviteit	  het	  verhaalbegrip	  en	  de	  woordenschat	  van	  de	  gebruiker.	  
Een	  voorbeeld	  is	  ‘Woeste	  grijze	  muis’.	  	  	  
	  
Effecten	  van	  geanimeerde	  digitale	  prentenboeken	  
Effecten	  van	  multimedia	  zijn	  sterker	  dan	  die	  van	  niet-‐multimedia	  en	  effecten	  van	  
geanimeerde	  platen	  zijn	  sterker	  dan	  die	  van	  statische	  platen.	  Uit	  onderzoek	  
(Elektronische	  boeken	  in	  de	  vroegschoolse	  educatie,	  2004	  (Verhallen	  e.a.)	  en	  Video	  
storybooks	  as	  a	  bridge	  tot	  literacy,	  2009),	  blijkt	  het	  volgende:	  
	  
• Kinderen	  begrijpen	  meer	  van	  het	  verhaal	  en	  leren	  nieuwe	  woorden	  en	  

zinsconstructies.	  
• Kinderen	  leren	  met	  geanimeerde	  prentenboeken	  in	  een	  half	  uur	  5	  à	  6	  nieuwe	  

woorden	  (ten	  opzichte	  van	  gemiddeld	  2	  à	  3	  per	  dag)	  (Verhallen,	  2009).	  
	  
	  
De	  kracht	  van	  geanimeerde	  digitale	  prentenboeken	  (ten	  opzichte	  van	  statische	  
digitale	  prentenboeken)	  zit	  hem	  in	  het	  volgende:	  
• Door	  bewegende	  beelden	  wordt	  de	  actie	  of	  gebeurtenis	  meteen	  in	  beeld	  

gebracht,	  bijvoorbeeld	  roeien,	  stapelen,	  uitrollen	  of	  dwarrelen.	  
• Door	  een	  goede	  cameravoering	  kun	  je	  inzoomen	  op	  een	  detail	  (close-‐up).	  De	  

camera	  neemt	  in	  dit	  geval	  de	  bemiddelende	  rol	  van	  volwassenen	  over	  en	  wordt	  
intermediair	  tussen	  kind	  en	  tekst.	  De	  camera	  stuurt	  de	  blik	  van	  kinderen	  van	  het	  
éne	  naar	  het	  andere	  detail	  in	  de	  illustratie,	  terwijl	  je	  gelijktijdig	  de	  letterlijke	  
tekst	  over	  datgene	  wat	  gebeurt	  hoort.	  Daardoor	  slagen	  de	  kinderen	  er	  beter	  in	  
de	  juiste	  koppelingen	  te	  maken	  tussen	  beeld	  en	  taal.	  Voorbeeld:	  in	  kleine	  muis	  
zoekt	  een	  huis,	  gluurt	  kleine	  muis	  in	  een	  hol.	  Met	  de	  animatie	  wordt	  het	  ‘gluren’	  
uitgebeeld,	  en	  daarmee	  is	  dit	  moeilijke	  woord	  spelenderwijs	  verduidelijkt.	  	  

• Door	  middel	  van	  geluidseffecten	  zoals	  snurken,	  krijg	  je	  de	  juiste	  intentie/emotie.	  



• Het	  verhaal	  wordt	  herhaaldelijk	  “voorgelezen”,	  zonder	  dat	  het	  de	  begeleider	  
teveel	  tijd	  kost.	  

	  
(Eigen)	  digitaal	  foto	  en-‐of	  videomateriaal	  
Het	  werken	  met	  eigen	  beeldmateriaal	  zoals	  het	  kijken	  naar	  foto’s	  of	  video’s	  waar	  
kinderen	  zelf	  op	  staan,	  is	  niet	  alleen	  een	  leuke	  activiteit	  voor	  kinderen	  maar	  vooral	  
ook	  goed	  voor	  de	  sociaal-‐	  emotionele	  ontwikkeling	  en	  de	  taalontwikkeling.	  Dergelijk	  
beeldmateriaal	  lokt	  veel	  reacties	  uit.	  
Daarnaast	  zeggen	  beelden	  soms	  meer	  dan	  woorden	  en	  zijn	  ze	  een	  geschikt	  medium	  
om	  ouders	  te	  informeren	  over	  de	  activiteiten	  die	  op	  de	  groep	  plaatsvinden.	  Denk	  
aan	  een	  korte	  presentatie	  van	  activiteiten	  rondom	  een	  thema,	  waarbij	  kinderen	  zelf	  
de	  foto’s	  mogen	  toelichten.	  	  
	  
Apps	  
Een	  ‘App’	  is	  een	  afkorting	  van	  ‘applicatie’	  en	  is	  feitelijk	  een	  stukje	  software	  dat	  werkt	  
op	  een	  	  
smartphone	  of	  tablet	  zoals	  de	  iPad.	  Er	  zijn	  verschillende	  soorten	  apps	  die	  je	  met	  
jonge	  kinderen	  kunt	  gebruiken,	  denk	  aan:	  
•	   Digitale	  of	  geanimeerde	  prentenboeken	  
•	   Spelletjes	  
•	   Muziek	  
•	   Video’s	  	  
•	   Creatieve	  apps	  
•	   Combinaties	  van	  bovenstaande	  soorten	  
	  
De	  kwaliteit	  en	  geschiktheid	  van	  apps	  die	  zijn	  ontwikkeld	  voor	  jonge	  kinderen	  
varieert	  enorm.	  Het	  is	  daarom	  belangrijk	  om	  kritisch	  te	  bekijken	  of,	  en	  zo	  ja,	  welke	  
app	  je	  gebruikt	  op	  de	  groep.	  Mijn	  Kind	  Online	  heeft	  (in	  opdracht	  van	  Het	  
Kinderopvangfonds)	  in	  het	  kader	  van	  het	  project	  Digidreumesen	  verschillende	  apps	  
beoordeeld	  op	  aantrekkelijkheid,	  betrouwbaarheid	  en	  gebruiksvriendelijkheid.	  
Daarnaast	  is	  gekeken	  naar	  de	  educatieve	  waarde	  van	  de	  app	  en	  de	  doelgroep.	  Meer	  
informatie	  op:	  www.digidreumes.nl.	  Op	  www.mediasmarties.nl	  is	  meer	  informatie	  te	  
vinden	  over	  geschikte	  media	  voor	  jonge	  kinderen.	  	  
	  
Internet	  	  
Jonge	  kinderen	  gebruiken	  zelf	  internet	  nog	  niet	  veelvuldig,	  maar	  het	  is	  een	  goed	  
medium	  om	  te	  gebruiken	  als	  het	  gaat	  om	  het	  samen	  beantwoorden	  van	  leervragen	  
en	  in	  het	  kader	  van	  het	  werken	  aan	  de	  woordenschat.	  Daarnaast	  bieden	  veel	  Tv-‐
programma’s	  bijbehorende	  kinderwebsites	  aan	  waarbij	  kinderen	  als	  
verwerkingsactiviteit	  verschillende	  spelletjes	  kunnen	  spelen.	  De	  sites	  bevatten	  
pagina’s	  voor	  ouders	  en	  professionals	  met	  zogenaamde	  doekaarten	  of	  handleidingen	  
met	  activiteiten	  voor	  of	  na	  de	  aflevering.	  	  
	  
De	  website	  www.mybee.nl	  is	  een	  site	  waar	  wordt	  doorgelinkt	  naar	  geschikte	  
internetsites	  voor	  kinderen	  uit	  een	  bepaalde	  leeftijdsgroep.	  	  
	  
	   	  



	  


