
Ontwikkelingsgebieden	  

Mits	  media	  in	  een	  bewuste	  context	  en	  onder	  adequate	  begeleiding	  binnen	  het	  
onderwijs	  worden	  ingezet,	  kunnen	  ze	  een	  meerwaarde	  betekenen	  ten	  aanzien	  van	  
verschillende	  ontwikkelingsgebieden:	  

• De	  spraak-‐taalontwikkeling	  
Uit	  onderzoek	  van	  Verhallen	  e.a.	  blijkt	  bijvoorbeeld	  dat	  geanimeerde	  
prentenboeken	  de	  woordenschat	  en	  verhaalbegrip	  kunnen	  helpen	  vergroten.	  	  
	  

• Motorische	  ontwikkeling	  
Met	  veel	  digitaal	  ´speelgoed´	  oefenen	  kinderen	  de	  fijne	  motoriek,	  
bijvoorbeeld	  met	  puzzels,	  tekenen,	  muziek	  maken	  en	  inkleuren.	  Andere	  
spellen	  trainen	  de	  oog-‐handcoördinatie.	  Denk	  bijvoorbeeld	  aan	  een	  spelletje	  
waarbij	  kinderen	  zo	  snel	  mogelijk	  de	  voorwerpen	  van	  een	  bepaalde	  vorm	  of	  
kleur	  moeten	  aanraken.	  Spellen	  zoals	  de	  WII	  of	  de	  sfinx	  vragen	  meer	  
beweging	  van	  kinderen.	  
	  

• Cognitieve	  ontwikkeling	  
In	  verschillende	  digitale	  media	  voor	  jonge	  kinderen	  worden	  kinderen	  
uitgedaagd	  na	  te	  denken	  doordat	  kinderen	  moeten	  ‘matchen’	  (koppelen,	  
zoals	  bij	  Memory)	  of	  door	  dingen	  op	  volgorde	  leggen.	  Ook	  een	  tv-‐programma	  
zoals	  Hoelahoep	  speelt	  daarop	  in.	  Kinderen	  worden	  gevraagd	  mee	  te	  denken	  
om	  zelf	  met	  een	  oplossing	  voor	  een	  probleem	  te	  komen.	  	  
	  

• Sociaal-‐emotionele	  ontwikkeling	  
Veel	  aspecten	  van	  sociaal-‐emotionele	  ontwikkeling	  (denk	  aan	  de	  
ontwikkeling	  van	  het	  geweten,	  gevoelens	  en	  de	  omgang	  met	  andere	  
kinderen)	  komen	  aan	  bod	  in	  ‘verhalen’	  die	  gebruikt	  worden	  in	  digitale	  media,	  
maar	  ook	  in	  verschillende	  spelletjes.	  
	  

• Spelontwikkeling	  
Bij	  jonge	  kinderen	  vormt	  zich	  de	  spelontwikkeling	  en	  de	  creatieve	  en	  
expressieve	  ontwikkeling	  door	  fantasie,	  spel	  en	  tekeningen.	  Er	  zijn	  veel	  
digitale	  spellen	  die	  zo	  op	  creatieve	  wijze	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  
spelontwikkeling.	  

Hoewel	  uit	  bovenstaande	  kan	  worden	  opgemaakt	  dat	  kwalitatief	  goede	  digitale	  
media	  zelf	  een	  bijdrage	  kunnen	  leveren	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  jonge	  kinderen,	  
blijft	  bij	  de	  inzet	  van	  media	  binnen	  het	  onderwijs	  de	  rol	  van	  de	  leerkracht	  van	  
belang.	  Het	  is	  immers	  de	  leerkracht	  die	  op	  het	  oog	  passieve	  media	  actief	  maakt,	  
door	  het	  in	  te	  zetten	  als	  anker	  (introductieactiviteit)	  en	  er	  vervolgens	  een	  andere	  
activiteit	  op	  de	  groep	  eraan	  koppelt,	  of	  media	  juist	  in	  te	  zetten	  als	  
verwerkingsactiviteit	  of	  differentiatiemiddel.	  Het	  is	  ook	  aan	  de	  leerkracht	  om	  ervoor	  
te	  zorgen	  dat	  ook	  het	  werken	  met	  media	  een	  sociaal	  gebeuren	  blijft	  en	  dat	  kinderen	  
leren	  er	  op	  een	  goede	  manier	  mee	  om	  te	  gaan.	  	  



	  


