
Vaardigheden	  
	  
Met	  de	  inzet	  van	  verschillende	  soorten	  media	  zelf	  ben	  je	  er	  niet.	  Net	  als	  bij	  het	  
voorlezen	  en	  het	  begeleiden	  van	  spel	  bij	  jonge	  kinderen	  blijft	  de	  leerkracht	  
belangrijk.	  De	  leerkracht	  moet	  eigen	  vaardigheden	  inzetten	  om	  kinderen	  actief	  bij	  de	  
activiteit	  te	  betrekken	  en	  het	  bewust	  in	  te	  zetten.	  Daarmee	  is	  de	  leerkracht	  niet	  
alleen	  een	  rolmodel,	  maar	  ook	  een	  stimulator	  om	  kinderen	  uit	  te	  dagen	  om	  tijdens	  
de	  activiteit	  te	  praten,	  te	  bewegen	  en	  naast	  of	  met	  elkaar	  te	  spelen	  of	  te	  kijken.	  	  
	  
Naast	  emotionele	  ondersteuning	  bieden,	  de	  autonomie	  van	  kinderen	  respecteren,	  
leiding	  geven	  en	  structuur	  bieden	  en	  informatie	  en	  uitleg	  geven	  bij	  de	  inzet	  van	  
media	  gaat	  het	  vooral	  om	  interactievaardigheden	  die	  erop	  gericht	  zijn	  de	  
ontwikkeling	  van	  kinderen	  te	  stimuleren.	  	  
	  
1. Stimuleren	  van	  de	  taalontwikkeling	  

Net	  als	  bij	  het	  voorlezen	  en	  gesprekken	  in	  de	  kleine	  kring,	  is	  het	  bij	  de	  inzet	  van	  
media	  van	  belang	  de	  volgende	  vaardigheden	  in	  te	  zetten:	  
	  

• Beurt	  beschermen	  
• Beurt	  doorspelen	  
• Ruimte	  scheppen	  voor	  opmerkingen	  van	  de	  kinderen	  
• Luisterresponsen	  geven	  
• Stiltes	  laten	  vallen	  
• Gevarieerde	  vragen	  stellen:	  verschillende	  soorten	  vragen	  lokken	  

verschillende	  reacties	  uit.	  Hoe	  opener	  de	  vraag,	  hoe	  meer	  taalproductie:	  
o Aanwijsvragen	  
o Ja/nee,	  of/of	  vragen,	  wie/wat/waar-‐vragen	  
o Waarom-‐vragen,	  hoe-‐vragen	  
o Tegendeelvragen	  
o Vragen	  naar	  eigen	  ervaringen	  

• De	  kijk	  van	  het	  kind	  accepteren	  
• Prikkelende	  beweringen	  doen	  
• Ingaan	  op	  de	  inhoud	  
• Betekenonderhandeling	  
• Parafraseren	  of	  herverwoorden	  tot	  goede	  zin	  

	  
2. Stimuleren	  van	  de	  denkontwikkeling	  

De	  denkontwikkeling	  kan	  op	  verschillende	  manieren	  gestimuleerd	  worden.	  Denk	  
bijvoorbeeld	  aan	  het	  kiezen	  van	  apps	  of	  spelletjes	  waarbij	  kinderen	  worden	  
uitgedaagd	  om	  na	  te	  denken.	  Daarnaast	  kan	  de	  denkontwikkeling	  gestimuleerd	  
worden	  door	  vooraf	  een	  luister-‐	  of	  kijkvraag	  te	  stellen	  aan	  de	  kinderen,	  tijdens	  
het	  kijken	  de	  kinderen	  te	  vragen	  of	  zij	  een	  oplossing	  weten,	  of	  naar	  aanleiding	  
van	  een	  spel	  of	  digitaal/geanimeerd	  prentenboek	  een	  gesprek	  te	  voeren	  met	  de	  
kinderen.	  	  
	  	  	  	  	  	  

3. Stimuleren	  van	  de	  spelontwikkeling	  



Het	  gebruik	  van	  media	  hoeft	  het	  spel	  van	  kinderen	  niet	  in	  de	  weg	  staan,	  maar	  
kan	  er	  juist	  een	  bijdrage	  aan	  leveren,	  door:	  

• letterlijk	  en	  figuurlijk	  ruimte	  te	  bieden	  om	  na	  afloop	  een	  ervaring	  te	  
herbeleven	  (door	  bijvoorbeeld	  naspelen).	  

• te	  zorgen	  voor	  materialen	  die	  kinderen	  herkennen	  van	  bijvoorbeeld	  de	  
aflevering	  of	  app.	  

• het	  spel	  van	  de	  kinderen	  te	  volgen	  en	  het	  niet	  over	  te	  nemen.	  	  
• met	  digitale	  apparaten	  aan	  de	  slag	  te	  laten	  gaan	  	  

	  
4. Stimuleren	  van	  de	  motorische	  ontwikkeling	  

Het	  kijken	  van	  een	  aflevering	  van	  een	  schooltv	  kan	  actief	  worden	  gemaakt	  door	  
kinderen	  mee	  te	  laten	  dansen	  op	  het	  moment	  dat	  de	  begintune	  begint.	  
Kwalitatief	  goede	  educatieve	  programma’s	  stimuleren	  dit	  ook	  zelf	  door	  een	  lied	  
of	  een	  dansje	  in	  te	  bouwen	  in	  het	  programma.	  Het	  is	  aan	  de	  leerkracht	  om	  
kinderen	  daarop	  te	  wijzen:	  ”Het	  liedje	  begint,	  opstaan	  allemaal!”	  en	  de	  
handelingen	  zelf	  ook	  mee	  te	  doen	  terwijl	  hij	  (zij)	  ze	  verwoordt.	  Daarnaast	  kan	  het	  
gebruik	  van	  media	  ook	  actief	  worden	  gemaakt	  door	  het	  te	  koppelen	  aan	  
dans(expressie).	  Het	  letterlijk	  en	  figuurlijk	  ruimte	  bieden	  om	  na	  afloop	  de	  
ervaring	  dansend	  her	  te	  beleven	  door:	  	  
• Het	  dansen	  van	  kinderdansjes/bewegingspelletjes	  	  
• Het	  thema	  in	  een	  dansverhaal	  te	  verpakken	  en	  samen	  met	  de	  kinderen	  het	  

verhaal	  te	  dansen.	  
	  

5. Stimuleren	  van	  de	  sociaal-‐emotionele	  ontwikkeling	  
Een	  digitale	  activiteit	  is	  niet	  altijd	  een	  individuele	  activiteit.	  
Televisieprogramma’s,	  maar	  ook	  apps	  lenen	  zich	  uitstekend	  voor	  
groepsactiviteiten.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  leerkrachten	  dit	  ondersteunen	  door:	  	  

• De	  kinderen	  (positieve)	  feedback	  te	  geven	  
• Het	  samen	  kijken	  of	  samen	  spelen	  te	  stimuleren	  

	  
	  
	  
	   	  



	  


