
Inzet	  van	  media	  
	  
Natuurlijk	  is	  het	  prima	  als	  kinderen	  een	  keer	  een	  leuke	  app	  mogen	  spelen	  omdat	  ze	  
er	  gewoon	  veel	  plezier	  aan	  beleven.	  Echter,	  dit	  doen	  kinderen	  al	  geregeld	  thuis.	  
Binnen	  het	  onderwijs	  en	  in	  het	  kader	  van	  ontwikkelingsstimulering,	  is	  het	  belangrijk	  
dat	  studenten	  erop	  gewezen	  worden	  dat	  de	  inzet	  van	  media	  niet	  als	  losse	  activiteit	  
wordt	  gezien.	  De	  inzet	  van	  media	  is	  immers	  een	  middel	  en	  geen	  doel	  op	  zich.	  Media-‐
activiteiten	  kunnen	  beter	  gekoppeld	  worden	  aan	  andere	  activiteiten.	  Daarbij	  is	  de	  
eigen	  werkwerkwijze	  of	  VVE-‐programma	  waarmee	  gewerkt	  wordt,	  het	  uitgangspunt.	  	  
	  
Media	  kunnen	  als	  volgt	  worden	  ingezet:	  	  
	  

• Media	  inzetten	  als	  anker	  of	  introductieactiviteit	  
Media	  zoals	  een	  aflevering	  van	  Koekeloere	  kunnen	  worden	  ingezet	  om	  een	  
nieuw	  thema	  te	  introduceren.	  Door	  vervolgens	  een	  activiteit	  op	  de	  groep	  uit	  
te	  voeren	  wordt	  het	  startsein	  gegeven	  voor	  een	  activiteitenreeks	  	  
	  

• Media	  inzetten	  als	  verwerkingsactiviteit	  
Als	  onderdeel	  van	  een	  activiteitenreeks,	  kunnen	  media	  worden	  ingezet	  als	  
verwerkingsactiviteit	  waarbij	  het	  thema	  en	  meer	  specifiek	  de	  kernwoorden	  
nogmaals	  in	  een	  andere	  context	  worden	  aangeboden.	  Daarbij	  kan	  gedacht	  
worden	  aan	  de	  inzet	  van	  een	  digitale	  (liefst	  geanimeerde)	  versie	  van	  het	  
prentenboek	  dat	  binnen	  het	  thema	  centraal	  staat.	  Kinderen	  komen	  op	  die	  
manier	  nog	  eens	  in	  aanraking	  met	  de	  verhaallijn	  en	  de	  kernwoorden.	  Ook	  
verschillende	  soorten	  apps	  kunnen	  worden	  ingezet	  als	  
(verwerkings)activiteit.	  Afhankelijk	  van	  het	  soort	  app	  bieden	  ze	  verschillende	  
mogelijkheden	  om	  kinderen	  (aansluitend	  op	  een	  thema)	  bijvoorbeeld	  samen	  
een	  spel	  te	  laten	  doen	  waarbij	  woorden	  in	  een	  nieuwe	  context	  worden	  
aangeboden,	  kinderen	  kunnen	  ontdekken	  welke	  geluiden	  bij	  welk	  dier	  horen	  
of	  juist	  een	  handeling	  moeten	  verrichten	  waarbij	  de	  fijne	  motoriek	  wordt	  
aangesproken.	  |	  
	  

Media	  als	  differentiatiemiddel	  
Verschillende	  media	  zoals	  het	  digitale	  (geanimeerde)	  prentenboek	  kunnen	  extra	  
worden	  ingezet	  ten	  behoeve	  van	  kinderen	  die	  bijvoorbeeld	  extra	  taalaanbod	  nodig	  
hebben.	  Echter	  bieden	  media	  ook	  voldoende	  mogelijkheden	  om	  kinderen	  die	  juist	  
een	  stapje	  voor	  zijn	  op	  de	  groep	  binnen	  hetze	  


