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Voorwoord
Ter gelegenheid van de
Kindermediaweek 2012 geven
Mediasmarties en het
Kinderopvangfonds de
Kindermediagids uit. De gids
staat boordevol tips en een
selectie uit het aanbod van
kindertelevisie, dvd’s, websites,
apps, games en natuurlijk boeken
voor kinderen tussen de 1 en 5
jaar.
De Kindermediagids neemt u
als ouder of pedagogisch
medewerker mee in de digitale
verhalenwereld waar kinderen
dagelijks zoveel plezier aan
beleven en zich helemaal aan
kunnen overgeven. Peuters
en kleuters zijn tegenwoordig
volwaardige mediaconsumenten.
Wist u dat bijna 20% van de
kleuters tussen de 4 en 6 jaar
een tv-toestel en dvd-speler op

de eigen slaapkamer heeft?
Het aanbod is groot en dat
maakt het moeilijk om keuzes
te maken. Er is voor ieder wat
wils, maar het product moet wel
passen bij de ontwikkelingsfase
waarin het kind zich bevindt. Het
is belangrijk dat het kind zelf
en samen met u de weg weet te
vinden. Deze gids helpt daarbij.
Als leuk extraatje treft u achter
in deze gids een uitneembaar
katern waar u enkele favorieten
van uw kind kunt vastleggen.
Ieder kind heeft immers in een
bepaalde periode voorkeur voor
een programma of spel.
Leuke herinneringen voor
later want er komt een moment
dat het kind zal zeggen:
‘Weet je nog, toen…!’
En dan ziet de wereld er vast
weer heel anders uit.
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Tweegesprek

Tweegesprek

Mediasmarties en media
Wat doet Mediasmarties?
‘Mediasmarties is een online gids waar je
informatie kunt vinden over kindertelevisie,
boeken, dvd’s, films, apps, games en websites.
Objectief, actueel en betrouwbaar, doordat elk
product door deskundigen wordt beoordeeld.
Mediasmarties kijkt naar de inhoud en geeft
daarbij een passend leeftijdsadvies.’

Waarom vindt Mediasmarties
jonge kinderen zo belangrijk?

Cathy Spierenburg,
programma-manager Mediasmarties
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‘Media zijn overal en altijd om hen heen.
Het betekent plezier en ontspanning, je kunt
er slimmer van worden, maar dan moet de inhoud
wel aansluiten bij de ontwikkelingsfase van het
kind. Dus niet te makkelijk, maar ook zeker niet te
moeilijk. Als je kinderen tussen één en twaalf jaar
goed gedoseerd het juiste niveau aanbiedt, kan dat
een gunstige invloed hebben op de ontwikkeling.’

Het Kinderopvangfonds en de media
Op welke wijze ondersteunt
Mediasmarties de Kinderopvang?
‘Kinderen leven in een beeldcultuur. En in de
leef- en belevingswereld van kinderen spelen
media een belangrijke rol. Pedagogisch
medewerkers op het kinderdagverblijf zullen dit
herkennen en kunnen ouders adviseren bij de
toepassingen. Door in deze brochure bij elk
mediaproduct het thema en de inhoud te
beschrijven, kan de pedagogisch medewerker
een weloverwogen keuze maken uit het aanbod.
Zo sluiten veel series aan bij de VVE-methoden
(voor- en vroegschoolse educatie). Samen kijken
met de groep en er vervolgens thuis over vertellen,
betekent optimaal genieten.’

www.mediasmarties.nl

Wat doet Het Kinderopvangfonds?

Wat is een van die instrumenten?

‘Het Kinderopvangfonds zet zich in voor een optimale opvang- en opvoedingsomgeving voor kinderen.
Het fonds handelt daarbij vanuit het perspectief van
kind en ouder. De kennis over opvoeding en opvang
wordt actief gedeeld. Daarnaast heeft Het Kinderopvangfonds aandacht voor de samenwerking met
bijvoorbeeld het primair onderwijs en de jeugdzorg.’

‘Dat is bijvoorbeeld WePboek. Dit zijn twintig
geanimeerde prentenboeken die op dvd staan en
ook op de website www.wepboek.nl bekeken
kunnen worden. Veel peuters en kleuters genieten
dagelijks van de verhaaltjes. Een ander initiatief is
Digidreumes.nl, dat in september start als pilot
op tien kindercentra verspreid over het land.
Dit project onderzoekt onder andere op welke
wijze kinderen en pedagogisch medewerkers
met (nieuwe) media omgaan, wat ze ervan leren
en hoe kinderopvangcentra kunnen kiezen uit
verschillende toepassingen (zie ook: digidreumes.nl).

Waarom kiest Het Kinderopvangfonds voor
mediawijsheid als een van haar thema’s?
‘Opvoeden is een wisselwerking tussen kind, ouders
en kinderopvangcentra, en daar hoort mediaopvoeding bij. Het thema mediawijsheid richt zich vooral
op het ontwikkelen van instrumenten die ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen helpen stimuleren, en die pedagogisch medewerkers kunnen
trainen in instructievaardigheden en nieuwe media.
Bovendien informeren wij ouders over de media
waarmee kinderen in contact kunnen komen.’

Christel en Cathy wensen u veel lees-,
kijk- en luisterplezier!

www.hetkinderopvangfonds.nl

Christel Eijkholt, programma-directeur
Het Kinderopvangfonds
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De media ontwikkeling van het kind | 0 tot 6 jaar

0 jr.

6 md.

1 jr.

1,5 jr.

Felle kleuren,
bewegende objecten,
muziek en liedjes

2 jr.

2,5 jr.

3 jr.

3,5 jr.

4 jr.

Beginnend begrip voor de verhaallijn

4,5 jr.

5 jr.

6 jr.

Begrip voor de verhaallijn

Spelletjes op de computer (websites), smartphone en/of tablet
Korte verhaaltjes, muziek en herhaling

Een uur lang
geconcentreerd bezig
zijn

Vriendelijke, gekleurde fantasiepoppen
Rijmpjes, slagzinnen en liedjes zijn favoriet en worden
nagedaan
Geen duidelijk onderscheid tussen fantasie en
realiteit
Beelden met weinig details
Vertrouwde contexten als huis en school
Herhaling
Educatieve televisie
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5,5 jr.

Uitgesproken voorkeur voor bepaalde
mediaproducten
Grens tussen realiteit en fantasie begint
duidelijker te worden
Beelden met veel details
Wisselingen van point-of-view worden
begrepen
Poep- en plasgrappen zijn favoriet

Prinsessen, draken en toverheksen

Actie, snelheid en
avontuurlijke
contexten
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De rol van ouders bij het
gebruik van media

Hoe begeleidt u uw kind?
Bespreek dit ook eens met
uw partner/grootouders.
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De pannen staan op het
fornuis, uw kind is moe
van een dag spelen in het
kinderdagverblijf en u
heeft een drukke werkdag
achter de rug. Op zo’n
moment bieden media
ontspanning. Kinderen
vinden het heerlijk om even
passief naar een dvd of televisieprogramma te kijken.
Er zijn echter vele andere
momenten waarop kinderen
media actief gebruiken. Ze willen
een spelletje doen, de website
van hun favoriete televisieheld
bezoeken of naar het virtuele

sprookjesdorp om een nieuw
verhaal te kiezen.
Daarnaast zijn er talrijke
producten en speelgoed
beschikbaar die refereren aan
de kindermedia.
Terwijl kinderen het medialandschap betreden, kunt u hen
op verschillende manieren
begeleiden:

Actief
Door bepaalde aspecten tijdens
of na het kijken te bespreken,
ontstaat er interactie.
U merkt wat het kind raakt
en u kunt checken of het kind
begrijpt waar het over gaat.

Restrictief
Hierbij bepaalt u hoelang, hoe
vaak en naar welke televisieprogramma’s er gekeken wordt.
Bij de keuze van websites,
games of apps beslist u wat u uw
kind aanbiedt.

Gezamenlijke mediabeleving
Samen met uw kind kijkt u naar
programma’s en in overleg kiest
u media of spelletjes die aansluiten bij zijn of haar interesse.

Geen mediabegeleiding
U laat de keuze geheel over aan
uw kind en laat het zelf bepalen
wanneer en met welke media het
zich bezighoudt.

Optimaal kijkgenot en speelplezier is het gevolg van bewust
gemaakte keuzes. Om die reden
hanteert Mediasmarties duidelijke criteria waardoor media
aansluiten bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van uw kind. Uiteindelijk zal het kind daar tijdens
het opgroeien naar volwassenheid
van profiteren. Digidreumes.nl
beoordeelt media/apps daarnaast
op de toepasbaarheid binnen de
pedagogiek, met name op het
gebruik binnen de kinderopvang.
Zodat pedagogisch medewerkers
en jonge kinderen media optimaal
en verantwoord leren inzetten ter
bevordering van de ontwikkeling
van jonge kinderen.
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De media in het kinderleven
De televisie neemt in elke huiskamer een centrale plaats
in. De bewegende beelden en het geluid hebben een grote
aantrekkingskracht: zelfs baby’s in de box of kinderstoel
reageren erop.
Er is een grote variëteit aan
programma’s te zien: veel
tekenfilms, magazine-achtige
programma’s waarin gezongen,
gedanst en voorgelezen wordt
en waarin de kinderen de
presentator helpen kleine
dagelijkse probleempjes op te
lossen. De herhaling is belangrijk
en speelt in op de behoefte van
kinderen om telkens naar
hetzelfde te kijken. Een strakke
opbouw met herkenbare
elementen geeft de kinderen de
structuur die ze nodig hebben.
Vanaf een jaar maken de
dreumesen kennis met de eerste
programma’s die speciaal voor
14

hen gemaakt zijn. De peuter- en
kleuterprogramma’s hebben vaak
een educatief karakter. Het leren
van nieuwe woorden, kleuren
en vormen herkennen, sorteren
en getalbegrip staan centraal
in korte, kleurrijke verhaaltjes.
Kleine en grote emoties geven
veel herkenning. Dagelijkse
rituelen in een wereld die dichtbij
is, voelen vertrouwd aan. En de
televisiekarakters zijn in een
bepaalde leeftijdsfase een
rolmodel voor kinderen.
Dvd’s, waarin vaak dieren de
hoofdrol spelen, zijn ook
populair, met name doordat ze

op elk moment van de dag
inzetbaar zijn. En kinderen zijn
dol op herhaling: het biedt hen
grip op de wereld, waardoor ze
zich veilig voelen. En van samen
met een ouder kijken, genieten
ze nog het meest.
De praktijk in veel gezinnen is
dat kinderen volop in aanraking
komen met computers. Ook
neemt het bezit van tablet pc’s
en smartphones snel toe, ook in
gezinnen met (jonge) kinderen.
Deze zijn handzaam, makkelijk te
bedienen - ook voor kleintjes -,
snel op te starten en eenvoudig
mee te nemen of gewoon op zak.
Websites, games en apps zijn
media van de moderne tijd, en
zijn er al voor de allerkleinsten.
En de bewegende beelden
voorzien van geluid zijn vaak

aantrekkelijk vormgegeven en
onderhoudend. En mits op een
juiste manier gebruikt, zijn ze
naast leuk ook nog eens
educatief verantwoord doordat
ze positief bij kunnen dragen aan
bijvoorbeeld de taal- en woordenschatontwikkeling, beginnend rekenen, ruimtelijk inzicht
en motorische vaardigheden.
Voorgelezen worden of zelf
plaatjes kijken blijft aantrekkelijk
omdat een kind een boek zelf
makkelijk kan pakken en eindeloos kan herhalen. Het aanbod
van prenten- en voorleesboeken is
groot en de keuze in bibliotheken
is ruim. Bij sommige boeken wordt
ook een cd geleverd bv met rijmpjes en versjes uit de oude doos.
In het eerste en tweede levensjaar
een must voor elk gezin.
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De wereld van de televisie, film en dvd’s
Met meer dan 22 kinderzenders waarvan er een aantal dag en nacht
uitzendt, is het aanbod voor kinderen enorm.
Een aantal zenders richt zich op jonge kinderen, andere kiezen
oudere kinderen als doelgroep. Hierdoor is het mogelijk het aanbod

Baby TV
www.babytvchannel.nl
Karakteristiek:	Commerciële zender, ontvangst via satelliet
en digitaal
Doelgroep:
0-3 jaar
Uitzendtijden:
Dagelijks, 24 uur per dag
Duck TV
www.ducktv.tv
Karakteristiek:	Commerciële zender, digitaal via Delta, CAWI
en Glashart
Doelgroep:
0-4 jaar
Uitzendtijden:
Dagelijks, 24 uur per dag
Jim Jam
www.nl.jimjam.tv
Karakteristiek:	Commerciële zender, digitaal via Canal
Digitaal, interactieve TV van KPN, UPC, Ziggo
Doelgroep:
1-4 jaar
Uitzendtijden:
Dagelijks, 24 uur per dag
Boomerang
www.boomerangtv.nl
Karakteristiek:	Commerciële zender, Engelstalig, Nederlands ondertiteld, ontvangst via satelliet en
digitaal plus pakket
Doelgroep:
1-4 jaar
Uitzendtijden:	Dagelijks, 24 uur per dag, voor de allerkleinste Cartoonito ma t/m vr om 05:30, 11:00 en
18:00 uur, za en zo van 06:00 tot 08:00 uur
16

beter af te stemmen op een specifieke groep kijkers.
Zo duren programma’s voor de allerkleinsten maar een paar minuten
en behandelen ze heel andere onderwerpen dan uitzendingen voor
oudere kijkers.

Nick Jr.
www.nickelodeon.nl/tv/nick-jr
Karakteristiek:	Commerciële zender, digitaal via UPC, Ziggo,
Delta, Caiway KPN, CAI Harderwijk, Kabeltelevisie Pijnacker, KBG
Doelgroep:
1-6 jaar
Uitzendtijden:	Dagelijks, 24 uur per dag én een speciaal
ochtendblok op zender Nickelodeon
Disney Junior
www.disney.nl/disney-junior
Karakteristiek:	Commerciële zender, digitaal via Kids Zone
pakket van UPC
Doelgroep:
2-6 jaar
Uitzendtijden:
Dagelijks, 24 uur per dag
Z@ppelin
www.zappelin.nl
Karakteristiek:	Zender van de Nederlandse Publieke
Omroep op Nederland 1 en 3
Doelgroep:
2-6 jaar
Uitzendtijden:	Maandag t/m vrijdag van 06:30 tot 15:00 uur,
zaterdag en zondag van 06:30 tot 08:30 uur
Z@ppelin 24
Karakteristiek:
Doelgroep:
Uitzendtijden:

www.zappelin24.nl
 igitale zender van de Ned. Publieke Omroep
D
via diverse kabelbedrijven en online te bekijken
2-16 jaar
Dagelijks, van 02:30 tot 20:30 uur

Ketnet
www.ketnet.be
Karakteristiek:	Publieke omroep VRT, Vlaanderen ook in
Nederland te zien
Doelgroep:
1-12 jaar
Uitzendtijden:
Dagelijks, van 06:30 tot 20:00 uur
www.rtl.nl/programma/telekids
RTL Telekids
Karakteristiek:
Commerciële zender van RTL (RTL 8)
Doelgroep:
3-8 jaar
Uitzendtijden:	Dagelijks, van 06:30 tot 09:30 uur en van
15:00 tot 17:00 uur
Kindernet
www.kindernet.nl
Karakteristiek:	Commerciële zender, digitaal via KPN
Digitenne en Canal Digitaal
Doelgroep:
3-8 jaar
Dagelijks, van 06:00 tot 15:00 uur
Uitzendtijden:

Nickelodeon
Karakteristiek:
Doelgroep:
Uitzendtijden:

www.nickelodeon.nl
Commerciële zender, onderdeel van MTV
6-12 jaar
Dagelijks, 24 uur per dag

Disney Channel
www.disney.nl/disney-tv/disney-channel
Karakteristiek:	Commerciële zender, digitaal via UPC,
Telenet, Canal Digitaal en Belgacom
Doelgroep:
Kinderen en tieners tot 15 jaar en gezinnen
Dagelijks, 24 uur per dag
Uitzendtijden:
Cartoon Netwerk www.cartoonnetwerk.nl
Karakteristiek:	Commerciële zender, digitaal via UPC, Ziggo,
Digitenne
Doelgroep:
6-11 jaar
Uitzendtijden:
Dagelijks, van 06:00 tot 24:00 uur

www.nickelodeon.nl/tv/nick-toons
NickToons
Karakteristiek:	Commerciële zender, digitaal via Ziggo,
Delta, Caiway, Kabeltelevisie Pijnacker
Doelgroep:
3-12 jaar
Uitzendtijden:	Dagelijks, van 05:00 tot 21:00 uur Nederlandstalig, na 21:00 uur Engelstalig

www.zapp.nl
Z@pp
Karakteristiek:	Zender van de Nederlandse Publieke
Omroep op Nederland 3
Doelgroep:
6-16 jaar
Uitzendtijden:	Maandag t/m vrijdag van 15:00 tot 19:00 uur,
zaterdag van 08:30 tot 20:00 uur en zondag
van 08:30 tot 19:00 uur

Pebble TV
www.pebbletv.nl
Karakteristiek:	Commerciële zender, digitaal via UPC, Ziggo
(extra), Caiway, Glashart, Cai Harderwijk
Doelgroep:
2-12 jaar
Uitzendtijden:
Dagelijks, 24 uur per dag

Disney XD
disneyxd.disney.nl
Karakteristiek:	Commerciële zender, deelt kanaal met
Veronica, digitaal via UPC
Doelgroep:
6-14 jaar
Uitzendtijden:
Dagelijks, 24 uur per dag

Nick Hits
www.nickelodeon.nl/tv/nick-hits
Karakteristiek:	Commerciële zender, digitaal via UPC, Ziggo,
Delta, Caiway, Kabeltelevisie Pijnacker
Doelgroep:
5-15 jaar
Uitzendtijden:
Dagelijks, 24 uur per dag

TeenNick
www.teennick.nl
Karakteristiek:	Commerciële zender, deelt kanaal met
Nickelodeon
Doelgroep:
10-19 jaar
Uitzendtijden:
Dagelijks, na 21:00 uur
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Televisie
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, waardoor ze openstaan voor nieuwe kennis en het aanleren van verschillende
vaardigheden. Wisselend en aantrekkelijk vormgegeven
programma’s staan bol van informele leermomenten. Zo kan
de televisie kinderen al op jonge leeftijd stimuleren bij hun
taalontwikkeling, door uitbreiding van de woordenschat en
grammaticale kennis.

Door strikte selectie- en
beoordelingscriteria worden
kindermedia een inspirerende
leeromgeving.
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De motorische ontwikkeling
wordt bevorderd doordat ze
spontaan karakters imiteren,
zoals rolmodellen en helden.
De sociaal-emotionele
ontwikkeling is terug te vinden
in korte themaverhaaltjes
waarin gevoelens een belangrijke rol spelen.
Muziekprogramma’s dragen bij
aan een breed liedrepertoire
en gevoel voor ritme. Kinderen
beleven veel plezier aan het
luisteren naar muziek en

ontwikkelen daarmee hun
muzikale talenten. Het (mee)zingen van liedjes activeert
tevens hun taalbegrip en
spraakontwikkeling.
Natuur en milieu, culturele
bewustwording en diversiteit
zijn allemaal terug te vinden in
aantrekkelijke uitzendingen.
Wat-, hoe- en waarom-vragen
worden in simpele verhaaltjes
beantwoord en in kleine stapjes
in beeld gebracht, ondersteund

met natuurlijk geluid. Een
leerrijke en aantrekkelijke
omgeving waarbij veraf dichtbij
komt.
Dvd’s hebben als voordeel dat
films en series vaker en op
elk gewenst moment kunnen
worden afgespeeld, waardoor
kinderen steeds opnieuw van
hun helden en favoriete verhalen
kunnen genieten.
Mediasmarties beoordeelt
televisie-uitzendingen en kent
een bijbehorend leeftijdsadvies
toe. Aansluiten bij de leef- en
belevingswereld van het jonge
kind is daarbij een belangrijk
criterium. Zo wordt televisie
voor kinderen een betrouwbare
leeromgeving.

19
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TV
1 jaar

1 jaar

1 jaar

Blije peuter – Bedtijd

Varkentje Iggy beleeft met haar vriendjes dingen die
peuters ook meemaken, zoals tandenpoetsen en
naar bed gaan, rituelen die met de nacht en slapen te
maken hebben.
Bevordert: kennis van dagelijkse begrippen

Nijntje heeft een leuke dag

Nijntje is een konijn, en net als kinderen speelt ze
verstoppertje en ontdekt ze het verschil tussen
groot en klein, wat vriendschap is en vele andere
herkenbare dingen.
Bevordert: de woordenschat en
emotionele ontwikkeling

Hopla

Puzzelen, iets in elkaar zetten, tafeldekken en
hinkelen: samen met zijn vriendjes verkent het
konijn Hopla de wereld.
Bevordert: motorische vaardigheden

1 jaar

Bumba

Verkleed als clowntjes juichen en klappen kinderen in
het circus voor dieren die kunstjes doen. Ze tellen met
Bumba tot tien en noemen alle kleuren.
Bevordert: kennis van kleuren en getallen

20

1 jaar

Dieren op de boerderij
In drie afleveringen
toont deze dvd het
leven op de boerderij.
Zo nemen we een
kijkje in de koeienstal
en luisteren we naar
een liedje over de
koe.
Bevordert: 
kennis van
boerderijdieren

1 jaar

1 jaar

1 jaar

Blije baby – Eerste stapjes,
eerste woordjes

Begrippen worden
uitgelegd in de
context waarin ze
gebruikt worden.
Bijvoorbeeld een
sleutel in het
sleutelgat en een
vogel in de lucht.
Bevordert:
de woordenschat
en cognitieve
vaardigheden

Een kunstenaar maakt met behulp van zand en een
lichtbak allerlei dieren. De kinderen mogen raden
welk dier er tevoorschijn komt.
Bevordert: de creativiteit

BabyTV – Kleuren leren

Bij elke dvd staat een thema centraal dat aansluit
bij de ontwikkelingsfase van het kind. In wisselende
situaties leren de allerkleinsten kleuren kennen en
benoemen.
Bevordert: de kleurenkennis

1 jaar

1 jaar

1 jaar

De wielen van de bus

Een fantastische wereld

Waar vind je zeesterren, krabben en dolfijnen?
Op het strand en in de zee. Kippen, apen en bevers
leven ergens anders.
Bevordert: kennis van dieren

1 jaar

De zandtovenaar

Bus Toet, zijn instrumentenvriendjes Trombone,
Bas, Sax en Trom, én de hond Madelief wonen in
Muziekstad en lossen in elk muzikaal verhaal een
probleem op.
Bevordert: de muzikaliteit en het
probleemoplossend vermogen

Baby Bright 1
Muziek, geluiden en
verschillende voorwerpen verschijnen
in beeld.
Ze veranderen, waardoor de aandacht
gevangen blijft.
Bevordert:
de concentratie

In de droomtuin

De poppen en vogels hebben elk hun eigen fantasienaam en liedje of rijmpje. In elke aflevering beleven ze
een klein avontuur, waarna iedereen in de droomtuin
naar bed gaat.
Bevordert: ontspanning
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TV

TV
2 jaar

2 jaar

Pingu

De avonturen van Dribbel

Elke dag maakt hond Dribbel iets anders mee: hij
krijgt een nieuwe bal, gaat naar het bos of is zijn bot
kwijt. Korte animatie-afleveringen, waarin telkens
een probleem wordt opgelost.
Bevordert: het denkvermogen

Klei-animatiefilmpjes
over een kleine pinguïn
die met zijn vriendjes
op de grote ijsvlakte
kleine avonturen
beleeft. Hij krijgt een
zusje, gaat naar school
en leert allemaal
nieuwe dingen.
Bevordert:
de leergierigheid

Bibbeltje Big, bekend van de boekjes van Mick Inkpen,
beleeft van alles. Als opa langskomt, doen ze altijd
gekke spelletjes, en samen met haar vriendjes maakt
ze een orkest.
Bevordert: de taalontwikkeling

Hondje Blues geeft zijn vriend Steve hints (clues).
Kinderen kunnen zo met Steve meedenken om een
vraagstuk op te
lossen.
Bevordert:
kennis van kleuren,
vormen,
getallen en nieuwe
begrippen

3 jaar

3 jaar

Ni Hao Kai-Lan

Elke dag maakt Charlie weer iets geks mee met zijn
eigenwijze zusje Lola en haar vriendjes. De afleveringen gaan over
alledaagse dingen,
zoals ziek zijn,
te laat komen of
schrikken.
Bevordert: de
fantasie en het
taalbegrip

De 5-jarige Kai-Lan heet de kijkers welkom in het
Chinees en introduceert thema’s over normen en
waarden, zoals: opscheppen is niet aardig.
Bevordert: kennis van vriendschap,
normen en waarden

Bruine beer in het blauwe huis

2 jaar

2 jaar

Avonturen van Pim & Pom

3 jaar

3 jaar

Twee pratende poezen gaan op verkenning in huis.
Ze vinden een stofzuiger, en fantaseren hoe het is om
beroemd te zijn. Met liedjes en rijmpjes worden de
thema’s verduidelijkt.
Bevordert: kennis van nieuwe begrippen

Mensen en dieren redden, boeven vangen: het
kleine, dappere oldtimer-autootje Brum bestrijdt het
onrecht.
Bevordert: het moreel besef

Informatief
programma waarin
Diego, natuurexpert
en dierenredder,
de dieren in het
regenwoud helpt.
Kinderen worden
actief bij zijn
ondernemingen
betrokken.
Bevordert:
kennis van de
natuur

3 jaar

Roary de Racewagen

Go, Diego, Go!

Brum
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3 jaar

Charlie & Lola

Een poppenspel waarin de nieuwsgierige bruine beer
zich verbaast over dingen die in huis gebeuren. Er
wordt voorgelezen, gezongen en de dag wordt even
doorgenomen.
Bevordert: het tijdsbesef

2 jaar

Bibbeltje Big

2 jaar

Blues’ Clues

De sprekende auto Roary woont in een garage met
monteur Grote Chris. Met andere auto’s beleeft hij
verrassende avonturen. Steeds staat er een moraal
centraal, zoals eerlijk zijn.
Bevordert: kennis van voorwerpen en moreel besef

HoelaHoep

In de studio ontmoeten Hoela, een grote eend en
Hoep, een vlotte, jonge man, kinderen met wie ze vragen beantwoorden. Met liedjes en een knutselfilmpje.
Bevordert: het probleemoplossend vermogen
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TV

TV
4 jaar

4 jaar

ABI

De wereld van K3 Concert in Ahoy 2012

Het Surinaamse meisje Abi is nieuwsgierig en maakt
elke dag iets mee in en rondom haar flat in Amsterdam. Bevordert: kennis van andere culturen
Bevordert: de sociaal-emotionele ontwikkeling

Bekende en nieuwe
liedjes en dansjes
van Kristel, Karen
en Josje tijdens een
voorstelling in Ahoy.
Met een reuzenpiratenschip
reizen de meiden de
wereld rond.
Bevordert: het
gevoel voor muziek
en dans

4 jaar

4 jaar

Koekeloere

4 jaar

Moffel en Piertje belanden in herkenbare
situaties: op school,
bij Sinterklaas en in
de natuur. Ook Flip de
Beer, een teddybeer
die uit logeren gaat,
speelt en zingt mee.
Bevordert: kennis van
de jaargetijden

4 jaar

Jungle Book

Olivia

Mensenkind Mowgli wordt door de wolven opgevoed
in de jungle. Panter Bagheera en de beer Baloe helpen hem in de strijd tegen de tijger Shere Kahn.
Bevordert: het begrip van goed en kwaad

Maak uitstapjes in de fantasiewereld van het
varkentje Olivia. Zie hoe ze anderen graag helpt,
maar ook wel eens twijfelt aan een vriendschap.
Bevordert: de sociaal-emotionele ontwikkeling

KRO’s Kindertijd

Een educatief magazine bestaande uit filmpjes en
animaties met thema’s als ‘groeien’, ‘uit het buitenland’ en ‘de schoolfotograaf’. Charlie en Lola zijn ook
van de partij.
Bevordert: het begrijpend luisteren
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GAMES

GAMES

Games
Gamen is
vooral leuk
en gezellig,
maar verbetert
ook het ruimtelijk inzicht,
en het doorzettingsen reactievermogen.
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Spelletjes doen op de computer vinden kinderen leuk en
spannend. Door naar beelden te kijken, te luisteren naar
liedjes en allerlei opdrachten uit te voeren, maken ze op een
speelse manier kennis met uiteenlopende onderwerpen.
Oudere kinderen kunnen een keuze maken uit veel verschillende consoles.
Met de komst van mobiele
telefoons en draagbare
spelcomputers kunnen
kinderen tegenwoordig
overal gamen. Deze vorm van
vrijetijdsbesteding is populair,
omdat kinderen het leuk vinden
spelletjes steeds opnieuw
te spelen en zij het als een
uitdaging zien om te winnen
of iets onder de knie te krijgen.
Ze spelen de games alleen,
met hun ouders of vriendjes.
Het is vooral leuk en gezellig,
maar verbetert ook hun ruimte-

lijk inzicht en hun doorzettingsen reactievermogen.
Meer dan de helft van de kinderen
in de leeftijdscategorie 0-6 jaar
speelt games.Deze leeftijdgroep
is goed in aanwijs- en aanklikspelletjes, een simpele puzzel
of memory. Mediasmarties geeft
een leeftijdsindicatie op basis van
soort spelen, de bediening van het
apparaat, de speeltijd, voorkomende karakters, complexiteit,
en de mogelijkheid om samen of
alleen te spelen.
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GAMES

GAMES
2 jaar

2 jaar

2 jaar

Pipapret muziek

Met je Viva-vriendjes zelf muziek maken? Dat kan!
Met de muis bedien je het stokje van de xylofoon.
En klik je met de muisknop op de pianotoetsen, dan
ontstaat er geluid.
Bevordert: kennis van de werking van de muis

Verstoppertje

Sanne vertelt waar ze zich verstopt en Sim gaat haar
zoeken met hulp van de speler. Na elke opdracht volgt
er een dansje of liedje.
Bevordert: de luistervaardigheid en het geheugen

Koekeloere - Herfstspel

In een boom hangen blokken die samen een rups,
giraf of paddenstoel vormen. Klik je ze aan, dan vallen
ze uit elkaar. Door de blokken naar een venster te
slepen, kun je ze weer repareren.
Bevordert: kennis van de natuur, kleuren en vormen

2 jaar

2 jaar

Vang de krokodillen

In dit Engelstalige spel worden vijf swingende
brandweermannen geïntroduceerd met een bijpassend liedje. De speler leert ze tellen op verschillende
niveaus.
Bevordert: kennis van cijfers, tellen en de Engelse taal

Vang een krokodil zodra hij in beeld komt. Klik je goed,
dan lacht de krokodil en valt hij in slaap. Heb je ze alle
zes gevangen? Dan gaan ze voor je zingen.
Bevordert: het reactievermogen

Boohbah

Klik waar je wilt en ontdek de kleurrijke wereld van
Boohbah.
Bevordert: hang-oog coördinatie

3 jaar

Vijf spelletjes, variërend in moeilijkheidsgraad, waarin
het draait om het herkennen van kleuren, vormen,
dieren en voorwerpen. En je mag zelf een verjaardagstaart versieren.
Bevordert: kennis van voorwerpen en creativiteit

Haas gaat op pad en komt in het sneeuwlandschap zijn vriendjes tegen. Maar waar is de weg nou
gebleven? De speler helpt hen, zodat ze weer aan de
overkant belanden.
Bevordert: het probleemoplossend vermogen

Wat beeldt Sanne uit? Is ze aan het steppen of
autorijden? Sim moet het raden. Met hulp van de beer
van Sim kiest de speler het juiste voorwerp en klikt
het aan.
Bevordert: de cognitieve vaardigheden

2 jaar

3 jaar

Bumba – Lekker smullen

Doen alsof

Tellen met brandweermannen
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3 jaar

Mijn naam is haas – Wakker
worden!

3 jaar

Sesamstraat – Spelen met Purk
Drie interactieve spelletjes waarbij het roze biggetje
goed verzorgd moet worden. Purk reageert op alles
wat de speler doet en geeft voor alle goede hulp een
cadeautje als beloning.
Bevordert: kennis van de werking van de muis

3 jaar

Pluk van de
Petteflet

Klik op de Lispeltuut
en maak een kleurplaat, luister naar
muziek of speel
educatieve spelletjes. De bijen leren
je lusletters schrijven
en de Heen-enWeerwolf geeft
optelsommen.
Bevordert: schrijven
en rekenen

3 jaar

Dora – De verloren stad

Samen met Boots moet Dora haar beer gaan zoeken
in de verloren stad. Deze online game wordt gestart
met een cd-rom en
bevat diverse spelletjes die oplopen in
moeilijkheidsgraad.
Bevordert: het
probleemoplossend
vermogen
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GAMES

GAMES
4 jaar

Spelen met Jip en Janneke

Twee verhaaltjes en zes spellen, waaronder een opruimspel, een doolhof, een puzzel en een aanwijsspel.
Voor de telspelletjes moet een kind kleuren kunnen
onderscheiden en tot tien kunnen tellen.
Bevordert: het ruimtelijk inzicht en de fijne motoriek

4 jaar

4 jaar

Freddi Fish – Het ABC onder de zee
De prestaties van de spelers worden bijgehouden
tijdens het spelen van de kleine spelletjes.
Een stem vertelt duidelijk hoe je het touchscreen
moet bedienen om
de cijfers en letters
van het alfabet te
leren.
Bevordert: kennis
van letters

De Sprookjesboom

Kies Assepoester, de heks of de draak en speur in het
bos naar voorwerpen die ze verloren zijn. Pas op dat
je de weg niet kwijtraakt. Onderweg kun je filmpjes,
knutselopdrachten, wallpapers en liedjes verzamelen.
Bevordert: het ruimtelijk inzicht

4 jaar

Kleuterspel.be

Diverse gevarieerde spelletjes die oplopen in moeilijkheidsgraad.
Bevordert: logisch denken, ruimtelijk inzicht
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4 jaar

This is Sand

Maak je eigen schilderij met zand in verschillende
kleuren. Laat het zand vallen en ontdek wat er
gebeurt.
Bevordert: creativiteit

4 jaar

Plop en de
pinguïn

De pinguïns zijn
gevangen genomen.
Klus vertelt welke
tien opdrachten je
moet uitvoeren om
ze uit de handen van
de boeven te krijgen.
Dat vraagt veel
behendigheid.
Bevordert: de
behendigheid
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BOEKEN

BOEKEN

Voorlezen prikkelt de
fantasie en stimuleert
de taalvaardigheid.

Boeken
‘O, als ik toch eens lezen kon, dan las ik mama voor...’,
horen we Pino zingen in Sesamstraat. Tja, zelf lezen kunnen
de jongste kinderen nog niet, maar ze zijn wel dol op verhalen
en plaatjes. En die staan in boeken. Door ze voor te lezen,
beleeft u samen veel plezier en creëert u bovendien een knus
moment.
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Via een boek ontdekken kinderen
de wereld om hen heen en leren
zij zich verplaatsen in de gevoelens van anderen. Voorlezen
prikkelt de fantasie en stimuleert
de taalvaardigheid, doordat boekentaal anders is dan spreektaal.
Spelenderwijs leren kinderen
nieuwe woorden en begrippen.
Door het combineren van tekst
en illustraties zien ze bovendien
verbanden en leren ze woorden in
een context plaatsen.

exemplaren waar ze op kunnen
sabbelen, in kunnen knijpen en
naar eenvoudige, kleurige plaatjes kunnen kijken. Zodra u er iets
bij vertelt of geluiden maakt, zal
het kind een boekje in verband
brengen met taal en nieuwsgierig
worden naar kleine verhaaltjes.
Voor peuters en kleuters zijn
er boeken waarin de verhalen
steeds iets langer en ingewikkelder zijn. Ze staan vol plaatjes om
samen van te genieten.

Boeken kunt u zelfs al aan baby’s
geven. Voor hen zijn er speciale

Kinderen die van jongs af aan
worden voorgelezen, raken

vertrouwd met boeken en hebben
een voorsprong bij het leren lezen, schrijven en rekenen. Tevens
voelen zij zich aangemoedigd om
zelf te gaan lezen. In een maatschappij waar veel informatie
ons via teksten bereikt, zullen ze
daar lang van profiteren.

in de kinderopvang. Beeldfragmenten ondersteunen de tekst
van een boek, waardoor dit soort
prentenboeken bijdraagt aan een
beter tekstbegrip onder jonge
kinderen.

Mediasmarties let bij het
leeftijdsadvies bij boeken op
de gedetailleerdheid van de
prenten, de lengte van de zinnen
en het taalgebruik. De thema’s
moeten aansluiten bij hun leefen belevingswereld.Zo krijgt een
kind precies die titel waar het
aan toe is.
Digidreumes.nl ontwikkelt
een training over multi-media
inclusief digitale prentenboeken
voor pedagogisch medewerkers
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BOEKEN

BOEKEN
1 jaar

1 jaar

1 jaar

Ik ben 2 jaar

Nu hij 2 jaar is, kan de gele gestippelde giraf al heel
veel. Hij verbeeldt dagelijkse dingen uit het leven van
een peuter. De aanvullende tekst is op rijm.
Bevordert: de algemene kennis

Waar is Dribbel?

Het is etenstijd, maar de moeder van Dribbel kan haar
zoon niet vinden. Waar zit hij toch? Het verhaal van
Dribbel is een chronologisch repeteerverhaal en heeft
een vrolijk einde.
Bevordert: kennis van emoties

Piep herkent de dieren aan de geluiden die ze maken.
En aan de humoristische tekeningen in dit boek valt
veel te ontdekken.
Bevordert: het leren van dierengeluiden en -namen

1 jaar

1 jaar

Rupsje Nooitgenoeg

Een klassiek prentenboek over de rups die altijd maar
honger heeft. Onverzadigbaar eet hij alle dagen van
de week zijn buikje rond, totdat hij ontpopt tot een
prachtige vlinder.
Bevordert: kennis van fruit

Bobbi gaat verhuizen

Bobbi zegt: ‘Ik ga verhuizen, naar dat huis op nummer
twee. Ik krijg dan een grote kamer, en mijn knuffels
gaan ook mee!’ Een ingrijpende gebeurtenis in beeld
en rijm.
Bevordert: kennis van emoties

1 jaar

Cadeautjes van Muis

Muis wil haar vriendjes verrassen met cadeautjes.
Achter de flapjes in het boek zitten de presentjes
verborgen. Maar Muis heeft ook nog iets voor de lezer.
Wat zal dat zijn?
Bevordert: de emotionele ontwikkeling

1 jaar

Het Zandkasteel – Wat hoor je?

1 jaar

1 jaar

Kikker is jarig

Samen met Koning Koos, Sassa en Toto ontdekken welke geluiden dieren, muziekinstrumenten en
voertuigen maken. Zoek het juiste plaatje bij het
bijbehorende geluid en andersom.
Bevordert: kennis van geluiden

Het dagelijks eetritueel is heel herkenbaar weergegeven. Op elke pagina staat een attribuut : een
kinderstoel, lepel, vork, potje enzovoort. Kijken en
voelen maken de beleving levensecht.
Bevordert: de interesse in eten

1 jaar

De dieren van Fiep

Weten de vriendjes van Kikker wel dat hij jarig is? Het
lijkt er niet op. Moet hij dan alleen zijn verjaardag
vieren in een versierde kamer? Maar dan komt de
verrassing!
Bevordert: de sociaal-emotionele ontwikkeling

Kom je eten?
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1 jaar

Piep zeggen de dieren

Dikkie Dik op de boerderij

Welk geluid hoort bij welk dier? Dikkie Dik gaat op
zoek en vindt ze achter de flapjes. Maar dan is Dikkie
Dik weg. Wie gaat hem zoeken?
Bevordert: kennis van de namen en geluiden van
boerderijdieren

De illustraties van Fiep Westendorp gerangschikt op
dieren in hun natuurlijke omgeving. Zo maken kinderen kennis met
huisdieren,
dieren van
de boerderij,
wilde dieren
en vliegende
dieren.
Bevordert:
kennis van
dieren

1 jaar

Kleine Leon bij de dokter

Naar de dokter? Met dit prentenboek kunnen peuters
goed voorbereid worden. Het onderzoek, meten en
wegen: alles
komt aan
bod. En Leon
gedraagt zich
voorbeeldig.
Bevordert:
het zelfvertrouwen
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BOEKEN

BOEKEN
2 jaar

2 jaar

2 jaar

Het grote eet-boek

Van eten word je groot. Maar niet iedereen eet hetzelfde. Jos heeft zijn eigen voorkeuren, maar dat geldt
ook voor de baby die bij z’n moeder drinkt. En dieren
houden er weer andere gewoonten op na.
Bevordert: de interesse in eten

Bibi gaat naar de bieb

Elke week gaat Bibi met haar moeder naar de bieb
om een nieuw boek uit te kiezen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Natuurlijk moet je je biebkaart niet
vergeten.
Bevordert: het plezier in (voor)lezen

Rijk geïllustreerd voorleesboek met korte verhaaltjes
van diverse auteurs en gerangschikt op thema. De
onderwerpen sluiten nauw aan bij het dagelijks leven
en de leefomgeving van de kinderen.
Bevordert: de algemene ontwikkeling

2 jaar

2 jaar

3 jaar

Knuf is vies

Zingen en bewegen is een vast ritueel op elk kinderdagverblijf. Vrolijk meezingen kan nu ook thuis, met
de bijgevoegde cd.
Bevordert: de muzikaliteit

Mama kwijt

Kleine uil valt uit het nest. Waar is mama om hem te
troosten? Er zijn wel mama’s, maar die van hem ziet
hij niet. Gelukkig loopt het goed af.
Bevordert: de sociaal-emotionele ontwikkeling

Op een lange uitklappagina zoekt
lappenpopje naar
een slaapplaats,
maar dat valt niet
mee. Een subtiele
zoektocht met
een verrassende
wending volgt.
Bevordert:
creativiteit en
zelfvertrouwen

3 jaar

Aadje Piraatje

Knuf is vies en moet worden gewassen. Niet in de
wasmachine, maar in de teil, met lekker veel sop.
Pip wil er ook bij en samen hebben ze veel plezier.
Bevordert:
leren zorgen voor
iemand

3 jaar

Waarom lig
jij in mijn
bedje?

Het grote voorleesboek voor
peuters

Gansje Gonnie heeft laarsjes. Geen gewone, maar
lievelingslaarsjes die hij altijd draagt. Maar op een
dag zijn ze weg. Een lange zoektocht begint.
Bevordert: de sociaal-emotionele ontwikkeling

2 jaar

3 jaar

Hazeltje houdt heel veel van Grote Haas. Maar hoe
kan hij dat allesomvattende gevoel uiten? Gelukkig is
de affectie wederzijds.
Bevordert: de emotionele band

Gonnie

Bijt-ie in je bil!
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3 jaar

Raad eens hoeveel ik van je hou

Aadje Piraatje woont bij zijn vader op een piratenschip. Hij leert zwemmen en schildpaddensoep eten.
Omdat hij zijn moeder zo mist, schrijft hij haar een
brief.
Bevordert: de sociaal-emotionele ontwikkeling

3 jaar

Fiet wil rennen

Fiet is een grote struisvogel en bezeten van rennen.
Hij laat zich door niets en niemand weerhouden en
gaat zelfs tegen de zwaarste storm in.
Bevordert: doorzettingsvermogen

Dottie’s eieren

Dottie legt voor de eerste keer eieren. Ze wil haar
vreugde delen met de andere dieren, maar die hebben
het te druk. Als plotseling de eieren openbreken, is
Dottie apetrots.
Bevordert: kennismaken met geboorte
van nieuw leven
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BOEKEN

BOEKEN
4 jaar

4 jaar

De gele ballon

4 jaar

Max en de Maximonsters

Je kunt eindeloos op reis gaan in dit boek waar zo
veel te zien is op
heel gedetailleerde
prenten. Maak er je
eigen verhaal bij of ga
telkens op zoek naar
de gele ballon.
Bevordert: kennis
van de wereld

Max heeft kattenkwaad uitgehaald en verdient straf.
Zonder eten naar bed, besluit zijn moeder. In zijn bed
droomt Max van Maximonsters die hij de baas moet
worden.
Bevordert: omgaan en verwerken van angst

Ik zou wel een kindje lusten

Kleine krokodil eet elke dag bananen om groot en
sterk te worden. Maar hij denkt dat een kindje veel
lekkerder is. Een grappig boek met goede afloop.
Bevordert: prikkeling van de fantasie

4 jaar

4 jaar

Daan gaat voor het eerst naar groep 1 en dat is
spannend. De eerste grote-schooldag wordt heel
herkenbaar gebracht. De illustraties en de tekst op
rijm vullen elkaar goed aan.
Bevordert: het zelfvertrouwen

Het grote sprookjesboek voor
groot en klein

Tien klassieke sprookjes in kinderversie, zoals de
Chinese nachtegaal, Duimelijntje, Tafeltje dek je en
De prinses op de erwt. Dat is genieten voor groot en
klein.
Bevordert: het moreel besef
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4 jaar

Moffel en
Piertje
durven
alles

Hoera, ik ga naar groep 1!

Ook in dit boek zijn
Moffel en Piertje
onafscheidelijk.
Door middel van veel
dialogen volgen we
het tweetal tijdens
hun tochten door de
mensenwereld.
Bevordert: het
ontdekken van de
nabije omgeving
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Dieren in de
kindermedia
De populariteit van dieren in de kindermedia is ongekend
groot. De eerste prentenboeken voor baby’s en peuters
worden bevolkt door dieren, baby’s eerste woordjes zijn
vaak geluiden die dieren voortbrengen. Ook de traditionele
kinderliedjes geven een inkijkje in de dierenwereld. Tegenwoordig laten makers van nieuwe media zich eveneens graag
inspireren door de dierenwereld: we komen dieren tegen die
gefotografeerd, gefilmd, geanimeerd of geïllustreerd zijn.
We kunnen de dierenverhalen
onderverdelen in verschillende
categorieën. Verhalen met:

1. Dieren die zich als dieren
gedragen
Hierbij leren kinderen de dieren
kennen in hun eigen leefomgeving en ontstaat er al vroeg
belangstelling voor de natuur.
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Zo laten kip Sam en koe Simone
in de dvd Dieren op de boerderij
zien wat er op een boerenerf
gebeurt en kun je in de app
AudioZoo wel 120 dieren bekijken
en hun geluiden beluisteren.

2. Pratende dieren
De dieren gedragen zich hier ook
als dier, bevinden zich in hun

normale biotoop, maar communiceren door middel van taal.
Ze zijn vaak onzijdig en staan
symbool voor een bepaald type:
naïef, onbeholpen, zwaar of juist
beweeglijk, klein en impulsief. In
het prentenboek Dottie’s eieren
leven de boerderijdieren mee
met de geboorte van de kuikentjes.

3. Dieren met menselijke
eigenschappen
Het dier slaapt in een bed, draagt
soms kleren en heeft menselijke
karaktertrekken en emoties die
herkenbaar zijn voor kinderen.
Zo gaat Jop de kleurige giraf in
een boek naar de crèche.

4. Fantasiedieren
Hier spelen bijvoorbeeld bontgekleurde bolletjes met hoorns,
rare poten en vleugeltjes, of
wezens die van een andere planeet lijken te komen de hoofdrol.

Zo zien we in de tv-serie Kleine
planeten vreemde, dierachtige
wezentjes. Soms zijn fantasiedieren ook samengesteld uit verschillende delen van bestaande
dieren.

Veruit het meest favoriet in de
kindermedia is de beer

De top tien:

Winnie de Poeh
Beertje Paddington
Beertje Pippeloentje
Bolke de Beer
Bruintje Beer huis
Grote beer en kleine beer
Bruine beer in het blauwe huis
Slaap lekker, Meneer Beer
Troetelbeertjes
Bamboeberen
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CD

CD
1 jaar

1 jaar

1 jaar

Liedjes voor moeder en kind

Cd’s
Opa Bakkebaard, Op een
grote paddenstoel en
Kortjakje, hele generaties
zijn ermee opgegroeid.
De klanken en ritmes zitten
nog in ons geheugen, maar
de complete tekst en
melodieën herinneren we
ons niet altijd meer.
Ook liedjes die de huidige generatie kinderen leert, kunnen we
vaak niet vol enthousiasme meezingen, omdat we ze niet kennen.
Gelukkig zijn er cd’s waarop al
deze liedjes te beluisteren zijn:
bekende en onbekende liedjes,
van traditioneel cultuurgoed tot
muzikale spelletjes.
Liedjes om naar te luisteren, mee
te zingen, bij te dansen en vooral
te genieten van de prachtige
rijmklanken.
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Daar buiten
loopt een
schaap

Zestien liedjes om vrolijk mee te zingen. Voor nog
meer plezier volgen er na elk liedje een instrumentale
versie en een gezongen herhaling.
Bevordert: de emotionele band

Twaalf bekende kinderliedjes in een kleurrijk
prentenboek, met op
elke dubbele pagina een
geïllustreerd liedje. Volg
je het muisje, dan sla je
geen liedje over.
Bevordert: het plezier
in zingen

De echte kinderliedjes uit
grootmoeders tijd – Wij maken
een kringetje
Zeventig kinderliedjes van vroeger, die ook nu nog
steeds gezongen worden in de kinderopvang en (als
kringspelletje) op de basisschool.
Bevordert: het ritmegevoel

1 jaar

1 jaar

1 jaar

Het grote liedjesboek

Zingen met Duimelot

Liedjes en muzikale spelletjes onder begeleiding van
akoestische instrumenten. De slaapliedjes, troostliedjes en schootspelletjes die dagelijkse handelingen
begeleiden, bieden houvast en structuur.
Bevordert: de muzikale ontwikkeling

Billen Buikje Boelieboem

Zingen en meedoen met Tijn, Muis Jelle,
De Drie Haasjes en andere kinderboekfiguren over
onderwerpen als eten, je lijf, huisdieren, tellen en de
dokter.
Bevordert: de grove en fijne motoriek

Vijf cd’s met moderne kinderliedjes.
Vrijwel alle thema’s
uit de belevingswereld van peuters en
kleuters komen aan
bod: zindelijkheid,
dieren, seizoenen,
feesten, emoties,
de peuterspeelzaal
en school, beroepen
enzovoort.
Bevordert: 
de informatieverwerking
en muzikaliteit
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ES
WEBSIT

ES
WEBSIT

Websites
Vraag 7-jarige kinderen wat je op internet kunt doen en ze
antwoorden: spelletjes spelen, e-mails versturen, muziek
beluisteren, filmpjes kijken en als je groter bent huiswerk
maken, met vrienden kletsen en geld overmaken.
Internet is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. 44%
van de 0-6-jarigen zit al op internet, gemiddeld twee uur per week.
Omdat ze meestal nog niet kunnen
lezen, spelen ze vooral spelletjes
en kijken ze naar filmpjes van hun
favoriete televisiefiguren. Ze houden van websites die er eenvoudig
uitzien en duidelijk ondersteund
worden met een vertelstem en
geluiden. Vaak blijven ze veilig op
één site waar ze een beetje klikken en spelen.
Bij elke televisiezender is een
website met informatie en ach44

tergronden over de programma’s,
uitzendtijden, gemiste uitzendingen en filmpjes. De redactie
beantwoordt vragen van de kijker
en voor kinderen zijn er spelletjes, knutselwerkjes, kleurplaten, puzzels en liedjes om mee te
zingen. Bij sommige sites is ook
een webwinkel.
Programmawebsites zijn gerelateerd aan televisieseries. Hier
kunt u uitzendtijden raadplegen,
achtergrondinformatie vinden
en soms knutselbladen downloaden. Rond de hoofdpersonen
van series zijn er verschillende

44% van de 0-6 jarigen zit
gemiddeld twee uur per week
op internet.

activiteiten voor peuters en
kleuters: digitaal kleuren, kijken
en luisteren naar verhaaltjes,
puzzelen, en reken-, taal- en
behendigheidsspelletjes. Vaak
geeft een vertelstem de opdracht
en keuzemogelijkheden.
Mediasmarties geeft een
leeftijdsindicatie op basis van
gebruiksvriendelijkheid, navigatie, zoekfuncties, veiligheid,
de taal en aantrekkelijkheid van
websites. Daarnaast treft u een
uitgebreide inhoudsbeschrijving
van de programma’s aan.
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2 jaar

2 jaar

2 jaar

WePboek

Een website voor kinderen, ouders en pedagogisch
medewerkers. Kinderen kunnen kleuren ontdekken,
puzzelen en verhaaltjes maken. Daarnaast zijn er digitale prentenboeken waarbij vragen worden gesteld
over het verhaal.
Bevordert: het leesplezier en begrijpend luisteren

Kleine handjes

Neem een kijkje in de wereld van Daan. Luister naar
korte verhaaltjes of navigeer met zijn handje naar
puzzels, een memoryspel en andere activiteiten.
Bevordert: het geheugen,
begrijpend luisteren en creativiteit

2 jaar

Het Zandkasteel

Luister naar verhalen die Koning Koos voorleest, speel
memory, zoek en tel rondjes, vierkanten en driehoeken of kleed Koning Koos, Sassa en Toto aan.
Bevordert: begrijpend luisteren,
vergelijken, herkennen en tellen

Teletubbies

Zoek de lievelingsdingen van de Teletubbies, doe de
dierenoptocht, speel het bellenspel en glijd van de
heuvel. Er zijn ook kleurplaten, werkbladen en knutselwerkjes te downloaden.
Bevordert: de creativiteit en de fantasie

Ontwerp een eigen achtergrond voor de website en
speel behendigheidsspelletjes. Leid Pino door het
doolhof, zoek met Tommie naar voorwerpen, kijk
filmpjes of luister naar liedjes.
Bevordert: de zelfstandigheid

Leerzame website met een plein vol muziek, filmpjes
en dia’s. Ontdek Kamiels huis en de seizoenenboom,
maak een puzzel of zoek de uitgang van een doolhof.
Bevordert: het cognitieve vermogen

2 jaar

Hier vind je verschillende kamers en een school
waarin van alles te ontdekken is: luisterverhalen,
kleurplaten, spelletjes, een logeerkoffer met letters
en een klok.
Bevordert: de woordenschat,
kennis van letters en klokkijken

3 jaar

Sesamstraat

Kaatje Ketnet

Laat Uki schommelen en van de glijbaan glijden.
Bekijk filmpjes, zoek de juiste vormen, speel korte
spelletjes of kleur online een kleurplaat in.
Bevordert: algemene kennis

2 jaar

3 jaar

Leer de familie Barbapapa kennen en speel een quiz,
componeer muziek met de Barbafoon, maak een
schuifpuzzel of kleur online een kleurplaat in.
Bevordert: algemene kennis

Uki

Z@ppelin logeerboek
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3 jaar

Barbapapa

3 jaar

3 jaar

3 jaar

Bob de Bouwer

Bobo

Een stadsplattegrond biedt talloze mogelijkheden
voor technische activiteiten. Ontwerp een huis, verf
graafmachines, help Bob de Bouwer met klussen, en
ruim daarna de gereedschapschuur op.
Bevordert: de belangstelling voor techniek

Speel met konijn Bobo in een van de boomhutten.
Ontdek de samen-leesboeken in de leeshut, spring op
de trampoline in de fithut of maak kennis met getallen
in de telhut.
Bevordert: de cognitieve ontwikkeling

Disney Junior

Ga mee op reis met Flitta de Libelle, werk mee aan het
bouwproject van Handy Manny, speel telspelletjes in
Mickey’s Mouse Clubhuis, en schilder en knutsel met
Winnie de Poeh.
Bevordert: cognitieve en motorische vaardigheden

47

ITEESS
W
WEEBBSSIT

ES
WEBSIT
4 jaar

4 jaar

Kennisnet Kids – Sprookjes

4 jaar

Chuggington

Een locomotief brengt je naar het sprookjesdorp waar
verschillende activiteiten te doen zijn. Klik op een
voorwerp en zie hoe de sprookjes tot leven komen als
in een levend prentenboek.
Bevordert: de beginnende geletterdheid

Treinliefhebbers opgelet: speel een reactiespel,
memory of maak een puzzel op deze Nederlands/
Engelstalige website. En bekijk stukjes uit afleveringen, vergelijk en kleur treinen, of creëer een scène
met de Chuggington.
Bevordert: het trainen van het geheugen en het
ontdekken van verschillen

Thomas de stoomlocomotief

In de ontdekruimte van deze Engelstalige site kunnen
de bezoekers racen met een trein, memory spelen en
puzzelen. Je kunt ook kleurplaten en screensavers
downloaden, of een E-card versturen.
Bevordert: kennis van transportmiddelen

4 jaar

4 jaar

4 jaar

Poisson Rouge

Handy Manny

Op deze site is veel te ontdekken. In het midden kun
je op allerlei plaatjes klikken, waarbij elk plaatje je
leidt naar een ander spelletje. Alle spelletjes worden
auditief ondersteund.
Bevordert: vergelijken, combineren, oorzaak en
gevolg

Engelstalige site waar klusjesman Manny met zijn
gereedschap mensen helpt. Er zijn spelletjes met
verhaaltjes en activiteiten als puzzelen, het juiste
gereedschap zoeken en het maken van een raceauto.
Bevordert: de belangstelling voor techniek

Koek en Ei

Ga op ontdekkingstocht door de natuur met boswachter Otto. Zoek planten en dieren of een tip voor een
uitstapje. Bekijk liedjes en filmpjes uit het televisieprogramma Koek & Ei Boswachterij.
Bevordert: kennis van de natuur
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APPS

Apps
Applicaties, letterlijk ‘toepassingen’, zijn er al voor de allerkleinsten. En hoe jong een kind ook is, tablets hebben een
enorme aantrekkingskracht. Zelfs baby’s kunnen er al mee
overweg. Een touchscreen is eenvoudig te bedienen en houdt
bovendien de aandacht vast. En omdat in apps meestal maar
één onderwerp centraal staat, is het overzichtelijk voor kinderen om ermee te spelen.
Maar welke apps zijn nu geschikt
voor jonge kinderen? Op welke
wijze - mits bewust ingezet dragen ze bij aan de ontwikkeling
van jonge kinderen? Het aanbod
is divers en breidt zich in rap
tempo uit. Zo kun je een puzzel
maken, een doolhof bezoeken,
een sorteerspelletje doen of een
pop aan- en uitkleden. Er zijn
kleurplaten, spelletjes waar een
probleem moet worden opgelost en prentenboeken waaraan
50

geluid en beweging zijn toegevoegd. Bij de activiteiten krijgt
de speler vaak feedback in de
vorm van aanmoedigingen en
complimenten.
Mediasmarties let op het bedieningsgemak van de apps en voor
welke drager deze geschikt zijn.
Daarnaast wordt gekeken naar
de auditieve ondersteuning, de
speeltijd en het genre om zo te
bepalen voor welke leeftijdsca-

Apps zijn laagdrempelig door het
bedieningsgemak en zijn altijd en
overal mee naar toe te nemen.

tegorie de verschillende apps
geschikt zijn.
Digidreumes.nl ontwikkelt een
beoordelingsinstrument voor
digitaal aanbod dat naast kwaliteit en bruikbaarheid, ook let op
advies en informatie voor gebruik
onder pedagogisch medewerkers
in de kinderopvang. Zo kunnen
pm-ers apps gericht inzetten
ter stimulering van de ontwikkeling van het jonge kind en ter

ondersteuning van programma’s
en thema’s die in de vroeg- en
voorschoolse educatie aan bod
komen.
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APPS
2 jaar

2 jaar

Juf Jannies kinderboerderij

Druk op het plaatje van een eend en je hoort het
woordje ‘eend’ of een zinnetje: ‘De eend zwemt in
de vijver.’ Ook kun je vragen beantwoorden door het
juiste plaatje aan te raken.
Bevordert: de woordenschat

Nijntje krijgt haar eigen tuintje. Wat valt er zoal te
doen? Harken, zaaien, oogsten en de worteltjes lekker
opeten. De voorleestekst kan vervangen worden door
je eigen stem.
Bevordert: kennis van en zorg voor de natuur

Memory met
eenvoudige
afbeeldingen
van kleuren of
dierenverblijven.
In een makkelijk,
medium of
moeilijker niveau.
Bevordert:
het geheugen

3 jaar

Jop gaat slapen

Doorloop het ‘naar bed gaan’-ritueel met tien spelletjes. Giraf Jop begeleidt je bij het speelgoed opruimen,
kleren uittrekken, in bad gaan, tandenpoetsen en
geeft ten slotte een kus.
Bevordert: het gevoel voor dagritme

3 jaar

3 jaar

Leren met Woezel & Pip

Puzzelen, digitaal kleuren, memory spelen, geluiden
raden en liedjes zingen: het kan allemaal. Doordat er
verschillende niveaus zijn, beleven kinderen urenlang
plezier.
Bevordert: het trainen van het geheugen,
muzikaliteit en motoriek

Audio Zoo: Dierengeluiden

Speel de dieren-memory, bekijk de plaatjes en
beluister welk geluid de dieren maken.
Bevordert: geheugen en kennis over dieren

2 jaar

2 jaar

Where’s Mommy?

2 jaar

Tekenblok

Zoek en vind herkenbare voorwerpen die je kunt aanvullen met eigen foto’s en opnames. Tik je het juiste
plaatje aan, dan wordt
er voor je geapplaudisseerd. Deze app is in
het Engels.
Bevordert:
de creativiteit

Voorzie het witte
vlak van kleurtjes
met potlood, stiften,
wasco, verfkwasten
en een penseel. En alles kan zo weer gewist
worden
Bevordert:
de creativiteit

Animal Memory Game

Een memoryspel met schaapjes, giraffen of olifanten.
Aan de hand van hun bewegingen en geluiden kunnen
ze een paar vormen met een ander dier.
Bevordert: kennis van dieren
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2 jaar

De tuin van Nijntje

My Very
First App

3 jaar

3 jaar

3 jaar

My Baby Piano

Toca Kitchen

Op de piano kunnen eigen liedjes gespeeld worden.
Door de eenvoudige bediening klinkt het samen al
snel mooi.
Bevordert: de muzikale ontwikkeling

Koken voor veel gasten zonder iets te laten aanbranden? Pak eten uit de koelkast, bak het in de pan of
warm het op in de magnetron. Vindt iedereen het
lekker?
Bevordert: de creativiteit en fantasie

Z@ppelin

Begeleid door een stem kun je hier zelfstandig activiteiten uitvoeren, zoals Het Zandkasteel bekijken,
liedjes zingen, spelletjes spelen, kleurplaten kleuren
en naar verhaaltjes luisteren.
Bevordert: de luistervaardigheid en zelfstandigheid
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APPS

APPS
4 jaar

4 jaar

Weekplanner for kids

Zeven dagen overzicht met symbolen, tekeningen,
toegevoegde foto’s of tekst. Verder kun je met weericonen aangeven wat voor weer het is. Ook met een
beloningssysteem.
Bevordert: kennis van de dag- en weekindeling

Speurprent

Een prentenboek-app waarmee de meest
uiteenlopende voorwerpen gezocht kunnen worden.
Er valt veel te ontdekken en te horen.
Bevordert: de waarnemingszin en woordenschat

4 jaar

4 jaar

Fancy
Nancy
Dress Up

My Mosaic

Boots 64 kleurige cirkeltjes na en bereik het volgende
niveau! Er is een keuze uit verschillende speelborden.
Bevordert: de fijne motoriek
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Leer op interactieve wijze met
geld omgaan,
keuzes maken
en de waarde inschatten van wat
er allemaal in
een supermarkt
te koop is.
Bevordert: het
waardebepalend
vermogen

4 jaar

Inkie

Geef het meisje
Inkie een mooie jurk
en accessoires voor
de Inkie Party. En
waar vindt het feest
plaats: in het park
of thuis?
Bevordert:
de creativiteit

4 jaar

Toca
Store

Kleed het
modebewuste
meisje Nancy
aan, geef haar
bijpassende
accessoires en
laat haar in My
Fancy Fashion
Story de hoofdrol
spelen in een
eigen verhaal.
Bevordert:
de creativiteit
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GAMES

TV

Maak en bewaar je eigen mediagids

Welke tv-programma’s/dvd’s kijkt jouw kind graag?

Welke games speelt jouw kind graag?

Naam kind:

Naam kind:

✂

Leeftijd kind:

✂
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Maak en bewaar je eigen mediagids

Leeftijd kind:

57

BOEKEN

Maak en bewaar je eigen mediagids

Maak en bewaar je eigen mediagids

Welke boeken leest jouw kind graag?

Welke cd’s luistert jouw kind graag?

Naam kind:

Naam kind:

✂

Leeftijd kind:

✂
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CD

Leeftijd kind:
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Maak en bewaar je eigen mediagids

Maak en bewaar je eigen mediagids

Welke websites bezoekt jouw kind graag?

Welke apps kiest jouw kind graag?

Naam kind:

Naam kind:

✂

Leeftijd kind:

✂
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Leeftijd kind:

61

Wat kan de Kinderopvang doen?
In de praktijk van de kinderopvang spelen de media nog
nauwelijks een (functionele)
rol. Op veel Kindercentra heerst
een ongegronde angst voor het
gebruik van media in de kinderopvang. “Ze zijn hier om te
spelen” is een veel genoemd
argument dat door ouders
onderschreven wordt. De
media zijn onlosmakelijk met
de kinderwereld verbonden.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen
hier steeds vroeger en steeds
meer mee in aanraking komen.
De invloed van media is in het
spel en gedrag van kinderen
terug te vinden. Daarom
verdient het de voorkeur er op
verantwoorde en zinvolle wijze
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mee om te gaan. Gedoseerd en
weloverwogen. Het is belangrijk
dat de pedagogisch medewerkers
zich bewust zijn van de mediawereld van hun kinderen. Dan kunnen ze er hun voordeel mee doen
en het inzetten ter ondersteuning
van de voor- en vroegschoolse
educatie en de ontwikkeling
van jonge kinderen. En hiermee
inspelen op de vragen die ouders
hebben rond de mediaopvoeding.
Door te starten met goede voorbeelden en media in te zetten
die de ontwikkeling van kinderen
ondersteunen, krijgt het thema
Mediawijsheid een aantrekkelijke
praktische kant die veel pedagogisch medewerkers en ouders
aan zullen spreken.

 Zo kunnen televisieprogramma’s een thema ondersteunen
dat op het kinderopvangcentrum speelt, aansluitend op de
leeftijd van de kinderen uit de
groep.
 Mediaprogrammatips in het
nieuwsbulletin van Mediasmarties worden door ouders graag
gelezen en opgevolgd.
 E
 en mediamenu per week
stimuleert veelzijdigheid en
ontwikkeling, kweekt zelfvertrouwen.

 E
 en aparte paragraaf in het
beleidsplan van de organisatie
maakt uw opvang Mediawijs
en Mediasmart.
 Een ouderavond rond dit
thema organiseren.
Raadpleeg hiervoor de website
van Mediasmarties,
Het Kinderopvangfonds en
Digidreumes.nl
www.mediasmarties.nl,
www.hetkinderopvangfonds.nl en
www.digidreumes.nl

