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Ict voor kleuters: zinvolle toevoeging 
of rem op de ontwikkeling?

Jonge kinderen leren spelend; met blokken, klei, water, prentenboeken, verkleed-

kleren en noem maar op. Moeten we daar digitale middelen aan toevoegen?  

Een antwoord uit onderzoek (pagina 25) en een antwoord uit de praktijk (pagina 26).

Interviews: Janny Buma
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‘Jonge kinderen leren meer van gewone spelletjes en 
van voorlezen dan van ict-programma’s’

Emeritus hoogleraar Sieneke Goorhuis-Brouwer benadrukt dat uit onderzoek blijkt dat kleuters 

leren door ‘échte, driedimensionale ervaringen’.

Hoe belangrijk is het om ict een plek te geven in het 
onderwijs aan jonge kinderen?
‘Ict hoort volgens mij niet thuis in het onderwijs aan en de 
begeleiding van jonge kinderen. In de eerste zes jaar van hun 
leven moeten kinderen zich kunnen ontwikkelen in de driedi-
mensionale wereld. Natuurlijk zijn de sociale en informatieve 
media zoals televisie en computers niet meer weg te denken 
uit ons leven, ook niet uit dat van onze kinderen. Voor opvoe-
ders betekent dit dat we kinderen bekend moeten maken 
met vier milieus: het gezin, de school, de reële wereld en 
het virtuele milieu. Opvoeding begint bij de geboorte en dat 
betekent dat een kind wordt ingeleid in het gezin waarin het 
geboren is. Het gaat erom dat het vertrouwd raakt met en zich 
kan gaan hechten aan verzorgende volwassenen. Daarna volgt 
de ontdekking van de reële wereld; kijken, luisteren, op onder-
zoek uitgaan. Motoriek, denken en taal ontwikkelen zich op die 
manier. De periode van nul tot zes jaar is bij uitstek de periode 
van verwonderen, verkennen en experimenteren.’

Worden kinderen slimmer van computergebruik?
‘Nee, de Duitse hoogleraar Manfred Spitzer toont aan dat 
kinderen er juist dommer van worden. Hij noemt dat digitale 
dementie. Hersenen van jonge kinderen moeten, net als spie-
ren, getraind worden. Hersentraining gebeurt door doorleefde 
ervaringen: bewegen, kijken, luisteren en praten. Achter een 
computer oefenen kinderen vooral het kijken naar een scherm, 
dat is tweedimensionaal. Peuters en kleuters hebben driedi-
mensionale ervaringen nodig; ze moeten met hun hele lijf iets 
beleven, waardoor het actieve leren aanvangt.
Voor jonge kinderen gaat de computer te snel. Ze kunnen 
de informatie niet verwerken in het tempo dat bij hun brein-
ontwikkeling past. Dit gaat vervolgens ten koste van het 
concentratievermogen, omdat het ene beeld over het andere 
heen tuimelt. Neem bijvoorbeeld het computerspel Giggles: 
mijn dierenvriendjes. Hierbij verschijnen na een druk op het 
toetsenbord dierenfiguren op het scherm. Hoe meer toetsen 
het kind aanraakt, des te meer eendjes en schildpadden op 
het scherm bewegen. Maar baby’s en peuters zijn in deze 
fase van hun ontwikkeling helemaal niet in staat om te volgen 
wat er gebeurt. Omdat alles zo leuk beweegt, blijven ze maar 
hameren op de toetsen, zonder rust, zonder zich te kunnen 
concentreren op de plaatjes en zonder rem van de ouders. 
Het kind speelt immers zo leuk! Snel wisselende computer-
beelden leiden echter gemakkelijk tot kijkmoeheid. Dit uit zich 
in tranende ogen, verstoord gezichtsvermogen en hoofdpijn. 
Daarnaast geldt, dat kinderen die veel voor een computer zit-
ten, minder bewegen. Een gebrek of tekort aan lichaamsbewe-

ging kan leiden tot overgewicht. Bovendien kan de computer 
kinderen isoleren van het gewone dagelijkse leven. Het leren 
via de computer is afstandelijk en niet met menselijke warmte 
omgeven. De sociaal-emotionele ontwikkeling loopt gevaar, 
omdat het directe contact met volwassenen wordt beperkt 
en misschien wel verstoord. Ook het taalaanbod aan kinderen 
wordt beperkt, waardoor de ontwikkeling van de uitdrukkings-
vaardigheid in gevaar komt.’

Veel medewerkers van computer- en softwarebedrijven 
in Silicon Valley sturen hun kinderen bewust naar de 
Waldorf School waar geen ict wordt ingezet.
‘Dat vind ik zeer verstandig. Kennelijk hebben ze daar de nega-
tieve invloed van ict op de ontwikkeling van jonge kinderen al 
ervaren.’ 

Wat kunnen jonge kinderen leren van educatieve ict-
programma’s?
‘Niets. Kinderen leren door gewoon te spelen, eventueel met 
opvoeders, en van voorlezen. Uit het laatste MediaUkkie-on-
derzoek in april 2017 blijkt dat 50 procent van de jonge kinde-
ren een tablet en 51 procent een smartphone gebruikt. Geluk-
kig krijgt 82 procent van de jonge kinderen nog altijd eerst te 
maken met boekjes. In 2017 werd in het septembernummer 
van Kindcentrum BBMP stilgestaan bij digitale verteltechnie-
ken voor peuters. Goed ontworpen digitale boeken zouden 
voor sommige kinderen effectiever zijn dan voorlezen. Hoe 
komen ze erbij? Voorlezen is meer dan alleen maar leren van 
taal, het is een sociale en emotionele activiteit: luisteren en je 
concentreren, de verbeelding op gang brengen en praten over 
wat je ziet. Er is interactie. Dat is niet het geval bij een digitaal 
prentenboek. Het kind moet het verhaal alleen verwerken. 
Kortom: voor mij hoort ict niet thuis binnen het onderwijs aan 
jonge kinderen. Daarbij mag nog wel opgemerkt worden dat af 
en toe een filmpje kijken geen probleem is.’

➜
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‘Het is bij jonge kinderen van belang dat  
de leraar keuzes maakt. Jij bepaalt welke  
app kleuters gebruiken’

Kleuterleraar Sander Gordijn ziet in de praktijk dat je het onderwijs kunt verrijken door 

tastbare materialen en apps samen aan te bieden. Daarbij is het van belang dat je als leraar 

of begeleider de controle houdt.

Hoe belangrijk is het volgens jou om ict een plek te 
geven in het onderwijs aan en de begeleiding van jonge 
kinderen? 
‘Een divers aanbod in het onderwijs is belangrijk, daarom zie 
ik ook veel kansen voor ict in de onderbouw. Leraren werken 
vanuit thema’s en daar bieden ze zoveel mogelijk verschillende 
activiteiten bij aan die aansluiten bij de belevingswereld van 
de kinderen. Ict is ondertussen een normaal fenomeen in ons 
dagelijks leven. Je kunt zulke mooie dingen toevoegen met ict, 
dat mag je de kinderen niet ontnemen.’ 

Hoe precies kan ict de ontwikkeling en het leren van 
jonge kinderen stimuleren? En hoe zet je ict goed in bij 
kleuters?
‘Het beeld is vaak dat kinderen verdwijnen in een beeld-
scherm. En als je kinderen de keus laat, zullen ze ook steeds 
weer naar een scherm toe trekken, om de simpele reden dat 
er steeds iets nieuws op valt te ontdekken. Vooral kinderen 
met een ontwikkelingsvoorsprong zijn hier gevoelig voor. Dat 
heb ik zelf ondervonden in mijn klas. Het belangrijkste is dat 
ict iets toevoegt aan het onderwijs. Door in opdrachten een 
combinatie te maken van echte materialen en een app, kun je 
het onderwijs echt verrijken. Geef kinderen nooit een tablet 
vol apps waaruit ze zelf mogen kiezen. Dat is hetzelfde als een 
kind voor een kast met ontwikkelingsmateriaal zetten en hem 
zelf een spel laten kiezen en spelen.’ 

Wat voor kansen bieden we kleuters in groep 1 en 2 
door hen tablets aan te bieden met educatieve pro-
gramma’s? Zijn er ook risico’s? 
‘Jonge kinderen moeten spelen en ontdekken. Ik geloof niet 
per se in educatieve onlineprogramma’s waarin kinderen adap-
tieve oefeningen krijgen. Deze kunnen zeker voor het oudere 
kind een nuttige functie hebben, maar voor het jonge kind 
moeten we het onderwijs eigenlijk niet veranderen. Wat je als 
leraar moet doen, is juist een app toevoegen aan je thema en 
aan je hoeken. Je kunt bijvoorbeeld het spel verrijken met een 
kassa-app zoals Little Zebra Shopper of de motivatie voor het 
leren van kleuren verhogen met een augmented reality-app 
van Quiver.
Laat kinderen niet te lang op een tablet spelen, maar zorg dat 
jij daar controle over hebt, bijvoorbeeld door een timer in te 
zetten of door de kinderen te beperken in hun keuze van apps. 
De tablet is geen middel om kinderen bezig te houden, maar 
juist om ze uit te dagen.’ 

Jonge kinderen kunnen al heel goed omgaan met ict, 
gaan er intuïtief mee om. Hoe belangrijk is het om 
jonge kinderen mediawijsheid bij te brengen? En hoe 
doe je dat als leraar of begeleider - soms lijken kinderen 
nog vaardiger te zijn dan volwassenen!
‘Jonge kinderen kunnen helemaal niet goed met ict omgaan. 
Zij hebben een groot voordeel: alles in de wereld is nieuw voor 
hen, dus ook ict. Zij durven nog fouten te maken. Volwasse-
nen lijken hierdoor een achterstand te hebben, helemaal als 
ze geen affiniteit hebben met ict. De oplossing is eenvoudig. 
Speel als een kind met ict en je bent binnen een paar dagen 
helemaal bij. 
Het is bij jonge kinderen van belang dat jij de keuzes maakt. 
De leraar of begeleider bepaalt welke app of welk programma 
het kind gaat gebruiken. Vervolgens mag het kind ontdekken 
en uitproberen. Maar er is zeker een kader nodig. Kijk dus ook 
altijd naar mogelijkheden om beperkingen in te stellen op een 
tablet.’ 

Uitgerekend in Silicon Valley kiest bijvoorbeeld de Wal-
dorf School er bewust voor om geen iPads, laptops of 
een digibord te gebruiken. Wijs of onverstandig?
‘Je hebt altijd extremen. Ik zou hier geen aandacht aan schen-
ken.’ 

Heb je tips of inspiratie voor onze lezers op het gebied 
van ict en kleuters?
‘Op mijn website deel ik veel praktische tips om snel en 
eenvoudig aan de slag te gaan. Maar de belangrijkste tip die 
ik altijd geef, is: durf te kiezen. Maak keuzes die passen bij je 
onderwijs en bij de leraren, zodat je stap voor stap en op een 
verstandige manier ict kunt inzetten.’

Sander Gordijn is 
kleuterleraar in Meppel en 
inspirator op het gebied 
van ict in de klas. Via 
www.meestersander.nl 
deelt hij zijn expertise met 
praktische handreikingen 
die direct zijn toe te 
passen in de klas.


