
maken, een impuls geven. Er was hulp 
nodig en de school ging op zoek. Lees in 
het verdere artikel het verslag van Ank van 
de Ven, een van de leerkrachten van groep 
1-2.

Leren door doen!
Na onze zoektocht kwamen we uit bij een 
onderwijsadviesbureau dat begeleiding 
geeft op gebied van moderne media en 
technologie in onder meer kleuterklassen. 
Hun motto is ‘Leren door doen’! Dát sprak 
ons aan en ons implementatietraject was 
een feit. Zoals afgesproken was de begelei-
ding resultaatgericht maatwerk. In groepjes van 
telkens twee collega’s met ongeveer dezelfde 
computervaardigheden gingen we zelf aan de 
slag met het maken van digibordlessen – met 
waar nodig ondersteuning van de externe 
begeleider. We spraken af om met behulp van 
Prowise Presenter een presentatie te gaan 
maken. Ieder koppel zou één lesactiviteit verzor-
gen rondom het thema ‘groente en fruit’ met 
inzet van het digibord. Ervaringen met elkaar 
delen, gebruikmaken van elkaars kennis en 
kunde en vooral véél oefenen bleken de sleutels 
tot succes.

Zaten we ’s middags achter de computer op 
school onder begeleiding van een deskundige, 
te oefenen, prompt zaten we ’s avonds thuis ook 
achter onze eigen pc. Uitproberen, herhalen, 
zoeken naar ideeën en toepassen van het 
geleerde. Al heel snel werd een aantal collega’s 
fanatiek in het maken van mooie lessen, alle-
maal met een toegevoegde waarde aan het 
onderwijs voor onze kleuters. We waren inmid-
dels beland bij het thema ‘Ik hou van Holland’. 

Tijdens een studiedag kwamen de leerkrach-
ten van groep 1-2 voor het eerst in aanraking 

met de mogelijkheden van een digibord. Het 
enthousiasme hierover en de bereidheid om 
open te staan voor nieuwe onderwijskundige 
ontwikkelingen op het gebied van ICT, ver-
schilde per leerkracht – maar allemaal waren ze 
overtuigd dat er meer uit het ICT-onderwijs op 
de Floralaan viel te halen dan tot dan toe 
gebeurde. In elke groep 1-2 van de school 
stond een computer. De kleuters werden eenvou-
dige, educatieve spelletjes geboden tijdens de 
werkles en verder werd de computer op geen 
enkele onderwijskundige manier ingezet. Het 
werken met een digibord zou daarom een wel-
kome aanvulling zijn en kansen die het ICT-
onderwijs te bieden heeft konden meer worden 
benut. Collega-scholen werden bezocht, (finan-
ciële) mogelijkheden onderzocht en uiteindelijke 
leidde dit tot de aanschaf van zes digiborden. 
Voor de zomervakantie van 2012 kon elke 
groepsleerkracht zelf aangeven welke plaats in 
de groep haar het beste leek om het bord te 
plaatsen. Na de zomervakantie kon de Flora-
laan aan de slag. De leverancier van de digi-
borden gaf een korte scholing, waardoor het 
enthousiasme aangewakkerd werd. Maar al 
gauw bleek deze scholing te beperkt: de leer-
krachten bleven hangen in steeds dezelfde acti-
viteiten. Het digibord was een soort schoolbord, 
met in plaats van een krijtje een digipen. Kinde-
ren konden er op tekenen, de leerkrachten ook. 
Sporadisch werd het gebruikt tijdens een kring-
activiteit, Koekeloere kijken ging wel ineens een 
stuk eenvoudiger…. Maar dáár was het alle-
maal niet om begonnen. De school wilde het 
onderwijs aan jonge kinderen met behulp van 
ICT duidelijk aantrekkelijker en uitdagender 

Digibordgebruik in 
kleutergroepen 
In veel kleutergroepen hangen ze tegenwoordig: digiborden. Zo ook op basisschool 
Floralaan in Eindhoven. De leerkrachten van de groepen 1-2 volgden een implementa-
tietraject en ontdekten de vele mogelijkheden die het digibord te bieden heeft.  
Hun enthousiasme won het van de aanvankelijke scepsis.

Ank van de Ven is 

afgestudeerd aan de 

pabo in Eindhoven en 

groepsleerkracht van 

groep 1-2 op 

basisschool Floralaan 

in Eindhoven

Impuls aan meer onderwijskundige inzet van ICT 

ICT & media

Digibordtip
Prowise Presenter is een 
bordonafhankelijke en 
online presentatiesoft-
ware met cloudopslag.
Voor de Presenter kun je 
op www.prowise.com 
een (gratis) account aan-
maken. 
Online delen van lessen 
of presentaties gaat heel 
eenvoudig. 
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Het digibord is zeer in 

trek bij de kleuters

Ank van de Ven

➔

gen kleur (voor elke lekkernij een andere kleur) 
en zo werd al snel duidelijk wat er populair was 
in de klas, ondersteunt door de cijfers boven en 
naast de balken. De begrippen meer, minder en 
evenveel hadden vanaf de eerste paar klikken 
een visuele herkenbaarheid en werden onder-
steunt door de kinderen zelf met opmerkingen 
als ‘Dat kun je toch zien!’ en ‘Nee, dat is min-
der, want die rij is korter’. 

De betrokkenheid is door de inzet van het digi-
bord groot, mede doordat alle kinderen constant 
een goed zicht hebben, dankzij het formaat en 
helderheid van het digibord. Oók leerkrachten 
met een zeer beperkte technische kennis konden 
op de Floralaan al snel goed vooruit. Het 
wederzijds enthousiasme werkte aanstekelijk. 
Langzaamaan zagen we het interactief leren 
middels het digibord vorm krijgen. De overzich-
telijke werkbalk, de mogelijkheid van het een-
voudig toevoegen van video’s en afbeeldingen 
en het delen van presentaties met collega’s, 

Wie ooit eens geprobeerd heeft om aan kleu-
ters familierelaties uit te leggen, wéét dat dit 
geen eenvoudige zaak is. En wie had kunnen 
bedenken dat een foto op het digibord van de 
koninklijke familie keurig op een rijtje in de Oos-
tenrijkse sneeuw hier verandering in zou bren-
gen? Ik niet, maar het gebeurde wel! De grote 
foto maakte voor veel kinderen de familieverhou-
dingen duidelijk en tastbaar: moeder, kinderen, 
kleinkinderen. Beatrix een oma? Hilariteit alom, 
maar duidelijk was het wel! En wat dacht je van 
een rekenactiviteit waarin je begrippen als 
meer, minder en evenveel aan bod wilt laten 
komen en dit met behulp van een grafiek wilt 
weergeven? In het verleden maakten we gebruik 
van zo’n groot geruit Flipover-vel en verschil-
lende kleuren stiften. Nu stond er op het digi-
bord binnen een paar tellen een grote grafiek, 
met daaronder afbeeldingen genaamd ‘typische 
Hollandse lekkernijen’. Elk kind vertelde wat hij 
of zij het lekkerst vond: drop, stroopwafels, pin-
dakaas, kaas, enzovoort. De grafiekbalken kre-
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Aan bod in de les komen 

onder meer vorm en 

kleur, plaatsbepaling en 

ruimtelijk inzicht het werk, maar vaker staan ze in tweetallen 
en helpen elkaar uitbundig, niet zelden gade-
geslagen door een aantal andere kinderen 
‘die ook zo graag aan het digibord zouden 
willen’. Want één ding is zeker: het digibord 
is zeer in trek.
Tijdens de kleine kring is het digibord een 
waardevolle aanvulling op de al langer voor-
handen leermiddelen gebleken. Neem bijvoor-
beeld een kleine kring met enkele kleuters die 
moeite hebben met de getalrij. Vooraf is door 
de leerkracht eenvoudig een specifieke activi-
teit te maken, die tijdens de kleine kring snel 
naar behoefte valt aan te passen. Er wordt een 
lijn getekend, daaraan een aantal vlaggetjes 
met daarop de cijfers. Deze cijfers kun je ver-
bergen en weer te voorschijn laten komen. De 
vlaggetjes kun je van plaats laten wisselen, 
maar ook snel dupliceren als blijkt dat de kin-
deren toch verder zijn dan gedacht. En is het 
thema ‘feest’ nu toevallig net voorbij? Dan wor-
den de vlaggetjes vervangen door huizen 
waar Zwarte Piet cadeautjes gaat bezorgen of 
voetbalshirts met rugnummers die in de juiste 
volgorde aan de waslijn moeten komen te han-
gen. Zo kan gemakkelijk worden aangesloten 
op actuele thema’s.

Ook tijdens de grote kring wordt het digibord 
volop ingezet in Eindhoven. Zo komt er bij-
voorbeeld tijdens elk thema een gedicht aan 
bod. Maar wel een gedichtje dat door de 
kleuters zelf ‘gelezen’ kan worden vanwege 

maar ook met derden maakt de drempel tot het 
maken van een presentatie laag. Standaard voe-
gen wij aan elke les een ‘geeltje’ toe. Hierop 
wordt kort de bedoeling van de les geschreven, 
zodat iedere gebruiker snel aan de slag kan 
gaan. Het leren door doen werkte!

In de praktijk: werkles, kleine en gro-
te kring
Een groot voordeel van het werken met het digi-
bord bleek de mogelijkheid tot interactie. Onze 
kleuters zijn constant bezig met het aanklikken, 
(ver)slepen van afbeeldingen, trekken van lijnen 
en vooral met overleggen met elkaar. Hierdoor, 
maar ook door de heldere afbeeldingen, gelui-
den en grote diversiteit aan toepassingsmogelijk-
heden, zoals razendsnel lijnen trekken, vormen 
en letters maken en kleurgebruik is er sprake van 
een grote betrokkenheid. Het digibord spreekt 
de kleuters aan en zet aan tot communicatie. 
Over welke ‘knop’ waar ook al weer voor dient, 
hoe je sneller of handiger kunt werken. Het komt 
zelfs regelmatig voor dat er vanuit de andere 
kant van de klas gereageerd wordt. Vaak met 
een soort van zucht, zo van: ‘Dat weet toch 
iederéén!’. 
Aan bod in de lessen van groep 1-2 komen 
onder andere zaken als beginnende gecijferd-
heid en geletterdheid, vorm en kleur, plaatsbe-
paling en ruimtelijk inzicht. Maar ook filmpjes, 
verrassende puzzels, memoryspelletjes en lied-
jes hebben hun plek weten te vinden. Tijdens 
de werkles kunnen de kinderen individueel aan 

Foto’s digiborden: Ank van de Ven
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de mogelijkheid tot snel invoegen van diverse 
afbeeldingen. Met de digipen onderstrepen we 
rijmwoorden, gaan we op zoek naar ‘de letter 
van de week’ of we tellen hoe vaak een woord 
in het gedicht voorkomt. Een andere manier van 
leerstof aanbieden. Eentje die telkens weer tot 
de verbeelding spreekt.
Bij binnenkomst wordt er elke ochtend een 
afbeelding van de letter van de week op het 
digibord getoond, met daaronder het betref-
fende woord. Altijd aanleiding voor een 
gesprekje. Tussen kinderen en hun ouders, maar 
ook tussen kinderen onderling. Ze benoemen 
wat ze zien: de vorm, de kleur, de hoeveelheid, 
hun eigen letter. Voordat de bel is gegaan heb-
ben onze kleuters al heel wat geleerd. Spon-
taan! En alleen omdat de juf het digibord aan 
had gezet met net dat ene plaatje groot in 
beeld!

En nu…
Na de oefenfase van het implementatietraject 
zijn de leerkrachten ieder met eigen opdrachten 
aan de slag gegaan, ieder op een eigen 
niveau.
In de klas werden door het onderwijsadviesbu-
reau voorbeeldlessen getoond en in een latere 

fase van het traject werden klassenbezoeken 
gedaan. Telkens na afloop was er een korte 
terugkoppeling naar de leerkrachten om vervol-
gens zelfstandig verder te gaan. Sinds het 
schooljaar 2013-2014 is met de onderbouw de 
afspraak om bij elk thema een eigen reeks digi-
bordlessen te maken. Bij elk thema staat een 
andere collega gepland, zo wordt blijvend 
geoefend. De mate van het gebruik is per leer-
kracht verschillend. De ene collega is enthousi-
ast, de andere is enthousiaster. De ene collega 
gebruikt het digibord vrijwel de hele dag door, 
de ander kiest meer voor specifieke momenten. 

Letters in het zand
Al met al zijn we op de Floralaan tevreden over 
wat het implementatietraject gebracht heeft en 
hoe de mogelijkheden van het digibord kunnen 
worden benut. Door onze eigen vaardigheden 
te ontwikkelen hebben we ons onderwijs binnen 
de groepen 1-2 aantrekkelijker en uitdagender 
weten te maken. We blijven tellen met kastanjes 
en pepernoten. Letters in de lucht of in het zand 
schrijven. De logicalblocs gebruiken we nog 
steeds om de vormen en kleuren aan te leren, 
maar we hebben nu óók onze digibordlessen. 
En daar zijn wij én onze kleuters blij mee! O

Kijk- en leestips
• www.youtube.com/

watch?v=O1g3oYmjA9g (film-
pje in de klas van juf Ank)

• www.leraar24.nl/video/3196
• www.kennisnet.nl/themas/

digiborden-en-touchscreens/
• www.schoolbordportaal.nl/

youtube-viewer.html?id=5858
• www.kleuterportaal.nl

Tip!
De rubriek Praktijk op 
pagina 25 geeft tips 
voor de inzet van het 

digibord.
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