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HOOFDSTUK 2: Digitaal gereedschap voor creëren en voorstellen 
 
Suggestie 1: eenvoudige kleuroefeningen 
 
Het hanteren van een digitaal kleurboek betekent niet dat de traditionele kleur- en 
schilderactiviteiten overboord moeten gegooid worden. Een digitaal kleurboek creëert een 
extra dimensie. Het biedt de mogelijkheid snel en perfect een figuur in te kleuren. Wat met de 
traditionele kleurpotloden soms met moeite lukt, kan hier in een oogwenk. In een digitaal 
kleurboek hoeft men ook niet helemaal opnieuw te beginnen wanneer er iets mis gelopen is. 
 
De collectie digitale kleurboeken bestaat uit volgende freewareprogramma’s: 
 
 

freeware ‘Painting and Discovering’ 
 

freeware ‘Coloriage’ 

 
 

 
 

De opdracht luidt: zoek de verborgen figuur 
en kleur ze. Stippen kunnen als hulpmiddel 
gebruikt worden. 

Franstalig kleurboek, met interessante 
aanvulling aan figuren ook op de site 
http://www.denouvel.com/.  

 
 



 
freeware 'Starcastles Create & Paint' 

 
freeware ‘Kea coloring book’ 

 

 
 

 
Een digitaal kleurboek waarin men extra 
elementen kan kiezen en toevoegen aan het 
plaatje. 

Dit programma presenteert een aantal plaatjes 
die men kan inkleuren; op de site 
http://www.keasoftware.com/coloring/index.php 
zijn ook nog andere te downloaden. 

 
Online zijn er heel wat mogelijkheden. De online-kleuractiviteit bij het Nederlandse tijdschrift 
Bobo is echt leuk http://www.bobo.nl. Dit geldt ook voor http://www.kleurplezier.net. 
 
Daarnaast zijn er heel wat websites die kleurplaten aanbieden die kunnen afgedrukt worden. 
Deze zijn meestal geordend per thema. Voorbeeldsites zijn http://www.kleurplaten.nl en 
http://www.speelzolder.com/kleurplaten/index.html. 
 
Deze eenvoudige gereedschappen blijken een prima leeromgeving om de computerwereld te 
ontdekken. Met deze software werken de kleuters heel snel zelfstandig. Een volgende stap 
zijn de teken- en kleurprogramma's waar men zelf creatief kan zijn (zoals ‘Tux Paint’). 
 
Bij de allerkleinsten zal het menu met icoontjes en kleurtjes eerst door de kinderen 
uitgeprobeerd moeten worden vooraleer ze aan de slag kunnen gaan. 
 
Kinderen ervaren het als een pluspunt als de werkjes afgedrukt kunnen worden. 
 
Deze suggestie komt uit de publicatie over ICT-gebruik in kleuteronderwijs: 
‘Springplank’. Alle in deze suggestie vermelde freeware wordt gratis ter beschikking 
gesteld. Je kan de freeware samen met dit pdf-document downloaden op 
http://springplank.klascement.net en vrij gebruiken. Commerciële exploitatie van deze  
suggestie en van de programma’s is uiteraard uit den boze. 
 


