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HOOFDSTUK 2: Digitaal gereedschap voor creëren en voorstellen 
 
Suggestie 3: puzzelen 
 
Puzzelen is een activiteit die in de kleuterklas veelvuldig georganiseerd wordt. Natuurlijk 
staat het manueel manipuleren van gewone puzzelstukken op de eerste plaats. De computer 
kan een meerwaarde bieden. Afwisseling in de oefenstof, een vlotte manipulatie van de 
stukjes, vlot opruimen en de instelbaarheid van veel programma’s bieden een surplus in 
vergelijking met de klassieke puzzelactiviteiten. 
 
Dit soort oefeningen biedt mogelijkheden tot differentiatie. Elke computerklas is bevolkt met 
een erg heterogene groep kinderen. Wie differentiatie zegt denkt natuurlijk onmiddellijk aan 
rekening houden met de verschillen in tempo. Activiteiten aanbieden met een verschillende 
moeilijkheidsgraad zit eveneens vervat in degelijk differentiëren. Een ruimere definitie sluit 
ook in dat men  rekening houdt met verschillen in interesse en leerstijl. In elk van die situaties 
biedt de kneedbare oefenstof op pc kansen rekening te houden met deze wereld van verschil 
tussen de kinderen om zo voor iedereen een optimale mix aan leeractiviteiten aan te bieden. 
 

freeware 'Puzzles' 
 

freeware 'Puzzline' 
 

 

 
 

 

 
 
 

In 'Puzzles' wordt een tekening door de computer 
in stukjes gedeeld. De kleuters moeten de figuur 
naleggen of samenstellen. Een voorbeeld met het 
verwachte eindresultaat kan al dan niet getoond 
worden. 
 

'Puzzline'is van Franse origine. Het 
programma geeft een aantal tekeningen. 
De kleuter of de begeleider kiest uit het 
aantal puzzelstukjes waarin de prent 
gedeeld mag worden (9, 12 of meer). Met 
de muis worden de tekeningen op de juiste 
plaats gesleept. 

 
 



 
 

freeware 'Les puzzles de Zébulon' 
 

freeware 'RompeKOKOS' 
 

 

 
 

 

 
 

In 'Les puzzles de Zébulon' vullen de kinderen de 
gaatjes op in de aangeboden tekeningen. 

'RompeKOKOS' is een Spaanse 
schuifpuzzel met verschillende plaatjes. 

 
 

freeware ‘Tobopuzzles’ puzzles ‘Philippe Cizaire’ 

 

 
 

 

 
 

‘Alice in wonderland’ is een kleine verzameling 
puzzels rond dit sprookje (Jacky Tessier); van 
dezelfde Tessier zijn de ‘Tobopuzzles’. Deze 
puzzels zijn te downloaden op 
http://perso.wanadoo.fr/jacky.tessier/telech/puzzl
es.htm. 

De bekende maker van 
freewareprogramma’s Cizaire heeft ook 
een verzameling puzzels samengesteld die 
als een .exe-bestand kunnen gedownload 
en geïnstalleerd worden; de gebruiker kan 
zelf het aantal stukjes kiezen . Nieuwe 
puzzels van Philippe Cizaire zijn te 
downloaden op 
http://p6r.free.fr/puzzles.htm. 
 

 
Nog een andere soort puzzels vind je terug in het programma ‘Amusgraf’. Door te klikken op 
de puzzelstukjes krijg je telkens een andere kant te zien. Met zo’n rolpuzzel kun je meerdere 
puzzels samenstellen. Het programma kan gedownload worden op http://creermesjeux.fr. 
 



De bovenstaande programma's kunnen door de kleuters individueel gespeeld worden. 
Differentiatie is soms mogelijk. Waar de kleuters zelfstandig aan het werk gezet worden, 
moeten ze beschikken over de nodige instrumentele computervaardigheden (hanteren muis – 
klikken en slepen).  Deze programma's zijn uitermate geschikt om onder begeleiding van een 
ICT-helper (GOK-leerkracht of ouder of leerlingen van de basisschool) in beperkte groep uit 
te voeren. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan het verwoorden van de werkwijze door de 
kleuters. Een digitale camera of een scanner zijn uitstekende hulpmiddelen om eigen puzzels 
aan te maken. 
 
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. 
 


