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HOOFDSTUK 5: we gaan multimediaal. 
 
Suggestie 2: geluiden bewerken. Je gelooft je eigen oren niet! 
 

‘de geluidsrecorder van Windows’ 
 

 
 
De ‘geluidsrecorder’ zit standaard bij Windows. Je vindt het bij de bureau-accessoires 
(entertainment).  Met dit tooltje kan je eenvoudig geluiden opnemen, afspelen en bewaren. 
 
Een eenvoudige maar interessante activiteit met de geluidsrecorder kadert in het thema “ik en 
de ander”. Koppel een microfoon aan de computer of laptop of gebruik de ingebouwde 
microfoon van het toestel. De kleuters spreken individueel of  per 2 of in groep boodschappen 
of tekstjes in. Zingen kan natuurlijk ook. De leerkracht slaat de geluiden op. Deze worden 
klassikaal herbeluisterd. Een eerste activiteit kan erin bestaan dat kinderen raden wiens 
stemmetje ze horen. Verder exploiteren van de mogelijkheden van deze tool zijn onder meer 
spelen met stemvolume of het weergeven van emoties met klanken.  
 
De effecten van deze activiteit zijn veelvoudig. Het spreken of zingen in de microfoon maakt 
kleuters heel enthousiast en geeft hen zelfs het gevoel een ster te zijn. Dit gevoel wordt bij het 
herbeluisteren nog eens versterkt. De kleuters zingen uit volle borst bij het opnemen van zang 
en zijn verwonderd over hun eigen stemmogelijkheden Ze ontdekken nuances in stemvolume 
(luid –zacht). Op die manier wordt ook gewerkt aan ontwikkelingsdoelen voor muzische 
vorming nl. het ontwikkelen van een toenemende stembeheersing (2.4) en met plezier een 
toenemend vermogen tot experimenteren en improviseren ontwikkelen met klank stem of 
instrument (2.5). Attitudevorming komt uiteraard ook aan bod.  
 

vrije software ‘Audacity’ 
 



 

 
 
‘Audacity’ is een erg volledig vrij softwarepakket waarmee je geluid kunt opnemen, 
bewerken en afspelen. Geluidsbestanden kan je bewerken met behulp van de knip-, kopieer- 
en plakfuncties (met ongelimiteerde herstelfunctie). De gebruiker kan ook tracks mixen en 
allerlei effecten toepassen. Audiosporen verschijnen als golfvorm op het scherm en zijn 
inzoombaar.  
De site van het programma ‘Audacity’ is http://audacity.sourceforge.net/. Een Engelstalige 
handleiding vind je op http://audacity.sourceforge.net/help/, een Franstalige op 
http://vieira.mickael.free.fr/audacity.  
 
 
Een hele reeks educatieve toepassingen zijn mogelijk: 
 

• Een audio-cd maken met de klas. De cd bevat liedjes, versjes, verhaaltjes,…. 
Essentieel hierbij is het verwijderen van ruis en het aanpassen van het volume zodat 
een kwaliteitsvol product kan afgeleverd worden. Mixen met achtergrondmuziek of 
geluiden is uiteraard ook mogelijk. 

• Een interactief digitaal boekje met een presentatiepakket aanmaken. Verzamel eerst de 
prenten of foto’s van het verhaal. Verwerk deze in een presentatieprogramma. Dan 
kun je met de geluiden aan de slag: lees het verhaal helemaal in en exporteer nadien 
elk onderdeel (zoals een hoofdstuk, paragraaf…) naar een apart bestand. Koppel deze 
geluidsbestanden aan de verschillende dia’s of episodes in de presentatie. Achter de 
afbeeldingen of knoppen op de dia’s kun je hyperlinks verstoppen naar de bijhorende 
geluidsfragmenten. 

• Spelen met geluidseffecten. Spreek kort iets in en speel met de effecten: toonhoogte, 
omkeren, snelheid (spreek zoals Donald Duck), echo, wahwah. 

• Een geluidenquiz. Neem geluiden op van personen, voorwerpen of gebeurtenissen in 
de school en daarbuiten in de omgeving. Laat de kinderen raden wat ze horen.  

• Een geluidenboek maken van de school of van een bepaalde omgeving. Neem 
kenmerkende geluiden op van bv. een winkel, de speelplaats. Dit kan met een aparte 
micro of met de microfoon op de computer. Stel op die manier een geluidenportret van 
een bepaald milieu samen.  

 
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. 
 


