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HOOFDSTUK 5: we gaan multimediaal. 
 
Suggestie 4: de webcam 
 

 
 

 
 
De webcam is één van de multimediale hulpmiddelen die zijn weg gevonden heeft naar de 
doorsnee computergebruiker. Ook in tv-programma’s treden op geregelde tijdstippen 
‘webcameraden’ op die elkaar ontmoeten via een webcam. De webcam is niet enkel een 
instrument om het weer te bekijken aan de kust of om online Parijs te bezoeken, het biedt ook 
communicatiemogelijkheden voor een kleuterschool. 
 
In de ENIS-scholen werden vijf voorbeeldtoepassingen met webcams uitgewerkt. 
 
Webcam nr.1: de jongste kleuters verkennen zichzelf en de anderen via de webcam. 
 
Hier doet de webcam dienst als spiegel. De kleuters zien zichzelf en de anderen als in een 
spiegel; elke beweging wordt onmiddellijk vertaald op het beeldscherm. Activiteiten zoals 
“gekke bekken trekken” vinden de kleuters erg leuk. Zichzelf en de anderen ontdekken krijgt 
hier kansen. 
 

 
Webcam nr. 2: online koken 
 
In twee klassen gebeurt een kookactiviteit op hetzelfde moment. Om elkaars vorderingen op 
de voet te volgen wordt via de MSN Messenger contact gehouden tussen de twee klassen met 
behulp van een webcam. Er is ook geluidsondersteuning. De kinderen maken een beetje beide 
activiteiten terzelfdertijd mee. 



 
 
Webcam nr. 3: ouderparticipatie ‘Kom eens op bezoek’  
 
De kleuterjuf kiest zelf het moment waarop ze de ouders uitnodigt om binnen te kijken tijdens 
een klasactiviteit. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht en krijgen de url van de 
schoolsite mee waarop ze de webcam van de klas kunnen bekijken. Deze activiteit is 
doorgegaan in een klas met veel allochtone kleuters. Voor sommige van hun ouders werkt dit 
initiatief drempelverlagend.  
 

 
 
Webcam nr. 4: de kleuterelectro 
 
In één van de ENIS- kleuterscholen zitten bijna uitsluitend anderstalige kinderen. Om hen 
taalvaardiger te maken zochten de leerkrachten naar een hulpmiddel om vlotter de associatie 
te maken tussen het Nederlandse woord (bv. varken) en het echte varken dat ze hebben gezien 
op de kinderboerderij. De kleuters nemen bij elke buitenschoolse activiteit een fototoestel mee 
en nemen samen met de leerkracht foto’s van dieren en voorwerpen die kunnen gebruikt 
worden in de ‘kleuterelectro’. Nadien spreekt elk van de kleuters samen met de ICT-
coördinator een aantal van die woordjes in. Die woordjes worden opgenomen met de webcam. 
Beide onderdelen worden dan geplaatst in de ‘kleuterelectro’. Links het filmpje, rechts het 
goede en drie foute antwoorden. De kleuter krijgt links het woordje te lezen en te horen (door 
een klasgenootje uitgesproken) en kiest rechts het juiste antwoord uit de vier foto’s. 
 

 
 



 
Webcam nr. 5: pompoenen vol gevoelens 
 
De activiteit kadert rond werken rond gevoelens. Sociale vorming gebeurt uiteraard het hele 
jaar door.De tijd van pompoenen en heksen biedt een uitgelezen opstap voor enkele 
activiteiten. De kinderen gaan zelf aan de slag, kiezen een gevoelsuitdrukking en maken een 
foto van de ander met de webcam . Kinderen werken per twee. Een kleuter geeft een opdracht 
als “kijk eens boos”, ziet ook het beeld van de andere kleuter op het scherm en neemt een foto 
door een druk op de knop van de webcam. Zo worden een drietal foto’s genomen per kind. 
Wanneer iedereen aan de beurt geweest is, selecteert de juf de beste foto’s (minimaal één per 
kind). Nadien wordt klassikaal naar een diavoorstelling op de computer gekeken. Bij iedere 
dia (foto) wordt het kind met naam genoemd door een klasgenoot waarbij ook het uitgedrukte 
gevoel wordt benoemd. De kinderen benoemen iedere foto met de naam van het kind en 
zeggen telkens welk gevoel zij uiten. 
De kinderen vinden het leuk om zichzelf op het scherm waar te nemen en bovendien om even 
fotograaf te spelen. Deze activiteit is een bron van veel interactie tussen de kinderen. Het 
herkennen van de gevoelens is niet zo makkelijk als op het eerste zicht lijkt. 
 
Een tip: het is handig de webcam vast te zetten met kleefband zodat het toestel niet verschuift. 
 

 
 

 

 
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. 
 


