
 
Springplank voor de kleuterklas april 2006  
HOOFDSTUK 5: we gaan multimediaal. 
 
Suggestie 7: ‘Ingebeeld’, een aanzet tot audio-visuele vorming  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Er is een grote nood om kinderen op een gestructureerde wijze te begeleiden bij het ontdekken 
van onze beeldcultuur en hen ook multimediaal mondig te maken. Dit bleek uit een onderzoek 
uit 2004 in opdracht van onder meer de CANON Cultuurcel van het Departement Onderwijs.  
INgeBEELD is door de CANON cultuurcel in het leven geroepen om hierop een eerste 
antwoord te geven. Voorlopig is een eerste pakket activiteiten en materiaal beschikbaar voor 
kinderen vanaf 4 tot 8 jaar. Lager en secundair onderwijs volgen. 
Hoofdaccent ligt op het ontdekken van de rijke beeldcultuur en op het omzetten van passief 
kijken naar actief kijkgedrag.  
 
Alle activiteiten en middelen zitten gebundeld in een doos die voor 35 Euro kan besteld 
worden bij de CANON Cultuurcel. De doos bevat een DVD en een aantal activiteitenboeken. 
 
Het werkmateriaal bestaat uit vijf korte animatiefilms. Enerzijds zijn ze heel toegankelijk voor 
kinderen, anderzijds ook erg verschillend in verhaal, animatiestijl en thematiek:  

• In ‘Bzzz’ ontdekt een vlieg een kinderboek met een olifant die op zijn slurf staat. 



• ‘Sientje’ vertelt een verhaal van een kleuter van vijf jaar: haar papa en mama groeien 
uit tot reuzen die ze vertrappelt. 

• ‘Le jardin’ is een verhaal over liefde en de gevolgen ervan. 
• ‘When I grow up, I want tob e a tiger’ vertolkt de droom van een katje om tijger te 

zijn. 
• ‘Laughing Moon’ is een spel met tangrampuzzels. 

 
Voor elke film bevat de doos een boekje met activiteiten, tips en opdrachten. De 
verwerkingsaanpak verloopt steeds in vier stappen: 

• De kortfilm bekijken/beluisteren. 
• Het inventariseren van de eerste indrukken. De kinderen worden uitgenodigd om te 

reageren op de filmbeelden en –geluiden. Ze moeten aan elkaar duidelijk maken welke 
emoties de film heeft opgeroepen, welke verhalen er bij hen zijn opgekomen, welke 
associaties ze hebben gelegd, wat hun indrukken waren van kleuren, beelden, geluiden 
en muziek. 

• Via muzische activiteiten en opdrachten worden de ervaringen verwerkt. De kinderen 
krijgen de kans enkele inhoudelijke aspecten van de films op een andere manier te 
beleven. 

• Verkenning van de mediabouwstenen: kader, ritme, kleur, relatie beeld-geluid. In deze 
fase komen de kinderen in contact met audiovisuele taal en middelen. Hoofdaccent is 
het actief beleven en verkennen van de taal van de media. 

 
Het keuzemenu bij elke film is erg handig: je kunt zowel de volledige film afspelen als enkel 
geluidsfragmenten of foto’s. Dit laat een creatieve verwerking van de film toe.  
Bij het project hoort ook een site http://www.ingebeeld.be. 
  
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. 
 


