
 
Springplank voor de kleuterklas april 2006  
HOOFDSTUK 5: we gaan multimediaal. 
 
Suggestie 8: JavaClic, een multimediale oefeningenmaker 
 
 JClic ‘associatie oefeningen’ 

 

 

 

 
 

 
JClic ‘puzzels’ JClic  ‘memoryspelen’ 

 

 
 
 

 

 
 

 
‘JClic’ (JavaClic) is een vervolg op het programma CLIC 3.0 dat in opdracht van het 
ministerie van onderwijs van Catalonië (Barcelona) ontworpen werd. Het ministerie wilde de 
leerkrachten een krachtig en gebruiksvriendelijk gereedschap ter beschikking stellen om alle 
mogelijke soorten oefeningen op pc aan te maken: (kruis)woordraadsels, open en 
meerkeuzevragen, puzzels, tekstschermen met informatie, invulteksten. Java impliceert dat de 
gebruiker alle mogelijke vormen van statische en bewegende beelden kan integreren. Het 
maakt ook mogelijk de oefeningen platformonafhankelijk (besturingssysteem van geen tel) en 
webgebaseerd te bewaren zodat ze door een internetbrowser (zoals Internet Explorer en 
Mozilla Firefox) kunnen opgeroepen worden.. De multimediale mogelijkheden verlenen het 
programma extra troeven naar de kleuterklas toe in vergelijking met Hot Potatoes, het 
klassieke pakket om oefeningen met samen te stellen (zie http://www.klascement.net/hotpot/).  
 
Het programma heeft ook nog andere pluspunten.Wanneer de leerlingen de oefeningen 
uitvoeren kan minutieus bijgehouden worden wat ze precies hebben uitgevoerd op de 
computer. De leerkracht weet dus wat op de computer gebeurd is. 
 
Een laatste voordeel van het programma is het internationale en open karakter ervan. Een 
brede groep leerkrachten stellen vrij door henzelf ontwikkelde oefeningen ter beschikking aan 
alle collega’s die daar binnen de creative commons licentie gebruik willen van maken. 



Creative Commons wil zeggen dat je binnen bepaalde grenzen toelaat dat anderen gebruik 
maken van je materiaal om zelf lesmateriaal te ontwerpen. 
 
De oefeningen worden aangemaakt of aangepast met het auteursprogramma ‘JClic author’. 

 
 
De oefeningen worden gebundeld in een project. Van de verschillende soorten oefeningen die 
kunnen aangemaakt worden zijn onderstaande het meest relevant voor de kleuterklas: 
associatie-oefeningen, puzzels en memory-pelen.  
 
Puzzels allerhande, in alle vormen en formaten, met een extreme vorm van aanpasbaarheid 
aan eigen wensen. Uiteraard is gebruik van eigen beeldmateriaal mogelijk. 
 

JClic ‘Schuifpuzzels’ 
 

 

 

 
 

JClic ‘Dubbele puzzels met grillige puzzelstukken’. 
 

 
 
Bij associatie-oefeningen moeten twee sets van informatie aan elkaar gekoppeld worden. 
 

JClic ‘Associatieoefeningen’ 



 
 
 
 
Ook een brede waaier aan varianten van memoryspelen kan door de leraar zelf samengesteld 
worden, al dan niet met geluiden of bewegend beeldmateriaal: 
 

JClic ‘Geluidenmemory’ 
 

 
 
Andere bruikbare oefeningen voor de kleuterklas zijn  

• Verkenningsactiviteiten: wanneer men klikt op een element wordt bijkomende 
informatie getoond. 

• Het identificeren van cellen die aan bepaalde voorwaarden voldoen (bv. alle woordjes 
waarin je oo hoort). 

 
De verschillende deelactiviteiten kunnen door de leerkracht ook bewaard worden als applet en 
in een website geïntegreerd worden. 
 
De leraar kan eigen didactische sequenties ontwerpen met dié volgorde aan activiteiten die 
perfect op maat van het kind gesneden is. Specifieke feedback of boodschappen en bijzondere 
leerroutes kunnen eveneens samengesteld worden. 



 
Het spelen van de activiteiten zelf verloopt via een eenvormig en eenvoudig te begrijpen 
bedieningspaneel: 
 

 
 
Voor meer info over het pakket en voorbeelden kun je terecht op onderstaande sites: 
 

• De Clic-site bevat een ruime collectie oefeningenmateriaal vooral uit Spanje. 
http://clic.xtec.net/en/index.htm . Daar zijn ook handleidingen in verschillende talen te 
vinden (jammer genoeg nog niet in het Nederlands). 

 
• Op de site van de ENIS-scholen http://www.enis.be en op de site van Klascement 

http://www.klascement.net zijn Nederlandstalige handleidingen te vinden. 
 

• Op enkele Vlaamse scholensites zijn reeds enkele oefeningen voor het basisonderwijs 
te vinden:  

 
• http://users.pandora.be/kabaja/.  
• http://users.skynet.be/college.ronse/kleuters.htm. 
• en http://www.scholengemeenschapgrens.be/. 

 
• Door Ren Vlaanderen worden cursussen ‘JClic’ georganiseerd 

http://www.renvlaanderen.be. 
 

• Ook in Oostenrijk is een sterke JavaClic-gemeenschap actief met het ontwikkelen van 
lesmateriaal http://clic.eduhi.at/.  

 
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. 
 


