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Doekatern kleuters & ik 

Aan de slag met beelden en geluiden  

Om de onderstaande activiteiten (zowel zonder als met audiovisuele materialen) te doen 

slagen is het van belang dat je als kleuteronderwijzer tijdens de kringmomenten voor een 

speelse en uitdagende motivering en terugkoppeling zorgt. Daarnaast ligt bij elk van 

deze activiteiten de klemtoon op het ontdekken, het ervaren, het beleven, het zich 

uitdrukken. Het proces is dus belangrijk, veel meer dan het (technische) resultaat. 

Audiovisuele materialen zijn een middel om kleuters gericht te leren luisteren en kijken 

en tot expressie te brengen. 

 

Experimenteren met audiovisuele materialen 

Voor de jongere en de oudere kleuters 

- Je laat de kleuters zelf aan de slag gaan met audiovsiuele materialen zoals een 

fototoestel, videocamera, dictafoon, CD-speler met headset, overheadprojector, 

en / of computer.  

Stimuleer de kleuters om de mogelijkheden van de diverse materialen te leren kennen. 

Zorg ervoor dat je kleuters voldoende zelf laat experimenteren zodat ze zelf de 

mogelijkheden van de toestellen kunnen leren kennen. Indien nodig kan je enkele 

mogelijkheden demonstreren. ‘Juf, het lichtje gaat uit, hoe komt dat?‟, „Ik zie niets door 

het gaatje.‟ Om hen hierin te ondersteunen kan je visuele ondersteuning aanbieden, bijv. 

een groene en rode klever om het toestel aan en uit te zetten, pictogrammen om de 

diverse stappen aan te geven, ...  Let er ook op dat je goede afspraken maakt ‘Doe het 

lintje rond je pols zodat je het fototoestel goed vasthoudt‟.  

 

Luisteren naar de geluiden uit Ploffer de geluidenkoffer 

Voor de jongere en de oudere kleuters 

- In Ploffer de geluidenkoffer zitten verschillende materialen zoals een rietje, een 

balletje, een kam, een stift, krantenpapier, ... De kleuters experimenteren met 

deze materialen. Ze zoeken welke geluiden ze allemaal kunnen maken met deze 

materialen.  
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- De kleuters zoeken in de geluidenkoffer een geluid dat ze grappig, speciaal, zacht 

of droevig vinden.  

- De kleuters zoeken hoe ze met één materiaal drie verschillende geluiden kunnen 

maken. ‘Met een rietje kan je rollen, maar je kan er ook op blazen of in knijpen‟.  

- Je laat de opgenomen geluiden van de materialen in de geluidenkoffer horen en 

de kleuters zoeken in de geluidenkoffer het voorwerp dat dat geluid maakt.  

- De kleuters nemen enkele geluiden met de materialen uit de geluidenkoffer op.  

- De kleuters zoeken in de klas nieuwe materialen voor in de geluidenkoffer.  

Stimuleer de kleuters om te experimenteren met de verschillende materialen zodat ze 

ontdekken dat je met één materiaal verschillende geluiden kunnen maken, om geluiden 

te herkennen, om samen geluiden te zoeken en op te nemen met de dictafoon, om te 

vertellen waarom ze een geluid zo grappig of speciaal vinden. „Vind je het een grappig 

geluidje? Waarom vind je het zo grappig?‟ Om het luisteren naar geluiden nog wat meer 

uite diepen, kan de overgang gemaakt worden naar  het luisteren naar meer abstracte 

geluiden (zie hieronder luisteren naar geluiden). 

 

Luisteren naar geluiden 

Voor de jongere en de oudere kleuters 

- Je maakt het samen met de kleuters even stil en ze luisteren naar de 

omgevingsgeluiden (een auto die voorbij rijdt, de wind die waait, een deur die 

toegaat, voetstappen in de gang, het gepiep van de verwarming, ...).  

- De kleuters zoeken een voorwerp in de klas (auto, blokje, eitje, doosje, knikker, 

... ; geen muziekinstrument!) en maken zelf een geluid met dat voorwerp.  

- De kleuters luisteren naar enkele door jou op voorhand opgenomen geluiden (een 

borstel die over de grond veegt, iemand die de trap oploopt, een fietswiel dat 

ronddraait, een ballon die opgeblazen wordt, een potlood dat over de tafel rolt, 

...). Zorg ervoor dat je geen evidente geluiden kiest, zoals bijvoorbeeld een bel 

die rinkelt of een hond die blaft, dan wordt het al snel een raadspelletje. Het is 

eerder de bedoeling om een abstract geluid vrij te leren interpreteren.  

Stimuleer de kleuters hierbij om te vertellen over het geluid dat ze horen (klank, ritme, 

volume, ...), „Is het een hoog geluid? Is het een brommend geluid, Lars? Is het een snel 
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of een traag geluid? Saar, jij zegt dat de tikjes telkens terugkomen? Klinkt het luid? Is 

het een hard geluid?‟, om stil te staan bij het gevoel dat dit oproept bij hen. ‘„Vind je het 

een eng geluid, Kato? Waarom dan? En Lore, waarom vind jij het een speciaal geluid?‟ 

Vertel kleuters dat elk antwoord goed is, iedereen kan het geluid immers op een andere 

manier horen en interpreteren. Eventueel kan je nadien een gesprek houden over wat 

het geluid zou kunnen zijn. Kleuters worden zo bewust dat niet alles is wat je hoort. „Wat 

denk jij dat het is? Jij denkt aan een papiertje dat over de tafel schuift? En jij Jasper, 

iemand die in zijn haren wrijft? Ik denk dat het een plastieken zakje is, juf.‟ Nadien kan 

je dan tonen welk voorwerp het geluid heeft gemaakt. ‘Ja, het was een borstel. Gek he. 

Wie wil eens proberen om datzelfde geluidje te maken met de borstel? Jannes, veeg al 

maar eens met de borstel over de grond. Ik zal het geluid nog eens opzetten, dan 

kunnen we nog eens goed luisteren. Moet Jannes sneller vegen? Is het zo goed?‟   

 

Geluidenmemory 

Voor de jongere en de oudere kleuters 

- In een klassieke geluidenmemory experimenteren de kleuters met kokers met 

diverse geluiden (rijst, kralen, zand, steentjes, water, ...). Na de 

experimenteerfase kan je de kleuters gaandeweg stimuleren om twee kokers met 

hetzelfde geluid te zoeken.  

- Nog fijner is het om de kleuters zelf de kokers te laten vullen met verschillende 

materialen zodat ze zelf ontdekken hoe ze een geluid kunnen maken. Ze leren zo 

bewuster omgaan met geluid. „Hoeveel zand moet je erbij doen opdat het 

hetzelfde klinkt als de andere koker met zand?‟ 

-  Je kan ook met een klasopstelling werken waarbij de kleuters die hetzelfde geluid 

moeten zoeken elkaar niet kunnen zien. Een kleuter aan de ene kant van het doek 

of scherm schudt met een koker, de kleuter aan de andere kant van het doek 

zoekt een koker met hetzelfde geluid.   

- Je hebt de diverse geluiden opgenomen. De kleuters zoeken de koker met 

hetzelfde geluid als het opgenomen geluid. 

- De kleuters nemen zelf het geluid van de kokers op. Nadien zoeken ze hetzelfde 

geluid als het opgenomen geluid.  
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Stimuleer de kleuters bij elk van bovenstaande werkwijzen om gericht te leren luisteren 

en te vertellen over het geluid dat ze horen (Is het een hard geluid? Is het een luider 

geluid dan die koker? ...), om de verschillen tussen de geluiden waar te nemen en 

dezelfde geluiden eruit te halen. Het is belangrijk dat ze bewust worden van het geluid 

dat ze horen.  

 

Rox de babbelbox 

Voor de jongere en de oudere kleuters 

- Sommige kleuters die in de klasgroep niet zoveel durven zeggen, kunnen door een 

babbelbox wel uitgedaagd worden.  

- Wanneer je werkt met een laptop met webcam kunnen kinderen zichzelf zien als 

een presentator wanneer ze aan het vertellen zijn. Sommige kinderen zijn hier 

zeer benieuwd naar. Sommige kleuters durven nog niet voor een camera te 

praten, maar durven wel iets te zeggen wanneer ze zichzelf kunnen zien. Ze 

trekken gekke gezichten, ze vertellen over de leuke activiteiten die ze gedaan 

hebben, over hun ervaringen als cameraman van de dag. „Juf, ik zie mezelf, nu is 

mijn ene oog een beetje dicht!‟ 

- Wanneer je werkt met een babbelbox als televisie waarop een camera gericht is, 

dan nemen kinderen de rol van reporter op zich. Ze kunnen terugblikken op hun 

rol als cameraman van de dag. Ze zijn benieuwd naar hoe ze overkomen op film. 

Tijdens een afsluitend kringgesprek kan je enkele beeldfragmenten tonen aan de 

ganse klasgroep. „Ik heb gezien dat Simon, Liene en Flore daarstraks in de 

babbelbox verteld hebben. Liene, vind je het goed als we eens gaan kijken naar 

een stukje van jou? Weet je nog wat je verteld hebt, Liene? We zullen eens 

kijken.‟ 

Stimuleer de kleuters door een gerichte maar open opdracht voor de babbelbox te geven. 

Stel af en toe gerichte vragen zodat ze uitgedaagd worden om te vertellen. Laat hen 

bijvoorbeeld vertellen over hun ontdekkingen binnen het belangstellingscentrum of laat 

ze reflecteren op samenspel of laat ze een grappig verhaal verzinnen zodat ze humor 

kunnen ontdekken en het effect daarvan op anderen. „Wat vond je leuk vandaag? Ik heb 

jou daarstraks Kaat zien filmen, wat deed zij met de stenen? Wat heb je nog gefilmd? 

Daarstraks heb je met Lode gespeeld, wat waren jullie aan het doen?‟ Zorg ervoor dat je 
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geregeld terugblikt samen met de kleuters. Trek dit zeker ook open naar de ganse 

klasgroep zodat andere kleuters ook gemotiveerd raken.  

 

Geluiden zoeken bij enkele prenten of een filmfragment 

Eerder voor de oudere kleuters  

- Je blijft werken met abstracte geluiden. Je kan hiervoor de voorwerpen uit de 

geluidenkoffer gebruiken. Het is dus niet de bedoeling om een liedje te zingen, 

geluiden met je mond na te doen.  

- Je vertelt een verhaal aan de hand van prenten, bijv. ‘Rikki durft’ van Guido Van 

Genechten. Samen met de kleuters zoek je welke geluiden te horen zouden 

moeten zijn bij de prenten. De kleuters overleggen en ze gaan vervolgens op zoek 

naar passende materialen om de geluiden mee te maken. „Rikki doet zijn zaklamp 

aan om te schijnen in het donker. Hoe gaan we dat geluid maken? Welk voorwerp 

uit de geluidenkoffer kunnen we daarvoor gebruiken? Jij toont een blokje Sander, 

wat zou je daar dan mee doen? Doe eens voor. En de wind rond de tent van 

Rikki? Hoe gaan we die nadoen? Jij denkt aan een rietje, Lisa? Hoe zouden we dat 

rietje het beste kunnen houden? Probeer eens, hoe klinkt het? Wat kunnen we 

nog gebruiken voor de wind? Papier, goed zo! Wat ga je met het papier doen? Ga 

je het een beetje verkreukelen? Ah, je gaat erover wrijven. Oké, probeer maar 

eens! Dat gaat al goed, misschien kan je het nog een beetje sneller proberen. 

Klinkt dat beter? ‟ De kleuters maken tijdens het opnieuw vertellen van het 

verhaal ‘live’ de geluiden.  

- Je kan de kleuters (of jijzelf) het verhaal ook laten inspreken op dictafoon. 

Vervolgens nemen ze ook de geluiden op. Je zet nadien via de computer de met 

materialen zelfgemaakte geluiden bij het juiste fragment. Gaandeweg kunnen de 

oudere kleuters dit ook zelf leren. Zo kan het ganse verhaal met bijhorende 

geluiden nadien beluisterd worden. 

- Je kan kleuters ook zelf een (einde bij een) verhaal laten bedenken. Ze tekenen 

dit uit op transparanten. Deze kunnen dan getoond worden via de 

overheadprojector of beamer. Vervolgens maken ze met materialen uit de 

geluidenkoffer zelf geluiden bij het verhaal. De geluiden kunnen ‘live’ gemaakt 

worden tijdens het vertellen van het verhaal of deze kunnen opgenomen worden.   
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- Ook bij een kort filmfragment (zonder geluid) kan een eigen geluid gezet worden. 

Zo kan je bijv. fragmenten zoals kikkers die springen in de poel, een 

stadsfragment waarbij bussen en een fietser passeren, een vertraagd beeld van 

een bloem die opengaat, ... tonen. Ook hier zijn de nodige impulsen nodig: „Wat 

zie je op het fragment? Een bus, wat hoor je dan allemaal? De fietser komt 

voorbij, zitten er pareltjes in zijn wiel, maken die geluid? Hoe kunnen we dat 

geluid nadoen? Welk voorwerp zouden we daarvoor kunnen gebruiken? Jij hebt de 

lipstick vast, Fien, zouden we daar iets mee kunnen doen? Welke 

omgevingsgeluiden hoor je nog?‟   

Stimuleer de kleuters om te overleggen en de taken te verdelen, om op zoek te gaan 

naar materialen om de geluiden na te doen, om geluiden uit te proberen, om zelf een 

verhaal of een einde bij een verhaal te bedenken, om zelf prenten te maken zodat er een 

gans verhaal tot stand komt. Help hen door geregeld concrete opdrachten en impulsen te 

geven. „Wat staat er op de prent? Welk geluid zou dat maken? Welk voorwerp kunnen we 

hiervoor gebruiken? Probeer jij al eens met het papier, Toon. Wat kan je met het papier 

doen? Zoek jij ook een voorwerp, Rune? Wie gaat straks bij het vertellen van het verhaal 

over het papier wrijven? Wie gaat met het blokje klikken op de tafel?‟ Denk eraan om 

zowel het proces als het resultaat in de ganse groep aan bod te laten komen. Vooruit- en 

terugblikken is hierbij heel belangrijk.  

 

Filmen van dramatisch spel 

Eerder voor de oudere kleuters 

- Kleuters spelen een verhaal bijv. ‘Rikki en zijn vriendjes’ van Guido Van 

Genechten uit. Samen met de kleuters deel je het verhaal in fragmenten op. 

Kleuters overleggen en beslissen samen met jou wie in welke scène zal spelen, 

welke rol ze zullen opnemen. Ze denken na hoe ze een bepaalde scène kunnen 

spelen, welk gevoel sterk naar voor moet komen in die scène, hoe ze dat gevoel 

tot expressie kunnen brengen. „Rikki en zijn vriendjes spelen in het bos. Met 

enkele vriendjes gaat hij wortellopen. Rikki is blij want zijn wortel is niet gevallen. 

Bij een ander vriendjes daarentegen valt de wortel wel op de grond. Wie gaat 

Rikki spelen? Wie gaat het vriendje spelen? Hoe kijkt het vriendje? Hoe moet je 

dat doen? Hoe kijkt Rikki? Probeer eens. Wat doe je dan met je mond? En je 

ogen? Vergeet niet naar elkaar te kijken. De kleuters filmen dit zelf en/of nemen 

foto’s. Wanneer ze enkele foto’s genomen hebben, kijken ze of ze de foto’s goed 
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vinden. „Staat iedereen op de foto? Kijkt het vriendje van Rikki verdrietig? Of 

moet die scène nog eens opnieuw gebeuren? Rune, jij hebt de wortel goed op je 

hoofd gehouden, jij was precies een echte Rikki!‟ Nadien kunnen de kleuters 

eventueel nog eigen geluiden bij de fragmenten plaatsen. Bij de start van de 

volgende dag worden de opgenomen fragmenten getoond in de kring aan de 

ganse klasgroep. Dit vormt dan een reflectiemoment. Er wordt overlegd en beslist 

welke beelden ze zeker in de uiteindelijke film willen, wat er nog moet gebeuren, 

wie wat zal doen, ...  

Stimuleer de kleuters om samen te werken en afspraken te maken, om samen met hen 

de diverse scènes te bedenken en te oefenen, om te experimenteren met expressie en 

mimiek, om diverse geluiden uit te proberen en uiteindelijk hieruit een keuze te maken, 

om terug- en vooruit te blikken, ... . Gerichte vragen en impulsen zijn hierbij van groot 

belang.  

 

Tekenprogramma’s op de computer (Tux paint) 

Voor de jongere en de oudere kleuters 

- Je kan de kleuters met het (gratis te downloaden) programma Tux Paint zelf laten 

tekenen of met bestaande plaatjes laten stempelen. Wanneer ze een stempel 

zetten, dan horen ze het bijbehorend geluid of woord. Je kan de kleuters 

zelfstandig of onder begeleiding aan de slag laten gaan met dit tekenprogramma.  

- Vooral voor kinderen die op het vlak van beeldende expressie niet zo sterk zijn of 

die niet graag met pen en papier aan de slag gaan, kan dit programma een uitweg 

bieden. Via geprogrammeerde figuren (is verschillend van gewone paint) kunnen 

kleuters tot beeldende expressie komen.  

Stimuleer de kleuters om beeldend aan de slag te gaan, om in interactie te gaan en 

samen te werken wanneer ze met twee aan de computer zitten. „Wat ben je aan het 

tekenen? Welk geluidje hoor je als je die stempel zet? Hoeveel kuikens heb je al op het 

gras gezet? Tibo, help jij Saar even bij het klikken op de muis? Saar, welk geluidje wil je, 

toon het maar aan Tibo.‟ 

 

Fotograaf / cameraman / geluidsman van de dag 

Voor de jongere en de oudere kleuters 
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- Net zoals er in heel wat kleuterklassen een helper of een kindje van de dag is 

terug te vinden, kan er gewerkt worden met een fotograaf, cameraman en / of 

geluidsman van de dag. Deze kleuter brengt de activiteiten en de kleuters 

doorheen de dag op een leuke en persoonlijke manier in beeld.  

Stimuleer de kleuters om diverse activiteiten en kleuters in beeld te brengen zodat ze op 

het einde van de dag of aan het begin van de volgende dag samen met alle kleuters de 

beeld- en geluidsfragmenten te bekijken. Op die manier worden de kleuters 

gewaardeerd. Bovendien geeft dit motivatie en zin aan het filmen en het maken van 

foto’s gedurende de dag. De andere kleuters worden geïnspireerd. „Vandaag is Aline 

cameravrouw van de dag, Aline jij mag het t-shirt met de videocamera op aandoen. 

Wout, wil jij fotograaf zijn? Hier is jouw t-shirt met het fototoestel. Denk eraan om de 

lintjes rond jullie pols te doen zodat je de toestellen goed kan vasthouden.‟    

Wanneer Lander (3 jaar) bij het lage blauwe stoeltje komt, begint hij dit te filmen. Hij is 

volledig op de stoel gefocust en maakt gedurende enkele minuten draaibewegingen met 

de camera. Hij merkt dat de stoel telkens op een andere manier in beeld komt.  

Alan en Arthur bekijken hun filmpjes op hun videocamera. Ze vertellen: “Wat heb jij 

gefilmd?” en ... “Kijk, ik ben jou nu aan het filmen, zie je het?” Wanneer Pieter plots met 

het fototoestel in de hand verschijnt om een foto van hen te nemen, roept Alan “Aargh, 

daar is het klikmonster!” 

 

De dictafoon / het fototoestel / de videocamera mee naar huis 

Voor de jongere en de oudere kleuters 

- In heel wat kleuterklassen is het de gewoonte om de klaspop in het weekend te 

laten logeren bij een vriendje van de klas. Die klaspop kan gerust een dictafoon, 

een fototoestel of een videocamera meenemen om zo vast te leggen wat hij in het 

weekend allemaal beleefd heeft.  

Stimuleer de kleuters om de leefwereld van thuis in de klas te brengen. Zet hen aan om 

leuke of speciale geluiden die thuis te horen zijn, op te nemen, om een foto te trekken 

van een mooi plekje in de thuisomgeving, om de zus te filmen wanneer ze een spannend 

verhaal vertelt, ... . Waardeer de kleuters door samen in de kring enkele opgenomen 

geluiden en beelden te beluisteren en bekijken. Dit zet aan tot reflectie.  
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Wanneer Lien klaspop Jules en het dictafoontje mee naar huis neemt, neemt Lien samen 

met Jules allerlei geluiden op. De volgende dag in de kring luisteren alle kleuters naar de 

opgenomen geluiden. Volgens de kleuters hebben Jules en Lien o.a. de geluiden van 

water, een trein en een botsende bal opgenomen. Het geluid van het geritsel van de 

bladeren vinden de kleuters toch wel een beetje eng. Maar ze hebben ook een grappig 

geluidje gehoord en niemand weet wat het geluid precies is... maar dat is helemaal niet 

erg!   

De zus (5 jaar) van Kato (3 jaar) „leest‟ thuis een boek van Jules voor. “Jules die veegt 

zijn poep af, daarna wast hij zijn handen aan de kraan. Jules was de kraan aan het 

opendraaien...” Bij het beluisteren van deze opname in de onthaalkring horen de kleuters 

de zus van Kato vertellen. Ze moeten hard lachen, want ze vinden het verhaal wel heel 

grappig. Ze willen dat boekje van Jules zeker ook wel eens in de klas lezen!   

 


