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21ste-eeuwse vaardigheden, zo noemen we de tien vaardigheden die belangrijk zijn om goed te
functioneren in de maatschappij van vandaag. Voor kinderen, maar ook voor jezelf en voor je
collega’s. In het vorige nummer namen we communiceren, samenwerken en zelfregulering onder de loep. Dit is de laatste aflevering van deze serie: over digitale vaardigheden.
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et regent dat het giet. Echt weer om lekker een computerspel te doen of een filmpje te kijken met de kinderen. Maar je kunt de computer ook inzetten om met
kinderen aan hun digitale vaardigheden te werken. We onderscheiden vier verschillende digitale vaardigheden:
1. Basisvaardigheden: hoe ga je om met een computer? Hoe
gebruik je programma’s en apps?
2.	Informatievaardigheden: welke informatie heb je nodig en
hoe vind je die?
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3. Computational thinking: hoe zet je de computer in bij het
oplossen van ingewikkelde vragen of problemen?
4.	Mediawijsheid: wat laat je van jezelf zien online? Hoe zorg je
ervoor dat jij de baas blijft? En dat je rekening blijft houden
met anderen?

DIGITALE SPEURTOCHT
‘Het plan was om met de kinderen een speurtocht te doen in de
wijk’, vertelt Daniëlle van Pelt van kindcentrum Max Havelaar in

hartje Delft. ‘We zitten hier midden in het oude centrum
van Delft en daar is veel te zien.’ Maar toen het heel hard
begon te stormen en te regenen, leek ons dat niet zo fijn. We
hebben er een digitale speurtocht van gemaakt en dat was
een groot succes. Dus dat doen we vandaag ook, nu met een
ander thema. De kinderen vinden het hartstikke leuk en ze
leren er veel van.’

‘Ze zitten in twee tellen op internet, maar
weten nog niet waar ze naar op zoek zijn’
Een digitale speurtocht, wat moet je je daarbij voorstellen? En
welke digitale vaardigheden leren de kinderen daarbij? ‘We
hebben drie tablets en laten de kinderen van 8 tot 12 jaar in
kleine groepjes samenwerken. Om het overzichtelijk te houden
heb ik tien plaatjes van de plekken in de speurtocht uitgeprint en
bij iedere plek een opdracht met vragen gemaakt’.

houden elkaar ook bij de les: ‘Nee, dat slaat nergens op, kom…
verder!’ Tot echte gesprekken over het omgaan met digitale media komt het hier niet; zodra de puzzel compleet is, stuiven ze er
vandoor, op weg naar weer een andere activiteit.

ZORGVULDIG AFSTEMMEN
Uit alles blijkt dat de pm’ers hier heel bewust met de digitale media omgaan en het gebruik ervan steeds zorgvuldig op de kinderen
afstemmen. Het digitale bord gebruiken ze bijvoorbeeld om een
lied of een dans te zoeken bij een thema. De swinxs (spelcomputer zonder scherm, die je buiten kunt gebruiken) ondersteunt de
groep bij allerlei spellen en quizzen. Met behulp van de tablets en
technisch LEGO maken de kinderen allerlei voertuigen die ze in
een verkeerscircuit laten rijden. Zo leren ze spelenderwijs programmeren. Wat opvalt is dat de kinderen steeds actief bezig zijn
en bewegen. Zitten ze nooit passief in hun eentje achter het
scherm? Pm’er Dionne glimlacht: ‘Als een kind even op zichzelf
wil zijn mag het wel een half uurtje op de tablet. Maar samen dingen doen vinden ze echt leuker.’

TRAINING VOOR PM’ERS
STAP VOOR STAP
De basisvaardigheden beheersen ze wel: ‘Ze zitten in twee tellen op internet, maar weten nog niet waar ze naar op zoek zijn.’
Dat vraagt nog om oefening van de informatievaardigheden:
systematisch en efficiënt digitale informatie zoeken, vinden en
delen. Door aan elkaar en aan de pm’er te vertellen wat ze aan
het doen zijn, leren de kinderen bewuster zoeken naar de informatie die ze nodig hebben. Daniëlle stelt precies de goede vragen: ‘Wat wil je precies weten? Wat moet je dan zoeken? Heb je
al een andere zoekterm geprobeerd?’
‘Gevonden!’ Net als bij een ‘echte’ speurtocht willen sommige
kinderen direct verder rennen naar de volgende plek. ‘Eerst de
opdracht’, helpt Daniëlle. Ze zorgt ervoor dat de kinderen systematisch te werk gaan en met elkaar nadenken over het antwoord
op de vragen. Bij ieder goed antwoord krijgen ze een puzzelstukje. Als het wat al te chaotisch wordt in een groepje, brengt ze wat
meer structuur aan: ‘Vragen die klaar zijn leg je daar, hier zet je
de laptop, daar leg je de puzzel. Zo lopen ze stap voor stap de
speurtocht door en leren ze de basis voor computational thinking: het samenspel tussen mens en computer, waarbij je de
computer stap voor stap aan het werk zet voor het vinden van
een oplossing voor een ingewikkeld probleem.
Tijdens het zoeken naar de plaatjes van de speurtocht raken een
paar kinderen afgeleid door foto’s van een verkeersongeluk.
Daniëlle kijkt mee: ‘Dat lijkt me niet fijn als je daar zo ligt’, merkt
ze op. De kinderen keren gauw terug naar de opdracht. Als er
reclamefoto’s op het scherm komen, klikken ze die uit zichzelf
weg. Hoe mediawijs zijn deze kinderen eigenlijk?
Het enthousiasme van de kinderen houdt hun tempo tijdens de
speurtocht hoog. Daniëlle let goed op hoe ze met de informatie
omgaan en vraagt regelmatig: ‘Klopt dat?’ Het stimuleert kritisch
nadenken over de informatie waar ze op stuiten. De kinderen

Hoe zijn de pm’ers zelf zo deskundig geworden in het gebruik
van digitale media? Yvonne Boelens, staffunctionaris pedagogisch werk en opleidingen van de Stichting Rijswijkse Kinderopvang licht toe: ‘Voor medewerkers zijn er trainingen Techniek en
Mediawijsheid. Deze onderwerpen komen ook aan bod in de
opleiding tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker (GPM 4)
die wij aanbieden op onze SRK-academie. Mediagebruik is een
vanzelfsprekendheid in het leven van kinderen in de 21ste eeuw,
dus willen wij een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van deze
21ste-eeuwse vaardigheden.’ <

MEER WETEN?
>> https://www.mediaopvoeding.nl met achtergrond
informatie per leeftijd.
>> https://slo.nl/vakportalen/vakportaal-digitale-gelet
terdheid: uitleg over de digitale vaardigheden met
voorbeelden voor het basisonderwijs.
>> https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant:
concrete tips over mediaopvoeding.
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