De Bibliotheek, BoekStart en
digitale media 2-4 jaar

Inleiding
Jonge kinderen komen steeds vroeger in aanraking met verschillende digitale media. Ook komen
er voor jonge kinderen steeds meer digitale prentenboeken beschikbaar voor op de computer
en apps voor smartphone of tablet. De discussie over de rol van digitale media in de opvoeding
van het jonge kind laait meer op. Omdat er aanwijzingen zijn dat digitale media een positieve
invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen, verkennen langzaamaan steeds meer
kindercentra de mogelijkheden van het inzetten van digitale media in de kinderopvang. Om het
gebruik van digitale media in de kinderopvang succesvol te laten zijn, zijn er drie factoren van
belang:
 deskundigheid van pedagogisch medewerkers
 wegwijs in het aanbod
 beschikbaarheid aanbod
De Bibliotheek kan als laagdrempelige organisatie een rol spelen bij het aanbieden van kennis en
content, om een verantwoord gebruik van digitale media door jonge kinderen in de
kinderopvang te implementeren. Kinderen worden daarmee al op jonge leeftijd voorbereid op
de hedendaagse informatiemaatschappij om vervolgens als volwaardige burgers te participeren
in de samenleving. Binnen het programmaonderdeel de Bibliotheek op school primair onderwijs
van het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen1 (centraal staat de doorgaande leeslijn 018 jaar) wordt al een doorgaande lijn informatievaardigheden ontwikkeld. Aanbieden van
digitale media voor 2-4 jaar via BoekStart sluit daarop aan.

1. Digitale media tot 4 jaar
Kinderen leven, hoe jong ze ook zijn, te midden van een enorme hoeveelheid audiovisuele
media, zoals blijkt uit onderzoek van Mijn Kind Online (2012). Behalve minstens één televisie (in
bijna alle gezinnen met jonge kinderen) zijn er in bijna ieder huishouden bijvoorbeeld een
computer (70% van de gezinnen met jonge kinderen), laptop (90%), tablet (35%), spelcomputer,
game console als de XBox, Wii, PlayStation (70%) en/of smartphone aanwezig.
Voor een groot deel van de nul- tot driejarigen (63%) is tv-kijken een normale dagelijkse
activiteit; tot de leeftijd van drie jaar bekijkt 40% van de kinderen met regelmaat een dvd.
Computers en laptops worden over het algemeen weinig gebruikt door zeer jonge kinderen,
maar van een tablet, zoals de iPad, blijken de allerkleinsten veelvuldig gebruik te maken als die
in huis is. In 40% van de huishoudens met een tablet mogen de allerkleinsten er spelletjes op
spelen (Speel Digiwijs! Zwijsen, 2013).
Tot de leeftijd van twee jaar wordt geadviseerd zo min mogelijk gebruik te maken van tablets en
televisie, omdat dit voor kinderen van deze leeftijd geen meerwaarde geeft. Bovendien gaat het
ten koste van de tijd die ze nodig hebben voor de ontwikkeling van de hersenen door te spelen
en te leren in de werkelijke wereld. Vanaf twee jaar kunnen tablets en televisie een verrijking
bieden in hun groeiproces, namelijk in hun spel. Begeleiding van een volwassene is daarbij
noodzakelijk om met taal aan te geven wat kinderen ervaren. Ook stimuleert het de interactie
tussen kind en volwassene (Media Ukkie Dagen, april 2014).
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Kunst van Lezen wordt gezamenlijk uitgevoerd door Stichting Lezen en het Sectorinstituut Openbare
Bibliotheken (SIOB). Het onderdeel mediawijsheid/informatievaardigheden wordt apart aangestuurd en
gefinancierd door SIOB. Dat geldt voor alle programmaonderdelen: BoekStart (voor baby’s en in de
kinderopvang) en de Bibliotheek op school PO en VO.
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1.1. Inzetten van digitale media in het verlengde van voorlezen aan 2- tot 4-jarigen
Ook met mediaopvoeding zou vroeg moeten worden begonnen; al zijn baby’s en dreumesen er
zelf nog niet mee bezig, zij zien jou dat wel doen. De rol van het verhaal is bij de ontwikkeling
van jonge kinderen cruciaal. Het voorlezen met een digitaal prentenboek geeft een andere
beleving dan uit een fysiek boek. Digitale prentenboeken kunnen, naast het samen met een
volwassene boekjes lezen en bekijken, de voorleescultuur thuis en in de kinderopvang verrijken.
Onderzoek heeft aangetoond dat digitale prentenboeken de woordenschat vergroten en
bijdragen aan het verhaalbegrip (Smeets, Bus, Leiden 2012). Boeken lezen en digitale media
versterken elkaar; met het verantwoord inzetten van digitale media valt een positief effect te
genereren.
1.2. Meerwaarde van digitale media voor kinderopvang en voorschool
Uit een verkennend onderzoek van de Erasmus Universiteit naar het gebruik van media in de
kinderopvang voor kinderen tot acht jaar (Ouwens, 2012), kwam naar voren dat medewerkers
van de kinderopvang in hun werk nog maar weinig digitale media gebruiken met jonge kinderen.
De kinderopvang is van oudsher terughoudend in het gebruik van audiovisuele media (televisie
en dvd). Het wordt gezien als een passieve activiteit die niet bijdraagt aan de ontwikkeling. Over
nieuwere, digitale media (computers en tablets) is meer discussie. Er zijn aanwijzingen dat
digitale media een positieve invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van kinderen. Daardoor
verkennen langzaamaan steeds meer kindercentra de mogelijkheden van het inzetten van
(digitale) media in de kinderopvang (Speel Digiwijs!, Zwijsen, 2013). In de pilot Monitor
BoekStart in de kinderopvang (voorjaar 2014), uitgevoerd bij dertien Bibliotheken en een tot
drie kinderopvanglocaties in hun werkgebied2 waren ook enkele vragen opgenomen naar
gebruik van digitale prentenboeken in de kinderopvang. Het laat een wisselend beeld zien: veel
kinderopvanglocaties werken nooit of nauwelijks met digitale prentenboeken, andere zijn juist
wel actief.
1.3. Digitale media voor 2-4 jaar en ouderbetrokkenheid via de kinderopvang
De meeste ouders zien digitale media als zoethouders van hun kinderen. Mediaprikkels zijn
echter zinloos, zolang ze niet worden verbonden met taal en verhaal (Nikken, 2014). Terwijl
spelen met tablets juist leerzaam kan zijn, mits zij op een goede manier worden gebruikt.
Daarbij staat, door de interactie tussen volwassene en kind, bij het gebruik van digitale media
vaak het plezier voorop. Ouders zijn vaak aangewezen op willekeurige informatie over digitale
media. Eenmaal toegerust met kennis kan de kinderopvang als betrouwbare bron ouders
adviezen geven over hoe digitale media het beste kunnen worden gebruikt en welke digitale
media educatieve waarde hebben.
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Johanna Kasperkovitz en Kees Broekhof: Pilot Monitor BoekStart in de kinderopvang. Overzicht van de
resultaten (Kasperkovitz Beleidsonderzoek en advies/Sardes i.o.v. Kunst van Lezen): wordt gepubliceerd in
september 2014.
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2. Rol voor de Bibliotheek en BoekStart
Uit onderzoek blijkt dat kinderopvangorganisaties goede content vooral laten selecteren door
de pedagogisch medewerkers zelf (69%), gevolgd door de Bibliotheek (40%) (Media in de
kinderopvang, 2014). De Bibliotheek is een laagdrempelige organisatie waar veel
kinderopvanginstellingen mee samenwerken, vooral sinds de invoering van BoekStart, het
leesbevorderingsprogramma voor 0-4 jaar. De Bibliotheek kan, naast kennis, direct content
aanbieden, zodat het geleerde in de praktijk uitgevoerd kan worden. De
educatiespecialist/mediacoach, in veel Bibliotheken aanwezig, kan de pedagogisch
medewerkers beter inzicht geven in de mogelijkheden van de nieuwe interactieve digitale
media.
Binnen het programmaonderdeel de Bibliotheek op school is door SIOB een doorgaande lijn
informatievaardigheden ontwikkeld die nauw aansluit bij de doorgaande leeslijn van Stichting
Lezen/Kunst van Lezen. Hiermee wordt dus al invulling gegeven aan het verbeteren van
informatievaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs.
Informatievaardigheden/mediawijsheid speelt ook een belangrijke rol binnen de Bibliotheek op
school voortgezet onderwijs (VO) dat in 2014 in de pilotfase verkeert. Twee van de vijf pilots zijn
specifiek gericht op het ontwikkelen, verbeteren van informatievaardigheden van vmboleerlingen.
Hoewel BoekStart primair bezig is met leesbevordering, is aandacht voor goed gebruik van
digitale media voor en door de doelgroep 2-4 jaar ook belangrijk, omdat boeken en digitale
media elkaar versterken. In het Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015 is opgenomen dat er in het
kader van BoekStart in de kinderopvang speciale aandacht zal uitgaan naar de inzet van digitale
prentenboeken voor peuters (p. 5). Nieuwe digitale media voor interactie of spel zijn in de
kinderopvang nog niet zoveel aanwezig. Waar digitale media wel worden ingezet, is dat in de
meeste gevallen zonder richtlijnen over het gebruik ervan (Media in de kinderopvang, 2014). In
de kinderopvang is vaak onvoldoende expertise aanwezig om jonge kinderen te begeleiden in
het omgaan met digitale prentenboeken. Een behoeftepeiling tijdens de
terugkomstbijeenkomsten voor trainers van voorleescoördinatoren in februari 2014 (in totaal 35
van de ca. 50 trainers) wees uit dat er behoefte is aan kennis op dit terrein.
2.1. Deskundigheidsbevordering pedagogisch medewerkers
Bij het goed en effectief omgaan met digitale media en jonge kinderen staan interactieve
vaardigheden voorop. Interactief voorlezen is een belangrijk element in de BoekStarttrainingen
Voorleescoördinator en Interactief voorlezen. Ook in de training van Digidreumes zit een
element interactief voorlezen. Daarnaast besteedt de training van Digidreumes aandacht aan
mediaopvoeding 2-4 jaar en maakt wegwijs in het aanbod. De training Voorleescoördinator
bevat op haar beurt een element digitale prentenboeken. De training van Digidreumes en de
training Voorleescoördinator, beide gericht op pedagogisch medewerkers, kunnen elkaar
versterken. De training van Digidreumes kan als module bij de training Voorleescoördinator
worden gegeven (bijvoorbeeld om invulling te geven aan een terugkombijeenkomst van
trainers). In samenwerking met BoekStart bouwt Digidreumes vanaf voorjaar 2014 een netwerk
van trainers op, waarbij Bibliotheekmedewerkers worden uitgenodigd een train-de-trainer te
volgen. Hierbij wordt ook stil gestaan bij de manier waarop je als trainer de training kunt
koppelen aan de training Voorleescoördinator.
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3. Aanbod van digitale media
Digitale media voor jonge kinderen worden door verschillende producenten aangeboden:
 Bereslim (bereslim.nl)
Op de site kunnen kinderen vanaf 2 jaar kijken en luisteren naar interactieve animatiefilms van
bekende prentenboeken. Deze zijn in de Bibliotheek te bekijken of er kan een abonnement voor
thuis worden genomen. Dit kan tot 1 januari 2015 gratis.
 Digidreumes (digidreumes.nl)
Digidreumes is ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en ouders. Naast
informatie over educatieve apps biedt de website digitale prentenboeken.
 Digitale kinderboekwinkel (digitale-kinderboeken.nl)
Gratis app van vier uitgeverijen (Leopold, Ploegsma, Querido, Zwijsen) voor de iPad waar digitale
en interactieve prentenboeken te downloaden zijn. Ook andere uitgeverijen bieden apps aan,
bijvoorbeeld Gottmer (gottmer.nl/kinderboeken/apps).
 Fundels (fundels.com)
Fundels zijn multimediale pakketten rond geanimeerde prentenboeken voor kinderen van 3-7
jaar. Fundels zijn onder meer verkrijgbaar via een aantal Bibliotheken.
 Schooltv/Beeldbank (schooltv.nl/beeldbank)
Gratis digitale prentenboeken. Deze zijn door BNL beschikbaar gesteld in een widget
(bibliotheek.nl/kids).
 Het Sprekend Boek (hetsprekendboek.nl)
Website voor kinderen met een beperking die niet zelfstandig een boek kunnen vasthouden en
lezen. Ook prentenboeken behoren tot het aanbod. Toegang is mogelijk met een abonnement.
 WePboek (wepboek.nl)
Twintig digitale prentenboeken voor peuters en kleuters, die met name in de kinderopvang
worden gebruikt. De digitale prentenboeken zijn ook in de Bibliotheek en thuis te gebruiken via
de website. Er is een samenwerking met BoekStart.
3.1. Rol Bibliotheek.nl
Bibliotheek.nl (BNL) heeft als opdracht het aanbieden van e-content. Voor wat betreft de
BoekStartdoelgroep 2-4 jaar kan deze content ingevuld worden met bovenstaand aanbod.
BNL bekijkt al of het overzicht van digitale prentenboeken dat nu geboden wordt vanuit
Schooltv/Beeldbank verder kan worden uitgebreid, bijvoorbeeld met de digitale prentenboeken
van WePboek. BNL kan zorgen voor een pakket digitale media 2-4 voor de Bibliotheek en voor
de kinderopvang via de Bibliotheek.
3.2. Wegwijs in het digitale aanbod
Stichting Mijn Kind Online (MKO), onderdeel van Kennisnet, kan Bibliotheken ondersteunen in
hun taak de kinderopvang wegwijs te maken in het digitale aanbod. MKO is een kenniscentrum
jeugd en digitale media dat ouders en professionals wegwijs maakt in het digitale aanbod in hun
streven dat alle kinderen media kunnen inzetten. MKO heeft in opdracht van BNL
Bibliotheekmedewerkers opgeleid om apps gericht op lezen te beoordelen (bibliotheek.nl/app).
Daarnaast kan naar voorbeeld van de brochure Slimmer zoeken: informatievaardigheden op de
basisschool (SIOB, Kennisnet, MKO, 2013) door het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken
(SIOB), BoekStart en MKO een gezamenlijke brochure worden gepresenteerd ten aanzien van
het omgaan met digitale media voor de doelgroep 2-4 jaar.

5

4. Invulling mediawijsheid 2-4 jaar
Deskundigheidsbevordering → BoekStart/Digidreumes
Wegwijs in aanbod → SIOB/BoekStart/MKO
Aanbod beschikbaar voor en via Bibliotheken → BNL

5. Samenvatting
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat digitale media een positieve invloed hebben op de
ontwikkeling van kinderen. Daarom verkennen kindercentra de mogelijkheden van het inzetten
van digitale media in de kinderopvang. Om dit succesvol te laten zijn, zijn er drie factoren van
belang: deskundigheid van pedagogisch medewerkers, wegwijs in het aanbod, en
beschikbaarheid aanbod. De Bibliotheek kan als laagdrempelige organisatie een rol spelen bij
het aanbieden van kennis en content, om een verantwoord gebruik van digitale media door
jonge kinderen in de kinderopvang te implementeren.
Bij kinderen vanaf twee jaar kunnen digitale media een verrijking bieden in het groeiproces.
Begeleiding van een volwassene is daarbij noodzakelijk om met taal aan te geven wat jonge
kinderen ervaren; met mediaopvoeding zou vroeg moeten worden begonnen. Digitale
prentenboeken kunnen, naast het samen met een volwassene boekjes lezen en bekijken, de
voorleescultuur thuis en in de kinderopvang verrijken.
Ouders zijn vaak aangewezen op willekeurige informatie over digitale media. Eenmaal toegerust
met kennis, kan de kinderopvang als betrouwbare bron ouders adviezen geven over hoe digitale
media het beste kunnen worden gebruikt en welke digitale media educatieve waarde hebben.
Veel kinderopvangorganisaties werken samen met de Bibliotheek, vooral sinds de invoering van
BoekStart, het leesbevorderingsprogramma voor 0-4 jaar. De Bibliotheek kan de kinderopvang,
naast kennis, direct content aanbieden, zodat het geleerde in de praktijk uitgevoerd kan
worden. Digitale media voor jonge kinderen worden door verschillende producenten
aangeboden. Bibliotheek.nl zou dit aanbod overzichtelijk kunnen bundelen.
Stichting Mijn Kind Online (MKO), onderdeel van Kennisnet, kan Bibliotheken ondersteunen in
hun taak de kinderopvang wegwijs te maken in het digitale aanbod.
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