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Bekijk de webversie

KEI NIEUWS #02
In deze nieuwsmail een update van ons innovatienetwerk KEI. Alle deelprojecten zijn gestart.
'ICT in de kinderopvang' heeft al meters gemaakt met een eerste verkennend onderzoek naar
spelend en ontdekkend leren met ict. In deze nieuwsmail extra aandacht voor dit deelproject.

ICT IN DE KINDEROPVANG
Kinderen worden geboren in een digitale wereld.
Logisch dus, om ze van jongs af aan spelenderwijs
kennis te laten maken met ict. Maar dat is nog niet
vanzelfsprekend in de kinderopvang.
Het project ‘ict in de kinderopvang’ van het KEI
innovatienetwerk heeft een verkennend onderzoek
laten doen naar de bestaande kennis over dit
onderwerp.
Hieronder de eerste inzichten uit dit onderzoek. De
uitkomsten nemen we mee in de volgende
projectfases.

"Bij de start op
de basisschool
zie je al grote
niveauverschillen
in de ictgeletterdheid"

Als kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen
met ict ontwikkelen ze snel ict-basisvaardigheden
Het gebruik van ict kan de ontwikkeling
bevorderen van vaardigheden zoals lezen,
rekenen, motoriek, het raadplegen van bronnen
en emotionele vaardigheden zoals zelfregulatie
en zelfvertrouwen
Ict is, net als spelmaterialen, een hulpmiddel bij
spelend en ontdekkend leren
Het is belangrijk om digitale activiteiten te
combineren met fysieke materialen en andere
vormen van spel
Pedagogisch medewerkers zijn nog wel eens
huiverig om begeleiding te geven bij ict. Zij
hebben dus ook vaardigheden en ondersteuning
nodig

Competenties van medewerkers
Het iXperium ondersteunt KEI bij dit deelproject. Ze
hebben de competenties in kaart gebracht die
medewerkers nodig hebben om ict-hulpmiddelen
zinvol op te nemen in het aanbod.

"Kinderen
hebben
ondersteuning
en uitleg nodig
om goed en
veilig met ict te
spelen"

Dit is een compleet raamwerk en er is nog uitwerking
nodig om het in de praktijk te kunnen gebruiken.
Sommige competenties zijn beschreven in ict-jargon
dat moet worden ‘vertaald’, bijvoorbeeld met filmpjes
of infographics. Hierbij vragen we de hulp van
pedagogisch medewerkers en studenten!
We gaan de competenties onderscheiden naar
verschillende niveaus, ‘beginner’ en ‘gevorderd’,
opleidingsniveau 3/4 (pedagogisch medewerkers) en
niveau 5/6 (bijvoorbeeld pedagogisch coach).

NIKS MISSEN VAN KEI?
Volg ons op LinkedIn >>

WORKSHOP 'SPELEND EN ONTDEKKEND LEREN MET ICT'
Op woensdag 24 februari is er een eerste digitale
workshop ‘Spelend en ontdekkend leren met ict’ met het
iXperium. We gaan de volgende vragen beantwoorden:
Spelend en ontdekkend leren met ict, wat moet ik
me daar bij voorstellen, welke tools zijn er?
Wanneer heeft digitale technologie toegevoegde
waarde Waarom is het belangrijk?
Hoe kan ik hierover meer te weten komen en mezelf
hierin ontwikkelen?
In de workshop halen we ook ervaringen, vragen en zorgen op van de deelnemers. Deze input
gebruiken we voor het project ‘Ict in de kinderopvang’.

DE MENSEN VAN KEI
De 3 deelprojecten worden bemenst met medewerkers van HAN, ROC Nijmegen en KION. In
deze rubriek stellen we steeds iemand voor. Deelprojectleider ICT in de
kinderopvang, Mireille Aarts.
Wat wil jij bereiken met 'Ict in de
kinderopvang'?
'We gaan vernieuwen! Ict kan kinderen helpen zich
spelenderwijs breed te ontwikkelen en hun talenten te
ontdekken. Daarom is een doordachte pedagogische inzet
van ict belangrijk. Natuurlijk is er training en ondersteuning
nodig. En we willen collega's enthousiast maken. Ons
project gaat dit hele proces aanjagen.'
Waar staan jullie met dit project?
'In januari is het innovatieteam gestart. Dit is een
afvaardiging van KION, ROC en HAN die verantwoordelijk
is voor de uitvoering van het project. Het is mooi om te
merken dat de teamleden meteen de verbinding zoeken. Het borrelt en bruist!'
Wat wordt het eerstvolgende resultaat?
'Binnenkort starten 1 of 2 designteams met pedagogisch medewerkers, studenten en een
docent van ROC of HAN. Onder begeleiding van het iXperium gaan ze bekijken hoe ict kan
helpen met een vraag uit de praktijk. Het designteam ontwikkelt stap voor stap een werkwijze of
hulpmiddel voor op de groep. Deze hulpmiddelen komen terecht in een ‘gereedschapskist’ voor
KION en de kinderopvang.'
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Wil je op de verzendlijst worden geplaatst? Stuur een e-mail naar kei@kion.nl
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen? Je kunt je hier afmelden. Je kunt hier ook je gegevens inzien en
wijzigen.
Voeg je communicatie@kion.nl toe aan je adresboek voor een goede ontvangst van KEI nieuws.

