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Werk je mee in een onderzoekslabo over digitale media in de opvang van jonge

kinderen? 
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WAAROM?

Digitale media zijn bijna niet meer weg te denken

uit de levens van kinderen. Ook erg jonge kinderen

zijn al redelijk vertrouwd met schermen en met

media. Maar niet alle kinderen maken er op

dezelfde manier kennis mee. In wetenschappelijke

literatuur vinden we een oproep terug voor

pedagogische professionals.

Om kinderen gelijke kansen te bieden, pleiten

sommige wetenschappers ervoor om ook in het

onderwijs en de opvang al digitale media aan te

bieden. En om dat goed te kunnen doen, zouden

die professionals het goede voorbeeld moeten

geven.

Wat wil dat zeggen voor de voorschoolse en

buitenschoolse opvang van jonge kinderen (van

0 tot 6 jaar)? Dat willen we samen uitzoeken.



Wat gaan  
we doen?  

We onderzoeken dit lastige thema in een

onderzoekslabo.

Een kleine groep van 8 kinderbegeleiders of

pedagogisch ondersteuners en het

onderzoeksteam komt maximaal 10 keer samen in

de periode tussen november 2022 en oktober

2023. 

We verkennen samen hoe die digitalisering binnen

komt in de opvang, wat kinderbegeleiders normaal

zijn gaan vinden, waar kinderbegeleiders zich

ongemakkelijk bij voelen.

We bekijken voorbeelden van inspirerende

praktijken. We denken samen na over wat zinvol

zou kunnen zijn voor collega’s in de opvang baby’s

en peuters en in de opvang van schoolgaande

kinderen (tot 6 jaar).



Hoe doen 
we dat?  

De groep van het onderzoekslabo komt maximum

10 keer samen. We spreken af wanneer we dat

best live doen en wanneer het online kan. 

 De onderzoekers bereiden de bijeenkomst voor op

basis van de andere onderzoeksactiviteiten die ze

uitvoeren. Een pedagogisch ondersteuner

begeleidt het gesprek.

Een onderzoeker neemt verslag van de

bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomsten werken we samen toe

naar mogelijke manieren om met digitale media in

de opvang om te gaan. 



Praktisch 
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Antwerpen (vlakbij station Antwerpen-Zuid).  

Waar?Waar?

Wanneer? We spreken met de groep deelnemers een kalender af. We kunnen kiezen

om overdag af te spreken, ’s avonds of in het weekend.

Die afspraken maken we tijdens een online vergadering. 

Wanneer? We spreken met de groep deelnemers een kalender af. We kunnen kiezen

om overdag af te spreken, ’s avonds of in het weekend.

Die afspraken maken we tijdens een online vergadering. 

Elke organisatie die een medewerker afvaardigt, krijgt een vormingsvoucher

ter waarde van 900€, te besteden bij het expertisecentrum ‘Pedagogie in de

Praktijk’.

Vergoeding



Praktisch 
  

Je verplaatsingsonkosten worden terugbetaald.

Er is weinig parkeerplaats in de buurt van de campus. Daarom raden

we openbaar vervoer aan. Station Antwerpen-Zuid ligt vlakbij de campus. 

Vertrouwelijkheid

Hoe geraak ik daar?

Je identiteit en deelname aan dit onderzoek worden strikt vertrouwelijk

behandeld. We geven de informatie nooit door aan anderen. Als we

elementen uit dit onderzoek opnieuw zouden gebruiken in een ander

onderzoek, dan brengen we je hiervan op de hoogte. 

Je deelname en identiteit aan het onderzoek worden strikt vertrouwelijk

behandeld.

We zullen je vragen of je bij naam of op een andere herkenbare wijze

geïdentificeerd wil worden in resultaten of publicaties in verband met de

studie.

Publicaties en
resultaten



Wat vragen we van jou?    

Wie deelneemt aan het onderzoekslabo, denkt en discussieert mee in de

groep.

Je hebt interesse in het onderwerp en bent bereid om van gedachte te

veranderen.

Je neemt deel aan een whatsappgroep waar af en toe een link geplaatst

wordt naar een interessant artikel of filmpje over dit onderwerp. Die posts

zijn beperkt. 

Af en toe bespreek je tussen twee bijeenkomsten een thema met je

collega's. (Die vragen zijn beperkt.)

Je gaat vertrouwelijk om met de informatie die tijdens het onderzoekslabo

gedeeld wordt.



Je wilt meedoen. Wat nu?   
Stuur een mail met je contactgegevens naar an.piessens@kdg.be

Je kunt ook bellen: 03 502 22 84

24 oktober om 13u: online bijeenkomst om praktische afspraken te

maken.

Meer informatie over het onderzoek.

Meer informatie over het expertisecentrum.

Onderzoekers: Leen Dom, Mieke Jacomen en An Piessens

Hoofd van het expertisecentrum: Dietlinde Willockx

https://www.kdg.be/onderzoek/projecten/digiped
https://www.kdg.be/onderzoek-en-expertise/pedagogische-ondersteuning-kinderopvang-en-school

