
Instructie voor scholen & bso’s



Wat is de kinderpodcast battle?

Wil je op een vernieuwende manier aan de slag gaan met de Kinderboekenweek? Dát kan met de 
Kinderpodcast Battle! Een wedstrijd die draait om de leukste en origineelste podcast gemaakt door 
kinderen van groep 6, 7 en 8. Kinderen worden uitgedaagd om een podcast te maken van maximaal 
5 minuten die past bij het thema van de Kinderboekenweek: Worden wat je wil! Kinderen kunnen 
fantaseren over beroepen die misschien helemaal nog niet bestaan. Een boek bespreken dat past bij 
de Kinderboekenweek. Of iemand interviewen met het beroep van hun dromen.  

De wedstrijd loopt van mei tot en met augustus. Een aansprekende jury beoordeelt in september de 
inzendingen en er zijn leuke prijzen te winnen. De winnaars worden vlak voor de Kinderboekenweek 
in oktober bekend gemaakt. Kijk op www.kinderpodcastbattle.nl voor meer informatie.

Aan de slag met de 
Kinderpodcast Battle 

De Kinderpodcast Battle is een veelzijdige 
wedstrijd waarbij het maken van een podcast 
centraal staat en tegelijk het plezier in lezen 
stimuleert. Het is een mooie combinatie 
van het werken aan taalvaardigheden, 
informatievaardigheden, mediawijsheid en 
creativiteit. Door zelf een verhaal te maken 
blijft taal beter hangen bij kinderen. Daarnaast 
komen digitale vaardigheden aan bod bij het 
maken van een podcast.   

“Radio maken is verhalen vertellen. 
Radio leren maken, is leren verhalen 
vertellen. Kinderen zijn de beste 
vertellers die er zijn, dus ik ben heel 
benieuwd naar hun radioverhalen!”

Ga ook aan de slag met de Kinderpodcast 
Battle bij jou op school. Organiseer een les 
over podcast maken of geef het als tip mee 
aan ouders om er thuis mee aan de slag te 
gaan in de vakantie. In principe kan elk kind 
zelfstandig meedoen met de Kinderpodcast 
Battle, maar door er een groepsactiviteit van te 
maken onder begeleiding van de bibliotheek 
of een leerkracht wordt dit project veel rijker. 
Bespreek met de bibliotheek de mogelijkheden. 
Je kunt de activiteit zo uitgebreid maken als 
je zelf wil. Nodig bijvoorbeeld een expert uit 
die alles weet over podcasts maken. Vraag 
de bibliotheek om een gastles te geven 
over informatievaardigheden of vraag de 
leesconsulent van de bibliotheek om een leuke 
collectie boeken samen te stellen die kinderen 
kunnen gebruiken ter inspiratie.  

- Marieke Hermans, Productmanager Onderwijs 
Online bij het Media instituut Beeld en Geluid

https://www.cpnb.nl/nieuws/kinderboekenweek-2021-worden-wat-je-wil
http://www.kinderpodcastbattle.nl


Zet de volgende instrumenten in om van de Kinderpodcast Battle een succes te maken: 

 · De website www.kinderpodcastbattle.nl voor meer informatie over de wedstrijd en het inzenden 
van de podcasts. 

 · De online kinderinstructie: een multimediaal stappenplan voor kinderen om aan de slag te gaan 
met de Kinderpodcast Battle via hun smartphone of tablet. Lees meer hierover onder het kopje 
“Uitleg kinderinstructie”. 

 · Een poster  om op te hangen in de schoolbibliotheek, klas of op de bso. 
 · Een toolkit  met een aantal voorbeeldberichten voor de website en sociale media.  

Welke podcasts zijn 
er al voor kinderen? 

De podcast is een groeiend medium. Er 
ontstaan steeds meer podcasts, en zo 
ook steeds meer podcasts voor kinderen. 
Maar hoe vind je die? En hoe weet je dat 
deze verantwoord zijn? Op het platform  
kinderpodcasts.nl vind je een groot aanbod 
met veilige en (educatief) verantwoorde 
kinderpodcasts.  

Ook op het gebied van kinderboeken heb je 
leuke kinderpodcasts, zoals Leesbeesten & 
Luistervinken en De Waanzinnige Podcast.

“Het luisteren van podcasts helpt kinderen los te komen van tablet en smartphone 
met als doel de hoeveelheid schermtijd per dag terug te dringen. Het beluisteren 

van kinderpodcasts is leerzaam en daagt kinderen uit op het gebied van 
luistervaardigheid en voorstellingsvermogen. Kinderen trainen hun concentratie en 

leren informatie te verwerken door alleen te luisteren. Ze duiken even helemaal weg in 
een luisterboek, verhaal, of gesprek alsof ze er echt bij zijn.”

- Radiorakkers

TIP: Podcastworkshop 

Kinderen kunnen de kinderinstructie 

volgen om hun eigen podcast te 

maken, maar hoe gaaf is het als 

ze echt een podcastworkshop 

krijgen? Dit kun je zelf op school 

of de bso organiseren, maar ook 

samen met de bibliotheek. Vraag de 

leesmediaconsulent om hierin mee te 

denken.     

Een organisatie die vaker workshops 

podcast maken geeft aan scholen en 

bso’s is  Radiorakkers.  

http://www.kinderpodcastbattle.nl
https://www.dropbox.com/sh/hl1394dj5xei478/AAD6CPrCTX0ZZLFCKvELdj3ka/Poster?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/hl1394dj5xei478/AAB3nNhUOYid6IiYj8gGG_wva?dl=0
http://kinderpodcasts.nl
http://leesbeestenenluistervinken.nl
http://leesbeestenenluistervinken.nl
https://www.dewaanzinnigepodcast.nl
https://radiorakkers.nl/scholen/


Uitleg kinderinstructie 

Een belangrijk onderdeel van de Kinderpodcast Battle is de online kinderinstructie. Dit is een 
multimediaal stappenplan waarmee kinderen meer te weten komen over de wedstrijd, over 
podcasts, de Kinderboekenweek en stap voor stap werken aan hun inzending voor de Kinderpodcast 
Battle. Dit kunnen kinderen zelfstandig doen of doorloop de instructie samen met een groepje 
kinderen, bijvoorbeeld in de bibliotheek, op school of op de bso. De instructie is hier te vinden of  
laat kinderen de QR-code op de poster scannen. Deze tool werkt het beste op een telefoon of tablet, 
of anders in Chrome op de computer. Probeer het zelf ook eens! De kinderinstructie heeft in totaal 
zes hoofdstukken en start met een introductie van de Kinderpodcast Battle; een korte uitleg over de 
wedstrijd en een uitnodiging om alle stappen te doorlopen.  

In het tweede hoofdstuk leren de kinderen meer over het medium podcast: wat is het, wat voor 
soorten podcasts zijn er en naar welke podcasts moet je absoluut geluisterd hebben als kind?  Ga hier 
eventueel met een groep kinderen over in gesprek. Welke podcasts vinden zij het állerleukst om naar 
te luisteren? Wat spreekt ze daarin zo aan? En wat niet?

Vervolgens komt in het derde hoofdstuk de Kinderboekenweek met als thema Worden wat 
je wil aan bod. Kinderen maken onder andere kennis met Bette Westera, schrijfster van het 
Kinderboekenweekgeschenk. Ze worden uitgedaagd om na te denken over vragen als; met wie zou 
je heel graag een dag willen ruilen? Welke beroepen bestaan over 20 jaar niet meer? En wat zou jij 
later graag willen doen wat nog geen beroep is? Daarnaast krijgen de kinderen allerlei boekentips 
over beroepen (zie het plaatje onderaan de pagina). Nodig kinderen eventueel uit om in de (online) 
Bibliotheek nog meer boeken te zoeken die passen bij de Kinderboekenweek.

Met de stappen in hoofdstuk vier leggen kinderen de basis voor hun podcast; ze kiezen een 
onderwerp, bepalen wat ze met de podcast bij de luisteraar willen bereiken, welke vorm daar het 
beste bij past, ze zoeken meer informatie over hun onderwerp, kiezen een titel en bedenken de 
structuur voor de podcast. Hoe begint de podcast? Welke verhaal wil je vertellen of welke vragen wil 
je stellen? En hoe sluit je de podcast af? Denk eventueel samen met kinderen na over verschillende 
onderwerpen en help ze zoeken op internet of in boeken naar meer informatie. Of vertel wat je zelf 
allemaal weet over het onderwerp.

In hoofdstuk vijf is het tijd voor een generale repetitie. 
Kinderen krijgen een aantal technische tips en maken een 
testopname. Deze opname beluisteren ze om te beoordelen 
of onder andere het tempo goed is, het onderwerp duidelijk 
naar voren komt voor de luisteraar, hoe de geluidskwaliteit 
is en of er nog andere verbeteringen zijn.Zet kinderen 
eventueel in duo’s aan de slag om naar elkaars opname 
te luisteren en laat ze elkaar tips geven. Ook kunnen 
kinderen ter inspiratie een aantal speciaal door Beeld en 
Geluid geselecteerde audiofragmenten beluisteren via een 
luisterlijst (zie de tip op de volgende pagina).  

https://my.klc.world/blog/DW01I/


TIP: Luisterlijst met audiofragmenten  

Samen met het Nederlands Instituut Beeld en Geluid in 

Hilversum is er een luisterlijst gemaakt als aansluiting bij 

het Kinderboekenweekthema ‘Worden wat je wil’. In deze 

luisterlijst hoor je ontzettend veel verschillende beroepen, van 

hoofdredacteur van de Donald Duck, naar pretparkontwerper 

en beroepen die niet meer bestaan. Deze fragmenten kunnen 

gebruikt worden voor educatie doeleinden, maar mogen 

niet worden gebruikt in de podcasts van de kinderen zelf in 

verband met rechten. Beluister de luisterlijst hier! Ook is is deze 

luisterlijst beschikbaar met tien onmisbare radiomomenten van 

toen tot nu. Deze luisterlijsten kunnen natuurlijk breed worden 

ingezet in de Kinderboekenweek!

TIP: Beeld en Geluid op school 

Audio in de klas? Niets is leuker dan dat, maar… hoe doe je dat? 

Beeld en Geluid op school hheeft speciaal voor scholen meer dan 

145.000 toffe titels in haar collectie. Hoe gebruik je die efficiënt 

in de klas? In het kader van de Kinderpodcast Battle geeft Beeld 

en Geluid workshops over hoe je audio leuk kunt inzetten in 

de les. De school geeft aan wanneer zij - samen met collega’s - 

deze workshop wil volgen en Beeld en Geluid regelt het voor je. 

Superhandig! Mail naar opschool@beeldengeluid.nl.

In het zesde en laatste hoofdstuk staan de echte 
opnames centraal. Kinderen nemen de podcast (in 
delen) op. Laat ze letten op de verbeterpunten die 
ze eerder hebben opgeschreven. Met programma’s 
als Wevideo, Audacity of iMovie kunnen de kinderen 
de podcast monteren en eventueel muziek en 
geluidseffecten toevoegen. Help kinderen hierbij 
op weg door ze bijvoorbeeld te verwijzen naar de 
gratis audiobibliotheek van YouTube. Alles klaar? 
Inzenden maar! Via kinderpodcastbattle.nl/meedoen 
kunnen kinderen hun podcast insturen.

Puntsgewijs de tien stappen:
1. Bedenk een onderwerp
2. Bepaal je doel
3. Kies een vorm
4. Voorbereiding: kom meer te weten over jouw onderwerp5. Bedenk een pakkende titel6. Structuur: hoe zit jouw 

podcast in elkaar
7. Testen
8. Terugluisteren
9. Alles klaar? Opnemen maar!10. Monteer je podcast

https://vimeopro.com/beeldengeluid/kinderpodcast-battle/
https://vimeopro.com/beeldengeluid/de-luisterlijst
https://vimeopro.com/beeldengeluid/de-luisterlijst
http://www.beeldengeluidopschool.nl
https://www.wevideo.com/
https://www.audacityteam.org/
https://apps.apple.com/nl/app/imovie/id408981434?mt=12
https://studio.youtube.com/channel/UC6ixWBwwmvDUiPAuFaEb1ow/music
http://kinderpodcastbattle.nl/meedoen


TIP: Spijker eigen kennis bij met de 

online training Podcast in de klas  

De podcast is een uitgelezen middel om audio 

in te zetten in het taalonderwijs. Kinderen 

gaan actief en gericht aan de slag met een 

geluidsbestand en ontwikkelen hiermee 

taalvaardigheden: luisteren, spreken en 

gespreksvaardigheden. Het gebruik van audio 

is sowieso een krachtig middel. Je doet al 

veel in je klas op taalgebied, denk aan een 

spreekbeurt en boekbespreking. Als je het 

vastlegt is het niet “vluchtig” meer en kun je er 

beter met de kinderen op reflecteren. Heb jij 

al bedacht om de podcast/audio in te zetten in 

jouw onderwijs?   

Klik hier om meer te leren over podcasts in de 

klas via Piex.nl. 

spelregels 

Bij de Kinderpodcast Battle horen een aantal 
spelregels, deze zijn: 

 · De wedstrijd is voor kinderen uit groep  
6, 7 en 8; 

 · De podcast duurt maximaal 5 minuten; 
 · De podcast kan worden ingezonden tot en 

met 31 augustus 2021; 
 · De podcast moet worden aangeleverd als 

mp3-bestand; 
 · De podcast moet worden ingezonden via 

kinderpodcastbattle.nl/meedoen. 

communicatie toolkit 

Poster: 
Download hier een poster die kan 
worden opgehangen ter promotie van de 
Kinderpodcast Battle, bijvoorbeeld in de 
schoolbibliotheek of in de klas. 

Online toolkit:
Check hier de online toolkit voor de 
Kinderpodcast Battle. Er zijn een aantal 
tekstjes gemaakt voor de website en/of 
social media. Ook vind je hier het logo, een 
standaard plaatje (met en zonder logo), de 
kleurcodes en plaatjes voor op Instagram, 
Twitter en Facebook in verschillende 
kleuren. 

Deze wedstrijd is ontwikkeld door Cubiss en wordt in 
samenwerking met Kinderpodcasts Nederland uitgevoerd. 
(Mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant)

https://mijn-piex.nl/project/podcast-in-de-klas
http://kinderpodcastbattle.nl/meedoen
https://www.dropbox.com/sh/hl1394dj5xei478/AAD6CPrCTX0ZZLFCKvELdj3ka/Poster?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/hl1394dj5xei478/AAB3nNhUOYid6IiYj8gGG_wva?dl=0

