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HANDLEIDING

VOOR DE DOCENT

Emoji
In deze les leren studenten dat emoji’s worden
ingezet om gevoelens over te brengen bij een
tekstbericht. De studenten ervaren dat je door
het toevoegen de tekst een juiste emotie kunt
meegeven. De studenten leren dat een boodschap
grotendeels wordt bepaald door non-verbale
communicatie zoals stem en lichaamshouding
en oefenen dit. Ook krijgen ze handvatten om
met hun stageklas een eigen emoji te ontwerpen.
Daarnaast reflecteren studenten op de didactische
keuzes die ze willen en kunnen maken in hun
lessen aan hun leerlingen.
Totale duur: 1 tot 1,5 uur.

VERBINDING MET BEROEPEN
EN DE ARBEIDSMARKT VAN
BASISSCHOOLLEERLINGEN
Emoji’s zijn niet meer weg te denken uit onze
maatschappij. Inmiddels zijn er al ruim 2800
verschillende emoji’s, vorig jaar (2019) zijn er zelfs 230
nieuwe afbeeldingen bij gekomen. In de (web)winkels
zijn tal van emoji-producten te koop, zoals emoji
schoolspullen, emoji kleding en sloffen, emoji knuffels
en emoji snoepgoed. In 2017 verscheen er zelfs een
speelfilm in de bioscoop, met emoji’s in de hoofdrol.
Ook bedrijven communiceren steeds vaker via emoji’s.
Een voorbeeld hiervan is de verzekeringsmaatschappij
Ditzo, die de verschillende type verzekeringen
heeft gekoppeld aan verschillende emoji’s. Emoji’s
nemen in onze huidige maatschappij dus een
steeds prominentere positie in en worden door
communicatie-, social-media en marketingexperts
gebruikt om bepaalde emoties over te brengen en aan
te spreken bij de kijkers.

LESOPBOUW

• Doen: Destudenten bekijken debetekenis van
verschillende emoji’s. Als afsluiting ontwerpen ze
zelf een nieuwe emoji en bedenken ze een les
hiermee voor hun stageklas .
• Afronding: Enkele ontworpen emoji’s en lessen
worden kort getoond en besproken. De studenten
wordt gevraagd om terug te blikken op de les

VOORBEREIDING & BENODIGDHEDEN
Van tevoren kun je een aantal dingen doen:
• Lees de handleiding en lesbrief
• Print per student een lesbrief inclusief knipblad met
emoji-onderdelen uit
• Klik door de slides voor op het digibord
• Print de leesteksten in bijlage 1 uit (je kunt één
leestekst per tweetal gebruiken)
Deze les is een remake van po-les Emoji. Vraag de
studenten eens om deze op hun stageschool te doen!

DOEL VAN DE PABO-LES
Kennisbasis generiek
De student is zelf digitaal geletterd, kan leerlingen
opvoeden in deze samenleving en digitale middelen
benutten in zijn didactiek (2.7):
Mediapedagogiek: kennis van de digitale (leef)wereld
van kinderen in een netwerksamenleving, opvoeding
in omgang met sociale media en gedragsregels.
Kennisbasis Beeldend onderwijs
Domein 1: Belang van het vak: De leraar kan de relatie
tussen beeldend onderwijs en cultuuronderwijs
toelichten.
Domein 3: Leerlingen en het vak 1. De leraar kan
beargumenteren dat beeldend onderwijs bijdraagt aan
de creatieve, esthetische, culturele, psychomotorische,
zintuiglijke, cognitieve en sociaal-emotionele
ontwikkeling van leerlingen.

• Introductie: De studenten maken kennis met emoji’s
en wisselen eigen ervaringen uit
• Verdieping: De studenten leren wat non-verbale
communicatie inhoudt en oefenen hiermee middels
een rollenspel
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DOEL VAN DE PO-LES
Domein curriculum
2021

Leerdoelen digitale
vaardigheden

Kerndoel vak

21st century skills

Digitale communicatie &
samenwerking
DG 4.2 Digitale
communicatie

Mediawijsheid
Kennis hebben van de invloed van
media op de werkelijkheid

Nederlands
De studenten leren informatie en meningen te
vergelijken en te beoordelen in verschillende
teksten.

Communiceren

Digitaal burgerschap
DG5.1 De digitale burger

ICT-basisvaardigheden
De leerling kan het begrip functie
toepassen in betekenisvolle
context

Oriëntatie op jezelf en de wereld
De studenten leren zich redzaam te gedragen
in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en
als consument

Sociale en culturele
vaardigheden

Kunstzinnige oriëntatie
De studenten leren beelden, muziek, taal, spel
en beweging te gebruiken, om er gevoelens
en ervaringen mee uit te drukken en om er
mee te communiceren.

DIGITALE DIDACTIEK
Multimedialeren van Mayer

SAMR

Multimediaprincipe
Tekst en beeld is beter dan alleen tekst. In deze digi-doener zijn foto’s,
teksten, afbeeldingen en video gecombineerd.

Vervanging
Technologie dient als een directe vervanging,
zonder functionele verbetering.

Principe van de individuele verschillen
Designeffecten spelen sterker bij cursisten met weinig voorkennis en bij
cursisten met een slechter ruimtelijk inzicht.

INTRODUCTIE
Openingsslide
Laat de studenten de trailer zien van De Emoji film (augustus 2017).
Kennen de studenten deze film? Welke studenten hebben de film
gezien? Waar gaat deze film over?
Bespreek vervolgens: Emoji’s zijn niet meer weg te denken uit onze
maatschappij. Inmiddels zijn er al ruim 2800 verschillende emoji’s
en ook dit jaar (2019) komen er weer 230 nieuwe afbeeldingen bij.
In de (web)winkels zijn tal van emoji-producten te koop, zoals emoji
schoolspullen, emoji kleding en sloffen, emoji knuffels en emoji
snoepgoed. In 2017 verscheen er zelfs een speelfilm in de bioscoop, met
emoji’s in de hoofdrol. En weten de studenten dat het op 17 juli Wereld
Emoji Dag is? Een internationaal gevierde dag waarop het gebruik van
emoji’s wordt gevierd.
Vertel de studenten dat deze les gaat over de betekenis en het gebruik
van emoji’s. Zij gebruiken deze (waarschijnlijk) elke dag in hun
communicatie op Facebook, Instagram of Whatsapp om gevoelens
duidelijk te maken. Een berichtje zonder emoji’s is dan voor hen bijna
niet meer voor te stellen. Vraag aan de studenten of ze hun telefoon
willen pakken en opzoeken welke emoji ze als laatst hebben gebruikt.
Kunnen ze vertellen in welke context en waarom ze deze emoji hebben
gekozen? Hadden ze hun gevoel ook op een andere manier kunnen
uiten, bijvoorbeeld in woorden?
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BEROEPENSLIDE/ARBEIDSMARKT
Slide 2, Klassikaal
Vertel aan de studenten: Bedrijven communiceren steeds vaker
via emoji’s. Een voorbeeld hiervan is de verzekeringsmaatschappij
Ditzo, die de verschillende type verzekeringen heeft gekoppeld aan
verschillende emoji’s. Emoji’s nemen in onze huidige maatschappij dus
een steeds prominentere positie in en worden door communicatie-,
social-media en marketingexperts gebruikt om bepaalde emoties over
te brengen en aan te spreken bij de kijkers.
Vraag (en bespreek) aan de studenten:
De emoji’s zijn tegenwoordig een complete, eigen taal. Iedereen kent
ze en gebruikt ze. De PO Digi-doener waarop deze les is gebaseerd is
geschreven voor groep 4 en 5 van het primair onderwijs. Hoe zouden
jullie emoji’s inzetten binnen je onderwijs om je onderwijs te
verbeteren?
Mogelijke antwoorden:
De leerkracht zou met de kinderen de dag kunnen evalueren aan de
hand van emoji’s.
Bijvoorbeeld:
Emoji 1: Topdag!

Emoji 3: Drukke dag

Emoji 2: Chaosdag

Emoji 4: Vreselijke dag

De leerkracht zou het werk kunnen evalueren met emoji’s in plaats
van met stickers.
Twijfelachtige kwaliteit

Top kwaliteit!

Onvoldoende kwaliteit

PO-LES
Slide 3, Klassikaal
Emoji’s, gebruik jij ze? Bespreek met de studenten: We gebruiken
allemaal (soms) emoji’s in een bericht op Whatsapp, Twitter of
Instagram. Welke emoji’s gebruiken de studenten vaak? Waarom? Wat
willen ze ermee duidelijk maken? Zijn zij zich bewust van wat emoji’s
voor impact kunnen hebben? Hebben ze wel eens meegemaakt dat
een emoji verkeerd begrepen werd?
Vraag aan de studenten: Hoe zou je de impact van emoji’s in
communicatie met je leerlingen kunnen bespreken?
Mogelijke opties:
• In een kringgesprek kunnen verschillende emoji’s op het digibord
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worden gezet door middel van een slideshow. Aan de kinderen
kan gevraagd worden welke emotie de verschillende emoji’s bij
ze oproepen. Worden ze er blij, verdrietig of juist boos van? Of
voelen ze juist helemaal niks? Maak nu de koppeling naar de praktijk
(of de ontvanger), hoe zou het voor de ontvanger zijn als hij / zij
deze in een tijdlijn krijgt? Zal deze zich dan ook blij, verdrietig, of
boos voelen? Stel vervolgens de vraag welke reactie dit dan weer
bij de ontvanger zou kunnen oproepen. Wat zou er gebeuren als
dit van beide kanten niet fijn voelt? Kan er dan sprake zijn van
miscommunicatie?
• Tijdens een rollenspel (of meerdere) kan er een Whatsapp gesprek
nagespeeld worden. Als leerkracht heb je de meest belangrijke
emoji’s uitgeprint en op tafel gelegd. Geef twee leerlingen vervolgens
de opdracht om een gesprek te starten waarin ze zich bijvoorbeeld
boos, verdrietig, kwaad of onbegrepen voelen. In het rollenspel zijn
ze verplicht minimaal drie emoji’s te verwerken. Welke keuze maken
ze en waarom? Wat deed het met de tegenspeler toen er een emoji
gebruikt werd? Werd de emoji op de juiste manier ingezet? De rest
van de groep krijgt de opdracht om te observeren en een mening te
vormen over het gebruik van de emoji’s.

Slide 4, klassikaal, luisteren
Emoji’s, wat zijn dat eigenlijk? We gebruiken emoji’s sinds we
smartphones hebben. Emoji’s zijn in 1999 in Japan bedacht, door
Shigetaka Kurita. Met een emoji kun je een bepaalde emotie,
een gevoel, bij je tekstbericht laten zien. Dit zorgt ervoor dat je
tekstbericht op de juiste wijze wordt gelezen en begrepen. De emoji is
de digitale vertaling van de non-verbale communicatie.

Slide 5, Klassikaal, groepswerk
Waarom gebruik je emoji’s? Bekijk met de studenten dit fragment van
Schooltv uit 2017. Vraag de studenten wat ze in het fragment hebben
gezien. Waren de beelden herkenbaar? Wat viel de studenten op?
Waar waren ze het niet mee eens? Vraag aan de studenten hoe ze
deze video met hun leerlingen zouden bespreken. Ook zou je met de
studenten kunnen bespreken waarom er juist hier sprake is van het
multimedialeren van Mayer.
Antwoord: Het is belangrijk dat een les verschillende vormen van
media bevat. Dit zorgt ervoor dat er steeds weer een nieuwe focus
wordt gevraagd en leerlingen makkelijker bij de les blijven. In deze Digidoener zie je filmpjes, foto’s en animaties juist om deze reden terug. Na
een aantal slides met plaatjes is de video een prettige afwisseling om
de focus terug te krijgen of te behouden.

Slide 6, Luisteren
Wat je zegt, doet er nauwelijks toe! Een zender brengt een boodschap
over naar de ontvanger. De manier waarop de boodschap bij de
ontvanger binnenkomt, wordt voor een belangrijk deel bepaald door
non-verbale communicatie. Hiermee wordt bedoeld: je stemgebruik (op
welke toon praat je, praat je snel of langzaam etc.) en je lichaamshouding
(hoe sta je, hoe kijk je, welke handgebaren gebruik je, etc.). Het gaat
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eigenlijk niet zo zeer om WAT je zegt, maar HOE je dat zegt. Ofwel: met
welke emotie of met welk gevoel spreek je de woorden uit?

Slide 7, Doen
Oefenen met stemgebruik en lichaamstaal. Nu volgt een doe-opdracht
om de studenten te laten ervaren wat het effect is van non-verbale
communicatie:
• Verdeel de studenten in tweetallen, één student is A, de ander
nummer B
• Vertel de studenten dat ze om de beurt dezelfde tekst gaan
voorlezen of opzeggen. Het is hierbij belangrijk dat de studenten
door middel van hun stem en hun lichaamshouding laten merken
welk gevoel (welke emotie) ze hebben bij het vertellen van de tekst.
• Geef desgewenst zelf een kort voorbeeld: zeg het woord “nice” een
keer heel vrolijk (juichen, hardop praten/gillen, blij gezicht), of juist
sarcastisch (boos, teleurgesteld, zachter uitgesproken, hangende
schouders).
• De studenten lezen om de beurt dezelfde tekst voor (Bijlage 1).
Student A laat hierbij de volgende emoties zien: enthousiast, blij,
opgetogen, vrolijk, ongeduldig, opgewonden. Student B leest de
tekst voor met deze emoties: somber, verveeld, saai, geïrriteerd,
boos, vermoeid, chagrijnig Laat de student naar keuze één of beide
rollen spelen.
• Bespreek na afloop met de studenten hoe ze de verschillende
emoties tijdens het gesprek hebben laten zien. Let hierbij
op stemgebruik (toon, tempo, intonatie, ademhaling) en
lichaamshouding (positie, gezichtsuitdrukking, handgebaren).
Vraag aan de studenten:
Als jullie deze opdracht in de praktijk van je stageschool zouden doen,
welke keuzes zouden ze dan maken? Ga je dit eerst helemaal
voorbereiden of laat je er een vrije ruimte in voor de leerlingen?
Mogelijke antwoorden:
• De student zou de opdracht in een kring kunnen doen en wisselende
beurten geven
• De student zou eerst met je groep kunnen afspreken hoe “we” dit
gaan doen?
• De student zou met de leerlingen eerst zelf kunnen laten
brainstormen over een korte toneeltekst die echt bij hen past.
• De student kan een bekend stripverhaal ter inspiratie nemen.
• De student laat de opdracht door een kleine groep leerlingen eerst
voorbereiden.

Slide 8, Klassikaal
Met emoji’s delen we met de hele wereld dezelfde taal. Dat is best
bijzonder. We hebben namelijk allemaal hetzelfde emoji toetsenbord op
onze telefoon. Toch zijn er grote verschillen tussen landen in het gebruik
en de betekenis van bepaalde emoji’s. Waarom is dat? Antwoord: elk
land heeft zijn eigen cultuur, met eigen lichaamstaal, handgebaren, etc.
Wat betekenen de emoji op de slide volgens de studenten?
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Slide 9, Luisteren, klassikaal
Emoji’s betekenen niet overal hetzelfde. Bekijk samen met de
studenten het filmpje. In het filmpje wordt de betekenis van de emoji’s
van de vorige slide besproken.
Vraag aan de studenten: We hebben nu een aantal slides gezien
waarbij je het multimedialeren van Mayer zou kunnen herkennen.
Zouden jullie kunnen uitleggen waarom er hier sprake is van het
multimediaprincipe? Laat een aantal studenten uitleggen waarom er
sprake is van het multimediaprincipe van Mayer. Kunnen ze vervolgens
ook uitleggen wat dit multimedia principe met ze doet? Worden de
lessen hierdoor leuker? Interactiever of juist passiever?
Antwoord: Het multimediaprincipe van Mayer kun je in deze Digidoener herkennen doordat op de slides tekst en beeld worden
gecombineerd. Er wordt afwisselend gewerkt met teksten, foto’s,
afbeeldingen en video om de aandacht van de studenten te houden.
De dynamische samenstelling zorgt steeds weer voor een nieuwe
prikkeling van de zintuigen.

Slide 10, Klassikaal
Verkeerd begrepen? De betekenis van een emoji kan dus onduidelijker
zijn dan je misschien denkt. Welke student heeft wel eens meegemaakt
dat een emoji verkeerd werd begrepen? Of heeft zelf wel eens een
“verkeerde” emoji bij een tekst gezet? Wat gebeurde er toen?

Slide 11, Luisteren
De favoriete emoji’s van een aantal landen. Er zijn ook verschillen
tussen landen in het gebruik van emoji’s. In Frankrijk gebruikt men heel
graag emoji’s: in 20% van alle tekstberichten zit een emoji. Het rode
hartje is favoriet bij de Fransen. In andere landen, zoals Spanje, worden
veel minder emoji’s gebruikt

Slide 12: Luisteren
Wereldwijd is dit de top drie van meest gebruikte emoji’s. Het
gezichtje dat tranen met tuiten lacht, is de meest gebruikte emoji ter
wereld. Ook in Nederland is dat zo.

Slide 13, Doen
Ontwerp nu zelf een nieuwe emoji! Inmiddels zijn er al ruim 3000
emoji’s. In 2020 komen er weer 64 nieuwe emoji’s bij. Unicode is het
bedrijf dat nieuwe emoji’s goedkeurt en op de markt brengt. Hierbij
letten ze erop dat de icoontjes door zoveel mogelijk mensen te
gebruiken zijn en voor iedereen herkenbaar zijn. Bespreek met de
studenten, welke emoji zij nog graag in de collectie zouden zien.
Welke emoji missen ze nog? Ze krijgen nu de kans om deze emoji te
ontwerpen. Belangrijk is hierbij dat de studenten goed nadenken over
welke emotie / gevoel er met de emoji moet worden overgebracht.
Welke criteria zouden er belangrijk kunnen zijn? Mogelijke antwoorden:
geslacht, land, afkomst, huidskleur, rijk, arm.
Vraag de studenten ook: Wanneer gebruik je de emoji? Is deze emoji
ook door mensen uit andere landen te gebruiken? Kan de emoji ook
anders worden begrepen? Waarom is deze emoji een waardevolle
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toevoeging aan de collectie? De studenten mogen vrij ontwerpen met
behulp van (gekleurd) papier, potloden, stiften, krijt, etc. Ze gebruiken
de lesbrief voor meer informatie. In de lesbrief zit een blad met losse
emojionderdelen.

Tip
Deze opdracht is zeer geschikt om in de praktijk te doen!
Laat de studenten met elkaar brainstormen hoe ze deze
opdracht zouden kunnen doen in hun stageklassen. Hoe
zouden ze met hun leerlingen de emoji’s willen gaan maken?
Welke materialen willen ze gaan gebruiken? Moeten de emoji’s
in 2D gemaakt worden of mag het ook in 3D? Hoeveel tijd
zouden ze ervoor gebruiken? Hoe presenteren ze het
eindresultaat?

DIGITALE DIDACTIEK
Slide 14, Klassikaal
Vertel de studenten: Tijdens de les hebben we ervaren dat emoji’s een
compleet eigen taal zijn. Door deze nieuwe taal kunnen we emoties
overbrengen in berichten van Whatsapp, Instagram of Facebook.
De studenten zijn zich ervan bewust geworden dat ze met hun nonverbale communicatie een belangrijke boodschap kunnen uitstralen.
Tijdens de les is er regelmatig gereflecteerd op welke didactische
keuze die ze willen en kunnen maken in hun lessen aan hun leerlingen.
Maak nu een keuze met welke opdracht je de les wilt afronden:
Optie 1
Vraag aan de studenten: In deze les hebben we gewerkt binnen het
domein ‘digitale communicatie & samenwerking’ van het curriculum.nu,
bouwsteen DG 4.2 Digitale communicatie. De studenten hebben
geleerd hoe digitale communicatiemiddelen werken en deze ingezet
om doelgericht met anderen te communiceren. Laat de studenten
in groepjes brainstormen over hoe ze hun leerlingen zouden kunnen
voorbereiden op hun een toekomst waar emoji’s een belangrijke
rol spelen in digitale communicatie. Welke gevaren zien ze? Welke
mogelijkheden zien ze? Verwachten ze dat emoji’s meer of minder
impact gaan hebben in de nabije toekomst? Hoe zouden ze hun
leerlingen mediawijzer kunnen maken op dit gebied en emoji’s positief
kunnen leren inzetten in hun maatschappij? Wat zou er gebeuren als
emoji’s verdwijnen? Wat zou er dan voor in de plaats kunnen komen?
Laat na de brainstorm de groepjes hun uitkomsten presenteren en een
notulist de highlights appen met passende emoji’s.
Optie 2
Vraag aan de studenten: In deze les is op verschillende slides het
‘multimedialeren van Mayer’ te herkennen. Zo zijn verschillende slides
behoorlijk vol met plaatjes en wordt er afwisselend gebruik gemaakt
van filmpjes, foto’s en cartoons. Nu zouden, volgens Mayer,
designeffecten sterker spelen bij cursisten met weinig voorkennis en
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bij cursisten met een slechter ruimtelijk inzicht, oftewel het principe
van individuele verschillen. Bespreek met de studenten of zij dit ook zij
ervaren? Zo ja, wat hebben zij dan ervaren? Wat zou dit voor leerlingen
kunnen betekenen tijdens hun les of zelfs voor een leerhouding? Waar
zou je als leerkracht rekening mee kunnen / moeten houden?

AFRONDING
Slide 15, Klassikaal
Bespreek met de studenten enkele ontworpen emoji’s. Vraag de
leerlingen naar de betekenis van het icoon. Vraag waarom ze behoefte
hebben aan deze emoji. Blik tot slot kort terug op de les. Herhaal
hierbij de term non-verbale communicatie. Vraag de leerlingen wat
ze is bijgebleven uit de les. Wat sprak ze aan? Wat hebben ze ervan
geleerd? Bespreek hoe ze de zelf bedachte emoji’s in hun stageklas
zouden kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld als feedbackmiddel in de
stageklas, op een poster als middel om in te zetten in discussies of om
aan te geven hoe leerlingen zich voelen tijdens een schooldag etc.
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BIJLAGE VOOR DE DOCENT
Leestekst rollenspel (Slide 7)
Leerling A:
Emoties: enthousiast, blij, opgetogen, vrolijk, ongeduldig, opgewonden
Leerling B:
Emoties: somber, verveeld, saai, geïrriteerd, boos, vermoeid, chagrijnig

Leestekst:
Afgelopen zaterdag ben ik met mijn huisgenoot naar die geweldige
nieuwe winkel geweest in de stad. Hij werd geopend door een echte
BN’er! Iedereen probeerde dan ook een selfie met hem te maken.
Tijdens de opening werd het al snel duidelijk dat hoe geweldig en
enorm deze winkel is! Eindeloze rijen met producten van bekende
merken voor een prikkie, zo ver als je kunt kijken. Er waren erg veel
mensen, van jong tot oud. Iedereen trok, duwde en wilde als eerste bij
de koopjes zijn. Je kon over de hoofden lopen. Mijn favoriete plek was
de kledingafdeling! Dit had ik nog nooit gezien! Er was zoveel keuze dat
ik niet wist waar ik moest beginnen, maar dat kwam al snel goed. Want
ik en mijn huisgenoot zijn echte shoppers! Wij weten altijd de beste
koopjes te vinden! Nadat we onze shoppingbags hadden volgeladen
wurmden wij ons een door de menigte richting de kassa. Eenmaal bij
de kassa aangekomen bleek de rij wel mee te vallen. Snel rekenden
we onze nieuwe aanwinsten af om vervolgens een gezellig terrasje te
pakken.
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