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Inleiding
Het mediagebruik van jonge kinderen brengt ouders steeds vaker in een spagaat. Aan de ene kant  
staan ouders hun kinderen vaker en langer toe om met tablets en computers te spelen, zelfs tot in  
de slaapkamer. Aan de andere kant zijn ouders er ook van overtuigd dat media geen ‘must’ voor hun 
kinderen zijn en vinden ze dat kinderen beter iets anders kunnen doen: buitenspelen bijvoorbeeld. 

Steeds meer gezinnen met jonge kinderen hebben echter een grote variatie aan media in huis.  
Het resultaat is dat jonge kinderen (tot 3 jaar) steeds meer tijd besteden aan schermmedia als  
tablets en smartphones. Zo besteden kinderen van 1-4 jaar dagelijks tweeëneenhalf keer zo veel tijd 
(34 minuten) aan een tablet dan in 2012 (12 minuten). Kinderen van 5-8 jaar maken met 15 minuten 
per dag tweeëneenhalf keer zo lang gebruik van een smartphone dan in 2012 (6 minuten).  
De televisie neemt anno 2015 in de wereld van jonge kinderen nog steeds de meest prominente 
plaats in (1-4 jaar: 46 minuten per dag, 5-8 jaar: 53 minuten per dag). De spagaat wordt duidelijk 
wanneer uit onderzoek* blijkt dat 51% van de ouders vindt dat ‘gewoon speelgoed’ beter is voor 
kinderen (slechts 6% is het hier niet mee eens) en 48% zegt dat kinderen beter iets anders kunnen 
doen dan media gebruiken (slechts 8% is het hier niet mee eens). 

“Veel ouders maken zelf regelmatig gebruik van schermen: op het werk, thuis en onderweg”, zegt 
Prof. Dr. Peter Nikken van het Nederlands Jeugdinstituut. ”Kinderen krijgen daardoor een gewichtig 
voorbeeld over hoe belangrijk media zijn. Voor hen is het dus steeds gewoner dat ze zelf ook media 
gebruiken op allerlei momenten van de dag en op allerlei plekken. Attendeer ouders er dus gerust op 
dat zij voor een goede balans van activiteiten moeten zorgen: naast media moet er ook voldoende tijd 
zijn voor slapen, vrij spelen en met elkaar praten en lachen.”

Remco Pijpers van Mijn Kind Online – Kennisnet, geeft aan dat te intensief gebruik van digitale 
media ten koste gaat van de breinontwikkeling van kinderen. Simpelweg omdat kinderen die veel 
tijd met digitale media bezig zijn, minder tijd kunnen besteden aan het ontdekken en ervaren van de 
wereld om hen heen. Vanaf een jaar of twee, drie gaan media de fantasie van kinderen pas prikkelen, 

ze nieuwsgierig maken en aanzetten tot spel en naspelen, wat ‘echte’ ervaringen creëert voor het 
kind. Een kwartier schermtijd is volgens Mijn Kind Online het aanbevolen maximum per dag, onder 
begeleiding van de ouders of professionals. Op die manier vormen digitale media geen vervanging, 
maar een aanvulling op de activiteiten van jonge kinderen.

Mary Berkhout van Mediawijzer.net: “De laatste wetenschappelijke inzichten laten zien dat 
schermgebruik door kinderen jonger dan 2 jaar  meestal niet bijdraagt aan hun ontwikkeling.  
Een blokkendoos is voor deze kinderen waardevoller.”

Mary Berkhout van Mediawijzer.net wijst op een tegenstelling in het onderzoek. Berkhout:  
“De toename van media in de wereld van jonge kinderen kunnen ouders en professionals goed begeleiden 
door bewust te kiezen voor kwaliteit. Dat betekent: voldoende balans in het mediagebruik en kiezen voor 
kwalitatief goede content als games, apps en YouTube-filmpjes geschikt voor de doelgroep.”
*Jaarlijks onderzoek  Iene Miene Media van het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van Mediawijzer.net onder ruim 1000 

ouders van kinderen van 0 t/m 8 jaar.

“Leren doe je met vallen  
en opstaan, het socialiseren  
van jouw kind doe je niet met 
behulp van data en cijfertjes, 
maar op basis van ervaring,  
sfeer en gezond verstand.”

Helprich ten Heuw 
Docent minor 

Mediawijsheid Hogeschool Windesheim

2



Nieuwe media niet meer weg te denken
Duidelijk is dat het gebruik van de moderne media niet meer weg te denken is uit het dagelijks leven 
van jonge kinderen. De hoeveelheid mediatijd onder jongere kinderen lijkt echter steeds langer te 
worden. Al is het maar voor het gemak van de ouders, de media houden de kinderen makkelijk zoet. 
Bewustwording en het (verantwoord) leren omgaan met media moet daarom onderdeel worden van 
de mediaopvoeding voor en door ouders en kinderopvang.

Deze publicatie ‘Samen wijs met media’ is een hulpmiddel voor directie, managers van 
kinderopvangorganisaties1 én de pedagogisch medewerkers om media een plaats te geven binnen 
het pedagogisch beleid en om met jonge kinderen (0-4 jaar) verantwoord met media aan de slag te 
gaan. Door op een bewuste manier met media om te gaan, bieden we kinderen kwalitatief goede 
producten, die aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau.

1 - Onder kinderopvangorganisaties verstaan we kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

De volgende onderwerpen en vragen komen aan bod:
• Mediabewust zijn ontwikkelen bij directie en medewerkers van kindercentra.
• Wat houden mediawijsheid en mediaopvoeding in? 
• Welke vaardigheden van kinderen zijn aan de orde op welke leeftijd?
• Welke doelen uit het pedagogisch beleidsplan van een kindercentrum sluiten aan bij mediavaardigheden?
• Handvatten om te komen tot een visie op mediaopvoeding en mediawijsheid binnen 

kinderopvangorganisaties. 
• De verbinding van mediagebruik aan algemene opvoedingsdoelen uit het Pedagogisch Kader. 

Daarnaast bevat deze publicatie tips voor wie zoekt naar verantwoorde sites, apps, tv-programma’s 
en andere media voor jonge kinderen. In deze publicatie is een lijst opgenomen van diverse 
organisaties die professionals en ouders helpt bij het kiezen van een verantwoord media-aanbod.

1. Mediaopvoeding en mediawijsheid  

Beeldscherm-tijd
Gezond mediagebruik begint met het maken van goede afspraken. Hoe vaak en hoe lang mag je peuter of kleuter op de tablet, smartphone of computer? Deze informatie kan je hierbij helpen.

Er zijn geen vaste regels voor hoe vaak en hoe lang een kind op een beeldscherm mag spelen. In veel gevallen is het maken van afspraken een kwestie van gezond verstand. Om als opvoeder wat houvast te hebben, kun je uitgaan van de volgende richtlijnen:

•  Kinderen tot 2 jaar:  een paar keer per week kort samen op een tablet, com-puter of smartphone surfen of spelen. 

•  2 - 4 jaar:  
5 à 10 minuten per keer,  

tot maximaal 30 minuten per dag.

•  4 - 5 jaar: 
10 à 15 minuten per keer, tot maximaal 1 uur per dag.

Onder 'beeldschermtijd' valt alles wat via een beeldscherm gaat, dus computeren, spelen op de tablet én tv-kijken. Nog belangrijker dan de 
exacte beeldschermtijd is het feit dát er afspraken worden gemaakt over de maximale tijd. Zo leer je je kind dat hij (met jou) zelf de baas is over zijn mediagebruik.  

Hoe leer ik mijn kind om op tijd te stoppen?
‘Wees duidelijk en maak afspraken. Als je kind het moeilijk vindt om zichdaar aan te houden, kun je een tijdslot installeren. Help je kind om zijn gedrag te begrenzen: leg geen tablet op de keukentafel die kinderen vrijkunnen pakken. Leg uit dat er ook heel veel andere leuke dingen zijn diehij kan doen en wees consequent. Oók als het jou wel even goed uitkomt alshij een spelletje op jouw iPhone speelt.’

Wat bied ik mijn kind aan?
‘Wees kritisch op wat je je kind aan-biedt: kies voor digitale kwaliteit!Gelukkig zijn er ontzettend veel leuke, mooie en leerzame apps en sites tevinden. Vind je het moeilijk om te kie-zen? Gebruik dan de brochures vanMijn Kind Online, zoals 104 leerzame apps & sites of De beste gratis appsvoor kinderen. Of bezoek een website als www.digidreumes.nl. Zo weet jezeker dat je kind er iets aan heeft.’

Over de vraag of jonge kinderen wel met een beeldscherm moeten opgroeien, zijn de menin-gen verdeeld. De ene deskundige spreekt van ‘digitale dementie’ als kleintjes alleen maar tweedimensionaal spelen op een computer. De ander vindt juist dat kinderen in een gedigita-liseerde samenleving als de onze al op jonge leeftijd vertrouwd moeten worden gemaakt met een beeldscherm. 
Zeker is dat begrenzing in alle gevallen een goed idee is. Spelen op een beeldscherm of een programma op tv kijken, is een leuk tijd-verdrijf, maar dan wel náást alle andere leuke 

dingen die een peuter of kleuter kan doen. En niet te vaak of te lang. Beschouw het als een extraatje, naast buiten spelen, knutselen en een spannend boek (voor)lezen. Als ouder heb je in die begrenzing een belang-rijke rol. Een kleuter kan soms al flink bedelen om op de computer of tablet te mogen. Vertel je kind duidelijk hoe lang hij achter de compu-ter mag en welke sites of apps hij wel en niet mag aanklikken. Door mediagedrag van jongs af aan bespreekbaar en beheersbaar te maken, leg je de basis voor een gezonde mediarelatie met je kind. 

PRINT UIT EN HANG OP!

Hoe vaak en hoe lang?

Wat zeggen deskundigen?

Remco Pijpers  is 
inhoudelijk verant-
woordelijk voor Mijn 
Kind Online, onderdeel 
van Kennisnet.    

VRAAG HET DE EXPERT

Print uit en hang 
op! is een initiatief van Mijn Kind Online en Kennisnet. Wil je een eigen exemplaaruitprinten, ga dan 

naar www.
mijnkindonline.nl/

publicaties

0-5 jaar

Computers, tablets, smartphones en televisie zijn 
niet meer weg te denken uit het dagelijks leven.  
In bijna ieder huishouden zijn ze aanwezig, en dus  
komen ook jonge kinderen thuis met deze media  
in aanraking. In de kinderopvang is het gebruik  
van deze media nog niet zo gewoon en al helemaal 
niet vanzelfsprekend. Deze publicatie is bedoeld om 
het mediabewustzijn van professionals die te maken 
hebben met 0-4-jarigen, te ontwikkelen. Want naast 
ouders, hebben ook zij een rol in de mediaopvoeding 
en ontwikkeling van mediavaardigheden van de 
jongste kinderen. 

Digitale media zijn geen vervanging voor het 
‘traditionele’ spelen van kinderen. Ze kunnen wel een 
aanvulling vormen, die de ontwikkeling stimuleert. 

Volgens experts hebben kinderen van 0 tot 2 jaar 
nog geen baat bij beeldschermmedia. Voor zover nu 
bekend is, is het gebruik van beeldschermen op zich 
niet schadelijk. De zorg bij de experts ligt echter in 
de hoeveelheid tijd die een kind doorbrengt met een 
tablet, achter de computer of voor de tv. Dit moet niet 
teveel zijn, want dan kan het schadelijk zijn voor de 
fysieke ontwikkeling. En als er gekeken wordt, is het  
belangrijk dat de media samen met een volwassene 
gebruikt worden. Die kan uitleggen wat er te zien en 
te beleven is. Dit geeft (talige) interactie en plezier, 
waardoor het kind ervan leert. 

Om media gericht te kunnen inzetten en te zorgen 
voor een leerervaring, is kennis nodig over de media 
zelf en de rol die media kunnen spelen. Evenals 

inzicht in de ontwikkeling van jonge kinderen 
en kennis over inbedding van betekenisvolle 
media-activiteiten in het programma. Een stukje 
‘mediaopvoeding’.

De invloed van media blijft alsmaar toenemen. Wie 
daar op jonge leeftijd slim mee om leert gaan, stapt 
mediawijs de wereld in.

Hoe surft een kind veilig op internet? Hoe bepaal je of 
een website of app goed is voor een kleuter? Hoeveel 
dagelijkse game- of kijktijd is verantwoord? Het zijn 
vragen die ouders van jonge kinderen én professionele 
opvoeders die werken met kinderen tussen 0 en 6 jaar, 
zich stellen. Als ouders en professionals leren bewust 
om te gaan met media, mét kinderen en in het bijzijn 
van kinderen, maken we van kinderen bewuste en 
kritische mediawijze burgers. Daar kun je het beste al 
vroeg mee beginnen. 

Breinexpert  Gerjanne Dirksen: 

“Voorbeeldgedrag is heel 
belangrijk. Als je als ouder 
continu met media bezig 
bent, spiegelt een kind 

zich hieraan.”
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De invloed van media blijft alsmaar toenemen. Wie daar op jonge leeftijd slim mee om leert 
gaan, stapt mediawijs de wereld in.

Afbeelding: mijnkindonline.nl

http://mijnkindonline.nl/sites/default/files/uploads/Print%20uit%20en%20hang%20op%20Beeldschermtijd%200-5%20jaar.pdf
http://youtu.be/NLXvhwuEj0Q


‘Goed’ omgaan met media

Onder ‘mediaopvoeding’ verstaan we alle inspanningen van 
ouders en kinderopvang (opvoeders) om het kind te begeleiden 
zelfstandig en wijs om te kunnen gaan met digitale media. 
Oftewel, het kind leren kritisch en bewust te gamen, te 
internetten, te lezen en tv te kijken. Hierbij helpt het om mee 
te kijken naar wat het kind met de media doet. Het stellen van 
grenzen en regels is van wezenlijk belang. Het geven van uitleg 
over wat de kinderen zien helpt om de reacties en het begrip 
van het kind te sturen (Livingstone, 2007). Maar ook het geven 
van complimenten en duidelijk maken welke positieve punten 
mediagebruik heeft, draagt bij aan een goede manier om met 
media om te gaan. 

Door zelf mediabewust te zijn, leren ouders en professionals hoe 
jonge kinderen spelenderwijs hun weg kunnen vinden in het 
grote aanbod (digitale) media en kunnen ze hen goed begeleiden 
tijdens hun mediagebruik. Daar kun je niet vroeg genoeg mee 
beginnen.

Mediaopvoeding hangt nauw samen met ‘mediawijsheid’, 
een term die de Raad voor Cultuur in 2005 heeft 
geïntroduceerd. De Raad bedoelt daarmee: ‘het geheel van 
kennis, vaardigheden en mentaliteiten waarmee burgers 
zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een 
complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde 
wereld’. Pedagogisch medewerkers en ouders die een actieve 
rol vervullen bij de mediaopvoeding, helpen mediawijsheid 
bij kinderen te bevorderen. Maar om kinderen te kunnen 
sturen en coachen, moeten ouders en professionals zelf wel 
een weloverwogen eigen standpunt hebben en voldoende 
mediawijs zijn. Zij hebben namelijk een duidelijke 
voorbeeldfunctie. Maken ouders intensief gebruik van social 
media op mediadragers zoals hun tablet of smartphone? 
Dan zien we bij de kinderen vaak ook een bovenmatig 
mediagebruik. 

Mediawijsheid als basisvaardigheid  

In de huidige maatschappij is mediawijsheid net zo’n 
belangrijk onderdeel van de opvoeding als leren lezen, 
rekenen of fietsen. Het leren om op een goede en veilige 
manier met media om te gaan, moet daarom ook dagelijks 
aandacht krijgen. Thuis en in de kinderopvang. Hoe eerder, 
hoe beter, want jonge kinderen pakken nieuwe (media)
ontwikkelingen snel op. 

De omschrijving van het begrip mediawijsheid door de Raad 
van Cultuur is zeer accuraat, maar hij is ook lastig om in de 
praktijk mee te werken. Want als je niet goed weet waar 
mediawijsheid om draait, is het ook moeilijk om materiaal 
te ontwikkelen voor jonge kinderen, aan de slag gaan 
en eventueel effecten te kunnen meten. Als hulpmiddel 
heeft Mediawijzer.net in 2012 daarom het Mediawijsheid 
Competentiemodel ontwikkeld. In 2013 is het model verder 
uitgewerkt naar competentieniveaus voor kinderen in 
het basisonderwijs, leerkrachten en pabo-studenten. 
Voor kinderen van 0-4 jaar is er op dit moment nog geen 
competentiemodel.  

2. Vaardigheden en ontwikkeling van kinderen

In de eerste vier jaar van het leven van een kind staat de 
ontwikkeling van de zintuigen centraal. Door te voelen, horen, 
ruiken, proeven en zien, leren kinderen over de wereld om 
hen heen. Al bewegend proberen ze dingen uit en doen ze 
ervaringen op. Dat lukt niet met digitale media. Het brein 

van kinderen tot zeker vier jaar heeft driedimensionale, 
doorleefde en interactieve ervaringen nodig om zijn hersenen 
te ontwikkelen. Juist door te ontdekken, uit te proberen en te 
herhalen ontwikkelt een kind diverse vaardigheden die het in 
zijn leven nodig heeft.

“Het grootste misverstand van deze tijd is dat kinderen spelen 

om zich te ontwikkelen. Kinderen spelen. En zo ontwikkelen  

ze zich. Maar spelen moet je leren, terwijl wij onze kinderen 

steeds meer speelgoed geven dat alle antwoorden al heeft.”  
Marianne de Valck, Adviesbureau Spelen en Speelgoed
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Een aantal pedagogen heeft deze fysieke opvoedingsdoelen en een aantal andere thema’s verder 
uitgewerkt en geconcretiseerd in het ‘Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar’. Dit Pedagogisch 
kader biedt concrete handvatten en een breed overzicht van de competenties die 0- tot 4-jarigen 
kunnen ontwikkelen in kindercentra. Elk centrum kan hierbinnen zijn eigen accenten leggen. 

In de wettelijke beleidsregels ‘Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ is vastgelegd dat  
een pedagogisch beleidsplan ten minste: 

• Een beschrijving moet bevatten van de wijze waarop de emotionele veiligheid van  
kinderen wordt gewaarborgd;

• Mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke en sociale 
competentie worden geboden;

• En een beschrijving moet bevatten van de wijze waarop de overdracht van normen en 
waarden aan kinderen plaatsvindt. 

Deze drie basisdoelen zijn ontleend aan het model van professor J.M.A. Riksen-Walraven2. 

2 - Riksen-Walraven, M. (2004). Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: doelstellingen en kwaliteitscriteria. In R. van IJzendoorn, L. Tavecchio, & 

M. Riksen-Walraven (red.), De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang, p. 100-123.

Tip! Sluit aan bij lopende thema’s 
Zoek games, apps of digitale prentenboeken apps of andere toepassingen die passen bij de 
bestaande activiteiten of het thema dat aan de orde is in de groep. Met een digitaal prentenboek 
over het strand kun je kinderen bijvoorbeeld binnen het thema ‘zomer’ kennis laten maken 
met het strand en de zee. Door verschillende media te combineren met het fysieke spel, creëer 
je een doorleefde ervaring, waarbij alle zintuigen aan bod komen.  Op deze manier zijn media 
een aanvulling op de werkwijze van een kindercentrum of het VVE-programma dat een 
kindercentrum gebruikt. 

De ontwikkeling van persoonlijke competenties3 in het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar 
is als volgt ingedeeld:
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s Emotionele competenties `Kijk, ik mag er zijn’

Sociale competenties `Kijk, we doen het samen’

Cognitieve competenties `Kijk, ik voel, denk en ontdek’

Taal- en communicatieve competenties `Luister, ik kan het zelf zeggen’

Morele competenties `Kijk, ik ben een lief, goed kind’

Motorisch-zintuiglijke competenties `Kijk, ik kan ’t zelf, het lukt me’

Creatief-beeldende competenties `Kijk, ik kan dansen, zingen en iets maken’

Bij persoonlijke ontwikkeling kun je naast taalontwikkeling ook mediaontwikkeling beschrijven 
en de ontwikkeling die je hierbij als kinderopvangorganisatie nastreeft. Mediaontwikkeling past 
binnen de sociale ontwikkeling waarbij activiteiten een plaats krijgen, die kinderen leren om 
hun ervaringen te delen, te kijken hoe de ander iets doet en samen te zoeken naar oplossingen. 
Deze sociale activiteiten stimuleren het contact tussen kinderen onderling en het contact met de 
pedagogisch medewerker. 

Elk kind ontwikkelt zich op een andere manier. Toch zijn er lijnen in de ontwikkeling van kinderen 
aan te geven, ook als het gaat om mediaontwikkeling. Op de volgende pagina is een aantal 
ontwikkelingen en vaardigheden van kinderen schematisch weergegeven.

3 - Onder ‘competentie’ wordt verstaan: een samenhangend geheel van: motivatie en houding; kennis en inzicht; en vaardigheden. Uit: 

Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar, pag. 62.
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Tip! Zorg voor goede begeleiding 
Net als bij voorlezen en het begeleiden van spel bij jonge kinderen, is de rol van pedagogisch 
medewerkers belangrijk bij de inzet van media. Zet kennis en vaardigheden in om kinderen actief 
bij de activiteit te betrekken en daag kinderen uit om tijdens de ‘digitale activiteit’ te praten, te 
bewegen, te zingen en naast of met elkaar te spelen of te kijken. De pedagogisch-didactische 
vaardigheden die de medewerker inzet, verschillen in dat opzicht niet van de benodigde 
vaardigheden bij andere activiteiten. Kijk ook eens in het kader Gebruik je interactievaardigheden 
op pagina 8.

Beeldschermtijd - 5 tot 10 minuten per keer, met een
maximum van 30 minuten per dag

Kinderen hebben nog geen baat bij beeldscherm media, 
maak hooguit een paar keer per week kort gebruik van deze media 

0 maanden 6 maanden 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 2,5 jaar 3 jaar 3,5 jaar 4 jaar

geïnteresseerd in 
kleur contrasten

ontdekken van 
boeken als ‘ding’

raken gerichter op
de inhoud

verband tussen  
losse inhoud nog 

niet nodig

korte verhalen 
waarin kinderen 
zich herkennen

langere verhalen die aansluiten bij de belevingswereld

samen ontdekken met volwassene - dit zorgt voor (talige) interactie en plezier, waardoor het kind ervan leert

 kinderen hebben behoefte aan routine en herhaling - rijmpjes, versjes en liedjes helpen hierbij

leren snel swipen en tikken 
op touchscreens

fantasie en realiteit liggen nog dicht bij elkaar

spelen graag spelletjes op de computer of tablet

zelf spelen samen spelen, samen delen lastig samen spelen en saamhorigheid
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Activiteiten in de groep

Bij het aanbieden van activiteiten wordt rekening gehouden met een evenwichtige verdeling 
tussen vrij spel en georganiseerde activiteiten, begeleid en onbegeleid spel. Kinderen krijgen  
de ruimte om hun eigen spel en spelgenootjes te kiezen, waarbij de pedagogisch medewerkers 
hun betrokkenheid tonen bij het spel en mogelijkheden aangrijpen om het spel te verdiepen of 
uit te breiden. 

Georganiseerde activiteiten zullen naast plezier ook vaak ontwikkelingsstimulering en 
talentontwikkeling tot doel hebben. Daarbij kunnen onder de noemer ‘media’ naast voorlezen 
ook digitale media worden ingezet. Zorg ervoor dat de op de groep aanwezige materialen 
gevarieerd zijn en bijdragen aan de zintuiglijke, motorische, cognitieve, taal- en sociaal-
emotionele ontwikkeling. Evenals voor materialen die passen bij de leeftijd en die uitnodigen  
tot ontdekken en creëren. 

Het Bureau Kwaliteit Kinderopvang levert in het najaar van 2014 een kwaliteitsvisie op met 
doelen voor de ontwikkeling van het kind. Dit zijn doelen als spel en plezier, educatie en 
ontwikkeling, het aanleren van normen en waarden, het versterken van het reflectieve vermogen 
en interactievaardigheden. Mediavaardigheden passen bij al deze doelen. 

Tip! Vijf minuten per keer
Digidreumesen, een initiatief van Het Kinderopvangfonds, adviseert om één (5 minuten) of twee 
digitale activiteiten (totaal 10 minuten, niet achter elkaar) per dag te doen als kinderen bij de 
kinderopvang aanwezig zijn. Langer dan vijf tot tien minuten kunnen ze hun aandacht namelijk 
niet vasthouden. 
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Het beantwoorden van deze vragen en het vastleggen van 
afspraken leidt tot een compacte visie waarin staat waarom er is 
gekozen voor bepaalde media en welke afspraken er zijn gemaakt 
over het gebruik van deze media, zoals tijdslimieten en de rol die 
de pedagogisch medewerkers hebben. Zo kan een bewuste keuze 
voor geschikte media worden gemaakt, op gepaste tijden, in de 
juiste omgeving en in de juiste context. Digitale media kunnen op 
die manier gericht bijdragen aan de ontwikkeling en aansluiten 
bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van de 
kinderen.  Vanzelfsprekend is het uitgangspunt dat er een goede  
balans is tussen bestaande fysieke en digitale  
activiteiten. In het visiedocument moeten  
ook de afspraken over de  
samenwerking en  
afstemming met ouders  
en de communicatie over  
digitale media in ‘hun’  
kindercentrum worden  
meegenomen. 

3. Komen tot een visie

In tegenstelling tot een visie op lezen, leesplezier en 
leesbevordering, is een visie op mediaopvoeding en mediawijsheid 
vaak nog geen gemeengoed binnen de kinderopvang. 
Mediaopvoeding en mediavaardigheid een plek geven binnen de 
kinderopvang en het pedagogisch beleidsplan, is een belangrijke 
stap. Door binnen de organisatie met elkaar in gesprek te gaan, 
kun je ervoor zorgen dat iedereen, van directeur tot pedagogisch 
medewerker, zich bewust wordt van de mogelijkheden die 
digitale media binnen de kinderopvang bieden. Om te zorgen 
dat iedereen de visie deelt en uitdraagt, is het belangrijk om met 
elkaar te komen tot het nieuwe gedachtengoed. Als de visie op 
mediaopvoeding en het gebruik van media vervolgens een plaats 
krijgt in het pedagogisch beleidsplan, kan de vertaalslag worden 
gemaakt naar mediawijze activiteiten. 

Professionals zoals een mediacoach van de bibliotheek of het  
Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen ondersteunen bij het 
ontwikkelen van een gerichte visie en het opzetten van een 
structurele aanpak voor mediaopvoeding, die past bij de 
specifieke organisatie. Een goed hulpmiddel om tot een visie 
op mediaopvoeding en mediawijsheid komen, is de aanpak 
die Digidreumesen heeft ontwikkeld. Dit initiatief van Het 
Kinderopvangfonds, zorgt voor een integrale bewustwording 
van alle facetten rondom digitale media en jonge kinderen. In 
deze aanpak staan de volgende vijf vragen centraal: 

• Waarom gebruiken we digitale media?
• Welke digitale media gebruiken we?
• Hoeveel maken we gebruik van digitale media?
• Wat is de rol van pedagogisch medewerkers?
• Hoe werken we samen met ouders?

Tip! Training en ondersteuning

Digidreumesen biedt een maatwerk-training aan voor 
pedagogisch medewerkers. Voor meer informatie, 
zie pagina 10. Of stap eens naar de bibliotheek. Zij 
hebben mediacoaches die gespecialiseerd zijn in 
mediavaardigheid en mediaopvoeding. Ook zij helpen  
u graag. 

Praktijk voorbeeld
Grietje Zemering, educatiemakelaar van Bibliotheek 
CultuurPuntAltena: “Mediaopvoeding past helemaal bij de 
bibliotheek.”
De Bibliotheek CultuurPuntAltena en de Bibliotheek VANnU 
hebben samen met kinderopvangorganisaties, scholen en 
de jeugdgezondheidszorg onder begeleiding van Cubiss het 
onderwerp ‘mediaopvoeding’ op de kaart gezet, tijdens de pilot 
‘Samen werken aan mediaopvoeding 0-6 jaar’.

De pilot richtte zich op de organisaties zelf, op de ouders met 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar en op de professionals die 
werken met deze kinderen, zoals pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten in groep 1 en 2.  Wat heeft de pilot opgeleverd?
• Mediaopvoeding is een must in de samenleving van nu vinden 

de betrokken ouders en professionals;
• Activiteiten rondom mediaopvoeding, zoals een 

inspiratiebijeenkomst, zorgen voor bewustwording bij en 
ontwikkeling van ouders en professionals;

• Mediaopvoeding is een gezamenlijke taak van ouders, 
kinderopvangorganisaties, scholen, jeugd- 
gezondheidszorg, gemeenten én bibliotheken.

Samen investeren in mediaopvoeding? Doen!  
Dat is de conclusie van de partijen die in 2015 hebben 
samengewerkt in de pilot: Samen werken aan mediaopvoeding 0-6. 
Wil je meer weten over deze pilot? Lees dan dit 
inspiratiedocument.

http://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/paginas/Cubiss-A4-Bibliotheek-en-mediaopvoeding.pdf


 Tip! Gebruik je interactievaardigheden

Als pedagogisch medewerker stimuleer je kinderen in hun spel en in hun ontwikkeling. Dat 
doe je vanuit je kennis, maar ook vanuit je gevoel en intuïtie. Gebruik je alle onderstaande 
vaardigheden al? 

• Geef emotionele ondersteuning  
Zorg dat je in de buurt bent tijdens de activiteit waarbij digitale media worden ingezet 
en observeer de kinderen. Sta open voor signalen die het kind uitzendt: heeft het 
ondersteuning nodig? En zo ja, welke? 

• Respecteer de autonomie  
Kinderen kunnen en willen heel veel zelf doen. Als je daar de ruimte voor geeft, gaan ze 
vanzelf op onderzoek uit. Zelf doen maakt trots en dat zorgt voor zelfvertrouwen bij een 
volgende opdracht. Het respecteren van de zelfstandigheid van kinderen betekent dat je 
het spel niet overneemt, maar dat je het de kinderen zelf laat doen. Natuurlijk kun je wel 
dingen voordoen als ze het niet begrijpen.

• Geef leiding en biedt structuur  
Maak duidelijke afspraken over de inzet van digitale media en vertaal dit in heldere 
regels voor de kinderen. Maak eventueel gebruik van picto’s of symbolen om aan te 
geven wanneer welk medium gebruikt mag worden. Gebruik een kookwekker zodat 
kinderen een herkenbare tijdslimiet hebben

• Geef informatie en uitleg  
Zeker de eerste paar keer dat een nieuw apparaat op de groep wordt gebruikt, is het 
belangrijk dat je vertelt wat je doet. Zorg dat je tijdens het gebruik van een app of 
spelletje beschikbaar bent voor uitleg en hulp. 

• Begeleid de interactie in de groep  
Stimuleer de uitwisseling tussen kinderen, tijdens een activiteit waarbij digitale media 
worden ingezet. Laat de kinderen eerst elkaar helpen. Komen ze er niet zelf uit, dan kun 
jij helpen. 

• Stimuleer de ontwikkeling  
Digitale media kunnen actief worden ingezet om de ontwikkeling van (jonge) kinderen 
te stimuleren. 

Bron: www.digidreumes.nl

Tip! Criteria voor websites en apps

Mijn Kind Online heeft voor ouders en professionals concrete tips en criteria opgesteld voor 
het mediagebruik van kinderen. Sites of apps voor kinderen mogen geen schadelijke inhoud 
bevatten, zoals geweld, seks of misleidende commercie. Andere belangrijke zaken om op te 
letten bij de beoordeling van websites en apps zijn: 
• De site moet toegankelijk, overzichtelijk en begrijpelijk zijn;
• De pagina mag niets opruiends of aanstootgevends bevatten;
• Op de sites mag niet veel reclame langskomen;
• De webpagina’s moeten prikkelend, origineel, spannend en interessant zijn;
• De website moet het kind sociaal uitnodigen en interactief zijn;
• De pagina moet technisch goed in elkaar zitten en niet traag zijn.

Voor kinderapps zijn aanvullende regels opgesteld. Veel educatieve apps blijken namelijk 
te moeilijk, niet leerzaam of niet aantrekkelijk genoeg te zijn. Digitale toepassingen voor 
kinderen moeten betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk zijn. Hierbij geldt dat 
deze geschikt zijn als:

• de activiteit in de app een afgebakende tijd beslaat. Voor de jongste kinderen betekent het 
dat een spel maximaal drie minuten moet duren, voordat het uitgespeeld is;

• zij samen met een opvoeder gebruikt kunnen worden, zodat eventuele moeilijke woorden  
toegelicht kunnen worden;

• de app zowel door de opvoeder als het kind worden leuk gevonden. Humor maakt daarin 
een groot verschil;

• de app geen mogelijkheid geeft tot het doen van aankopen en het spel geen (verborgen) 
commerciële toepassingen bevat;

• apps passen bij de ontwikkeling van het kind en de aandacht van kinderen vast kan 
houden. In de praktijk betekent dit dat de app gemaakt moet zijn voor een beperkte 
leeftijdscategorie;

• ze ervaringen uit het dagelijkse leven terug laten komen;
• de app interactie tussen opvoeder en kind uitlokt en stimuleert. Dit kan bijvoorbeeld door 

de ouders tips te geven of een handleiding te bieden bij de app.
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    Tip! Concrete stappen in de mediaopvoeding*

1. Blijf in de ruimte waar het kind gebruik maakt van digitale media.  
Laat kinderen ervaring opdoen onder het toeziend oog van de ouder of opvoeder.  

2. Leer kinderen basiskennis over de computer, websites en apps. Ouders vergeten soms om de 
basisinformatie die voor hen zo gewoon is, over te brengen aan het kind. Zoals hoe de computer en de muis werken. 
Leer het kind ook om recht te zitten achter de computer.  

3. Leer kinderen de betekenis van digitale symbolen.  
Waarop moet je klikken om een document op te slaan, te verkleinen of af te sluiten? En hoe kom je weer op de 
startpagina?  

4. Installeer een goede digitale omgeving voor het kind.  
Zoek websites en apps die geschikt lijken en probeer deze eerst zelf uit. Installeer de apps zelf of zet de gewenste 
webpagina zelf klaar. Gebruik voor kinderen altijd een gefilterde internetomgeving, maar vertrouw er niet op. Zelfs 
speelsites of apps zijn niet altijd zo onschuldig als ze lijken.  

5. Maak afspraken, stel grenzen en bespreek regels.  
Stel grenzen in mediagebruik en in het media-aanbod. Gebruik het als aanvulling op het leren in de echte, fysieke 
wereld. Blijf digitale media samen gebruiken, zoals je samen een boek leest. Zorg voor interactie en vul de media-
ervaring aan met echt spel. 

 * Pijpers, 2011

 Tip: De Media Ukkie Award

Goede online content voor kinderen maken. Dat is een vak! 
Daarom is de Media Ukkie Award in het leven geroepen. 
Een prijs voor de beste app voor peuters en kleuters. 
Of het nu gaat om swipende peuters of aan tablets 
gekluisterde kleuters: voor kinderen van nu is spelen 
met media iets van alledag. Jaarlijks komen er veel 
verschillende apps uit voor die ukkies.

Er zijn voorwaarden waar deze apps aan moeten voldoen 
om optimaal aan te sluiten op de ontwikkeling van jonge 
kinderen. 

Welke apps zijn aantrekkelijk, betrouwbaar, gebruikers-
vriendelijk, leggen een goede link tussen spel en 
werkelijkheid en bieden ukkies optimaal de ruimte tot 
spelen en ontdekken? Die apps maken kans op de Media 
Ukkie Award!
 
Voor meer informatie, zie www.kindermediaawards.nl
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Tip! Media-aanbieders

Er zijn diverse organisaties die ouders en kinderopvang helpen bij 
het kiezen van een verantwoord media-aanbod. Een overzicht: 

Digidreumes 
Een website met informatie over educatieve apps en beoordelingen, 
adviezen, inzichten en tips op het gebied van jonge kinderen en 
digitale media. www.digidreumes.nl 

Mediasmarties
Een overzicht van kindermedia, afgestemd op de leeftijd van 
kinderen van 1,5 tot 11 jaar, met informatie over de inhoud en 
geschiktheid van televisieprogramma’s, (bioscoop)films, online 
games, video games, apps en websites. www.mediasmarties.nl

Bereslim
Computerspellen voor jonge kinderen van 3 tot 7 jaar én hun ouders 
en opvoeders. Kinderen kunnen spelletjes doen en prentenboeken 
bekijken. www.bereslim.nl

Fundels 
Bestaande prentenboeken komen voor kinderen van 3 tot 7 jaar op 
een interactieve manier tot leven. Het digitale prentenboek omvat 
een animatie, aangevuld met teken-, speel- en doe-activiteiten. 
www.fundels.com

Wepboek
Geanimeerde prentenboeken, onderverdeeld in drie 
leeftijdscategorieën (2- 3 jaar, 3-4 jaar en 4-5 jaar). Uitgangspunt 
is taalstimulering door het aanbieden van onder andere beelden, 
geluiden en woorden. www.wepboek.nl

Mybee 
De eerste kinderbrowser die toegang geeft tot websites -ook sites 
voor kinderen tot 4 jaar- die zijn geselecteerd aan de hand van 
diverse kwaliteits- en leeftijdscriteria. Met deze browser kunnen 
kinderen veilig en gemakkelijk surfen op het internet. 
www.mybee.nl
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Er zijn veel sites met interessante informatie over media en jonge kinderen. 
Een paar goede zijn:

Bied digitale media aan kinderen van 2 tot 4 jaar verantwoord met de programmalijn 
Boekstart. SIOB maakte hiervoor het visiedocument De Bibliotheek, BoekStart en digitale 
media 2-4 jaar.

De Media Ukkie Dagen is een initiatief van mediawijsheid expertise-centrum Mediawijzer.
net en is mede mogelijk gemaakt door onder anderen het Nederlands Jeugd Instituut, Sardes, 
Digidreumes en Bureau Jeugd en Media. 

Mijn Kind Online is een kenniscentrum voor jeugd en media.

Digidreumesen is een initiatief van Het Kinderopvangfonds voor professionals in de 
kinderopvang en ouders met kinderen van 2 tot 4 jaar.

Blogger Astrid de Bruin is moeder van een 9-jarige zoon, pedagoog bij 
kinderopvangorganisatie SKSG en kinder+opvoedcoach.

Blogger Marjolein Bongers, Eigenaar House of Social Media. 

Via deze link tref je een overzicht aan van de belangrijkste ontwikkelingskenmerken van 
kinderen van 0 t/m 3 jaar.

NJI, Nederlands Jeugd Instituut, kenniscentrum over jeugd en opvoeding.
Professional  kunnen ouders helpen bij het vinden van antwoorden over jeugd en opvoeding. 
Daarvoor heeft het Nederlands Jeugdinstituut de Toolbox Mediaopvoeding ontwikkeld.

Meer informatie

http://www.kunstvanlezen.nl/files.php?file_id=1407
http://www.kunstvanlezen.nl/files.php?file_id=1407
http://www.mediaukkies.nl
http://www.mijnkindonline.nl/leeftijd/0-6-jaar
http://www.digidreumes.nl
http://opvoedenjemoethetmaarkunnen.blogspot.nl/
http://www.mediawijzer.net/available-app-store/
http://www.mediaopvoeding.nl/achtergrondinfo/0-3-jaar
http://www.nji.nl/nl/Mediaopvoeding-Praktijk/Toolbox-Mediaopvoeding-Media-Gewoon-opvoeden


Colofon
Deze publicatie is een initiatief vanuit het BNB-project Taal & Media voor  

Jeugd en Jongeren (2013-2015) en doorontwikkeld vanuit het project Vergroten 
Mediawijsheid dat Cubiss uitvoert in opdracht van de Provincie Noord-Brabant.

Auteurs | Mirjan Albers, Cubiss

Redactie | Swaans Communicatie

Ontwerp | Ingrid de Jong, Cubiss
     Ontwerpbureau Imageau

Mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant.
Versie maart 2016

Trainingen inzet digitale media

Er zijn diverse trainingen voor pedagogisch medewerkers, waar ze leren 
digitale media optimaal in te zetten in hun groep en kinderen spelenderwijs 
te ondersteunen in hun ontwikkeling. Daarbij wordt aangesloten bij de 
eigen werkwijze van kinderopvangorganisaties, de pedagogische thema’s 
en onderwerpen en/of een VVE-programma. Hierdoor wordt de inzet van 
educatieve apps en digitale prentenboeken een verrijking van de dagelijkse 
kinderopvangpraktijk en een eigentijdse aanvulling op spelen en bewegen. 

Een voorbeeld van zo’n aanbieder is Digidreumesen. Hun website 
www.digidreumes.nl bevat zorgvuldig geselecteerde apps, deskundig advies, 
inspirerende inzichten en praktische tips om mediawijzer te worden. Voor meer 
informatie over Digidreumesen, mediaopvoeding in de kinderopvang, neemt u 
contact via info@digidreumes.nl.
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• Aan de slag met een visie op media in de kinderopvang, Digidreumesen, 2014
•  http://mijnkindonline.nl/publicaties/onderzoeksrapporten/app-noot-muis
•  www.stichtingbkk.nl
•  www. cultuur.nl
•  www.digidreumes.nl
•  www.mediasmarties.nl
•  www.mediawijsheid.nl/mediaopvoeding
•  www.mijnkindonline.nl
•  http://stichtingbkk.nl/pedagogisch-kader/kindercentra-0-4-jaar/informatie-pedagogisch-kaderkindercentra-0-4-jaar
•  www.sardes.nl/T7-Mediawijsheid.html 
•  Media in de kinderopvang, een onderzoek naar media en beleid in de kinderopvang, Mediawijzer.net, Sardes en 

het Nederlands Jeugdinstituut, 2014 
• Riksen-Walraven, M. (2004). Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: doelstellingen en kwaliteitscriteria. In 

R. van IJzendoorn, L. Tavecchio, & M. Riksen-Walraven (red.), De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang, p. 
100-123.

•  Web Wijsheid Wetenschap, het www van mediaopvoeding, Adviesrapport mediaopvoeding,
•  Lectoraat Nieuwe Media, Henrieke van Dam, Universiteit Leiden, 2014
•  Ukkies: hun brein en mediaopvoeding, white paper Mediawijzer.net, 2014

BronnenDoorlopende lijn 
Mediawijsheid
Cubiss heeft in opdracht van de Provincie Noord-Brabant 
en in samenwerking met de Brabantse bibliotheken en 
onderwijsinstellingen de doorlopende lijn Mediawijsheid  
ontwikkeld. Deze publicatie is het eerste deel, hierna  
volgen de delen: 

• Eigenwijs? Mediawijs! 
 Een praktische aanpak om mediawijsheid te 

 implementeren in het Primair Onderwijs.

• Levenswijs mediawijs! 
 Een praktische aanpak om mediawijsheid te implementeren in het  

Voortgezet Onderwijs. 

De vierde publicatie gericht op het MBO verschijnt later in 2016.

http://mijnkindonline.nl/publicaties/onderzoeksrapporten/app-noot-muis
http://www.stichtingbkk.nl
http://www.cultuur.nl
http://www.digidreumes.nl
http://www.mediasmarties.nl
http://www.mediawijsheid.nl/mediaopvoeding
http://www.mijnkindonline.nl
http://stichtingbkk.nl/pedagogisch-kader/kindercentra-0-4-jaar/informatie-pedagogisch-kader-kindercentra-0-4-jaar
http://www.sardes.nl/T7-Mediawijsheid.html
http://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/kennisbank/Publicatie%20-%20Eigenwijs...Mediawijs.pdf
http://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/kennisbank/PUBLICATIE%20-%2020150421_Levenswijs%20Mediawijs.pdf

