
1
Mijn kind gebruikt geen scherm, 
dus mediaopvoeding van 
mijn kind is niet nodig. 

 Eens of niet?

2
Speelgoedtelefoons zouden 
net als chocoladesigaretten 
verboden moeten worden.

 Eens of niet?

3
Ik heb  geen boeken nodig 
in huis, want ik kan alles 
kiezen op de e-reader.

 Eens of niet?

Ik vertrouw volledig op mijn 
internetfilter. Hierdoor kan 
mijn kind veilig het internet op.

 Eens of niet?

4
”Ik heb de volledige controle 
over wat mijn kind doet op de 
tablet” óf ”mijn kind heeft de 
volledige vrijheid als hij / zij 
op de tablet bezig is.”

Maak een keuze

5
Kijkwijzer? ”Ik bepaal zelf wel wat 
mijn kind mag kijken” óf ”het 
advies van Kijkwijzer is een door-
slaggevende factor als ik een film 
kies om te kijken met mijn kind.”

Maak een keuze

6

”Ik probeer mijn kind zoveel 
mogelijk offline op te voeden” 
óf ”ik probeer mijn kind zoveel 
mogelijk online op te voeden 
(je kunt maar beter vroeg 
beginnen).”

Maak een keuze

7
Ik gebruik geen scherm als 
mijn kind erbij zit. 

Ja of nee?

8
Het maakt niet uit wat je kijkt. 
Alle schermtijd is slecht. 

Ja of nee?

9





 Ik laat kinderen alleen dingen 
doen die ik zelf snap.

Ja of nee?

10
Familie vlog maken? Tuurlijk! Óf: 
Mijn kinderen scherm ik zoveel 
mogelijk af van social media. 
Maak een keuze

11
“Ik plaats zonder toestemming 
foto’s of filmpjes van mijn kind 
op Facebook.” Of: “zonder 
toestemming plaats ik geen 
beeldmateriaal van mijn kind 
op social media.” 

 Eens of niet?

12

 Binnen het gezin hebben we 
heldere regels over ons 
mediagebruik.

Ja of nee?

13
Tabletgebruik is goed want het 
is een mooie voorbereiding op 
de toekomst. 

Ja of nee?

14
Mijn kind is zich bewust van alle 
mogelijkheden die media bieden. 

Ja of nee?

15

 Mijn kind mag alleen 
consumeren en niet produceren. 

Ja of nee?

16
“Ik geef liever 10 euro uit aan een 
boek” vs “ik geef liever 10 euro 
uit aan een app.”
Maak een keuze

17
“Ik had vroeger ook geen tele-
foon of computer op die leeftijd. 
Ik vind dat mijn kind dat ook niet 
nodig heeft.”

Eens of oneens?

18

En jij?





 “Ik leer mijn kind dat online veel 
te leren is” vs “ik leer mijn kind 
niets online te vertrouwen.”

Maak een keuze

19
Boeken zijn voor mij geen media. 

Eens of oneens?

20
Het heeft voor mij geen zin om 
streng te zijn over gebruik van 
media als mijn kind met vriendjes 
speelt die minder streng worden 
opgevoed. 

Eens of oneens?

21

 Ik beoordeel andere ouders op 
hun mediaopvoeding: 

Eens of oneens?

22
Het is makkelijk om met 
medeopvoeders te praten over 
mediagebruik van de kinderen.
Eens of oneens?

23
Media die uitdagen om te 
bewegen of naar buiten te gaan 
kunnen altijd gebruikt worden. 

Eens of oneens?

24

 “Media zijn puur digitaal” of 
”media zijn ook analoog”.

Maak een keuze

25
”Media brengen kinderen in 
beweging” of ”media zorgen 
ervoor dat kinderen stilzitten 
achter een scherm.”
Maak een keuze

26
Ik weet wat er met data van mijn 
kinderen gebeurt als ze spelen 
met connected toys.

Eens of oneens?

27





 Ik voel me verplicht bij te 
houden wat nieuwe media 
inhouden.

Ja of nee?

28
We weten al wat wij met de 
regels omtrent mediagebruik 
moeten doen als de kinderen 
wat ouder zijn. 

Eens of oneens?

29
Ik heb als ouder met school 
gesprekken over mediagebruik.

Ja of nee?

30

 Op school gebruikt mijn kind al 
zoveel media dat hij thuis niet 
nog meer media mag gebruiken. 

Eens of oneens?

31
Ik weet hoeveel mijn kind 
buitenshuis media gebruikt. 

Eens of oneens?

32
Online samen spelen is leuker 
dan alleen.

Eens of oneens?

33

 Als mijn kind online samen met 
anderen speelt, dan wel alleen 
met vriendjes.

Ja of nee?

34
Ik zie / weet wat je samen wel 
en niet online kunt doen.

Ja of nee?

35
Praten met je kind over met wie 
hij online spreekt en speelt is 
niet ongemakkelijk. 

Eens of oneens?

36





 Mijn kind komt naar me toe 
met vragen over media. 

Eens of oneens?

37
“Het draait om wat je kijkt en niet 
hoe lang”  óf “Het maakt niet uit 
wat je kijkt. Maximale schermtijd 
is maximale schermtijd.”

Maak een keuze

38
Als mijn kind iets leerzaams kijkt 
mag hij gerust wat langer hoor. 

Ja of nee?

39

 Ik ben me bewust van mijn 
internet bubbel en die van 
mijn kind. 

Ja of nee?

40




