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Beste bibliotheekmedewerker,
Als bibliotheekprofessional krijg je vragen over en zie je hoe ouders, pedagogisch medewerkers en
leerkrachten omgaan met mediaopvoeding. Misschien zie je dat digitale kansen door kinderopvang
of scholen niet volledig worden benut. Misschien merk je dat het gesprek met ouders die twijfels
hebben over het mediagebruik van hun kind niet wordt gevoerd. De Babbelbox biedt je handvatten
om het gesprek over mediaopvoeding aan te gaan.
Het is belangrijk dat we blijven praten over verschillende aspecten van mediaopvoeding. De nadruk
ligt hierbij op het bewustmaken van professionals en ouders over (hun) mediaopvoeding en wat ze
doen of zouden kunnen doen en hen (indien nodig) te informeren of tips te geven.
De Babbelbox helpt je dit te doen. In de box vind je veertig stellingen over, of dilemma’s die betrekking hebben op mediaopvoeding. Deze stellingen kun je enerzijds gebruiken om zelf in gesprek te
gaan met ouders, pedagogisch medewerkers en/ of leerkrachten. Anderzijds kun je de Babbelbox
ook aanbieden aan kinderopvangorganisaties en scholen zodat zij het gesprek kunnen aangaan
met ouders. Zo laat je zien dat je mediaopvoeding een belangrijk onderwerp vindt en dat je als bibliotheek graag met hen samenwerkt om het gesprek over mediaopvoeding met ouders te voeren.
Het mooie van de stellingen en dilemma’s? Er is geen goed of slecht antwoord. Ze zijn bedoeld als
ijsbreker, een manier om een gesprek op gang te brengen. Iets wat best lastig kan zijn. Daarom
hebben we naast de stellingen ook enkele vervolgvragen geformuleerd die je kunt gebruiken. Ook
hebben we wat informatie en lees- en kijktips toegevoegd om door te geven.
Mocht je vragen hebben over de Babbelbox of extra input willen, stuur dan een e-mail naar
educatie@cubiss.nl met als onderwerp Babbelbox en we komen er spoedig bij je op terug.
Veel succes gewenst!
Cubiss

Tips en Trucs

Gebruik je de Mediaopvoeding Babbelbox?
Denk dan aan de volgende dingen:

• Je krijgt alle materialen die horen bij de Babbelbox digitaal aangeleverd. Wil je het fysiek gebruiken op locatie? Gebruik dan de
formats en print het uit. Of laat het printen.

• Er zijn 40 stellingen. Je zou ze bijvoorbeeld kunnen verdelen over
de schoolweken zodat je elke week minimaal één hebt om te
bespreken.

• Wil je een fysieke babbelbox maken? Wees zo creatief als je zelf
wilt. Je kunt de stellingen gewoon printen en uitsnijden en vervolgens in een leuke “babbelbox” doen. Misschien een mooie vaas?
Een gezellige schoenendoos volgeplakt met leuke stickers? Misschien heeft de logistieke afdeling een mooi formaat doos met de
vormgeving van de bibliotheek?

• Help je bij een ouderavond of een informatiebijeenkomst? Dan is
het misschien leuk om de Babbelbox te gebruiken i.c.m. een
Mentimeter (www.menti.com) Dat is een tool die je kunt gebruiken om live feedback op te halen bij iedereen in het publiek. Wil
je de deelnemers vooral in beweging brengen? Kies dan voor een
werkvorm waarbij ze letterlijk een kant moeten kiezen. Maak
twee hoeken (eens of oneens) of trek in het midden van de ruimte
een streep (met schilderstape) en laat ze een kant kiezen.

• Let goed op de leeftijd van je doelgroep. Sommige stellingen zijn
misschien minder relevant voor ouders of leerkrachten van kinderen die al wat ouder zijn. Let goed op de symbolen die bij elke
stelling staan. Pas, waar toepasselijk, vooral de vraag aan.
• Gebruik de stellingen ook eens om op social media aandacht te
besteden aan dit onderwerp. Zo trigger je ouders en professionals
om na te denken over het onderwerp. Gelijktijdig laat je zien dat
je bij de bibliotheek terecht kan met vragen over mediaopvoeding.
Neem daarom eens contact op met je communicatiemedewerker.
Je zou bijvoorbeeld eens een stelling kunnen gebruiken om een
vraag te stellen op Facebook. En op Instagram kun je heel eenvoudig een poll aanmaken.
• Peil de meningen van jouw collega’s eens door de stellingen op
de lunchtafel neer te leggen. Het kan tot een interessant gesprek
leiden!

• Gebruik de stellingen vooral om in gesprek te komen met
mensen. Door interesse te tonen in hun keuze en door te vragen.
Bij elke stelling zijn al een paar vervolgvragen geformuleerd. Is
er ruimte voor (staan mensen er open voor), geef dan wat aanvullende informatie. Bij iedere stelling is al wat aanvullende
informatie toegevoegd. Vertel het in eigen woorden en vul
het gerust aan.
• Tot slot... Je kunt de Babbelbox ook cadeau geven aan de kinderopvangorganisaties of scholen in de buurt. Laat zien dat je het
thema belangrijk vindt en er met hen over in gesprek wilt gaan.
Door hen een fysiek exemplaar te geven met daarop ook je eigen
logo en contactgegevens, laat je letterlijk een visitekaartje achter
en kunnen zij intern met elkaar in gesprek. Een gesprek dat je als
bibliotheek uitstekend kunt leiden.

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?

Vervolgvragen:
· Wat versta je allemaal onder media?
· Hoe zit het met je eigen schermgebruik?
(Ook in het bijzijn van je kind.)

Vervolgvragen:
· Kun je jouw antwoord toelichten?
Waarom vind je dat?
· Welke afspraken heb je met je partner
over het gebruik van speelgoedtelefoons?

Goed om te weten:
Mediagebruik omvat veel meer dan
alleen beeldschermgebruik. Het gaat ook
om het voorlezen van prentenboeken en
het (later) zelfstandig lezen van boeken
et cetera. Daarnaast leert een kind wanneer het gaat om mediaopvoeding veel
van het voorbeeld van zijn of haar ouders.
Het is zinvol om stil te staan bij welk
voorbeeld je zelf wilt geven.

Stellingen
stelling voor het jonge kind

Goed om te weten:
Kinderen verbeelden vaak de echte
wereld in hun spel. Het is dus niet gek
dat ze in hun spel ook speelgoedtelefoons
gebruiken. Zo stond in de huishoek stond
vroeger ook een oude telefoon. Die is
inmiddels vervangen door een smartphone. Niet gek als kinderen daarmee
spelen. Kinderen doen je bovendien ook
na. Als je zelf je smartphone regelmatig
weglegt, zul je zien dat kinderen er ook
niet de hele tijd mee spelen.

Tip: leg er een oude echte telefoon neer in
plaats van een speelgoedvariant.

stelling voor zowel het jonge kind als basisschoolkinderen

3
Ik heb geen boeken nodig
in huis, want ik kan alles
lezen op de e-reader.
Eens of niet?

Vervolgvragen:
· Kun je dit toelichten?
Goed om te weten:
Het is fantastisch dat veel boeken op een
e-reader te lezen zijn. Het scheelt een
hoop gesjouw als je op vakantie gaat
en daar wat wilt lezen. Het is echter een
andere beleving dan wanneer je een boek
in papieren vorm leest. Wil je kinderen
aan het lezen krijgen (goed voor de woordenschat en brede ontwikkeling), lees
dan vanaf jongs af aan voor uit papieren
prentenboeken. Pak ook zelf regelmatig
een echt boek. Kinderen doen je na, dus
ze zullen dan ook eerder een boek pakken
om net als jij te gaan lezen. Pas als kinderen oud genoeg zijn kun je laten zien dat
je ook van het scherm kunt lezen.
Heeft je kind even geen zin meer om voorgelezen te worden? Wil het liever naar een
filmpje kijken? Zoek dan een geanimeerde
versie van het prentenboek op. Kinderen
zien het verhaal dan nog eens, maar dan
met bewegende beelden!

4
Ik vertrouw volledig op mijn
internetfilter. Hierdoor kan
mijn kind veilig het internet op.
Eens of niet?

5
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

Vervolgvragen:
· Welk internetfilter gebruik je?
· Kijk je zelf ook mee? (bij jonge kinderen)
· Weet je kind hoe hij/ zij moet zoeken op
internet? Hoe weet hij/ zij dat?
Goed om te weten:
Een internetfilter of app als YouTube Kids
als alternatief voor YouTube is zeker een
goed idee voor (jonge) kinderen, maar blijf
ook dan kijken of het filmpjes zijn die
geschikt zijn voor de leeftijd van je kind.
Zeker als ze nog jong zijn. Vergeet daarnaast niet dat kinderen uiteindelijk ook
moeten leren hoe ze moeten omgaan met
het internet. Hoe je moet zoeken, waar je
op moet letten et cetera. Dat leren kinderen niet alleen door de lessen mediawijsheid die ze krijgen op school, maar vooral
ook door het jou te zien doen en door het
samen met jou te doen!

Goed om te weten:
Het antwoord is natuurlijk genuanceerder.
Het is goed als kinderen de ruimte krijgen
om dingen zelf te onderzoeken en ontdekken, maar zeker in geval van jonge
kinderen is het belangrijk dat je samen
met kinderen aan de slag gaat. Blijf in
de buurt, kijk mee maar neem het niet
helemaal over.

6
Kijkwijzer? Ik bepaal zelf wel wat
mijn kind mag kijken óf het advies
van Kijkwijzer is een doorslaggevende factor als ik een film
kies om te kijken met mijn kind.
Maak een keuze

Vervolgvragen:
· Licht eens toe?
· Hoe kies jij een film of serie voor je kind?
· Hebben jij en je partner afspraken over
de criteria die je hanteert bijhet maken
van een keuze?
Goed om te weten:
Kijkwijzer is een handige website die je
zeker even moet checken. Het geeft aan
vanaf welke leeftijd films en series niet
schadelijk zijn voor een kind. De informatie is bruikbaar om een grove selectie te
maken. De leeftijdsaanduiding van Kijkwijzer betekent niet dat een televisieprogramma of film geschikt is voor kinderen
vanaf die leeftijd. Daarover doet Kijkwijzer
geen uitspraak. Een voorbeeld: een serieuze documentaire heeft het advies Alle
Leeftijden (AL), omdat deze geen schadelijke beelden voor kinderen bevat. De film
kan echter toch ongeschikt zijn voor
kleine kinderen, omdat de inhoud te
moeilijk is. (Bron: Kijkwijzer)

7
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

Vervolgvragen:
· Licht eens toe.
· Waarom heb je hiervoor gekozen?
· Hoe pak je dat aan?
Goed om te weten:
Kinderen worden geboren in een wereld
waar steeds meer digitaal gebeurt. Helemaal afschermen is bijna onrealistisch.
Dat wil niet zeggen dat hoe we nu werken,
ook de manier is waarop in de toekomst
wordt gewerkt. Het is verstandig om te
bepalen waar je grenzen liggen en die
grenzen continu bij stellen naarmate
kinderen ouder worden.

8
Ik gebruik geen scherm als
mijn kind erbij zit.
Ja of nee?

9
Het maakt niet uit wat je kijkt.
Alle schermtijd is slecht.
Ja of nee?

Vervolgvragen:
· Waarom?
· Wanneer wel / niet?

Vervolgvragen:
· Kun je dit toelichten?
· Waarop baseer je je keuze?

Goed om te weten:

Goed om te weten:

Wanneer je afspraken met je kind gaat
maken over mediagebruik is het goed om
na te denken over je eigen schermgebruik
in bijzijn van je kind. Natuurlijk moet je
af en toe bereikbaar zijn (o.a. i.v.m. werk),
maar het is makkelijker om je kind aan
gemaakte afspraken te houden als je je er
zelf ook aan houdt.
Tip: Een digitale detox doet wonderen
om even afstand te nemen van schermen
(laptop of telefoon)

Ook dit ligt weer genuanceerder. Het is
goed om een maximale schermtijd af te
spreken. Niet noodzakelijk per dag, maar
vooral per keer. Alleen al voor je ogen is
het goed om ze na 20 minuten rust te
gunnen. Daarnaast hebben kinderen ook
beweging nodig en zijn er genoeg dingen
die je kunt doen. Maar, zet jezelf niet vast
op de tijd. Wanneer een filmpje stukken
langer duurt en het over een onderwerp
gaat waarover je kind een spreekbeurt
gaat houden, is dat een zinvolle tijdsbesteding. Hetzelfde geldt voor een
aflevering van een favoriete serie. Of
een game die ze spelen.
Tip: kies bewust een film / serie / spel uit
die past bij de ontwikkelleeftijd. In dat
geval sluit de duur automatisch aan bij
de concentratieboog kind. Zijn kinderen
ouder? Vraag dan wat ze willen zien en
kijken en spreek af dat ze een level
spelen of een aflevering kijken.

10
Ik laat kinderen alleen dingen
doen die ik zelf snap.
Ja of nee?

Vervolgvragen:
· Kun je dit toelichten?
· Waarom doe je dit?
Goed om te weten:
Als je iets niet kent is het goed om er zelf
eerst even in te duiken. Maar laten we
realistisch blijven, je kunt niet van alle
nieuwe ontwikkelingen op de hoogte zijn.
Daarbij hebben kinderen (zeker naarmate ze ouder worden) ook de ruimte nodig
om iets nieuws te ontdekken. Begeleid ze
en gebruik de interesse van je kind in een
nieuw medium om samen iets nieuws
te ontdekken.

11
Familie vlog maken? Tuurlijk! Óf:
Mijn kinderen scherm ik zoveel
mogelijk af van social media.
Maak een keuze
Vervolgvragen:
· Kun je dit toelichten? Waarom?
· Doe je het zelf ook?
· Welke afspraken heb je met je
partner hierover?
· Weet je of jouw kinderen vloggers
volgen? Welke?

12
“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?

Vervolgvragen:
· Kun je dit toelichten? Waarom?
· Welke afspraken heb je met je partner
en andere familieleden hierover?

Goed om te weten:
Kinderen (en steeds jonger!) zijn gefascineerd door vloggers. Het liefste willen ze
zelf vlogger zijn. Het is verleidelijk om de
camera ter hand te nemen en kinderen te
laten vloggen of een familievlog te maken.
Maar realiseer je dat kinderen zich niet
realiseren dat deze beelden tot in lengte
der dagen op het internet te vinden zijn.
Is het dan nog steeds leuk? Bespreek
dus met je partner of je dit wel of niet
wilt doen en vertel kinderen ook de
andere kant van het verhaal.
Tip:
Willen kinderen toch aan de slag? Maak
op vakantie een eigen familievlog voor
privé gebruik of laat kinderen dit maken.
Dan kunnen ze mooi ‘oefenen’, maar de
beelden blijven van jou!

Goed om te weten:
Kinderen realiseren zich niet dat deze
beelden tot in lengte der dagen op het
internet te vinden zijn. Is het dan nog
steeds leuk? Bespreek met je partner of
je dit wel of niet wilt doen en heb het ook
met je kinderen over de andere kant van
het verhaal. Wat vinden zij er dan van?

13
Binnen het gezin hebben we
heldere regels over ons
mediagebruik.
Ja of nee?

Vervolgvragen:
· Kun je dit toelichten? Waarom?
· Welke regels hebben jullie?
· Voor wie gelden de regels? Alleen
voor de kinderen of voor het hele gezin?
· Hebben jullie de regels bepaald of
heb je die als gezin bepaald?
Goed om te weten:
Het is goed om afspraken te maken over
mediagebruik en die te blijven maken.
Kinderen worden ouder en gaan steeds
meer zelfstandig media gebruiken. Afspraken veranderen dus continu. Daarnaast is
het verstandig om de afspraken (ook) voor
het hele gezin te maken. Hoe ouder het
kind hoe meer je de afspraken ook samen
kunt maken.

14
Tabletgebruik is goed want het
is een mooie voorbereiding op
de toekomst.

15
Mijn kind is zich bewust van alle
mogelijkheden die media bieden.
Ja of nee?

En jij?

Ja of nee?
Vervolgvragen:
· Licht eens toe.
· Waarom denk je dat?
Goed om te weten:
Kinderen worden nu geboren in een wereld waar steeds meer digitaal gebeurt.
Op dit moment worden tablets (nog) veel
gebruikt. De ontwikkelingen gaan echter
razendsnel. Het is dus de vraag of ze écht
worden voorbereid op de toekomst door
tabletgebruik. Geef kinderen wel mogelijkheden om stapjes te zetten in de
digitale wereld. Focus niet op een device
als de tablet, maar laat ze verschillende
devices gebruiken als dat kan.

Vervolgvragen:
· Licht eens toe.
· Hoe merk je dat?
· Lukt het om je kind zich bewust te maken
van de mogelijkheden die media bieden?
· Hoe heb je dat aangepakt?
Goed om te weten:
We zijn vooral gebruikers van media en
vergeten eigenlijk dat je naast consumeren ook kunt produceren. Zowel met als
zonder scherm. Denk aan het bedenken
van een verhaaltje, het maken van een
strip of beeldverhaal, het maken van
foto’s, filmpjes en vlogs... Ga samen op
onderzoek uit naar de mogelijkheden
en krijg zo grip op de mogelijkheden
die er zijn.

16
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18

Mijn kind mag alleen
consumeren en niet produceren.

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

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

Ja of nee?

Vervolgvragen:
· Waarom?
· Wat doe je om dit voor elkaar
te krijgen?

Maak een keuze
Vervolgvragen:
· Licht eens toe.
· Waarom vind je dat?
· Hoe maak je de keuze voor een app?

Goed om te weten:
We zijn vooral gebruikers van media, dus
het is niet gek dat we niet direct denken
aan produceren. Denk bij het produceren
niet alleen aan het maken van vlogs of
TikTok filmpjes. Produceren kan zowel
met als zonder scherm. Denk aan het
bedenken van een verhaaltje, het maken van een strip of beeldverhaal, foto’s
maken, filmpjes én vlogs... ga samen op
onderzoek uit naar de mogelijkheden
en krijg zo grip op de mogelijkheden
die er zijn.

Goed om te weten:
We zijn veel sneller bereid te betalen voor
een boek dan te betalen voor een app. Je
kunt in de App Store zoeken naar apps.
Het staat vol met betaalde en gratis apps.
Het is heel verleidelijk om een gratis app
te downloaden. Die bevatten echter vaak
reclame of de mogelijkheid om in-app
aankopen te doen. Lees vooral de reviews
door of kijk op een site als Kennisnet of
Mediasmarties.
Wist je trouwens dat de makers van de
app zelf mogen aangeven of een app educatief is of niet? Kijk dus echt even goed
de reviews door en test het zelf even (als
je op zoek bent naar een educatieve app).
Wordt er feedback gegeven? Kun je je
binnen het spel ontwikkelen? Kortom,
blijf kritisch!

Eens of oneens?
Vervolgvragen:
· Licht eens toe.
· Waarom vind je dat?
· Op welke leeftijd had jij jouw eerste
mobiele telefoon?
· Wanneer stuurde jij jouw eerste mail?
· Had jij vroeger dingen anders gedaan als
je eerder toegang had tot het internet?
Goed om te weten:
Tijden veranderen en kinderen groeien
op in een wereld vol media. Het kan lastig zijn te bepalen wanneer je kind toe is
aan een eigen telefoon of computer. Het
is goed om het gesprek aan te gaan met
elkaar (en je kind) over het gebruik van
verschillende media. Waarom is het
nodig? Welke afspraken maak je?
Tip: begin op de basisschool met een
leentelefoon om samen uit te zoeken
hoe je ermee kunt omgaan.
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“Ik leer mijn kind dat online veel
te leren is” vs “ik leer mijn kind
niets online te vertrouwen.”

Boeken zijn voor mij geen media.

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?

Maak een keuze

Vervolgvragen:
· Kun je dit toelichten? Waarom?
· Welke afspraken heb je met je partner
en andere familieleden over dit
onderwerp?
Goed om te weten:
Het internet bevat een enorme overvloed
aan kennis en informatie, maar dat heeft
ook een keerzijde. Nepnieuws of bijvoorbeeld misleidende reclames zijn overal te
vinden en kinderen (en veel volwassenen!)
hebben moeite om deze te onderscheiden
van de waarheid. Praat hier eens over met
je kind en verdiep je in manieren om
nepnieuws te herkennen.

Vervolgvragen:
· Wat versta je dan onder media?
· Waarom vind je boeken geen media?
· Licht eens toe.
· Heb je binnen het gezin regels
rondom boeken?
Goed om te weten:
Media zijn eigenlijk niets anders dan dragers van informatie. Boeken, tijdschriften
en kranten zijn ook media. Net als films
en digitale media als games, internet
en social media.

Eens of oneens?
Vervolgvragen:
· Wat versta je onder streng?
· Welke afspraken zou je willen maken?
· Heb je hier al eens met je kind over
gesproken?
· Heb je al eens gesproken met de ouders
van de vriendjes?
· Wat zou je anders willen? Waarom?
Goed om te weten:
Iedere ouder heeft zijn of haar eigen manier van opvoeden. Je kunt thuis nog zulke
goede afspraken hebben gemaakt over
mediagebruik, je kind zal op andere plekken met andere media in contact komen
of meer media gebruiken dan je lief is. Dat
is niet te voorkomen. Dat wil niet zeggen
dat je thuis geen afspraken moet maken.
Het is goed om erover te praten met je
kind en uit te leggen waarom bepaalde
afspraken belangrijk zijn. Vraag ook naar
afspraken bij vriendjes en spreek af hoe
je daarmee omgaat.

22
Ik beoordeel andere ouders op
hun mediaopvoeding:
Eens of oneens?

23
Het is makkelijk om met
medeopvoeders te praten over
mediagebruik van de kinderen.
Eens of oneens?

Vervolgvragen:
· Durf je het ook te zeggen als je het
met een andere ouder niet eens bent?
Of als je het met een beslissing van de
school niet eens bent?
· Waarom niet / wel?
Goed om te weten:
Mediaopvoeding is (maar) een deel van
je opvoeding en iedereen maakt hierin
eigen keuzes. Wat vooral belangrijk is dat
je het beste voor je kind voor ogen hebt
en dat je achter je eigen keuzes staat.
Blijf dus vooral kritisch op je eigen
mediaopvoeding: past het nog?

Vervolgvragen:
·Heb je een medeopvoeder in gedachten?
Je partner, je ex, opa of oma, oppas?
Pedagogisch medewerker / leerkracht?
·Waarom vind je het lastig (of makkelijk)?
·Licht eens toe.
·Welke tip kun je een ouder geven om het
gesprek te starten? Hoe heb je dat zelf
aangepakt?
Goed om te weten:
Mediaopvoeding kun je niet alleen. Kinderen komen op allerlei plekken in contact
met verschillende media. Iedereen zal zijn
of haar eigen mening hebben over media
en mediagebruik. Dat is prima, maar met
het oog op de kinderen is het wel belangrijk dat de afspraken m.b.t. media helder
zijn. Het is dus heel belangrijk om met directe medeopvoeders afspraken te maken
over welke afspraken overal gelden en met
welke afspraken flexibel kan worden omgegaan. Stel het kind voorop. Praat erover,
kies en leg de afspraken duidelijk uit.

24
Media die uitdagen om te
bewegen of naar buiten te gaan
kunnen altijd gebruikt worden.
Eens of oneens?

Vervolgvragen:
· Kun je een voorbeeld geven van
dergelijke media?
· Hoe vaak gebruikt je kind zulke media?
· Licht eens toe.
Goed om te weten:
Er zijn verschillende media die je uitdagen
om te bewegen of naar buiten te gaan.
Denk aan muziek, apps waarmee je een
speurtocht kunt uitzetten of games als
Just Dance, Pokémon GO of RunKeeper
bijvoorbeeld. Maar er zijn ook media
die minder voor de hand liggen om mee
naar buiten te gaan of te bewegen die je
daarvoor wel kunt inzetten. Bekijk media
als gebruiksmiddel en koppel het lezen,
kijken of luisteren en spelen aan het doen.
Laat ze dingen maken: geef kinderen een
tablet en stuur ze met een opdracht naar
buiten. Er is meer mogelijk dan je denkt.

25
Media zijn puur digitaal of
media zijn ook analoog.
Maak een keuze

26
Media brengen kinderen in
beweging of media zorgen
ervoor dat kinderen stilzitten
achter een scherm.
Maak een keuze

Vervolgvragen:
· Waarom vind je dat?
· Licht eens toe.
· Wat versta je dan onder media?
Goed om te weten:
Media betekent ‘dragers van informatie’.
Dat kan dus zowel analoog zijn (denk aan
boeken, tijdschriften en kranten), maar
ook digitaal, zoals films, fotografie, internet etc.). Het is dus altijd goed om even
te checken over welke media mensen het
hebben als ze geen media op de groep
willen bijvoorbeeld.

27
Ik weet wat er met data van mijn
kinderen gebeurt als ze spelen
met connected toys.
Eens of oneens?

Vervolgvragen:
· Waarom vind je dat?
· Licht eens toe.
· Aan welke media moet je denken?

Vervolgvragen:
· Licht eens toe. Wat gebeurt er met
de data?
· Spelen je kinderen veel met connected
toys?

Goed om te weten:

Goed om te weten:

Er zijn verschillende soorten media.
Sommige media dagen je zelf al uit om
te bewegen maar veel media worden
gebruikt terwijl we zitten of liggen. Dat
geldt overigens niet alleen voor beeldschermmedia, maar ook voor boeken.
Dat is niet erg, maar kinderen hebben
ook voldoende beweging nodig. Het gaat
er dus om dat we afwisselen en media
op een actieve manier gebruiken: lezen,
kijken, luisteren, spelen en doen!

Connected toys zijn stukken speelgoed
die verbonden zijn met internet of een
webhost. Denk aan een pratende barbie
of een V-tech kinderlaptop,. Het lijkt
onschuldig, maar het is niet duidelijk wat
er met de data wordt gedaan die wordt
verkregen als een kind ermee speelt. Wees
dus voorzichtig met de aanschaf van connected toys. Het Netwerk mediawijsheid
heeft in 2017 een checklist samengesteld
met tien aandachtspunten op het gebied
van veiligheid en speelbaarheid van connected toys. Meer informatie op:
www.mediawijsheid.nl/connectedtoys

28
Ik voel me verplicht bij te
houden wat nieuwe media
inhouden.
Ja of nee?

29
We weten al wat wij met de
regels omtrent mediagebruik
moeten doen als de kinderen
wat ouder zijn.
Eens of oneens?

Vervolgvragen:
· Waarom?
· Hoe doe je dit?
· Gebruik je tips op bijvoorbeeld
mediawijzer.net of stel je jouw vragen
bij de bibliotheek, op school of aan
andere ouders?
· Licht eens toe.
Goed om te weten:
De ontwikkelingen gaan razendsnel. Je
kunt moeilijk alle nieuwe ontwikkelingen
continu bijhouden. Het is wel belangrijk
om te weten wat nieuwe media inhouden
op het moment dat je kind erin geïnteresseerd is. Laat je informeren door sites als
www.kennisnet.nl of www.mediasmarties.nl. Heb je vragen over mediaopvoeding? Kijk dan ook eens op
www.mediaopvoeding.nl

Vervolgvragen:
· Wat wil je veranderen?
· Waarom?
· In hoeverre betrek je je kind bij het
maken van afspraken?
Goed om te weten:
Net als bij opvoeding in het algemeen, is
mediaopvoeding continu in beweging. Het
is belangrijk om regelmatig te bekijken of
afspraken nog kloppen. Kinderen worden
ouder en elke leeftijdsfase vraagt om
specifieke afspraken. Bekijk het jaarlijks
en betrek kinderen er op een gegeven
moment ook bij.

30
Ik heb als ouder met school
gesprekken over mediagebruik.
Ja of nee?
Vervolgvragen:
· Waarom niet / wel?
· Waar gaat het gesprek dan vooral over?
Over welke media worden gebruikt of
hoe media worden ingezet?
· Wat vind je top? Wat zou je anders
willen zien?
· Licht eens toe.
Goed om te weten:
Mediaopvoeding is niet iets wat je alleen
doet. Het is goed om met de kinderopvang
en school te praten over media. Hoe worden media daar ingezet? Welke afspraken
zijn er? Is er een visie op media? Let op:
het werkt twee kanten op. Jij kunt wellicht
wat oppikken voor thuis, maar ook voor
een school is het goed om te weten welke
regels er thuis worden gehanteerd.

31
Op school gebruikt mijn kind al
zoveel media dat hij thuis niet
nog meer media mag gebruiken.

32
Ik weet hoeveel mijn kind
buitenshuis media gebruikt.
Eens of oneens?

33
Online samen spelen is leuker
dan alleen.
Eens of oneens?

Eens of oneens?
Vervolgvragen:
· Waarom wel / niet terecht?
· Weet je waar media voor worden
gebruikt op school?
· Heb je het er al eens met school
over gehad?
Goed om te weten:
Mediagebruik op school of de opvang
heeft vaak een ander doel als thuis. Thuis
kan mediagebruik ook een doel op zich
zijn, of een middel om te ontspannen.
Praat dus met je kind (en/ of school) over
het mediagebruik daar. En maak vervolgens afspraken over mediagebruik thuis.

Vervolgvragen:
· Waarom wel / niet?
· Weet je welke media worden gebruikt?
· Heb je het er al eens met de ouders van
vriendjes over gehad?
· Hoe speelt jouw kind als hij/zij bij
een vriendje gaat spelen?
Goed om te weten:
Het is belangrijk betrokken te blijven bij
het mediagebruik van je kind. Zowel thuis
als bij vriendjes. Interesse tonen in wat je
kind heeft gedaan is het belangrijkst.
Wat is er gespeeld of gekeken? Als het
iets nieuws betreft, kun je doorvragen.
Misschien is het aanleiding om het medium ook voor thuis aan te schaffen? Of om
samen de regels / afspraken nog eens te
bekijken.

Vervolgvragen:
· Waarom wel / niet?
· Weet je met wie je kind online speelt?
· Praat je met je kind over het online
spelen? Welke info wordt er
bijvoorbeeld gedeeld?
Goed om te weten:
Ouders denken vaak (onterecht) dat als
ze hun kind alleen in hun kamer spelletjes zien spelen, ze eenzaam zijn. Online
samenspelen is echter steeds makkelijker
en normaler. Vriendjes die vroeger
misschien nog echt over de vloer moesten
komen, spreken elkaar nu net zo makkelijk in een game of een programma
als Discord.
Praat wel met je kind over wat wel en
niet kan bij online samen spelen. Wat
vindt hij normaal? Doen anderen dat
ook zo? Wat als er iets gebeurt wat niet
leuk is? Wat doet hij / zij dan? Laat zien
dat je je kind vertrouwt en hij / zij altijd
bij je terecht kan.

34
Als mijn kind online samen met
anderen speelt, dan wel alleen
met vriendjes.

35
Ik zie / weet wat je samen wel
en niet online kunt doen.
Ja of nee?

Ja of nee?

Vervolgvragen:
· Waarom?
· Hoe weet je dit?
· Weet jij hoe je dit kunt afschermen?
Goed om te weten:
Voor elke (spel)computer is het net iets
anders, maar het is altijd vrij eenvoudig
om gezinsinstellingen te maken. Laat je
jouw kind elke game spelen? Met vriendjes of alleen? Maak hier afspraken over en
stel de spelcomputer naar wens in.
Ook hierbij geldt: Praat wel met je kind
over wat wel en niet kan bij online samen
spelen. Wat vindt hij normaal? Doen anderen dat ook zo? Wat als er iets gebeurt
wat niet leuk is? Wat doet hij / zij dan?
Laat zien dat je je kind vertrouwt en hij /
zij altijd bij je terecht kan.

36
Praten met je kind over met wie
hij online spreekt en speelt is
niet ongemakkelijk.
Eens of oneens?

Vervolgvragen:
· Licht eens toe?
· Speel je weleens samen?
· Kijk je mee?
Goed om te weten:
Op jonge leeftijd is het vanzelfsprekend
dat je meespeelt of meekijkt. Als kinderen
ouder worden gaan ze steeds meer zelfstandig doen. Je bent er niet meer altijd
bij. Dat is goed. Kinderen hebben ruimte
nodig om zelf de wereld te ontdekken,
maar je betrokkenheid blijft gewenst.
Zorgen dat je weet wat voor soort spellen
je kind speel en oprechte interesse tonen
in wat hij speelt of kijkt en met wie is
belangrijk. Hoe jonger je met dit soort
open gesprekken begint, hoe makkelijker
het wordt.

Vervolgvragen:
· Waarom?
· Hoe komt dat denk je? Wat voor
soort vragen stel je?
Goed om te weten:
Een gouden tip: wees echt geïnteresseerd
in je kind. Misschien vind je games niet
interessant, maar je bent ongetwijfeld
geïnteresseerd in je eigen kind. Daar gaat
het om. Vraag of hij / zij het je eens wilt
uitleggen. Probeer niet (meteen) te oordelen. Stel open vragen en geef ruimte om te
reageren. Laat merken dat je er voor hem
/ haar bent. Hoe jonger je met dit soort
open gesprekken begint, hoe makkelijker
het wordt.

37
Mijn kind komt naar me toe
met vragen over media.
Eens of oneens?

Vervolgvragen:
· Komt het vaak voor? Wat voor soort
vragen?
· Wat doe jij dan?

38

39

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

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

Maak een keuze
Vervolgvragen:
· Kun je dit toelichten? Waarop baseer
je je keuze?

Goed om te weten:
Het is top als je kind naar jou toekomt
met vragen over media. Misschien weet
je het antwoord niet, maar dat is niet erg.
Kennelijk is je relatie goed genoeg dat hij/
zij weet dat hij / zij bij jou terecht kan.
Praat erover en geef het gerust aan als je
het zelf ook niet weet. Ga samen op zoek
naar antwoorden!

Ja of nee?

Goed om te weten:
Ook dit ligt uiteraard genuanceerder. Het
is goed om een maximale schermtijd af te
spreken. Niet alleen per dag, maar vooral ook per keer. Alleen al voor je ogen is
het goed om ze na maximaal 20 minuten
rust te gunnen. Daarnaast hebben kinderen ook beweging nodig en zijn er genoeg
dingen die je kunt doen. Maar, pin jezelf
niet vast op de tijd. Wanneer een filmpje
langer duurt en gaat over een onderwerp
waar je kind een spreekbeurt over gaat
houden bijvoorbeeld, laat je kind dan het
hele filmpje kijken. Hetzelfde geldt voor
een aflevering van een favoriete serie.
Of een game die ze spelen.
Tip: kies bewust een film / serie / spel uit
die past bij de ontwikkelleeftijd (in dat
geval sluit de duur automatisch aan bij
concentratieboog kind) of vraag wat ze
willen zien en kijken en spreek af dat ze
een level spelen of een aflevering kijken.

Vervolgvragen:
· Kun je dit toelichten? Waarop baseer
je je keuze?
Goed om te weten:
Ook dit ligt weer genuanceerder. Voor het
welzijn van je ogen is het echt goed om na
20 minuten even in de verte te kijken. Ook
bij leerzame programma’s of films is het
dus goed om afspraken te maken over het
kijken. Sterker nog, kinderen leren vooral door het niet alleen te lezen of te zien,
maar ook door het te ervaren of doen. Laat
ze dus zeker een leerzame film bekijken,
maar daag ze uit om vervolgens zelf iets
te maken of te onderzoeken of in het echt
te bekijken. Lezen, kijken, luisteren,
spelen en doen kan op elke leeftijd.

40
Ik ben me bewust van mijn
internet bubbel en die van
mijn kind.
Ja of nee?

Vervolgvragen:
· Kun je dit toelichten? Waarom denk
je dat?
· Hoe kies je de media voor je kind?
Goed om te weten:
Iedereen heeft een eigen internetbubbel.
Dat is niet gek. Voor internet kon je als
tv-kijker lid zijn van de televisieomroep
en keek je vooral naar de programma’s
die aansloten bij het leven dat je leidde of
de godsdienst die je aanhing. Op internet
spelen algoritmen een belangrijke rol om
je gebruikersgedrag in kaart te brengen.
Heb je als kind een keer naar een filmpje
gekeken over games dan krijg je in YouTube al snel andere filmpjes aangeboden die
ook over games gaan. Ook de advertenties
die je ziet, sluiten aan bij zoekvragen die
je (ooit) hebt ingetikt. Je internet bubbel
wordt dus onbewust gevuld. Het is goed
je daar bewust van te zijn en af en toe uit
die bubbel te stappen en juist eens iets te
lezen, kijken of luisteren wat niet voor de
hand ligt of het tegenovergestelde verhaal
vertelt. Kritisch blijven nadenken dus!
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