
 

Bijlage MediaGroeiBoekje 
Opvoeden is samenspel – Week van de Opvoeding 2018.  

 

 

De Week van de Opvoeding (1 t/m 7 oktober) staat in het teken van opvoeden en 

ouderschap. Ouders én professionals die te maken hebben met opvoeden staan er 

niet alleen voor. Deze week draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, 

mediaopvoeders en (bibliotheek)professionals. 

 

Opvoeden is samenspel 

Het gaat in deze week om het bewust worden van het gewone dagelijkse opvoeden, 

stellen van opvoedvragen en vragen rondom het ouderschap die veel ouders 

hebben. Wat is een goede opvoeding? Wat vind jij belangrijk in het ouderschap en 

wat doet het met je? De Week van de Opvoeding wordt ieder jaar georganiseerd om 

ouders te stimuleren en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Ouders voelen zich 

hierdoor gesteund en krijgen het gevoel dat zij er niet alleen voor staan. Denk aan 

buren, vrienden, de school en lokale opvoedprofessionals zoals het Centrum voor 

Jeugd en Gezin (CJG). 

 

Door en voor wie? 

De Week van de Opvoeding is in 2018 van maandag 1 oktober tot en met zondag 7 

oktober. Deze week is van en voor iedereen die zich bezighoudt met opvoeden. 

Iedereen kan meedoen aan de Week van de Opvoeding door zelf een activiteit te 

organiseren of een activiteit te bezoeken. Alles is mogelijk: een voorleeswedstrijd, 

een opvoedspel, een workshop filosoferen met je kind en een lezing over positief 

opvoeden. 

 

Ouders hebben het meest behoefte aan ‘informele’ steun rondom alledaagse 

vragen. En krijgen graag advies van anderen. Er is immers geen handleiding voor 

het opvoeden van kinderen. Het is prettig om ervaringen en tips over opvoeden uit te 

wisselen. Als professional werkzaam bij de bibliotheek kun jij hier een steentje aan 

bijdragen tijdens de Week van de Opvoeding. Hoe? Dat lees je hieronder:  

 

Aan de slag 

Organiseert jouw bibliotheek een activiteit tijdens de Week van de Opvoeding en wil 

je deze graag voor het voetlicht brengen? Op www.weekvandeopvoeding.nl 

vind je gratis promotiemateriaal. 

 

Mediaopvoeding is een gezamenlijke taak van ouders en professionals zoals 

kinderopvangorganisaties, scholen, bibliotheken, Jeugdgezondheidszorg (CJG, 

http://www.weekvandeopvoeding.nl/


 

consultatiebureau en GGD) en gemeenten. Probeer dus samen met hen activiteiten 

op te zetten. 

 

Tip: lees hier het interview met David Kranenburg over mediaopvoeding en de rol 

van de ouder.  

 

 

1.  Ouder-bijeenkomst 

 

Organiseer tijdens de Week van de Opvoeding een ouderbijeenkomst met als doel 

om informeel met elkaar in gesprek te gaan. Vraag hulp van ouders om dit samen te 

organiseren. Inspiratie nodig? In de toolkit* van het Mediagroeiboekje tref je formats 

aan om een ouderavond te organiseren. Dit format kun je natuurlijk ook inzetten om 

een ouder-bijeenkomst op te zetten. Om ouders te betrekken is het belangrijk om 

een instapactiviteit te organiseren die laagdrempelig is. Omschrijf heel goed voor 

welke doelgroep de bijeenkomst geschikt is, in dit geval voor het jonge kind 

(bijvoorbeeld van 2-6 jaar).  

 

Geef na afloop van de bijeenkomst het Mediagroeiboekje mee. Dit is een dagboekje 

waarin ouders ‘dingen’ kunnen lezen en verzamelen rondom taal- en mediagebruik 

van hun jonge kind (0-6 jaar). Ook staat het vol met tips rondom taal en media. Zeg 

maar een soort ‘het eerste jaar van’ boekje maar dan specifiek voor taal en 

mediagebruik bij de allerkleinsten.  

 

*Mail naar educatie@cubiss.nl om de toolkit behorend bij het Mediagroeiboekje te 

ontvangen.  

 

Tip: Lees meer over taal en media bij het jonge kind in het digitale magazine 

Mediawijs in het onderwijs - editie Taal en Media. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://magazine.cubiss.nl/nl_NL/7877/109643/interview_-_david_kranenburg.html
mailto:educatie@cubiss.nl
http://magazine.cubiss.nl/nl_NL/6676/94238/cover_.html


 

2. Samen aan de slag 
 

Ga samen spelen en ontdekken om het samenspel tussen ouder en kind te 
vergroten. Samen koken, samen klooien, samen maken, samen…..  
 

 Samen koken vanaf 8 jaar - download de app via http://www.cochef.nl/ 

 Samen klooien – gebruik de Klooikoffers van Astrid Poot. Samen maken, 
http://klooikoffers.nl/ 

 Samen het bos in - gebruik hiervoor het prentenboek ‘Lou in het herfstbos’.  

 Het eerste boek dat de link legt tussen kinderen, natuur, onderwijs en 
technologie - http://www.metjesmartphonehetbosin.nl/ 

 Ga samen naar het museum. Bijvoorbeeld het speelparadijs Media Ukkie 
Land in Beeld en Geluid.  
  

 
3. Facebook-campagne 

 
Zet de Facebook-pagina van jouw bibliotheek in en deel tijdens de Week van de 
Opvoeding elke dag een tip.  
 
Maak eventueel gebruik van de onderstaande tips:  
 

1. Benut de belangrijke momenten. Als je kind bijvoorbeeld zijn of haar eerste 
mobiel krijgt, is dat een goed moment om wat basisregels in te stellen. 
Wanneer je kind aan social media begint, is dat een goed moment om te 
praten over veilig delen. En wanneer je kind zijn of haar rijbewijs haalt, is het 
een goed moment om te vertellen dat ze niet mogen sms'en achter het stuur. 
 

2. Vraag je kinderen of ze je les willen geven. Bijvoorbeeld over Instagram, 
Snapchat of FortNite. Het gesprek kan een aanknopingspunt zijn om over 
veiligheid, privacy en beveiliging te praten. Je kind zal het waarschijnlijk heel 
leuk vinden om je iets te leren. 
 

3. Probeer een goed rolmodel te zijn. De regel dat kinderen doen wat jij doet en 
niet wat je zegt, geldt op internet net zo sterk als daarbuiten. Als je 
tijdsbeperkingen oplegt voor het gebruik van sociale media of internet, volg 
die regels dan zelf ook. 
 

4. Maak je kind duidelijk dat op internet dezelfde regels gelden als daarbuiten. 
Net als dat je je kinderen leert dat ze naar links en rechts moeten kijken 
voordat ze de weg oversteken, is het belangrijk om ze te vertellen dat ze goed 
moeten nadenken voordat ze iets op internet delen. 
 

5. Vertel je kind dat voor internet en sociale media geldt: als je iets niet zou doen 
IRL (In Real Life), doe het dan ook niet in de digitale wereld. Behandel 
anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden. 
 

6. Wanneer je wilt weten welke media geschikt zijn, bekijk dan de site Media 
Smarties. Op deze site wordt de inhoud van apps en sites door onafhankelijke 
deskundigen beoordeeld.  
 
 

http://www.cochef.nl/
http://klooikoffers.nl/
file:///C:/Users/s.vijgen/AppData/Roaming/Microsoft/Word/•%09https:/www.bol.com/nl/p/lou-in-het-herfstbos/9200000079784992/%3fReferrer=ADVNLGOO002008P-G-56741762070-S-439415247820-9200000079784992&gclid=EAIaIQobChMI-uHNzY2m3AIVAobVCh1qDg6xEAYYASABEgJj8_D_BwE&gclsrc=aw.ds
http://www.metjesmartphonehetbosin.nl/
https://www.beeldengeluid.nl/bezoek/wat-er-te-doen
http://www.mediasmarties.nl/
http://www.mediasmarties.nl/


 

7. Heb je vragen over mediaopvoeding? Kom op (datum) naar Bibliotheek 
(naam)! 

 
 
Tip: Kijk ook eens op www.facebook.com/safety/parents  
 
 
 

4. Communicatie  
 
 

 Download hier een logo, banner, poster en voorbeeldnieuwsbrief van de Week 
van de Opvoeding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                   

https://www.facebook.com/safety/parents
https://www.weekvandeopvoeding.nl/campagne/

