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‘HEBBEN ZE
HIER WIFI?!’

Opvoeden in
tijden van internet

Langs de lijn
bij je gamende
kind
Test: HOE
MEDIAWIJS
BEN JIJ?

YouTubers

met een
missie
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DAGEN OFFLINE

- ja, jij ook, mama!

it magazine gaat over samenleven
in de digitale wereld. Een wereld
waarin je samen met je kind een
heleboel kunt ontdekken en ervaren. Hoe leuk zijn die
media waarop onze kinderen zo verzot zijn? Duik als ouder eens in
die wereld en ontdek hoe je kind zich hierin begeeft!

K3

Wickie de Viking

Pen 15

Ziggo Movies
& Series XL

Bij mijn eigen kinderen zie ik met verbazing hoe ze in staat zijn
op hetzelfde moment verschillende werelden met elkaar te
combineren. Samen naar een film kijken is een uitdaging;
er lopen altijd meerdere conversaties tegelijkertijd. Ik zie ook de mooie en
verrijkende kanten van digitale media. Laatst speelden we met het gezin
een nieuw spel. Mijn man leest uitgebreid de gebruiksaanwijzing, de
kinderen zoeken op YouTube een filmpje over het spel op. Dat spreekt
me aan. Het is leren door te doen.
Als gezin kies je de mediaopvoeding die bij jou past. Er zijn geen
wetten of regels voor. Het is vooral belangrijk dat je als ouder met je
kind het gesprek blijft voeren. Het is een onderwerp dat niet na één
gesprek klaar is. Ik praat met mijn dochters over de tijd die ze op
Instagram doorbrengen en over de impact van al die mooie, perfecte
plaatjes op hun zelfbeeld. Kinderen vinden die bemoeienis weleens
vervelend, maar ze zijn ook blij dat je er bent als het nodig is.
Ik hoop dat WIJS je inspireert en dat het je stimuleert om samen plezier
te beleven aan digitale media. Daarnaast hoop ik dat je de verhalen van
andere ouders herkent en dat de adviezen van deskundigen – over hoe je
je kinderen goed kunt begeleiden in deze wereld – nuttig zijn. Niet alleen
kinderen, ook volwassenen hebben nog veel te leren. Als we allemaal op
een veilige, vaardige en bewuste manier leren omgaan met digitale
media en de kansen en mogelijkheden benutten
die digitalisering ons biedt, is the sky the limit!

Het meeste van het mooiste, ook voor kids
Ook de kids genieten volop met Movies & Series XL. Met o.a. K3,
Wickie de Viking en Pen 15 is er kijkplezier voor alle leeftijden!

Lees meer op ziggo.nl/kidsplezier

– Marieke Dekker
directeur External Affairs bij VodafoneZiggo
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Thuis bij de familie Borremans-Pinas

Digitaal
leven

JUDITH (37, STEWARDESS):

‘‘Via de app laat ik
weten dat ik
onderweg ben naar
huis, of ik vraag de
kids waar ze zijn.’’

NEHEMIA (5):

‘‘Ik vind het leuk
om kinderliedjes
op YouTube te
kijken, maar het
mag niet zo vaak
van mama.’’

— Tekst: Lotte Boot
— Fotografie: Milan Vermeulen

ELYSA (15): ‘‘Deze ukulele kreeg ik voor mijn verjaardag. Ik
zoek online op hoe ik akkoorden moet spelen of moet
tokkelen. Ik wil ook keyboard leren, net als mijn vader, en
hoop dat ik straks samen met hem kan zingen en spelen.’’

‘‘Ik gebruik internet
vooral voor mijn muziek. En we
skypen vaak met opa, dan maken
we een rondje langs iedereen.’’

RON (39, CHEF-KOK):

KINGSTON (8):

‘‘Hoi, opa!’’

IMANI (2):

‘‘Peppa Pig!’’

‘‘Jason doet
echt niet voor mij
onder, we winnen
allebei even vaak!’’

D (18):

JASON (12): ‘‘Ik speel graag
in het weekend FIFA
met mijn broer. Voetbal
is mijn lievelingssport.
Na school ga ik altijd
naar een veldje. Ik ben
nu ook gescout voor
FC Dordrecht.’’
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Mijn zoon zoekt naar informatie
over seks. Hoe ga ik daarmee om?

Deskundigen geven antwoord op vragen over mediaopvoeding.
Stel je eigen vraag op mediaopvoeding.nl.

Mijn zoon (8) zoekt via Google naar informatie over seks.
Hij mag van mij best wat weten, maar ik wil niet dat hij
pornosites bekijkt. Hoe pak ik dat aan?

Hebben jullie tips om mij en mijn dochter te
helpen nepnieuws te herkennen? Dit is zelfs
voor mij als volwassene vaak lastig.

sanderijn: ‘‘Kinderen van 8 jaar kunnen al nieuwsgierig zijn

justine: ‘‘Belangrijke vraag! Je kunt je eerst

naar plaatjes of filmpjes die met seks te maken hebben.
Op zich kan dat geen kwaad. Maar het merendeel van de
foto’s, verhalen en filmpjes is inderdaad nog niet geschikt
voor ze. Een achtjarige kan daardoor een vreemd en
onrealistisch beeld van seks krijgen.
Leg uit dat op internet extreme beelden staan waar hij te
jong voor is. Maak duidelijke afspraken over zijn internetgebruik, zoals het niet bezoeken van sekssites of het door
jou controleren van zijn zoekgeschiedenis. En geef hem
vooral een leuk voorlichtingsboek over seks dat past bij
zijn leeftijd!’’

afvragen of de website waarop het nieuws
staat betrouwbaar is. Dat doe je bijvoorbeeld
door te kijken bij ‘over ons’. Ook is het goed je
af te vragen wie het artikel heeft geschreven,
voor wie en waarom. Zoek zo veel mogelijk de
originele bron op of zoek op Google als er geen
link bij staat. Foto’s kun je bijvoorbeeld
checken via images.google.com of tineye.com.
Ook belangrijk is je afvragen hoe de afzender
op emoties inspeelt. Bijvoorbeeld door heftige
muziek bij de beelden te laten horen of
door veel hoofdletters en uitroeptekens te
gebruiken. Lees altijd meer dan alleen de titel!
Nieuws is betrouwbaarder als het niet alleen
op sociale media te lezen is, maar ook bij de
professionele nieuwsmedia. Journalisten
checken nieuws namelijk zo goed mogelijk.’’

YouTube verbieden vanwege
grof taalgebruik?

Lees meer op mediawijsheid.nl/nepnieuws en blijfkritisch.nl.

— Redactie: Lotte Boot — Illustraties: Ontwerphaven, Shutterstock

De
deskundigen

justine pardoen
specialist mediaopvoeding

Andere regels voor
ouder en jonger
broertje?

Ik heb twee zoons van 11 en 6. De oudste mag van ons langer gamen op de
Playstation dan de jongste op zijn
tablet mag. Die vindt dat oneerlijk en
wordt dan kwaad. Ik kan hier geen
goede balans in vinden en het leidt
vaak tot ruzies. Wat raad je me aan?

jeroen jansz
gameonderzoeker

Ik ben verkeersouder op een
basisschool. Hoe kan ik helpen
voorkomen dat kinderen sociale
media in het verkeer gebruiken?

Mijn zoon (12) heeft PDD-NOS en kijkt regelmatig naar
filmpjes met grove taal. Mijn man is bang dat onze zoon dit
normaal gaat vinden en wil YouTube verbieden. Ik vrees
dat hij die filmpjes dan elders gaat kijken en ons niks meer
vertelt. Wat kunnen we het beste doen?

WIJS tipt!

jeroen: ‘‘Vertel ze dat het vanaf

justine: ‘‘Het is heel vervelend voor je

sanderijn van der doef
psycholoog en seksuoloog

Hoe voorkom ik dat
kinderen appen
op de fiets?

jongste zoon, maar voor verschillende
leeftijden gelden nu eenmaal ver
schillende regels. Zijn oudste broer zal
bijvoorbeeld ook wat later naar bed
mogen, eerder op een scooter mogen
rijden en eerder mogen stemmen.
Kortom: niets aan te doen. We raden
je aan dit één keer uit te leggen en er
verder geen aandacht meer aan te
besteden.’’

1 juli 2019 is verboden om te
appen op de fiets. De boete is
maar liefst 95 euro. Ik stel voor
dat kinderen dat uit eigen zak
betalen. Laat ze maar eens
uitrekenen hoeveel weken ze
daarvoor hun zakgeld moeten
inleveren.’’
Kijk eens op daarkunjemeethuiskomen.nl/
rijmono.

Hoe leer ik mijn dochter
nepnieuws te herkennen?

justine: ‘‘Ik kan mij heel goed voorstellen dat je dat

gevloek en gescheld op YouTube akelig vindt. Pubers
realiseren zich dat het onwenselijk is, daarom doen ze het
juist. Ook is het voor pubers ongeveer van levensbelang
om bij een groep te horen. Verbieden heeft weinig zin.
Niet alleen uit praktisch oogpunt, maar vooral omdat
geconfronteerd worden met grof taalgebruik zo’n on
vermijdelijk deel van het leven is. Ons advies is: maak je
zoon duidelijk dat jullie zulke woorden niet willen horen.
Dus: koptelefoon op en die taal niet gebruiken waar jullie
bij zijn. Daarmee geef je én een heldere boodschap
— ‘dit taalgebruik is ongepast en onwenselijk’ — én laat je
voldoende ruimte voor de sociale behoeftes van je zoon.’’

Voor meer inform
atie over
opvoeding kun je
ook eens kijken
op mediawijsheid
.nl/voor-ouders
en ouders.nl.

9

—
W

IJ
S
—

7

dagen zonder
smartphone

Ja, jij ook,
mama!

Met het hele gezin een week zonder smartphone leven? Dat
was een uitdaging die journalist Miloe van Beek wel aan wilde
gaan. Amper een uur nadat ze had ingestemd, sloeg de paniek
al toe. Ook de rest van het gezin stond op z’n zachtst gezegd
niet te springen. Toch hielden ze vol. En wat bleek? Degene
die het hardst tegensputterde – Miloe’s man – is door het
experiment juist het meest veranderd.
— Tekst: Miloe van Beek — Fotografie: Dingena Mol

Even voorstellen
Miloe van Beek (44, journalist)
Is zowel zakelijk als privé
verslingerd aan haar iPhone.
Marcel Prins (50, hoofd
onderzoeksafdeling)
Heeft een iPhone van de zaak
waarop hij vooral e-mailt, het
nieuws leest en de voetbaluitslagen bijhoudt.
Otis Prins (11, groep 7)
Appt met zijn klasgenoten via
zijn iPhone en kijkt er YouTubefilmpjes op. Houdt ook van
fortniten op de Playstation.
Nina Prins (7, groep 4)
Heeft nog geen telefoon. Doet
spelletjes en kijkt Netflix via
de televisie en de iPad.

f mijn man, kinderen en ik een week
zonder smartphone wilden leven om
ons bewust te worden van ons
telefoongebruik? “Ja hoor!”, riep ik
enthousiast. Om een uur later
hyperventilerend te beseffen dat dat
natuurlijk helemaal niet gaat! Mijn
hele leven zit in die telefoon. Ik doe
er alles mee: treintijden checken, navigeren, e-mail
lezen, bankzaken regelen, sociale media bijhouden,
mijn agenda plannen, interviewgesprekken opnemen,
muziek luisteren, sportlessen reserveren, en – dat
vooral – whatsappen. Ik verstuur gemiddeld zes
berichtjes per uur en zit in tientallen appgroepen.

Toen ik op het schoolplein vertelde dat ik niet via de
app bereikbaar was, reageerden ouders licht geschokt.
“Is je telefoon kapot?”, vroeg een moeder. Ik vertelde
haar over het experiment. “Oeh”, zei ze. “Wat goed
van je. Zou ik niet kunnen.” Eigenlijk was alleen mijn
moeder, zelf fanatiek whatsapper, positief. “Jullie
kunnen de kinderen niets verbieden zolang jullie zelf
zo veel op je telefoon zitten.”

Dag 1 Dinsdag
Ik word chagrijnig wakker. Er is iets vervelends aan de
hand, maar ik weet niet wat. Als ik beneden kom, wil
ik mijn iPhone van tafel pakken. Hij ligt er niet. Dan
weet ik het weer.

Maar ik zette door. Omdat ik vond dat behalve ik, ook
mijn man en zoon (11) elke dag te lang op telefoonschermen zitten te turen. Dat zorgt voor irritaties en
ruzie in huis, iets waar ook mijn dochter (7, nog geen
eigen telefoon) last van heeft.

Is je telefoon kapot?,
vraagt een moeder

Mijn man – telefoon van de zaak – schudde direct zijn
hoofd toen ik het plan opperde. “Dat kan niet. Ik moet
bereikbaar zijn.” Ik hield hem een ietwat bejaarde
Nokia voor. “Je bent te bellen.” Hij mompelde dat
niemand tegenwoordig nog belt.

Als ik de broodtrommels vul, stormt mijn 11-jarige
zoon voorbij. “Mag ik dat filmpje afkijken… op de
iPad?”, zegt hij snel, de slimmerd. Hij wilde ook pas
meedoen aan het experiment nadat ik hem extra
gametijd op de Playstation had beloofd.

W
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dat ik meer aanwezig ben en meer plezier heb.
’s Avonds oefen ik met mijn zoon woordjes op de
computer. Daarna kijken we samen naar het
Jeugdjournaal, zonder dat ik word afgeleid door
mijn telefoon. Ik merk dat ik twee schermen
normaler vind dan één.

Telefoonloos leven is voor
mij het ultieme loslaten

Dag 3 Donderdag

Op school vraagt een moeder geïrriteerd waarom ik
nog niet heb gereageerd op de apps over het fietsen
naar de gymzaal. We verwachten van elkaar dat we
constant bereikbaar zijn, besef ik.

Het ochtendritueel gaat niet veel sneller door de
afwezigheid van telefoons, al is er wel iets meer rust.
Zo hoef ik mijn zoon niet zo vaak te berispen. Wel
realiseer ik me dat zijn telefoon ook dient als geluiddemper; hij is een stuk drukker zonder.

Alles is meer werk zonder
smartphone, verzucht ik
Wat zegt
de deskundige?
Justine Pardoen, hoofdredacteur
van mediaopvoeding.nl:

“Veel volwassenen regelen op hun
smartphone hun halve leven. Dat
maakt het steeds moeilijker hem weg
te leggen. Kinderen en pubers gebruiken hem vooral voor vermaak en het
onderhouden van vriendschappen.
In gezinnen speelt de telefoon een
grote rol, terwijl er maar weinig over
wordt gepraat. Kinderen die veel op
schermen zitten, verleren te luisteren
naar hun innerlijke stem en lichaam.
Ze weten ook niet meer hoe ze zichzelf
moeten vermaken. Focus niet alleen
op schermtijd, maar vraag aan je
kinderen én jezelf wat die telefoon nu
eigenlijk voor jullie betekent.”

’s Avonds komt mijn man slechtgehumeurd thuis. Hij
had spullen moeten meenemen naar kantoor. Collega’s
hadden hem daarover gemaild en geappt, maar ja, dat
had hij niet gelezen. “Waarom bellen ze dan niet
even?”, vraag ik. “Mensen bellen niet meer, dat zei ik
toch al?”, moppert hij. Tijdens een saaie vergadering
had hij zijn mail niet kunnen lezen, en de files kon hij
ook al niet checken op zijn file-app. Ik negeer zijn
gebrom en trek mijn oudste achter de Playstation
vandaan. Hij grijpt direct naar de iPad, die ik ook uit
zijn handen gris. “Help even mee de tafel dekken.” Hij
doet mokkend wat hem wordt gevraagd.

Dag 2 Woensdag
Als ik de hond uitlaat, merk ik dat mijn hand steeds
richting jaszak gaat. In het bos handel ik vaak wat
dingen af: ik regel een oppas of check mijn mail. Ja, dat
kan wachten. Maar ik vind het fijn om iets meteen te
doen zodra het in mijn hoofd opkomt. Het idee dat ik
dingen mis laat me niet los.
’s Middags ga ik sleeën met de kinderen. Ik baal ervan
dat ik geen sneeuwfoto’s en -filmpjes kan maken om
die te posten op sociale media. Tegelijkertijd merk ik

Ik moet een broek terugsturen naar een winkel. Het
retouradres blijkt in de app van het warenhuis te
staan. Alles is meer werk zonder telefoon, verzucht
ik. ’s Middags bel ik mijn man om af te spreken wie
de kinderen ophaalt. Ik ben geïrriteerd als hij niet
opneemt en ga over op sms. Het gepriegel op toetsjes
slingert me twintig jaar terug in de tijd.
Mijn zoon is trots op zijn drie dagen zonder telefoon
en besluit dat het tijd is voor verdere onderhandeling.
Of hij na deze week op Instagram mag? En mag hij
zich dan ook abonneren op alle YouTubers van wie hij
fan is?

Dag 4 Vrijdag

’s Avonds vertelt mijn man dat hij het best fijn vond
om in de trein naar buiten te kijken. We discussiëren
in hoeverre ons werk wordt bepaald door e-mail.
“De smartphone maakt ons leven heel reactief, we
bedenken steeds minder zelf”, concludeer ik.

Dag 5 Zaterdag
Mijn man en ik moeten even naar de Ikea. Hij laat
zijn telefoon thuis.
Als we met de hond naar het bos gaan, bouwen mijn
dochter en haar buurmeisjes een hut. Ik sta te koukleumen. Wat te doen zonder telefoon als zij spelen?
’s Avonds spelen we een potje Monopoly zonder dat
man, zoon of ik op onze telefoon loeren.

WIJS tipt!

•	Leg tijdens het
eten alle
schermen weg.
•	Neem na het et
en een douche of
bad en lees de ki
nderen voor, ook
de oudere. Dat he
lpt het lichaam
in slaapstand te
brengen.
•	Laat je telefoo
n in de woonkam
er
als je gaat slape
n.

Bron: Bureau Jeu
gd

& Media
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Rachida (38) viel samen met haar zus Najima
(32) 50 kilo af en besloot te gaan vloggen over het
belang van een gezonde levensstijl. The Healthy
Sisters hebben meer dan 32.000 abonnees op
YouTube en 43.000 volgers op Instagram.

‘We geven kijkers
bewust het gevoel
dat ze alles
te zien krijgen’
Mijn man zegt dat hij het
best fijn vond om in de
trein naar buiten te kijken
Dag 6 Zondag
Ik ga naar de sauna met een vriendin. Het is gek om niet
meerdere keren naar mijn kluisje te lopen om mijn
telefoon te checken. Ik moet er maar op vertrouwen dat
alles goed gaat thuis. Telefoonloos leven is voor mij het
ultieme loslaten.

Hoe kijkt Miloe erop
terug?

Mijn zevenjarige dochter houdt me op de laatste smartphonevrije dag angstvallig in de gaten. Ze zegt: “Je mag
nog niet op je telefoon, hè mama?”

Na deze week heb ik me voorgenomen mijn
telefoon vooral te gebruiken voor nuttige
dingen, en die te clusteren. Ik neem mijn
iPhone niet meer mee als ik de hond uitlaat.
’s Avonds, of als ik geconcentreerd moet
werken, leg ik hem in een andere ruimte,
zodat hij me niet meer afleidt. Ik heb ook
een aantal appgroepen op stil gezet.

Overdag heb ik een afspraak in Amsterdam. Van tevoren heb ik opgezocht waar ik moet zijn, maar eenmaal
op de fiets – zonder Google Maps – gaat het toch mis en
moet ik licht beschaamd drie keer de weg vragen.

Ik ben verbaasd hoe gemakkelijk mijn
11-jarige een week zonder telefoon leefde,
maar ook hoe hij nu alweer non-stop naar
zijn schermpje staart.

’s Avonds tijdens een etentje ligt mijn telefoon niet op
tafel. Als mijn vriendin naar de wc is, grijp ik niet naar
het scherm om te zien wat ik heb gemist. Wat een rust.
Toch kijk ik reikhalzend uit naar morgen. Dan is alles
weer normaal!

Mijn man — die vooraf de meeste weerstand
voelde —, blijkt het meeste profijt te hebben
gehad van de smartphoneloze week. Hij is
zijn telefoon regelmatig ‘kwijt’ en mist hem
dan niet. Hij zegt dat hij het juist heerlijk
rustig vindt zonder.

Dag 7 Maandag

“V

ijf jaar geleden namen we afscheid
van het zoveelste dieet en begonnen met hardlopen en gezond
eten. Eerst deden we anoniem verslag op
Facebook. Uit onzekerheid, maar ook omdat
we niet alleen moslima's wilden aanspreken.
Toen we kookvideo’s gingen maken – over
authentieke recepten in een gezond jasje – was
het gedaan met die anonimiteit.
Mensen hebben het gevoel dat ze echt álles
van ons te zien krijgen. Terwijl het maar om
een paar minuten video gaat. Als je je volgers
dát gevoel kunt geven, doe je het goed op
YouTube.
We bepalen zelf wat we willen laten zien, mijn
zus en ik editen onze video’s zelf. Soms vang je
iets op van ons gezinsleven, of zie je ons rondlopen in onze kloffie of zonder make-up. Maar
als we bij onze ouders gaan eten, brengen we
hen niet in beeld. Dat willen ze zelf niet en dat
respecteren we.
YouTube heeft alles veranderd. Bedrijven en
merken kloppen nu bij ons aan. We hebben
hardloopgroepen, geven les op een ROC en
werken als ambassadeurs om mee te helpen
jongeren op een gezond gewicht te krijgen.
De populairste vlog is ‘Fasting Sisters’, onze
dagelijkse video tijdens de ramadan. Je merkt
dat mensen daar echt op zitten te wachten. Eén
keer lukte het niet om die op tijd te posten.
Nou, onze mailbox stroomde meteen vol!”
healthysisters.nl

— Tekst: Hester Otter — Fotografie: An-Sofie Kesteleyn

—

YouTubers met een missie
Het is de droom van veel jonge mensen: een beroemde
YouTuber of influencer worden. Sommigen doen dat
door sociale media in te zetten voor een goed doel.
Vier mediamakers met een missie aan het woord.
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Hoe digitaal vaardig is jouw kind?

‘Zorg dat je kinderen
het juiste leren’
Karen Cator was directeur van de
onderwijsafdeling van Apple,
onderwijsadviseur in de regering
van Barack Obama, en is nu directeur
van het Amerikaanse kennisinstituut
Digital Promise. Aan WIJS vertelt ze wat
je als ouder kunt doen om je kinderen
digitale kansen te bieden.

V

eel ouders maken zich
druk over de tijd die kinderen op schermen doorbrengen. Begrijp je dat?
“Natuurlijk. Je moet ook zeker grenzen
stellen. Maar ik denk dat je daarnaast
flexibel en geïnteresseerd moet durven
zijn. Het maken van huiswerk of het
opzoeken van informatie is iets anders
dan doelloos scrollen door een tijdlijn.
Ga eens naast je kind zitten en kijk mee
wat het online doet. Vraag je zoon je te
laten zien welke apps hij gebruikt en
wat hij daar leuk aan vindt. Speel een
potje Fortnite mee met je dochter.
Begrijp hun wereld. Misschien denk je
dat wat ze doen tijdverspilling is, en
kom je er ineens achter dat ze behoorlijk wat strategisch inzicht nodig
hebben in een game, of dat ze heel
sociaal bezig zijn met hun vrienden.”

Wist je dat het voor de toekomst van onze kinderen heel belangrijk is
dat ze digitale vaardigheden ontwikkelen? Via hun scherm kunnen ze
dus daadwerkelijk wijzer worden. Zó stimuleer je ze op de juiste manier.
— Tekst: Lotte Boot, Marianne Eggink, Jeannette Jonker — Illustraties: Ontwerphaven, Shutterstock

Sommige ouders twijfelen of ze zelf
digitaal vaardig genoeg zijn…
“Ik begrijp dat je je geïntimideerd kunt
voelen door het idee dat je kinderen
digitaal vaardiger zijn dan jij. Toch is
mediaopvoeding niets anders dan
gewone opvoeding. Het gaat nog steeds
om het bijbrengen van normen en
waarden. Deskundigen zoals ik zijn wel
bezorgd over de groeiende ongelijkheid
tussen kinderen die thuis de kans

krijgen hun digitale vaardigheden te
ontwikkelen en kinderen die die kans
niet krijgen. Heb je als ouder niet de
financiële middelen voor een computer
en internet? Bespreek dat met school
(de gemeente en SAM& hebben ook laptopregelingen voor kinderen, zie
samenvoorallekinderen.nl, red.). Wil je
zelf digitaal vaardiger worden? Kijk dan
welke lessen en cursussen bij jou in de
buurt voor volwassenen worden aangeboden, bijvoorbeeld in de bibliotheek.”
Hoe kun je als ouder nog meer
zorgen dat je kind zich digitaal goed
ontwikkelt?
“Vraag de school ernaar. Leert je kind
daar de juiste dingen? Hoe je informatie vindt op internet bijvoorbeeld? Wat
een algoritme is? Hoe je media niet
alleen kunt consumeren, maar ook zelf
kunt maken? Kinderen moeten begrijpen hoe computers werken, zodat ze
technologie op een goede manier
kunnen inzetten. Je kinderen hebben
recht op goed onderwijs, en dus ook op
goed digitaal onderwijs.”
Hebben onze kinderen straks nog wel
werk? Of wordt alles door robots
overgenomen?
“Over vijftien jaar zijn er nog genoeg
banen, gelukkig. Maar ze vereisen wel

andere vaardigheden. Software met
artificial intelligence (kunstmatige
intelligentie, vaak afgekort als AI, red.)
zal in vrijwel elk beroep taken over
nemen. We moeten dus leren samenwerken met die AI. Zo zullen in
fabrieken robots het meeste van het
uitvoerende werk doen, maar mensen
moeten die robots aansturen. Als je een
klantenservice belt, is de kans groot dat
je straks een spraakcomputer aan de
lijn krijgt. Maar om zo’n programma te
maken zijn wel specialisten nodig.
Röntgenapparaten kunnen straks
razendsnel diagnoses stellen, omdat ze
resultaten kunnen vergelijken met
scans uit de hele wereld. Maar alleen
een menselijke arts kent de patiënt en
kan op maat een bepaalde behandeling
aanraden.
Unieke menselijke eigenschappen zoals
nieuwsgierigheid, een onderzoekende
geest, het vermogen om ingewikkelde
problemen op te lossen, interactie,
empathie en het kunnen inschatten
van situaties: dat zijn allemaal dingen
die computers niet kunnen. Daarom
moeten we juist die vaardigheden
– samen met digitale skills – bij onze
kinderen stimuleren.”
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We regelen nu al bijna alles via de computer – van het invullen
van onze belastingaangiftes tot het reserveren van een kaartje
voor een film. In de toekomst zullen die offline en online
vaardigheden nog veel meer met elkaar verweven raken, op
alle gebieden van leven, leren en werken. Daarom is het
belangrijk dat iedereen digitaal vaardig is.

S

Wat zijn digitale
vaardigheden?

Daklozententje
Twaalf jonge meiden ontwikkelden samen een speciaal tentje
voor de vele daklozen in Californië. De tenten zijn gemakkelijk
te vervoeren – rollend via wieltjes of gewoon op je rug – en de
ingebouwde zonnepanelen zorgen voor stroom. In de tent zitten
ook lampen en usb-poorten. Hoe ze dit project van de grond
kregen? Door veel zelf uit te vinden, te coderen,
te 3D-printen, solderen en ontwerpen.
Lees meer op diygirls.org.

Onder digitale geletterdheid verstaan we computational
thinking (zoals leren programmeren of begrijpen hoe een
algoritme werkt), ict-basisvaardigheden (zoals het maken van
een powerpointpresentatie), informatievaardigheden
(hoe vind je betrouwbare informatie op internet?) en
mediawijsheid (hoe zet je media bewust, kritisch en actief in,
en hoe gedraag je je online?).

JONGEREN VORMEN
HUN IDENTITEIT
MET BERICHTJES
EN SNIPPERS
INFORMATIE

Vanaf 2022 zijn Nederlandse scholen verplicht digitale
geletterdheid te onderwijzen. Dat is nodig, want uit onderzoek
blijkt dat veel leerlingen momenteel geen goede digitale
vaardigheden bezitten. Gelukkig doen al veel scholen mee
aan projecten als MediaMasters of Online Masters.
Bron: SLO, Patti Valkenburg

‘Al die berichtjes maken
tieners sociaal vaardig’
Volgens Patti Valkenburg (hoogleraar Media, Jeugd en Samenleving)
kunnen sociale media tieners helpen hun sociale vaardigheden te
ontwikkelen: “Ouders begrijpen de vele berichten en snippers informatie
die ze uitwisselen via sociale media vaak niet, maar jongeren
onderhouden zo hun vriendschappen.
Ze maken lol met elkaar, lachen samen en worden er gevat van.
Op die manier vormen ze hun identiteit. Uit onderzoek weten we dat dit
positieve effecten heeft op het maken van vrienden en het ontwikkelen
van zelfvertrouwen. Ze worden sociaal vaardig door de smalltalk en
ontwikkelen humor. Dat zijn skills die zorgen voor succes in je leven.”
Ouders hebben volgens de hoogleraar wel een belangrijke taak
in de mediaopvoeding. Ze moeten kinderen leren omgaan met
de non-stop verleiding van de digitale wereld.
“De vroege puberteit is een goed moment om je kind
zelfcontrole aan te leren. Stel duidelijke regels. Het liefst
in samenspraak met je kinderen, zodat zij zich
die regels eigen maken.”
Lees meer op pattivalkenburg.nl
en mediawijsheid.nl/mediadiamant.
— Fotografie: Suzanne Blanchard

Instagramhacker
Jani (10) uit Finland heeft zichzelf leren coderen, programmeren
en hacken via tutorials op YouTube. Hij ontdekte een foutje in
de systemen van Instagram waardoor hij alle berichten kon
verwijderen. Dat deed hij overigens niet. In plaats daarvan
meldde hij het netjes. Instagram loste het probleem op en
beloonde Jani met een bedrag van 10.000 dollar!
Bron: kidsweek.nl

Lees meer over hacken op veiliginternetten.nl/hacktalent.

Schoolplattegrond
Vier scholieren op een middelbare school in Barneveld kregen
medelijden met de nieuwe brugklassers die hun weg moeten
vinden in het gebouw. Met drie verdiepingen en tweeduizend
leerlingen is dat soms knap lastig. Daarom ontwierpen ze een
soort Google Maps van de school, waarop je precies kunt zien
waar je loopt en hoe je het snelst bij het juiste klaslokaal komt.

PROGRAMMEREN
IS VOORAL LOGISCH
NADENKEN EN STAP
VOOR STAP AAN
DE SLAG GAAN

Bron: jeugdjournaal.nl

Boren en zagen
Pauline Maas is ict-docent in het speciaal
voortgezet onderwijs. Grappig genoeg leert zij haar leerlingen
de basis van programmeren op een heel ambachtelijke
manier aan, namelijk door ze te laten boren en zagen.
“Programmeren is vooral logisch nadenken en stap voor stap
aan de slag gaan: abstraheren, dingen op volgorde leggen,
dingen uit elkaar halen en in elkaar zetten. Zo leren kinderen
op een natuurlijke manier de denkwijze van programmeren
kennen. Algoritmes werken immers ook met stapjes.
Op het moment dat ze dan daadwerkelijk met
computers aan de slag gaan, leren ze de
programmeertaal heel gemakkelijk aan.”
Pauline Maas ontwikkelde het programma Codekinderen,
dat kinderen leert op een creatieve manier problemen
op te lossen met behulp van technologie.
Lees meer op codekinderen.nl.
— Fotografie: Wijnand van Lieshout
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Ontdek de digitale
wereld in het museum
Wil je meer betrokken zijn bij je gamende kind?
Hem laten zien hoe jouw eerste computer eruitzag?
Of samen nieuwe technologie ontdekken? Breng dan
eens een bezoekje aan deze musea.
• Bij het Nationaal Videogame Museum in Zoetermeer
nationaalvideogamemuseum.nl, het Bonami SpelComputer
Museum in Zwolle computermuseum.nl, COMM in Den Haag
comm.nl, het Home-ComputerMuseum in Helmond
homecomputermuseum.nl en MU artspace in Eindhoven
mu.nl/nl leer je meer over games, computers, digitale media
en communicatie.
• In het GeoFort in Herwijnen geofort.nl ontdek je alles over
navigeren, big data en de aarde en kun je Minecraft spelen.
• Bij Beeld en Geluid in Hilversum beeldengeluid.nl zie en ervaar
je oude én nieuwe media, van televisie tot games, sociale media
en nieuwe technologie.
• Hoe wordt een film gemaakt? Je ontdekt het
bij EYE Filmmuseum in Amsterdam
eyefilm.nl/themas/kinderactiviteiten.

KINDEREN LATEN
BEGRIJPEN HOE EEN
ALGORITME WERKT IS
BELANGRIJKER DAN ZE
DAADWERKELIJK TE
LEREN PROGRAMMEREN

Naar de bieb
In de bieb vind je tegenwoordig veel meer dan
boeken alleen. Zo kunnen zowel volwassenen
als kinderen in veel openbare bibliotheken
deelnemen aan workshops en cursussen die
digitale vaardigheden helpen ontwikkelen.
Kijk op de website van je plaatselijke
bibliotheek naar het aanbod. Bibliotheken in
Amsterdam hebben bijvoorbeeld een
Maakplaats; een soort speelkamer waar
kinderen kunnen 3D-printen, lasersnijden
of leren coderen (maakplaats021.nl).

van de
Zo ziet een schooldag van de 13-jarige Charlie eruit in het jaar 2030

08.15 uur
Charlie parkeert haar elektrische fiets en
vraagt haar telefoon in welke leerruimte ze zich moet
melden. Ze krijgt een lesprogramma dat helemaal op haar
niveau, leerdoelen en wensen is afgestemd. In het lokaal zit ze met
leeftijdsgenoten, maar bijna niemand werkt gelijktijdig aan hetzelfde
vak. Vandaag oefent ze eerst een uurtje voor de rekentoets. Dat doet ze op
haar laptop. Als ze een foutje maakt tijdens de oefeningen, verschijnt haar
digitale hulpdocent in beeld. Daarna gaat Charlie verder met ethiek en filosofie.
Aan de hand van filmfragmenten en een digitale les met stellingen en opdrachten
gaat ze zelfstandig door de leerstof. Na afloop bespreekt ze met haar docent welk
onderdeel haar het meest aansprak.

13.30 uur
Charlie vindt de speciale projecturen waarin ze in groepjes samenwerken het leukst. Na de
pauze mag ze samen met haar projectgroep naar het virtual reality-lokaal, waar ze onderzoek
doen naar China. Vandaag staat een bezoekje aan de Chinese Muur op het programma. Met
hun virtual reality-brillen op lopen ze over de kilometerslange muur en kijken ze hoe de
verdedigingslinie in elkaar zit. Het is zo realistisch dat ze na afloop even moeten bijkomen.
Ze bespreken met elkaar welke informatie ze kunnen gebruiken voor hun dossier en wat er
nog moet gebeuren voor ze het kunnen inleveren.

15.00 uur
Als Charlie de school uitloopt, krijgt ze een bericht op haar smartwatch met
haar huiswerk en aandachtspunten voor de rest van de week. Ze swipet het
gauw weg. Eerst even relaxen met haar vrienden!
Met dank aan Caroline van Beekhoff (trendwatcher)
en Ronilla Snellen van Stichting FutureNL.
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Hij mag zelf
bepalen hoe
hij zijn elf uur
schermtijd
indeelt

HOE DOEN ZIJ HET?
Drie gezinnen over hun schermtijdregels

Karin (52, intermediair bij een cacaobedrijf) en
Raul (11, groep 8)

aul: “Ik vind mijn moeder best

streng. We hebben duidelijke
regels over de hoeveelheid tijd
die ik op mijn scherm mag
doorbrengen. Vriendjes
mogen van hun ouders in de
vakantie weleens langer gamen, maar dat zegt
mijn moeder nooit.”
Karin: “Ik ben niet anti-gamen, maar ik denk heel
vaak: ga lekker buiten spelen of een boek lezen.
Als het maar iets anders is dan naar je mobiel,
Playstation of de televisie turen. Ik wil dat hij
alleen met mate op een scherm gaat.”
Raul: “Eerst mocht ik van maandag tot vrijdag
één uur per dag op een scherm en in het weekend
twee uur per dag. Dat vond ik vervelend, want ik
mocht de tijd niet opsparen en meenemen naar
een andere dag. Ik wil mijn schermtijd liever zelf
indelen. Dat heb ik aan mijn moeder voorgesteld
en gelukkig vond ze dat goed.”
Karin: “Raul is wel een boefje, want als zijn tijd
op de Playstation op was, ging hij weer verder op
zijn mobiel. Dus we hebben nog wat langer met
elkaar onderhandeld. Nu mag hij elf uur per week
op een scherm, tijd die hij zelf mag indelen. Die
afspraak is voor ons allebei een goede houvast.”
Raul: “Ja, ik ben ook blij met deze regels.”
Karin: “Hij zet netjes een timer als hij gaat gamen
en houdt zich aan de afspraken. Gelukkig sport
hij ook redelijk veel. Ik vind het belangrijk dat hij
veel beweegt en andere vormen van ontspanning
kent naast het gamen. Zonder deze regels zou hij
echt alleen maar op een scherm zitten, daar wil
ik hem voor behoeden.”
Raul: “Ik snap dat wel, maar als kind is het soms
jammer dat je moet stoppen. Ik wil vaak toch nog
langer doorspelen. Gelukkig gelden de regels niet
als er vriendjes komen logeren.”
Karin: “Ik kan moeilijk tegen zijn vriendjes
zeggen: ‘Je mag nog maar een half uurtje, want
Rauls tijd is op.’ Dan laat ik ze, want ik wil geen
vervelende, strenge moeder zijn.”
— Tekst: Jeannette Jonker — Fotografie: Marije Kuiper

—

Van 0 tot 24/7
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EMOJI-EXPERT LILIAN STOLK

In de war
van emoji’s

Voor jongeren is het heel
normaal om hun gevoelens
uit te drukken met beeld
at maakt emoji’s
zo populair?

Alles over emoji’s
emojipedia.org
De encyclopedie van emoji’s.
knowyourmeme.com
Een overzicht van memes. Voor als je
je in online humor wilt verdiepen.
emojitracker.com
Welke emoji’s worden het vaakst
getweet? Je ziet het hier in real time.

“Ze stimuleren de speelsheid
van geschreven taal. Woorden
hebben vaak maar één betekenis, soms twee. Emoji is een nieuwe taal, waarover nog niet zo veel afspraken bestaan. Je kunt
de betekenis zelf bedenken.
Een leuk voorbeeld is de geit-emoji, die symbool
is gaan staan voor de Engelse afkorting G.O.A.T
(Greatest Of All Time). Je kunt een geit gebruiken
wanneer je iets (of jezelf) heel cool vindt. Ronnie
Flex gebruikt de emoji regelmatig op Instagram.
Jongeren pikken dat snel op en zo ontstaat er
organisch een nieuwe taal.”

Levert dat weleens communicatie
problemen op?
“Ouders raken soms in de war van al die emoji’s,
maar eigenlijk kan er niet zo veel fout gaan.
Emoji’s zijn meestal een aanvulling op een
geschreven gesprek. Ik snap wel dat het soms een
puzzel lijkt, maar dat geldt voor elke taal die je
onvoldoende beheerst. Ook deze taal leer je door
te doen en te spreken.”

Wat hebben kinderen aan deze
nieuwe taalvorm?

Dankzij die symbooltjes op je
telefoon is een hele nieuwe taal
ontstaan. Een taal die voor ouders
soms nauwelijks te volgen is.
Maar geen paniek: ook jij kunt
het onder de knie krijgen.
— Tekst: Jeannette Jonker — Fotografie: Taufiq Hosen
— Illustraties: Ontwerphaven i.s.m. Apple emoticons

WOORDENLIJSTJE
•e
 moji’s: symbolen of beelden die je kunt
toevoegen aan een geschreven bericht.
• stickers: grotere plaatjes — vaak met
een thema — voor het opvrolijken van
je bericht of foto.
• gifs: bewegende plaatjes die je kunt
toevoegen aan je bericht of delen via
sociale media.
• memes: plaatjes of video’s van een
grappige of herkenbare situatie, vaak
massaal gedeeld via sociale media.

“Jongeren vinden het normaal om hun gevoelens
uit te drukken met beeld, zoals met emoji’s,
stickers, gifs of memes. Je kunt iets ‘leuk’ vinden,
maar een rij emoji’s vertaalt dat gevoel veel
directer. De Amerikaanse wetenschapper Andrea
Lunsford ontdekte dat dit niet ten koste gaat van
taal, maar dat jongeren juist een breder repertoire
aan schrijfstijlen ontwikkelen. In een digitaal
gesprek met een leraar gebruiken ze andere
woorden dan met een vriend.”
Kijk op lilianstolk.com
of lees ‘Het zonder woorden boek’.

WIST JE DAT...
... emoji’s 20 jaar geleden zijn ontstaan
in Japan? De Japanner Shigetaka Kurita
ontwierp 176 eenvoudige iconen voor de
mobieltjes van toen.
... er nu al bijna 3.000 verschillende
emoji’s zijn en er nog altijd nieuwe
bijkomen?
... de emoji tears of joy (huilen van
het lachen) wereldwijd de meest
gebruikte is?
... er 70 emoji’s zijn toegevoegd voor
mensen met een beperking?
... het dankzij de toen 15-jarige Rayouf
Alhumedhi is dat er een emoji met
hoofddoek bestaat? Ze kon geen emoji
vinden die op haar leek en diende een
voorstel in bij de ontwikkelaars.
Bron: hijabemoji.org

Het maakt voor je ogen niet zo veel
uit wát je dichtbij bekijkt, maar dát
je dichtbij kijkt. De oplossing? Niet
in het donker een boek lezen of op je
scherm turen en minimaal twee uur
per dag naar buiten. Dankzij het
licht en ver weg kijken houd je je
ogen gezond.

Bron: Safer Internet Day 2019

Bron: Caroline Klaver, hoogleraar
oogheelkunde, in NRC Handelsblad

WIJS tipt!

Hersenvoer
Wist je dat...

… 1 op de 6 jongeren
tussen de 12 en 17 jaar
weleens een cyberdelict
heeft gepleegd, bewust of
onbewust? Denk aan hacken of
het downloaden van films zonder
ervoor te betalen.
Bron: Safer Internet Centre Nederland

Je telefoon is een eindeloze snoepwinkel voor je brein.
In het praktische ‘IK2. De beste versie van jezelf’ beschrijft
hoogleraar neuropsychologie Margriet Sitskoorn hoe je je
hersenen kunt trainen door patronen te doorbreken en
bewust aandacht te geven aan wat jij belangrijk vindt.
Zo voorkom je dat je een speelbal wordt van alle (online)
prikkels en verleidingen.

Andere boeken over bewust mediagebruik:
• ‘Is daar iemand? Hoe de smartphone ons
leven beheerst’ van Wouter van Noort.
• ‘Kleine filosofie van de digitale onthouding’
van Hans Schnitzler.
• ‘Superverslavend’ door Adam Alter.

Met je smartphone naar buiten? Speel dan
eens augmentedreality-spelletjes zoals
Pokémon Go of Ingress
(digitaal landjepik). Met de
app Troovie (troovie.nl)
maak je zelf speurtochten
voor je kind. En het bos
wordt opeens een stuk
spannender met
de app Los in ’t Bos.
Kijk ook op
metjesmartphonehetbosin.nl.

— Tekst: Lotte Boot, Marianne Eggink
— Beeld: Ontwerphaven, Shutterstock
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Een telefoon
voor je verjaardag!

—

5 TIPS VOOR EEN NIEUWE FASE

Tip 1 Maak een lijstje
Bespreek met je kind welke rol de telefoon speelt.
Wat wil hij of zij ermee gaan doen? Maak samen
een lijstje. Wat lijkt hem het leukst? Welke apps wil
hij graag installeren en waarom? Probeer een beeld
te krijgen van zijn verwachtingen en plannen, zodat
je je kind kunt begeleiden waar nodig.

Tip 2 Pas de instellingen aan
Verdiep je in de instellingen van de smartphone.
Zorg bijvoorbeeld dat je als ouder toestemming
moet geven voor het installeren van apps of het
doen van aankopen. Bespreek met je kind of het
zijn accounts op sociale media wil instellen op
‘privé’ of op ‘openbaar’. Wat zijn de consequenties
van die keuze? Bespreek ook de mogelijke kosten
bij het gebruik van data buiten de bundel, het
beveiligen van de telefoon met een toegangscode
en het terugvinden van je telefoon via ‘Zoek mijn
iPhone’ of ‘Find my device’.

Tip 3 M
 aak afspraken

over gedrag

Welk gedrag op sociale media vind je wel en niet
oké? Bespreek dat met je kind. Hoe gedraag je je in
een groepsapp? Welke informatie kun je beter niet
delen? Wat als je kind in aanraking komt met
pestgedrag of onderwerpen waar het nog te jong
voor is? Probeer een aantal concrete voorbeelden
te bedenken (kijk ook eens op mediaopvoeding.nl)
en vertel wat je kind in dit soort gevallen het beste
kan doen.

SMARTPHONECIJFERS

Als je kind voor het eerst een smartphone krijgt,
springt het waarschijnlijk een gat in de lucht. Maar
voor jou als ouder is het vaak even wennen. Hoe
bereid je je kind goed voor? We helpen je op weg.
Tekst: Jeannette Jonker — Beeld: Shutterstock

EXPERTS VERGELIJKEN APPS
OP TELEFOONS VAAK MET
GOKAUTOMATEN

Van de 10-jarigen hebben 2 van de 3
kinderen een eigen smartphone (68%).
Als kinderen 11 jaar zijn, is dat 81%. In
de groep van 13 tot 18 jaar heeft 98%
een eigen smartphone.
Bij kinderen en jongeren is de smartphone het meest gebruikte apparaat.
Meisjes gebruiken hun telefoon iets
meer dan jongens (74% tegenover
68%).
WhatsApp is de meest gebruikte app
als het gaat om sociale media
(91% van alle kinderen heeft die app).
Bron: Monitor Jeugd en Media

Tip 4

Toon interesse

Toon interesse in de online activiteiten van je kind.
Vraag regelmatig naar zijn of haar belevenissen op
sociale media. Waren er leuke berichtjes? Houd
het gezellig en vraag eventueel of je een keer mag
meekijken. Onderwerp je kind niet aan een
kruisverhoor, maar zorg voor een open sfeer waarin
het graag dingen met je deelt.

Tip 5 Stel grenzen
Maak duidelijke afspraken over schermtijd en leg
uit waarom je deze regels belangrijk vindt. Spreek
bijvoorbeeld een vaste tijd af waarop je kind zijn
telefoon ’s avonds weglegt. Experts vergelijken
apps op telefoons vaak met gokautomaten. Ze zijn
namelijk zo ontworpen dat je er zo veel mogelijk
tijd op wilt doorbrengen. Kinderen moeten leren
omgaan met die non-stop verleiding en een balans
vinden tussen tijd mét en zónder telefoon.
Duidelijke regels kunnen hierbij helpen.
Bronnen: mediaopvoeding.nl, veiliginternetten.nl/themes/mobiel,
mediawijsheid.nl/voor-ouders

WIST JE DAT…

APPS VOOR OUDERS

... 8 van de 10 ouders 1 of meerdere
voorzorgsmaatregelen hebben
genomen om hun kind (online) in de
gaten te kunnen houden? Het vaakst
kijken ouders mee op sociale media of
via de telefoon van het kind. Ook het
goed instellen van privacy-, downloaden reclame-instellingen scoort hoog.

Er zijn allerlei apps die je kunnen
helpen het schermgebruik van je kind
te monitoren en grenzen te stellen.
Kidslox (kidslox.com/nl) en Qustodio
(qustodio.com/en/) bieden
bijvoorbeeld ouderlijk toezicht. UnGlue
(unglue.com) helpt je kind balans te
houden. Ook hebben alle smartphones
een onderdeel ‘schermtijd’ dat inzicht
geeft in schermgebruik. Ga op je
telefoon naar instellingen > schermtijd
(of screentime).

Bron: Safer Internet Centre Nederland

manonvandenheuvel.com

— Tekst: Hester Otter — Fotografie: An-Sofie Kesteleyn
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WIJS tipt!

— Tekst: Gemma Steeman — Illustraties: Ontwerphaven

“I

k krijg veel reacties van mensen die
zelf in een rolstoel zitten. Op mijn
video over het regelen van assistentie
bij een vliegreis bedankten ze me: ‘Ik wist
helemaal niet dat dit kon!’ Dat maakt me
superblij.
Laatst maakte ik samen met mijn vriend een
vlog met de titel: ‘Hoe is het om een relatie te
hebben met iemand in een rolstoel?’ De vragen
stroomden binnen! De grappigste vraag:
‘Wordt er weleens met je vriend geflirt, omdat
ze denken dat hij je begeleider is?’ Als we een
vraag zouden krijgen over seks, zouden we die
ook beantwoorden. Door open te zijn, kan ik
andere mensen in een rolstoel helpen.
Sinds vorig jaar maak ik als ambassadeur van
de Zonnebloem elke maand een video over de
rolstoelvriendelijkheid van attracties. Van de
Efteling tot het Rijksmuseum. Ik deel dan
alles: van een te hoge kassa tot een te klein
invalidetoilet. Laatst bleef ik in een museum
met mijn elektrische rolstoel hangen achter
een tapijt. Dan pak ik mijn camera. Dankzij
de Facebookpagina van de Zonnebloem worden mijn video’s soms wel 50.000 keer bekeken!
Ik vind dat natuurlijk heel gaaf, maar ik ben
er niet altijd mee bezig. Alleen ’s ochtends
en ’s avonds. Want ik moet ook op mijn energieniveau letten. Mijn gezondheid is belangrijker dan de statistieken van Facebook of
YouTube.”

Jong geleerd is
oud gedaan. Da
t geldt
zeker ook voor
het verstandig
omgaan
met media. Als
ouder kun je je
kind al van
jongs af aan he
t goede voorbe
eld geven.
Afspraken mak
en gaat makke
lijker als
kinderen weten
hoe er binnen he
t gezin
wordt omgega
an met media.
Wacht dus
niet tot je kind
zijn eerste spel
computer
of smartphone
heeft!

‘Ik word superblij
van de reacties
op mijn vlogs’

Hoe ga je als gezin om met digitale media? En hoe maak je goede
afspraken waar iedereen zich prettig bij voelt en ook echt aan
houdt? Lees deze gesprekstips, maak jullie eigen digideal en
hang de poster aan de muur. O ja, de deal geldt ook voor ouders!

Manon (28) belandde op haar 5e, na een autoongeluk, in een rolstoel. Ze vlogt over het leven
met een beperking. Haar video’s worden soms
wel 50.000 keer bekeken.

Doe de digideal!

Het is de droom van veel jonge mensen: een beroemde
YouTuber of influencer worden. Sommigen doen dat
door sociale media in te zetten voor een goed doel.
Vier mediamakers met een missie aan het woord.

7 tips voor het samen maken van goede afspraken

YouTubers met een missie

Wanneer even geen scherm?
Over de juiste hoeveelheid schermtijd zijn de
meningen sterk verdeeld. Maak daarom liever afspraken over de momenten waarop jullie even géén
media gebruiken. Gaan (sociale) media goed samen
met huiswerk? Wat spreken jullie af over appen op de
fiets en in de auto? Mag je op je telefoon tijdens het
avondeten? En wat als er bezoek is? Veel jongeren
krijgen te weinig nachtrust door schermgebruik in de
avond, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Spreek
eens af een week lang ’s avonds geen telefoon te
gebruiken. Hoe ervaart iedereen dat? Voelt het beter?

Download deze Digideal poster hier!

Digideal
Dit is de digideal van ........................................................................................................................................................................
Deal 1: Schermregels

(Hoe lang achter elkaar? Wanneer niet? Met welk device? Waar in huis met en zonder? Etc.)
...............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................

Deal 2: Kijken en spelen

(Welke fi lmpjes kijk je en welke niet? Welke games speel je? Met wie speel je online? Etc.)
...............................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

Deal 3: Privacy

(Mag je altijd in elkaars telefoon kijken? Taggen jullie elkaar wel of niet? Welke foto’s delen
jullie online? Etc.)
...............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

Deal 4: Samen

(Wat doe je wel en niet op de familie-app? Waar kijken jullie samen naar? Welke online
ervaringen deel je? Etc.)
...............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

Deal 5: Veiligheid

(Hoe bescherm je je wachtwoord? Mag je online geld uitgeven? Wat spreek je af over openbare
wifi ? Etc.)
...............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

DATUM & PLAATS

HANDTEKENING KIND(EREN)

HANDTEKENING OUDER(S)/VERZORGER(S)

Maak samen
met jouw gezin
een digideal
Je kunt gebruikmaken van
de gesprekstips op deze
poster, maar voeg ook
gerust je eigen deals toe!
Het werkt het beste
wanneer kind
én ouder/verzorger
de digideal samen
invullen!
Deze poster is ook
te downloaden op

vodafoneziggo.nl/wijs.
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WIJS tipt!

Hoe gedraag je je online?
Welke normen en waarden vinden jullie als
gezin belangrijk? Wanneer gaat online gedrag te ver?
Bedenk concrete situaties: een ruzie in de appgroep
van de klas, een vechtpartijtje op het schoolplein
– dat wordt gefi lmd door omstanders – of haatreacties onder de YouTube-video van een klasgenoot.
Wat als je zo’n vechtfi lmpje of meme (spreek uit:

3

##?

Wat weet je over veiligheid?
Wat weten jullie over online veiligheid, en wat
kunnen jullie van elkaar leren? Hoe bescherm je je
wachtwoorden? Wat doen jullie om te voorkomen
dat je slachtoffer wordt van een hacker of identiteitsfraude? Welke afspraken maken jullie over het
gebruik van openbare wifi ? Weet iedereen hoe je een
phishingmail kunt herkennen? Lees meer op
veiliginternetten.nl en maak duidelijke afspraken.

5

Wat vind je van online geld uitgeven?
Hoe herken je een beveiligde verbinding als je
webwinkelt, en wat spreken jullie af over bankieren
via openbare wifi ? Mag er geld worden uitgegeven
aan in-app aankopen? En zo ja, hoeveel? De meeste
ouders spreken met hun kinderen af dat die het eerst
vragen voordat ze iets mogen kopen. Maar wat doe
je als je per ongeluk op ‘kopen’ hebt geklikt?

4

Kijk ook eens op hoezomediawijs.nl/onlineomgangsvormen.

%!

Waar kijk je naar?
Er staan iedere dag nieuwe apps of fi lmpjes
online. Maar hoe maak je daaruit een goede keuze?
Ongeschikte media kunnen beangstigend of
verwarrend zijn, bijvoorbeeld door geweld, scheldwoorden of seksuele beelden waar je kind nog niet
aan toe is. Het is dus belangrijk om te kiezen voor
goede inhoud. Spreek bijvoorbeeld af dat jullie de
leeftijdsaanduidingen van De Kijkwijzer voor fi lms
en tv-series en PEGI voor games serieus nemen.

7

Hoe zorg je voor
een positief zelfbeeld?
Sociale media hebben impact op het zelfbeeld van
kinderen. Dat kan positief uitpakken (je kunt er jezelf
uiten), maar ook negatief. Wat leren jullie elkaar over
‘het perfecte plaatje’? Hoeveel waarde hecht je kind
aan tags op de juiste plek of het aantal volgers? Hoe
denken jullie binnen het gezin over sexy foto’s om
likes te krijgen? Of over het gebruik van fi lters voordat
je een foto post? Praat erover, stel vooral ook vragen
(‘Wat is een oogtag?’) en je komt meer te weten over
de online belevingswereld van je kind.

6

Wist je dat...
rla nders ouder
… 886 du izend Nede
oit internet
da n 12 jaa r nog no

hebben gebr ui kt?
Bron: CBS

se werknemers
… 1 op de 3 Nederla nd
dig ita le ken nis
zeg t niet over de juiste
sch ikken om
en vaard igheden te be

ook in de toekomst
succesvol te zijn?
Bron: Salesforce

n
nepnieuws verspreide
op Facebook?

derzoek blijkt
… uit Ameri kaans on
t vaakst
dat 65-plussers he

es
Bron: Science Advanc

61% van de jongeren
(13-18 jaar) beseft
niet dat vloggers op
YouTube worden
betaald uit de reclameinkomsten van het
videoplatform.

Bron: Kantar Public

— Tekst: Lotte Boot, Marianne Eggink

— Beeld: Ontwerphaven, Shutterstock

…een algoritme?

Een instructie voor de computer die bepaalt wat je te
zien krijgt en wat niet, op basis van verzamelde data. Zo
krijg je op basis van jouw kijkgedrag series aanbevolen
op Netflix, of een persoonlijke timeline op Facebook.

… een filter bubble?

Een informatieluchtbel die veroorzaakt wordt
door een algoritme. Op basis van je eerdere
klikgedrag en zoekgeschiedenis krijg je alleen
nog informatie te zien die overeenkomt met
jouw standpunten. Zo kom je niet meer in
aanraking met andersdenkenden en krijg je
een vertekend beeld van de werkelijkheid.

…internet of things?

Steeds meer apparaten, bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten of speelgoed, zijn verbonden
met internet. Denk aan je verwarming die je onderweg
naar huis aanzet met je telefoon, of een beveiligingscamera die bij onraad zelf de alarmcentrale belt.

ine.nl
Tip: kijk op welkomonl
voor ouderen.
ma
ram
rog
lesp
een
r
voo

…kunstmatige intelligentie?

Ook wel artificial intelligence (AI). Volgens wetenschappers dé ontwikkeling van de komende jaren. Het vermogen van computers om zelfstandig problemen op te
lossen, door het herkennen van patronen in grote hoeveelheden data. Daar passen ze hun gedrag op aan.
Denk aan Siri op je telefoon of aan zelfrijdende auto’s.
Bron: Kennisnet Technologiekompas 2019-2020

—

miem) niet zelf hebt gemaakt, maar wel doorstuurt?
Vraag je kind eens naar voorbeelden van grappige
memes. Waar ligt de grens? Duidelijke afspraken
geven je kind houvast.

S

Hoe bewaak je je privacy?
Tot een jaar of 10 accepteert een kind dat jij
bepaalt wat mag en wat niet, maar pubers zoeken
graag de grenzen op. Zij hebben meer behoefte aan
privacy, ook online. Mag je als ouder in de telefoon
van je kind kijken? Wat spreken jullie af over het
posten en taggen van elkaar in foto’s of video’s?
En wat doen jullie om je eigen privacy online te
beschermen? Doorloop ook samen de privacyinstellingen van je accounts en maak daarbij
afspraken over het delen van je echte naam en
e-mailadres.

IJ
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Wat is ook alweer…
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Koen Schobbers (26) was professioneel eSporter,
dat is iemand die meedoet aan gamecompetities.
Tegenwoordig geeft hij workshops over bewust gamen
aan ouders en kinderen. Leert je kind eigenlijk iets
van gamen? En hoe ga je om met een kind dat het
liefst de hele dag gamet? Koen geeft tips.
— Tekst: Marianne Eggink — Fotografie: Stijn Boerboom, Shutterstock

edereen speelt weleens een
spelletje. Hoe heb jij daar je
beroep van gemaakt?

Professioneel gamer Koen Schobbers

‘Sta jij al bij je gamende
kind langs de lijn?’

“Ik wilde als kind autocoureur
worden, maar dat was geen optie.
Dus kreeg ik van mijn vader het
racespelletje Trackmania. Ik was meteen verkocht! Het was net een achtbaan waarin ik rondreed. Na veel oefenen en deelnemen aan
wedstrijden met een Duits amateurteam, werd ik
opgemerkt door een professioneel team.
Ik was 15 en kreeg ineens een meertalig contract
voor mijn neus. We hebben het thuis met elkaar
goed doorgelezen en toen zei mijn moeder:
‘Prima, maar als je cijfers eronder lijden, moet je
stoppen.’ Dat was niet gemakkelijk, maar ik heb
me er altijd aan gehouden. Zelfs toen ik geneeskunde ging studeren. Ik trainde veel, speelde
internationale wedstrijden. Tegenwoordig geef ik
vooral workshops over bewust gamen aan ouders
en kinderen.”

Hoe komt het dat gamen vaak een slechte
naam heeft? Soms zitten ouders echt met
de handen in het haar.
“Als ouder weet je niet altijd wat je kind in een
game doet en in het nieuws hoor je alleen de
negatieve dingen. Logisch dat je je zorgen maakt.
Balans ís ook heel belangrijk. Maar vergelijk het
eens met hobby’s als voetbal. Daar sta je als ouder
enthousiast langs de lijn, of je vraagt je kind
achteraf hoe de wedstrijd was. Bij gamen is dat
anders. Een ouder roept naar boven dat het eten
klaar is, het kind speelt nog een kwartier door op

GAMEN IS GOED VOOR JE
ZELFVERTROUWEN EN LEERT
JE OMGAAN MET FALEN

W
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IK HEB NU NIET ALLEEN
VRIENDEN VAN SCHOOL, MAAR
OOK VEEL GAMEVRIENDEN
de Playstation omdat het middenin een potje zit.
Dat vindt die ouder irritant, terwijl die zelf ook
niet middenin een film zou willen stoppen. Mijn
advies: ga niet op dat moment vanuit ergernis een
gesprek aan over gamen, maar juist op een ander
moment, vanuit interesse.”

Van voetbal word je fitter en leer je in een
team spelen. Heeft gamen ook voordelen?
“Jazeker! Je wordt beter in multitasken, het stellen
van doelen, oplossen van problemen en samenwerken in een team. Ook bevordert gamen je
creativiteit. Iets bereiken in een game is goed voor
je zelfvertrouwen, verlies leert je omgaan met
falen. Gamen verbetert je oog-handcoördinatie
en ruimtelijk inzicht. Maar het belangrijkste is
voor mij toch het plezier dat ik eruit haal, de
competitie en vooral de sociale contacten.”

Maak je veel vrienden tijdens het gamen?

Zou je andere ouders dit ook aanraden?

“Ja. Trackmania was de eerste online multiplayer
game die ik speelde: boven de raceauto’s stonden
onze namen en er was een chatschermpje waarop
we met elkaar konden praten. ‘GG!’, zeiden we na
een potje. ‘Good game! ’ Later ging ik over op
voicechat via mijn headset. Daarmee kun je snel
communiceren tijdens een wedstrijd, en er wordt
veel gekletst en gelachen.
Bij evenementen en wedstrijden ontmoette ik
teamleden en vrienden die ik online had leren
kennen. Nu heb ik naast mijn vaste vriendengroepje van school veel gamevrienden. Ook
zakelijk heb ik zo een netwerk opgebouwd.”

“Dat ligt aan de band met je kind. Probeer eerst
eens wat meer te weten te komen over het spel
– bijvoorbeeld via YouTube – of speel een potje
mee. Ben je boos over het gamegedrag? Kom dan
eerst tot rust. Anders zet je kind de hakken alleen
maar meer in het zand en zoekt het een uitlaatklep: nog meer gamen.
Ik heb een model ontworpen voor ouders en
kinderen dat draait om de balans tussen slaap,
studie, sport, sociaal leven en spel. Spel mag de
andere factoren niet negatief beïnvloeden, dan is
er wat aan de hand. Stel jezelf de vraag: wat doet
gamen met mijn kind? Komt je kind er ontspannen
en vrolijk uit? Daar kun je veel uit opmaken.”

Hoe gingen je ouders ermee om dat je
online contacten had?
“Mijn vader wilde dat Duitse team eerst zelf even
spreken, via de voicechat. Ook later, naarmate ik
vaker vertelde over mijn gamevrienden, vroeg hij
ze soms via mijn headset hoe het met ze ging, of
hij maakte een grapje met ze.”

STEL JEZELF EENS DE
VRAAG: WAT DOET
GAMEN MET MIJN KIND?

HOEVEEL GAMEN IS GEZOND?
Ook als je kind veel gamet, is het belangrijk
dit niet te snel als verslaving te betitelen.
Soms zijn games juist een uitweg voor
andere problemen, zoals een depressie of
stress op school. Het scherm biedt dan
troost. Let vooral op als je kind:
• ... blijft gamen, ondanks negatieve effecten op de lichamelijke en mentale
gezondheid, sociale contacten, school of
werk.
• ... weinig controle heeft over hoe lang hij
of zij gamet.
• ... veel meer met gamen bezig is dan met
andere dagelijkse activiteiten.
Bron: Bureau Jeugd & Media

SPEEL ELKAARS
FAVORIETE GAME!
Koen maakte een les over verantwoord
gamen voor Online Masters, een gratis
online lesprogramma voor scholen. De les
bevat ook een leuke thuisopdracht.
Daarvoor ga je samen met je kind in
gesprek over gamen en spelen jij en je kind
zelfs elkaars favoriete game (een ouderwets
bordspel mag ook)!
Tip: wijs de leraar van je kind eens op deze
les, misschien doet school dan wel mee!
Lees meer op online-masters.nl.

Lees meer op koenschobbers.nl of volg Koen op Instagram via
@koenznl. Koen werkt ook aan een boek. ‘Het gamende kind’
verschijnt in het voorjaar van 2020.

WIJS tipt!
Verdiep je in de favoriete game van
je kind en in
de effecten van gamen.
1. Blijf positief in de gesprekken
met je kind, zodat
het zich vrij en veilig voelt.
2. Stel grenzen door afspraken te
maken.
Begin daar al vroeg mee. Geef je
kind ook zelf
inspraak. Hoe lang, hoe vaak en op
welke tijdstippen
mag het gamen?
3. Beloon positief gedrag. Als er
vaak discussie ontstaat
over gamen, vergeet je weleens ook
het positieve te
benoemen.
4. Wees je bewust van je voorbee
ldfunctie. Kinderen
kopiëren jouw gedrag. Zit daarom
niet te lang achter
de computer en kijk niet voortdu
rend op je telefoon.
5. Bespreek ook de risico’s van gam
en. Bedenk samen
hoe je kind problemen kan voorkom
en.
Lees meer op gameninfo.nl en
mediawijsheid.nl/gamen.
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Van 0 tot 24/7
HOE DOEN ZIJ HET?
Drie gezinnen over hun schermtijdregels

Harro (45, systeembeheerder),
Jennifer (43, cateringmanager), Noah (16, 1e jaar cios),
Quinten (13, 2 havo) en Milan (3, peuterschool)

arro: “Onze opvoedstijl is behoorlijk
vrij. Toen Noah en Quinten jonger
waren, zaten we er meer bovenop. We
hebben ze uitgelegd waar ze online op
bedacht moeten zijn en we stuurden bij
als het nodig was.”
Quinten: “We hebben bijna geen regels.
Dat is heel relaxt, maar ik weet eigenlijk niet of dat goed
is. Misschien zitten we soms wel iets te veel op onze
telefoon, en ook tot te laat in de avond.”
Harro: “We hebben wel een paar regels, hoor. Tijdens het
eten leggen we alle schermen weg. Dat moment is echt
voor het gezin. Als je met elkaar praat, leg je je mobiel ook
weg. Daar houdt iedereen zich aan. Ik heb gezegd dat ze
hun telefoons niet mee naar bed moeten nemen. Alleen
vind ik er soms toch een onder hun kussen.”
Quinten: “Ik probeer mijn telefoon ’s nachts wel op mijn
bureau te leggen. Als ik moe word, leg ik hem weg, maar
ik val weleens in slaap met het toestel nog in mijn
hand.”
Harro: “Ze hebben geen tijdslimiet, al zeggen we er wel
wat van als hun gedrag extreme vormen aanneemt.
Maar ja, 95 procent van hun leven speelt zich af op dat
apparaat. Praten met vrienden, huiswerk maken,
afspreken voor voetbal: ze doen er alles op. Ik herken
dat wel, mijn vrouw en ik zijn ook veel online voor ons
werk. Al ben ik in huis degene die zijn telefoon het
minst gebruikt. Ik leg hem ’s avonds ook vaak bewust
weg. Anders ga ik toch steeds kijken.”
Quinten: “Ik leg mijn telefoon soms wel weg als ik moet
leren, dan kan ik me beter concentreren.”
Harro: “We hebben allemaal onze notificaties uitstaan,
maar mijn zoons zien alle berichtjes toch wel binnenkomen, want ze zijn de hele tijd online.”
Quinten: “Mijn telefoon gebruik ik vooral voor sociale
media. Soms speel ik ook nog FIFA op de Playstation,
samen met mijn broer of vrienden.”
Harro: “Toen ze kleiner waren, speelde ik weleens mee,
maar nu willen ze dat niet meer. Dan gaat hun high
score eraan. Ze spelen inmiddels een soort hogeschoolvoetbal en ik mag alleen nog maar kijken. Haha.”
— Tekst: Jeannette Jonker — Fotografie: Marije Kuiper

Het is heel
relaxt dat we
nauwelijks
regels hebben

W
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SURVIVALGIDS VOOR OUDERS

Sexting, grooming,
online pesten en andere
digitale valkuilen

1
e dochter wil meedoen
aan een CHALLENGE waarvoor
ze haar lange haren moet afknippen om vervolgens het stekelige bewijs
op YouTube te tonen.
Ai, groepsdruk is lastig voor tieners. Of wil je
dochter gewoon nieuwe dingen uitproberen?!
Vraag haar of ze wel ‘nee’ durft te zeggen. Wil ze
echt haar haren kort? Maak er dan een gezellige
middag van bij een goede kapper!
Lees meer op internetchallenges.nl.

2

Je zoon heeft een DICKPIC
van zichzelf gestuurd
naar een klasgenoot.
Leg uit wat de risico’s zijn,
bijvoorbeeld dat de foto kan worden
verspreid. Dat is pas echt vervelend.
Doorsturen zonder toestemming kan
bovendien strafbaar zijn. Ook belangrijk in
het gesprek: was de foto wel gewenst?
Stel je vraag op mediaopvoeding.nl.

5
Je zoon chat op Fortnite met
iemand die hij niet
kent en nu wil hij met diegene
AFSPREKEN.
Leg uit dat mensen zich online
anders kunnen voordoen dan ze zijn.
Misschien zijn ze uit op grooming;
het benaderen van kinderen voor
seksueel contact. Toch
afspreken? Kies een drukke
plek uit en ga mee.

Laat je kind eens
ondersteboven
gamen of appen

Lees meer op helpwanted.nl.

Een sexy selfie die de hele school rondgaat, spam in
de groepsapp of gehackt worden dankzij openbare wifi. Via
(sociale) media komen je kinderen met van alles in aanraking,
ook met de minder leuke dingen. Waar moet je als ouder op
letten wanneer je je kind ‘loslaat’ in de digitale wereld? Met deze
survivalgids bereiken jij en je kinderen veilig de eindbestemming.
Tekst: Gemma Steeman — Illustraties: Lobke van Aar

3
Je kind heeft de BOZE LERAAR
gefilmd en dat op YouTube gezet.
Soms snap je niets van hun online
gedrag. Juist daarom horen kinderen
graag van hun ouders hoe ze zich het
beste kunnen gedragen op sociale
media. Ze vertrouwen op jouw
levenservaring, meer dan op die
van hun vrienden.
Bron: Vanzelf Mediawijs? 2017

4
Je maakt je grote zorgen. Wat als je kind een
appnek, een SWIPEDUIM, een gamebochel,
of een iPad-pols krijgt?!
Laat je kind eens ondersteboven gamen of appen,
of in buikligging op de bank en dan weer rechtop aan
tafel met de voeten op de grond.
Afwisselen van houding is erg belangrijk.
Lees meer op hoezomediawijs.nl.
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Je zoon baalt omdat hij maar 12 LIKES kreeg op zijn geposte selfie.
Op sociale media worden pubers omringd door mooie, perfecte lichamen
van mensen met een heel leuk leven. Logisch dat ze daar onzeker van worden.
Praat over de relatie tussen foto’s en eigenwaarde. Wat zeggen die likes eigenlijk?
Welke foto’s vindt hij zelf mooi? En is het erg als die minder likes opleveren?

Je vermoedt dat je dochter via
internet wordt GEPEST.
Vraag je dochter of haar vriendinnen
weleens iets vervelends hebben mee
gemaakt online. Praten over een ander
kan neutraler en gemakkelijker zijn.

Op mediaopvoeding.nl kun je advies inwinnen over het geven van zelfvertrouwen.
Of kijk op digidope.anderzorg.nl voor een experiment over de invloed van
Instagram op ons zelfvertrouwen.

Op pestweb.nl kunnen kinderen hun verhaal kwijt.

J

7

Je zoon is alweer door zijn maandelijkse DATABUNDEL heen.
Gelukkig is er overal gratis wifi; op school, op het
terras en in de trein. Toch? Beter van niet, want daar
maken ook hackers dankbaar gebruik van!
Dus zorg toch maar dat hij veilig kan internetten via
zijn databundel en maak voor de volgende keer
duidelijke afspraken over dit soort kosten.
Kijk voor tips op veiliginternetten.nl.

Je wordt online gechanteerd doordat
je puber op een advertentie heeft
geklikt waarmee hij een
GLOEDNIEUWE XBOX kon winnen.
Laten we hopen dat je een back-up hebt
gemaakt! Betaal nooit, installeer je
computer opnieuw en doe aangifte
bij de politie.

Kinderen
vertrouwen op jouw
levenservaring

De SPEELGOEDROBOT
van je dochter slaat
plotseling vunzige taal uit.
Speelgoed bomvol technologie
kan erg uitdagend zijn, maar
sluit je ogen niet voor de risico’s.

Kijk ook eens op vraaghetdepolitie.nl.

Ook hackers maken
dankbaar gebruik
van openbare wifi!

Bekijk de checklist op
mediawijsheid.nl/connectedtoys.

M

9
8
Je krijgt een rekening van €300 EURO
van je creditcardmaatschappij.
Heeft je kind per ongeluk in-app aankopen
gedaan? Bij iTunes kun je binnen 14 dagen geld
terugvragen, maar bij veel online games is het
lastiger. Schakel in-app aankopen uit en sla je
creditcardgegevens nooit op in je browser.

L

De telefoon van je dochter
blijft maar BLIEPEN.
Veel kinderen ergeren zich aan spammen via
WhatsApp, maar ze doen er zelf ook aan mee.
Vraag je dochter in haar eigen woorden uit te
leggen wat ze er irritant aan vindt. Ze is prima in
staat om vervolgens afspraken daarover te maken
met haar klas of vrienden.

Je kind heeft het WACHTWOORD van een klasgenootje
ontfutseld en daarna alle foto’s verwijderd.
Wist je dat het verboden is om in te loggen op het account van
iemand anders? Het was misschien een grapje, maar het grenst aan
pesten en het kan je zelfs een strafblad opleveren. Praat met je kind
over waar de grens ligt tussen goed en fout, en bespreek de
gevolgen die zoiets kan hebben voor het slachtoffer.
Test je kennis over internetveiligheid op

Meer over netiquette lees je op mediawijsheid.nl/
onlineomgangsvormen.

Zoek op ‘Beveilig je in-app aankopen’
op consumentenbond.nl.

VOOR OUDERS
Wist je dat platformen zoals Facebook en Instagram
een ‘voor ouders’-gedeelte op hun website hebben?
Kijk eens op facebook.com/safety/parents en help.instagram.com.

alertonline.nl/cyberskillstest.

HULPLIJNEN
Gaat het toch mis? Laat je kind weten
dat het altijd bij jou terecht kan.
Op kindertelefoon.nl, vraaghetdepolitie.nl
of meldknop.nl kun je ook hulp krijgen.

ADVERTORIAL

Digitaal leven

steunen we
scholen bij het
aanleren van

digitale vaardigheden bij kinde
ren, zodat we hun kansen voor
de toekomst helpen vergroten.
En maken we senioren zelf
redzamer door ze kennis te
laten maken met de mogelijk

Tijdens de Experience Days laten we
jongeren spelenderwijs kennismaken met
technologie. Scholieren uit groep 7 en 8 van
het basisonderwijs en de eerste klassen van het
voortgezet onderwijs volgen workshops van
medewerkers, die hen onder meer leren programme
ren en ‘kabelstrippen’ – met een speciale tang een kabel
ontdoen van zijn plastic omhulsel. In het Experience Center
in Utrecht gaan jongeren tijdens de workshop Safe & Social
in gesprek over hun online leven: hoe gaan ze daar met
elkaar om, wat is hun balans tussen online en offline en hoe
bewaken ze hun online privacy? VodafoneZiggo werkt hierin
samen met JINC, een organisatie die zorgt dat deze kinde
ren meer inzicht krijgen in de arbeidsmarkt én in hun eigen
talenten. Elke maand ontvangen we 200 leerlingen op
7 locaties.
Zoek op vodafoneziggo.nl naar ‘Experience Days’.

Ex

D

aarom onder

Met het gratis interactieve les
programma Online Masters vergroten
kinderen hun digitale vaardigheden.
In Online Masters nemen verschillende
masters uit het vak de leerlingen aan de hand van
video’s mee in hun wereld. Vervolgens gaan ze met
elkaar in gesprek en doen ze diverse opdrachten. Het
lesprogramma is bestemd voor de bovenbouw van het
basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet
onderwijs. Online Masters betrekt ook ouders bij de lesstof
door thuisopdrachten mee te geven. Het lesprogramma is
ontwikkeld door VodafoneZiggo met medewerking van
Netwerk Mediawijsheid en ECP/veiliginternetten.nl.
Met Online Masters willen we jaarlijks 200.000 leerlingen
bereiken.
Lees meer op online-masters.nl.

M On
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te e
rs

We willen dat iedereen
kan deelnemen aan
de digitale samenleving.

p
D e ri
ay en
s ce

volgens VodafoneZiggo

de balans tussen de kansen die
digitalisering biedt en de keer
zijde ervan. We stimuleren
families dan ook bewust om te
gaan met digitale media.
We willen dat digitale media
het leven van ons allemaal op
een positieve manier verrijken.
Dit is hoe we daaraan ons
steentje bijdragen.

Welkom Online is een gratis online
lesprogramma en heeft tot doel
mensen kennis te laten maken met de
mogelijkheden van internet en ze digitaal
zelfredzaam te maken. De deelnemers ont
wikkelen digitale vaardigheden die nodig zijn voor
het dagelijks leven, maar kunnen bijvoorbeeld ook meer
contact krijgen met vrienden en familie. Zo zijn ze beter in
staat deel te nemen aan de maatschappij. Welkom Online
is bedoeld voor 65-plussers, maar ook anderen die zelden
of nooit online zijn geweest kunnen deelnemen.
Welkom Online bestaat uit 4 lessen: Je dagelijkse leven, Je
actieve leven, Je sociale leven en Je gezonde leven.
Een deelnemer doorloopt samen met een begeleider in
6 tot 12 weken het lesprogramma. Iedereen kan een
begeleider zijn: studenten, kinderen, kleinkinderen,
vrijwilligers of anderen uit de omgeving van de deelnemer.
Er is een uitgebreide handleiding voor de begeleider.
Lees meer op welkomonline.nl.

Met behulp van technologie willen
we mensen in staat stellen actief deel te
nemen aan het leven. Daarom stellen we
samen met Stichting Kind en Ziekenhuis gratis
AV1-robots beschikbaar aan kinderen met een
langdurige ziekte. Via deze robot kunnen zij in contact
blijven met school, vrienden en familie en virtueel
meedoen aan sociale activiteiten.
Lees meer op mijn-bondgenoot.nl.
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Ook besteden we aandacht aan

W
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heden van internet.
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Opvoeden in tijden van internet

‘Hebben ze
hier wifi?!’

Pubers opvoeden is een uitdaging, weet elke ouder. Dat ze
vergroeid zijn met hun smartphone en dat wifi een eerste
levensbehoefte is, maakt het er ook niet altijd simpeler op.
Maar met een beetje humor kom je een heel eind, bewijst Saskia
Smith, moeder van twee pubers van 17 en 14 en oprichter van
Tishiergeenhotel.nl, een online platform voor puberouders.
— Tekst: Saskia Smith — Fotografie: Shutterstock en Ester Gebuis

en paar jaar geleden reden we naar een
allerschattigst Bretons huisje aan de Franse
kust. Eenmaal gearriveerd bleek er geen
internet te zijn. Dat waren we vergeten te
checken. De jongste puber liet zich, met
gevoel voor drama, huilend op de bank vallen. De oudste
bromde dat dit nu al de vre-se-lijk-ste vakantie ever zou
worden!

als ouders zelf ook. Maar nu moesten we er in onze
opvoeding iets mee. Vond ik het oké dat mijn pubers die
eerste dagen stampvoetend en schuimbekkend in dat
idyllische vakantiehuisje rondliepen? Nee, ik vond het
vreselijk. En belachelijk. Maar tegelijkertijd wist ik: dit is
hun wereld, dus we kunnen er als ouders maar beter mee
leren omgaan.

Welkom in het digitale tijdperk. Voor het eerst realiseerden
we ons dat de wereld van onze kinderen aan het veranderen
was. Natuurlijk appen, mailen, facebooken en netflixen we

Het lastige van digitaal opvoeden is dat we niet kunnen
afkijken hoe onze ouders dat deden. We moeten dus zelf het
wiel uitvinden. Dat gaat met vallen en opstaan. In het begin
legden we een aantal spelregels vast: hoe lang de kinderen
online mochten, welke apps ze wel en niet mochten gebruiken. En dat wij als ouders het recht hadden ze te controleren
op wat ze online uitspookten en met wie. Ik geloof er namelijk niet in dat het vanzelf wel goed komt wanneer je ze een
telefoon geeft. Een kind dat leert fietsen, houd je ook eerst

DE JONGSTE PUBER LIET ZICH,
MET GEVOEL VOOR DRAMA,
HUILEND OP DE BANK VALLEN

Met vallen en opstaan
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aan een armpje vast. Daarna kun je het steeds een beetje
meer loslaten. Je loopt mee, coacht en corrigeert. In de
digitale wereld hebben ze dat evengoed nodig.
Mijn pubers moesten bijvoorbeeld leren dat dat online
pesten net zo erg is als offline pesten. Dat niet iedereen
zit te wachten op doorstuurapps (de kettingbrieven van
vroeger, zeg maar). Of dat zíj misschien wel hard kunnen
lachen wanneer ze typen dat iemand op een trol lijkt,
maar dat de ontvanger daar niet per definitie de grap van
inziet, met alle gevolgen van dien. Zo maakte mijn puber
een grap in de groepsapp van de klas die anderen niet
leuk vonden, waarop ruzie ontstond en er kinderen in en
uit de groepsapp werden gegooid.
Tegen de tijd dat we doorhadden dat het oorlog was, waren
we bijna te laat om alles nog in redelijkheid terug te draaien. Wij ouders leerden dat we soms achter de feiten aan
lopen, ook al staan we er met onze neus bovenop. Mijn
pubers leerden de harde kant kennen van sociale media.
En ze leerden dat erover praten, zowel met de betrokken
kinderen als je ouders, belangrijk is.

Vertrouwen
Tegelijkertijd leerden we met elkaar ook de mooie kant
van die digitale wereld kennen. Nieuwe vrienden die ze
maakten via Instagram bleken offline net zo leuk te zijn.
Wilden ze gitaar leren spelen? Dan kon dat gewoon via
YouTube. En als ze hun huiswerkvraag stelden in de
groepsapp, kregen ze zomaar gratis bijles van mede
leerlingen.

Saskia Smith is samen met
Martine de Vente oprichter van
Tishiergeenhotel.nl, een populair
online platform voor puberouders.
Inmiddels is er ook een boek (‘Tis hier
geen hotel: het leukste boek voor
ouders met een puber’) en vanaf
september 2019 een toneelstuk dat
gebaseerd is op de — vaak grappige —
ervaringen op het platform.

Maar de belangrijkste les die we leerden, is dat we vertrouwen kunnen hebben. In zowel die nieuwe digitale
wereld als in hoe onze pubers het aanpakken. Ze doen
het namelijk best goed. Ze houden zich aan de regels en
wij respecteren hun privacy door niet meer alles te
(willen) controleren. Als ik vind dat ze te veel met hun
puberneusjes op hun scherm zitten, dreig ik gewoon met
het uitzetten van de wifi. Waar mijn pubers dan weer
hard om moeten lachen, omdat ze weten dat ik dat toch
niet doe. Dat zou namelijk betekenen dat ik zelf óók mijn
telefoon moet wegleggen.
En dat kan ik, volgens mijn pubers, echt niet.
O, en dat Bretonse huisje? Dat werd, grappig genoeg, een
van onze leukste vakanties. Omdat we eindeloos spelletjes speelden, samen kookten en zelfs nachtwandelingen
maakten. In de huisjes mét wifi die daarna kwamen is dat
nooit meer gelukt.

YouTubers met een missie
Het is de droom van veel jonge mensen: een beroemde
YouTuber of influencer worden. Sommigen doen dat
door sociale media in te zetten voor een goed doel.
Vier mediamakers met een missie aan het woord.

7 tips voor het maken
van goede afspraken
Doe de digideal!

Cato (10) is bezorgd over rondslingerend plastic
en maakt daarom sinds kort met haar vader
Marnix (41) podcasts voor een schonere wereld.
Hun podcasts hebben een vaste aanhang van
10 trouwe luisteraars die reageren en tips geven.

‘Mijn vader en ik zijn
Poster
het niet altijd eens,
maar leuk is het apart document
samenwerken wel!’

“M

ijn hobby is voetballen. Op en
naast het voetbalveld zag ik veel
plastic liggen en dat vond ik heel
vervelend. Daarom begon ik met mijn vader de
podcast ‘Team pLESStic!’ Waarom een podcast
en geen vlog? Nou, omdat podcasts steeds
populairder worden onder volwassenen. Zo
kunnen we meer mensen bereiken.
Papa monteert de podcast en houdt de blog en
sociale media bij. We delen onze podcast via
Twitter, Facebook, YouTube, SoundCloud en
Instagram. We hebben thuis een studio
gemaakt. De apparatuur is gesponsord door een
vriend, de vader van een vriendinnetje heeft de
intromuziek gemaakt. Voor elke opname zetten
we de microfoons, laptop en tablet klaar. We
presenteren echt samen, dus ik moest wel leren
om goed in de microfoon te praten!
We nemen ook steeds vaker op locatie op. Laatst
waren we samen met studenten op pad in Breda
om zwerfafval op te ruimen. We lopen rond met
een microfoon en een laptop. En dan kletsen we
met mensen die in de podcast willen.
Het is heel leuk om samen dingen te bedenken
voor de podcast. Maar soms zijn we het niet eens.
Papa wil dat mensen minder plastic gaan gebruiken, ik ben meer van het recyclen. Zo kun je van
drinkflesjes een heel mooie kruidentuin maken,
of een waterfilter voor op vakantie! Ik hoop echt
dat mensen door onze podcast minder plastic
gaan kopen.”
purestories.nl/stopmetplastic

— Tekst: Hester Otter — Fotografie: An-Sofie Kesteleyn
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DE BELANGRIJKSTE LES DIE WE LEERDEN,
IS DAT WE VERTROUWEN KUNNEN HEBBEN
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PUBERWIJS

dufenzo.nl

56% van de Nederlanders
vindt dat ze te veel tijd aan
hun telefoon besteden. Onder
de 30 jaar is dat zelfs 84%.

st
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Vindt je kind het lastig zich te focussen op huiswerk?
Misschien bieden deze apps uitkomst!
Mattie (sidekickmattie.nl/mattie) houdt alle afleiding buiten
de deur en helpt je te werken in afgebakende periodes.
Met Yona (yona.nu) kun je
samen met een vriend of
vriendin afspraken maken
waaraan je online wel en geen
tijd wilt besteden.
Op de app Forest (forestapp.cc)
plant je een virtueel boompje
wanneer je geconcentreerd
wilt werken. Pak je toch je
telefoon? Dan gaat je boom
dood! Gek genoeg werkt het.
Wil je je mediagedrag onder de
loep nemen? Kijk ook eens op
data-detox.nl.

Moeite om je puber aan het lezen
te krijgen? DUF Waanwijs is een
boektijdschrift over mediawijsheid
speciaal voor jongeren in de leeftijd
van 12 tot 18.

e opvoeenddetdrip
Konink lidejk
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a
r, koningin Máxim
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Superhandige apps
voor meer focus!

sjes
en Modemei
• Minecraft
er of vlogger?
n als stream
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et
h
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en
m
u
oc
d
e
ft
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naar ‘Minecra
op YouTube
woord! Zoek
sjes’.
en Modemei

Wist je dat...
... meer da n
de helft va n de ouders
met
kinderen va n 12 t/m
17 jaa r
mi nstens wekel ijk s me
t hu n kind

6 op de 10

jongens vinden dat
ze te veel gamen,

5 op de 10

praat over zijn of haar
on line activ iteiten?

Bron: Safer Internet Day
2019
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Zoek op YouT
.nl/filmpjes

meisjes vinden
dat ze te vaak op
Instagram zitten.

iawijsheid
nd je op med
Meer tips vi

Bron: Safer Internet Day 2019
— Tekst: Lotte Boot, Marianne Eggink
— Beeld: Ontwerphaven, Shutterstock, RVD
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Digibeet of digiskills?

Hoe mediawijs
ben jij?

Mag het meisje dat
de selfie maakt
deze zomaar op
internet zetten?

TEST
SAMEN MET
JE KIND!

Hoeveel weet jij eigenlijk over (sociale) media?
Ken je het verschil tussen een cookie en een
cloud? Verdienen alle YouTubers geld? En wat
betekent die lachende drol eigenlijk? Doe
deze quiz samen met je kind (of vergelijk
jullie antwoorden later!) en ontdek hoe
mediawijs jullie zijn.

OF JE
PARTNER!

Tekst: Gemma Steeman/Netwerk Mediawijsheid — Beeld: Ontwerphaven, Shutterstock

2 Welke stelling over cyberpesten

4 Wat houdt bij wat jij op internet

is waar?
A.	Het percentage mensen dat
online wordt gepest is in 2018
verdubbeld.
B.	E r wordt meer offline dan online
gepest.
C.	Jongeren onder de 18 worden
online 4 keer zo vaak gepest als
65-plussers.

allemaal doet?
A.	Een cookie
B.	Een virus
C.	Een cloud

3 Emoji’s zijn populairder dan ooit!
1 Heb je een bericht op sociale media
gepost? Dan wil je vaak checken of je
al likes hebt gekregen. Wat doet het
krijgen van een like met je lichaam?
A.	Je hersenen maken het anti-stresshormoon laxatine aan.
B.	Je hersenen geven adrenalinestootjes die voor een fijn gevoel zorgen.
C.	Een like zorgt voor extra zuurstof in
het cerebellum (de kleine hersenen).

5 Zwakke wachtwoorden kunnen
vervelende gevolgen hebben.
Wat is het beste wachtwoord?
A.	Sophi@2006
B.	I klustwel3zakkenchips!
C.	V itaminepreparaat

Maar hun betekenis is niet altijd
duidelijk. Weet jij wat deze
emoji betekent?

A.	L ollig
B.	Oen
C.	Veel geluk

Zwakke
wachtwoorden
kunnen
vervelende
gevolgen
hebben

6 Als je een aantal uren per dag bezig

9 Bekijk deze foto. Mag het meisje

bent met je smartphone of je tablet,
heb je grote kans dat je later…
A.	... dik wordt.
B.	... last krijgt van trillende handen.
C.	... een bril moet dragen.

dat de selfie maakt deze zomaar op
internet zetten?
A.	Ja, ze heeft de foto genomen, dus ze
mag zelf weten wat ze ermee doet.
B.	Ja, iedereen op de foto poseert, dus
daarmee geven ze toestemming.
C.	Nee, ze moet eerst toestemming
vragen aan de anderen op de foto.

7 YouTubers praten niet graag over
geld. Hoeveel verdient een gemiddeld
bekende YouTuber
per maand met
100.000 abonnees
en ongeveer
1 miljoen views?
A.	2.500 euro
B.	5.000 euro
C.	10.000 euro

8 Hoeveel

jongeren hebben weleens
een sexy foto (of filmpje) van zichzelf
naar iemand gestuurd?
A.	1 op de 15
B.	1 op de 7
C.	1 op de 3

J Bij veel sociale media, zoals
Instagram en Facebook, kun je je
profiel openbaar maken of niet.
Hoe staat dit standaard ingesteld?
A.	A lles wat je deelt is privé en alleen
te zien door jouw vrienden of de
mensen die je volgen.

B.	A lles wat je deelt is te zien door

alle mensen die ook op Facebook
of Instagram zitten.
C.	A lles wat je deelt is openbaar en
door iedereen op internet te zien.

K Het Jeugdjournaal nam zijn kijkers
elk jaar flink in de maling met een
goede 1 aprilgrap, maar is daarmee
gestopt. De reden? Het programma
heeft een voorbeeldfunctie, en vanwege de grote hoeveelheid nepnieuws
wil de redactie kinderen laten weten
dat die altijd op het Jeugdjournaal
kunnen vertrouwen.
A.	Waar
B.	Niet waar
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Onze tip: samen media
gebruiken – en erover
praten – is een goede zet

Zo
mediawijs
ben jij ...
Hieronder vind je de juiste antwoorden.
Per goed antwoord krijg je 1 punt.
Tel je punten bij elkaar op.
1b / 2b / 3c / 4a / 5b / 6c / 7a / 8a / 9c / 10c / 11b
Lees meer over de antwoorden op mediawijsheid.nl/wijs.

8-11 punten

4-7 punten

0-3 punten

Mediabeest

Mediabest

Mediabeetje

Goed gedaan! Jij weet alles van
(sociale) media en bent je erg bewust
van de kansen én de gevaren. Je vindt
het belangrijk dat het online fijn is, dus
je hecht veel waarde aan netiquette.
Anderen kunnen veel van jou leren,
maar bedenk: je kunt nooit té wijs zijn.
Onze tip: zorg dat je bijblijft, want het
medialandschap verandert voort
durend.

Geen slechte score! Je weet best wat
van (sociale) media, maar al die
vloggende, snappende en appende
mensen om je heen gaan je soms wel
wat te snel. Vraag gerust om uitleg,
want anderen vinden het juist leuk
om je te helpen! Onze tip: blijf nieuwsgierig naar wat anderen meemaken op
internet, want zo help je elkaar om er
het beste uit te halen.

Je kunt jezelf nog geen expert noemen.
Je hebt niet zo veel met (sociale) media
en je gebruikt je smartphone weinig.
Bedenk dat je met media veel leuke
dingen kunt doen! Je kunt je creativiteit een flinke boost geven, nieuwe
dingen leren en je hebt toegang tot
eindeloos veel informatie. Onze tip:
samen media gebruiken – en erover
praten – is een goede zet.

Gido (19) is transgender en plaatste daar wekelijks video’s over op YouTube. Het leverde hem
55.000 abonnees op, maar hij voelde zich er niet
prettig bij. Nu heeft hij een langere documentaire
gemaakt die ook goed wordt bekeken op YouTube.

‘Ik heb besloten
al mijn video’s
offline te halen’

“H

et mentale deel van het transgenderproces is zwaar en duurt
jaren. Ik moet bijvoorbeeld mijn
leven lang hormonen gebruiken. Hoewel ik
een jongen ben, heb ik geen mannelijk
geslachtsdeel. Hoe houd je je staande in een
maatschappij waar lang niet iedereen je
begrijpt? Dat is niet gemakkelijk. Maar een
video over mijn depressie – wat op mij veel
impact had – werd bijna niet bekeken. Terwijl
de video’s waarin ik vertelde over mijn operaties juist goed scoorden. Dat vond ik lastig.
Ik had ook een strak uploadschema en wilde
elke week met een nieuwe video komen. Je
moet bij YouTube namelijk duizend abonnees
en vierduizend kijkuren of meer hebben
– binnen een jaar – om iets ermee te kunnen
verdienen. Dat zorgt voor tijdsdruk, zeker als
je fulltime werkt. Ik verdiende wel iets, maar
niet genoeg om de huur te betalen, en kon
daardoor niet altijd de video’s maken die ik
wilde. Vorig jaar heb ik daarom besloten al
mijn video’s offline te halen.
Ik wil geen eenzijdig beeld schetsen van mijn
leven als transgender. Mijn wereld draait om
veel meer dan alleen de operaties. Daarom
heb ik de documentaire ‘De weg naar mezelf’
gemaakt, waarin ik alle aspecten van dit
proces bespreek. Geld verdien ik niet met de
documentaire op YouTube. Maar daar gaat het
mij ook niet meer om. Ik ben nu blij als ik
andere transgenders met mijn documentaire
écht kan helpen.”
youtube.com/gidokrom

— Tekst: Hester Otter — Fotografie: An-Sofie Kesteleyn

—

YouTubers met een missie
Het is de droom van veel jonge mensen: een beroemde
YouTuber of influencer worden. Sommigen doen dat
door sociale media in te zetten voor een goed doel.
Vier mediamakers met een missie aan het woord.
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WEET wat
ze kijken

Hoe weet ik of een film of game
geschikt is voor mijn kind?

Hoe leer ik mijn kind zelf in te schatten
wat wel en niet goed voor hem is?

De Kijkwijzer (voor tv en films) en de PEGI-classificatie (voor games) laten zien tot welke leeftijd een game,
film of televisieprogramma mogelijk schadelijk is. Dat
is wel iets anders dan geschiktheid. Een documentaire
kan het label voor ‘Alle leeftijden’ krijgen en toch te
ingewikkeld zijn voor je kind. De richtlijnen beoordelen alleen de schadelijke effecten, zoals van horrorfilms, die je kind langdurig bang kunnen maken.

Je kunt de pictogrammen van De Kijkwijzer gebruiken
om je kinderen te helpen herkennen dat er grof taal
gebruik of geweld in een film voorkomt. Leg uit welke
gevolgen een angstaanjagende film of game kan
hebben, zoals nachtmerries. Zo leert je kind bewust te
kiezen voor beelden waar het zich prettig bij voelt.

Kinderen jonger dan 10 jaar snappen meestal niet
goed waarom een personage geweld gebruikt. Daar
kunnen ze angstig van worden. Kinderen tussen de
10 en 12 jaar gaan kritischer kijken, snappen de
achtergrond van een personage en kunnen hun
eigen angsten beter relativeren.
Om die reden heeft bijvoorbeeld Fortnite: Battle
Royale een PEGI 12-classificatie (mogelijk schadelijk
tot 12 jaar, zie pegi.info/nl). Het oogt als een cartoon
en het geweld bevat geen realistische elementen zoals
menselijk lijden of bloed, maar spelers schieten wel
met een groot arsenaal aan geweren andere spelers
virtueel neer.

KIJK EN SPEEL MEE,
ZODAT JE ER SAMEN OVER
KUNT PRATEN
Wat kan ik nog meer doen om te
ontdekken wat geschikt is?
Jij kent je kind het beste en elk gezin heeft zijn eigen
normen. Kijk en speel daarom vooral mee, word zelf
lid van websites en platforms, zodat je weet wat je
kind voorgeschoteld krijgt en je er samen over kunt
praten. Maak het onderdeel van jullie dagelijkse
gesprekken.
Met dank aan Tiffany van Stormbroek, directeur van het NICAM
(Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media).

Ik wil niet dat mijn kind ergens naar
kijkt. Hij wil weten waarom niet.
Hoe leg ik dat uit?
Op de website van De Kijkwijzer (kijkwijzer.nl) kun je
meer lezen over de redenen waarom het voor kinderen
van een bepaalde leeftijd soms beter is nog niet naar
iets te kijken. Bijvoorbeeld omdat er in een film seks of
drugs- en alcoholgebruik voorkomt.

Er komen zo veel beelden op ons af, via
zo veel verschillende schermen, dat je
soms door de bomen het bos niet meer
ziet. Wat is nu wel en niet geschikt voor
je kind? Aan de hand van deze vragen en
antwoorden kies je uit al het aanbod de
juiste programma’s, series, films en games.
— Tekst: Marianne Eggink — Illustraties: Ontwerphaven

WIJS tipt!

•O
 p mediawijsheid
.nl/mediadiaman
t
krijg je per leefti
jdsgroep tips over
geschikte inhoud
en mediaopvoed
ing.
• Recensies vind
je op
commonsensem
edia.org.
• Op mediasmar
ties.nl vind je go
ede
mediatips voor kl
eine kinderen.

SAMEN SCHERMEN
De beste manier om zelf nieuwe ontwikkelingen te volgen en telkens
weer te ontdekken wat bij jouw opgroeiende kind past, is door het
samen te (blijven) doen. Bovendien vinden kinderen dat heel leuk!
Niet voor niets kijken ook de kinderen van nu — zo gewend als ze zijn
aan een eigen scherm — graag samen op de bank naar programma’s
als The voice of Holland of Wie is de Mol?. Wist je dat je ook op de
Playstation, Xbox One, Wii en Nintendo Switch veel leuke spelletjes
samen kunt doen? Speel bijvoorbeeld eens Just Dance, Wii Sports,
Fortnite, Mario Kart, Knowledge is Power of SingStar.
Op zoek naar inspiratie? Kijk eens op ziggo.nl/entertainment/
movies-series voor thuis of onderweg (met Ziggo GO).

GESCHIKTE INSTELLINGEN
• Op de televisie
Zet bij je tv-provider het ouderlijk toezicht
aan. Bijvoorbeeld via een kinderslot of door
een leeftijdsgrens in te stellen.
• Op Netflix
Maak een kinderprofiel aan.
• Op YouTube
Kies bij het menu voor ‘beperkte modus’
of gebruik voor jongere kinderen YouTube
Kids.
• Op iPhone, iPad en iPod
Kies bij ‘instellingen’ voor ‘schermtijd’, en
stel beperkingen voor materiaal en privacy in.
• Voor Android
Kies in de Google Play Store bij ‘instellingen’
voor ‘ouderlijk toezicht’.
• Op de computer
Kies in het startmenu voor
‘configuratiescherm’ en selecteer dan
‘ouderlijk toezicht’.
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Van 0 tot 24/7
HOE DOEN ZIJ HET?
Drie gezinnen over hun schermtijdregels

Hein (56, klarinettist bij het Koninklijk Concertgebouworkest),
Annebeth (43, violiste en manager), Piet (14, 3 gymnasium),
Amelia (11, groep 8), Hein (8, groep 6)

nnebeth: “We willen dat onze
kinderen zo min mogelijk tijd op
een scherm doorbrengen. We
hebben dan ook geen televisie of
spelcomputer in huis. We hebben
wel een dvd-speler op zolder om
filmpjes te kijken en sinds kort hebben we Netflix. Maar op de digitale speelgoeddag
op school moest Heintje aan zijn meester bekennen
dat wij helemaal geen digitaal speelgoed hebben.
Dat is in deze tijd toch redelijk uniek, geloof ik.
Wij zien de toegevoegde waarde er gewoon niet van
in. Ik geloof dat het leven zonder scherm het meest
waardevolle is. Een kind dat net buiten heeft
gespeeld, heeft getekend of muziek heeft gemaakt
staat lekkerder in het leven dan een kind dat net
een half uur op de computer heeft gezeten.”
Amelia: “Ik ben wel heel blij dat ik nu een eigen
telefoon heb. Ik app met vriendinnen, kijk op
Instagram en doe er spelletjes op. Hiervoor
gebruikte ik soms de telefoon van mijn vriendin als
ik mijn ouders moest bellen.”
Annebeth: “Hein had met zijn oudere dochters
(Sophie van 25, Emma van 23 en Lotta van 13, niet
op de foto, red.) afgesproken dat ze op hun 11e een
telefoon mochten. Dat hebben we bij de jongere
kinderen ook zo gedaan. Maar dat die nu een
telefoon hebben, betekent niet dat ze hun toestel
veel mogen gebruiken. Het is bij ons niet gebruikelijk om lang op je telefoon te kijken. Hooguit tijdens
een lange reis met de auto of zo. Als we overdag
zien dat ze doelloos op hun telefoon kijken, zeggen
we: ‘Ga eraf en leg hem weg.’”
Amelia: “Ik snap dat op zich wel. Op school mag ik
er ook niet op. Maar als ik bij mijn vriendin ben,
doe ik dat soms wel. Bij haar doen we ook spelletjes
op de Nintendo. Maar als ik vrij ben, doe ik ook veel
andere dingen hoor, zoals naar de manege gaan, of
naar hockey of tekenles.”
Annebeth: “Op verloren momenten mag de jongste
ook weleens op mijn telefoon, maar dan wel het
liefst voor educatieve dingen, zoals Duolingo, Squla
of het bekijken van kaarten in Google Maps.”
— Tekst: Jeannette Jonker — Fotografie: Marije Kuiper
— Tekst: Jeannette Jonker — Fotografie: Marije Kuiper
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We hebben helemaal geen
digitaal speelgoed, dat is
geloof ik redelijk uniek
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kunt delen. Om zo samen, stap voor stap,
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