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Vragen en 
antwoorden
Like en Cancel

Het opvoeden van je kind( of kinderen) is iets persoonlijks. Jij bepaalt immers welke waarden en normen je 

meegeeft aan je kind en welke regels gelden. Dat geldt zeker ook voor mediaopvoeding. Hierdoor kan het 

voorkomen dat je kind al iets mag wat andere kinderen nog niet mogen of dat je kind minder mag dan de 

rest. Dat is misschien niet leuk voor je kind. Is dat dan een reden om toe te geven? Dat bepaal jij. 

Mediaopvoeding betekent net als opvoeden: keuzes maken in het welzijn van je kind. Daar is een kind op de 

korte termijn misschien niet gelukkig mee, maar als ouder ben je niet alleen met het geluk van je kind op 

korte termijn bezig, maar ook op lange termijn. 

Dat betekent overigens niet dat je koste wat kost moet vasthouden aan keuzes die zijn gemaakt. Juist in een 

tijd waar ontwikkelingen razendsnel gaan is het goed om afspraken af en toe weer eens te bespreken om te 

kijken of er nieuwe afspraken nodig zijn. 

Praat in elk geval met je kind / kinderen over de gemaakte afspraken. Vertel waarom je die afspraken hebt 

gemaakt en laat je kind vertellen waarom hij of zij het anders zou willen zien. Kortom, houd samen de 

afspraken nog eens tegen het licht. Is het onredelijk om je kind nog af te schermen? Of is het juist goed voor 

je kind om nog even niet een mobiele telefoon te hebben? Welke (kleine) stappen kun je nemen om binnen 

een bepaalde periode wel tot een nieuwe afspraak te komen? Juist zo’n gesprek kan helderheid geven over de 

achterliggende redenen. Zowel voor jou als ouder/ verzorgende of voor het kind. 

 Kijk op www.mediawijsheid.nl/mediadiamant-9-12 voor meer tips om aan de slag te gaan met   

    mediaopvoeding. 

Grenzen stellen:Er zijn verschillende vragen gesteld over
grenzen stellen. Wat als jouw kind meer of minder mag dan de rest? 

In deze Q&A geven we antwoord op de meest gestelde vragen die tijdens het webinar ‘Like en Cancel’ op 
8 november 2022 door de deelnemers zijn gesteld.

https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant-9-12
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Steeds meer kinderen krijgen op jongere leeftijd een eigen telefoon. Als iedereen in de klas een eigen 

telefoon heeft kan de vraag dus eerder komen dan je als ouder had gewild. Groepsdruk speelt dan een rol. 

Denk dus op tijd zelf na wanneer je een telefoon zou willen geven en praat erover met je kind. Waarom wil 

hij/zij een telefoon? Wie in de klas heeft een telefoon? Waar wil hij/zij het voor gaan gebruiken? Voer die 

gesprekken regelmatig. Natuurlijk geeft je kind de antwoorden die je zelf wilt horen. Maar door erover te 

praten, situaties voor te leggen en voorbeelden te geven van eigen ervaringen, leg je wel een basis voor het 

maken van afspraken. Geen regels die je kind opgelegd krijgt, maar afspraken waar hij of zij zelf ook voor 

kiest. Spreek dan samen een goed moment af.

Hoe weet ik dat mijn kind klaar is voor een eigen telefoon?

Kinderen onder de 13 jaar kunnen officieel geen account aanmaken op social media als TikTok of Instagram. 

Dit is juist ook om kinderen (tegen zichzelf) te beschermen. De realiteit is dat er kinderen zijn die zich wél 

begeven op social media. Al dan niet stiekem. 

Het is aan jou als ouder om hierin een eigen afweging te maken. Informeer je over het social media 

platform (hoe wordt data verzameld, wat wordt er gedeeld, hoe gaat het om met de leeftijd van kinderen, 

welke filmpjes krijg je voorgeschoteld dankzij het algoritme etc.). Denk goed na wat jij hiervan vindt en 

praat erover. Met je (ex)partner én met je kind. Wees vooral geïnteresseerd in de behoefte van je kind. 

Waar komt het vandaan? Waarom wil je kind op TikTok? Wat wil hij of zij doen? Is je kind bang om iets te 

missen? Maak op basis van dat gesprek én de informatie die je hebt over TikTok (of een ander medium) een 

afweging waar jij en je partner achter staan en bespreek dit met je kind. Onderzoek samen wat wél kan.

Hoe zorg je ervoor dat je kind zich geen uitzondering voelt 
als ze ‘als enige’ geen tiktok heeft?

Wil je op een of andere manier de controle houden over het mediagebruik van je kind?  Bijvoorbeeld over 

de tijd die je kind op de telefoon doorbrengt? Geef de telefoon (zeker het eerste jaar) in bruikleen onder 

bepaalde voorwaarden. Bespreek de voorwaarden van tevoren. Denk aan: waar blijft de telefoon ’s avonds? 

Wat doe je op vakantie? En wat als je je niet aan afspraken houdt?

 

Denk eraan: het is een kwestie van vertrouwen... Door vanuit interesse het gesprek te blijven voeren, je 

zorgen te delen naar aanleiding van iets dat je hebt gelezen of gehoord op het nieuws etc., zal je kind liever 

zelf iets laten zien en hoef je dus niet te gaan controleren. Als de basis goed is, hoeft dat ook niet.

 

Doe echter vooral wat ook past bij je algehele opvoeding. 

Controle over wat kinderen (online) doen is lastig. Hoe pak ik dat aan 
zonder de privacy te schenden of alles te bepalen? 
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Net als in de offline wereld is het belangrijk je kind aan te leren hoe je je gedraagt. Dat leer je niet alleen 

door regels opgelegd te krijgen (zo gedraag je je!), maar vooral ook door je - onder begeleiding - in die 

online omgeving te bewegen. Compleet afschermen zorgt ervoor dat kinderen die ervaring niet veilig 

kunnen opdoen. De kans bestaat dat kinderen dan stiekem online gaan. Betekent het dat je ze een vrijbrief 

moet geven? Zeker niet. Onze tip voor jou is vooral om, al kinderen voor het eerst een eigen telefoon krijgen 

of online actief worden, samen te praten over hoe je je online gedraagt. Verken samen de online wereld 

met kinderen zodat ze - als ze wel zelfstandig op weg gaan - weten wat normaal is en wat niet. Ook geef je 

kinderen zo het vertrouwen dat ze bij jou terecht kunnen als er vragen of problemen zijn. 

Kortom, praten, samen ontdekken en doen én het bijpassende voorbeeld geven. Kinderen doen wat jij doet 

en niet alleen wat jij zegt. 

Hoe leer je je kind gepast gedrag aan online? 

Het is belangrijk om met een open houding het gesprek te voeren. Toon vooral interesse in wat je kind doet. 

Stel vragen niet om te controleren, maar vanuit interesse voor (het welzijn van) je kind. Lees, kijk, luister 

en speel ook vooral mee. Laat je door je kind aan de hand meenemen in zijn of haar wereld. Probeer niet 

of zo min mogelijk te (ver-)oordelen. De belevingswereld van je kind is een andere dan dat van jou. Jullie 

interesses zijn mogelijk ook anders. Wel geef je in je opvoeding waarden en normen mee. Kijk dus of je die 

ziet terugkomen online. 

Tips

# 1 Wacht niet met het voeren van een gesprek als er iets aan de hand is, of als je iets vermoedt. 

Begin juist met een positieve ervaring. Dat is voor beide partijen prettiger als basis.

# 2 Gebruik verhalen over media om in gesprek te komen met je kind over mediagedrag en 

mediagebruik. Door samen in verhalen te duiken over pesters, over gameverslaving etc kun je met 

je kind verkennen hoe hij / zij daarover denkt en wat goede afspraken kunnen zijn. Is er een woord 

dat je kind kan zeggen waardoor jij weet dat er iets is bijvoorbeeld? Praat vooral eerst over het 

verhaal dat je hebt gelezen of gezien, vraag ook gerust naar tips voor de hoofdpersoon en - als het 

kan - sla dan de brug naar eigen ervaringen. Wat zou jij doen? Als je het daar bij voorbaat al over 

hebt gehad, maak je het makkelijker om het onderwerp bespreekbaar te maken op het moment 

dat het gebeurt. Of je kind zegt er zelf meteen iets van… 

# 3 Bekijk de mediatips (je kunt ze HIER gratis downloaden) en duik in één van de verhalen.

Ik vind het lastig om het gesprek aan te gaan over (social) media
met mijn kind. Hoe kan ik dat het beste aanpakken?

https://www.mediasmarties.nl/weekvandemediawijsheid/
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Tot slot
We willen nog eens benadrukken dat DE manier 

niet bestaat. Uiteindelijk maak jij je eigen keuzes in 

mediaopvoeding.

Het moet immers passen bij de ontwikkelingsleeftijd en 

behoefte van je kind. Het ene kind heeft baat bij strakke 

regels en het andere kind kun je juist meer uitdagen en 

moet je op sleeptouw nemen om ervaringen op te doen. 

Kijk dus vooral naar je kind en maak keuzes die passen 

bij je kind, bij jou en je gezin. Dan ben je bewust (en dus) 

op de goede manier bezig.  

Let op: net als bij de opvoeding in brede zin doe je 

dat niet alleen. Praat met degenen met wie je je kind 

opvoedt. Wat zijn de regels in huis? Bij opa en oma? Of 

in geval van gescheiden ouders - in beide huizen? Regels 

kunnen verschillen, maar zorg dat het voor het kind 

duidelijk is en val elkaar niet af. Ben je het ergens niet 

mee eens, praat er dan over met diegene zonder je kind.

Door al vroeg te beginnen met mediaopvoeding en het 

praten over media kan het voor je kind makkelijker zijn 

om naar je toe te komen als er een probleem is. Het is 

normaal te praten over media en jullie hebben iets om 

naar terug te grijpen. 

Met je kind aan de slag?
Neem samen een kijkje op hoezomediawijs.nl. Op deze 

site kunnen kinderen (en jongeren) aan de slag met 

sociale media, mediavaardigheden en mediawijsheid.

Blijf rustig en ga vooral het gesprek aan. Probeer daarbij je eigen emotie niet de boventoon te laten voeren. 

Geef je kind vooral de tijd en ruimte om er op eigen tempo over te vertellen. Dring niet aan. Realiseer je dat 

je kind de grootste stap al heeft gezet: hij of zij voelt zich veilig genoeg om je dit te vertellen. Blijf rustig en 

bespreek met je kind hoe hij / zij zich erbij voelt en wat hij/zij ermee wilt doen. Bij welke vervolgstappen 

ben jij nodig? Vraag ernaar.

Tip Bekijk samen het filmpje en de tips over online pesten of luister naar aflevering ‘Kan je straf krijgen 

voor online haatreacties’ van de podcast van het NOS Jeugdjournaal. In deze aflevering praten Annabelle en 

Malou met kinderen uit groep 8 én onderzoeker Chiara de Jonge over online haatreacties. Aanleiding voor 

deze aflevering was het enorme aantal vragen die ze ontvingen van kinderen over online haatreacties. 

Wat als je kind gepest wordt of aangeeft dat iemand anders gepest 
wordt, bijvoorbeeld op whatsapp?

Waar vind ik meer informatie? Hoe blijf ik 
op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen?
We hebben bij de vragen al wat linkjes geplaatst, maar 

wijzen je graag nog even op de volgende sites om te 

volgen:   

• Meer informatie over de Week van de Mediawijsheid 

en het thema van dit jaar. 

www.weekvandemediawijsheid.nl

• Up to date blijven van nieuwe ontwikkelingen: 

www.bureaujeugdenmedia.nl/blog

• Informatie over leeftijden bij games 

www.kijkwijzer.nl/pegi

• Info over leeftijdsclassificatie films en series 

www.kijkwijzer.nl

• Kijk voor inspiratie en informatie over geschikte 

media voor kinderen tot 12 jaar op mediasmarties.nl 

of ga eens langs bij je lokale bibliotheek. Je kunt daar 

ook terecht met vragen over mediaopvoeding. Ze 

helpen je graag. Ze organiseren ook workshops voor 

kinderen én informatieavonden over het thema. 

Houd de agenda in de gaten dus! 

 

Volgtips
Blijf snel op de hoogte door @netwerkmediawijsheid 

@bureaujeugdenmedia en @mediasmarties en je lokale 

bibliotheek te volgen op instagram of facebook. 
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