
Welkom bij de ouderavond! 



Programma voor vanavond

• 19.30 uur Alles over uw kind in deze
media-schappij. 

Social media en smartphones (tips) 
Mediawijsheid, digitale geletterdheid: opvoeding

• 20.30 Opvoedkwesties! Uitwisseling

• 20.45 Vragen en verdere tips 

• 21.30 Besluit



www.bamberdelver.nl
www.handboektegenpesten.nl

http://www.bamberdelver.nl/
http://www.handboektegenpesten.nl/


Leeftijd van uw kinderen? 



Wat doen ze allemaal met die 
smartphones en tablets? 



Wat doet u allemaal
op uw smartphone? 



Ouderschap en sociale media 



We hebben onze kinderen aangesloten



Opvoeders zijn 
geen poortwachter meer 



Iedereen zit aan de knoppen 



Wat zijn de kenmerken 
van social media? 



Kenmerken social media 

• Verzamelbegrip voor online platformen,  

• waar de gebruikers, 

• zonder of met minimale tussenkomst van een 
professionele redactie, 

• de inhoud verzorgen. 

• Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog 
tussen de gebruikers.



Welke social media 
gebruiken uw kinderen? 

(en waarom eigenlijk) 

















Vraag: waar zijn wij als opvoeders? 





Nieuwe opvoed-dilemma’s 





24/7 



Iedereen ziet alles 













Verslaafd aan je smartphone 



Alles is te zien



Alles is te zien



Alles is te zien en te horen



Tip! Let op taalgebruik



De wereld is veranderd



Uitgangspunt: 
Kinderen zijn kwetsbaar  



Ouderschap is kwetsbaar



Kinderen zijn wereldburgers geworden



Tip! Privacy instellingen! 

• www.mijnonlineidentiteit.nl

http://www.onlineidentiteit.nl/


Tip! www.meldknop.nl

• www.helpwanted.nl

http://www.meldount.nl/
http://www.helpwanted.nl/


Tip! Google op afbeeldingen! 



Tip! Google niet, maar Duck Duck Go! 



Geef je kind niet te vroeg
een smartphone of tablet 



Wees vooral veel en vaak offline 



Belangrijkste advies: 
geef uw kind de kans om met u te

praten



Hoe doet u dat? 



5 adviezen: 
offline en online opvoeden 



1. Steek uw kop niet in het zand 



Online tips 1 

• Ook uw kind kan slachtoffer worden; 
of dader zijn, of meeloper zijn. 

• Volg uw kind online: nu kan het nog! 

• Schaf geen apparatuur aan zonder dat u weet wat 
deze kan.

• Bescherm uw kind: communiceer. Riskeer geen
vertrouwensbreuk. 



2. Wees nieuwsgierig 



Online tips 2: 

• Vraag ontspannen en positief wat uw kind allemaal
online doet. 

• Game mee, chat mee, app mee. 

Verzamel Pokémon’s! 
Snap mee! 
Maak een gezins-Insta!
Bouw samen met Minecraft! 
App met de familie!  
En praat over alle dilemma’s….. 



3. Wees niet naïef 



Online tips 3. 

• Doorgrond het karakter van uw kind: is hij/zij
opgewassen tegen ‘peergroup pressure’? 

• Kan uw kind onbekenden (met slechte
bedoelingen) herkennen? 

• Lukt het uw kind om niet (mee) te pesten? 

• Lukt het uw kind om over online dingen met u te
praten? 



4. Beweeg mee met uw kind  



Online tips 4: 

• Uw kind wordt ouder

• Uw kind ontwikkelt zich

• Uw kind gaat ook social media gebruiken: met 
anderen. 

• Bereid uw kind voor, nu al. 

• Hoe leert uw kind zijn/haar verantwoordelijkheid? 



5. Wees niet cynisch 



Online tips 5: 

• Lach uw kind niet uit bij b.v. online verkering

• Wees niet neerbuigend over de game-contacten
van uw kind. 

• Waardeer b.v. de Instagram foto’s die uw kind 
maakt. Praat over selfies. 

• Wees een betrouwbare gesprekspartner voor uw
kind. 





> Heb en deel het plezier: samen! < 



Op school: geef les over mediwijsheid! 
het Nationaal Media Paspoort

www.nationaalmediapaspoort.nl 



5 opvoedkwesties: 1 

“Mijn moeder zet aldoor foto’s van me op haar 
Facebook. Ik vind dat niet leuk meer.” 

Nynke, 9 jaar 



5 opvoedkwesties: 2

“Mijn dochter is echt gemeen op de WhatsApp. 
Er hebben al 2 kinderen afgezegd voor haar
verjaardag.” 

Moeder van dochter, 11 jaar



5 opvoedkwesties: 3

“Onze zoon gamet teveel.”  

Vader van zoon, 11 jaar



5 opvoedkwesties: 4 

“De smartphone is echt ons gezin binnen
geslopen. Ik mis het contact met elkaar.” 

Moeder



5 opvoedkwesties: 5 

“Onze kinderen zien er zo anders uit op hun
selfies die ze via Instagram posten. Ik herken ze
bijna niet meer: echt volwassen al!” 

Ouders van kinderen, 11 en 12 jaar



Nog vragen? 



Bedankt!  


