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De MediaDiamant is een tool die is ontwikkeld  
door het Netwerk Mediawijsheid. Zij hebben vijf 
pijlers van mediaopvoeding gedefinieerd: plezier, 
veiligheid, inhoud, samen en balans. 

De vragen over mediaopvoeding van ouders hebben 
eigenlijk ook altijd betrekking op een of meerdere 
van deze pijlers. Het is daarom handig om te weten 
wat het algemene ‘advies’ per pijler is.

Op mediawijsheid.nl/mediadiamant vind je concrete
tips hoe je de MediaDiamant kunt gebruiken.
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Met media kun je heel veel leuke dingen doen en 
het is goed om daar op te focussen omdat veel 
mensen vaak vooral kijken naar de negatieve 
kanten van media. Geef bezoekers mee om vooral 
gebruik te maken van de leuke kanten van media 
met hun kinderen, bijvoorbeeld met de volgende 
activiteiten: 

•  digitale prentenboeken bekijken
•  voorleesfilmpjes van de voorleeshoek bekijken
•  augmented reality kleurplaten maken met de app Quiver
•  facetimen of skypen met familie
•  filmpjes (vlogs) en foto’s maken
•  ontspannen met media door een film of serie te kijken
•  gamen
•  tutorials kijken om iets nieuws te leren
 

Geniet van de  
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Het is belangrijk dat media aansluiten bij de  
interesses en de belevingswereld van kinderen; 
dan zijn media goed voor de ontwikkeling van 
kinderen. Geef ouders de volgende tips mee: 

•   zoek media uit die passen bij de leeftijd van je kind, gebruik 
hierbij de PEGI score en kijkwijzer

  -  Let daarbij op dat het zo’n specifiek mogelijke leeftijds- 
aanduiding is

•   kies media die aansluiten bij de interesses van je kind
•   probeer apps en games zelf uit en kijk filmpjes eerst zelf
•   maak of gebruik een checklist
•   kijk hier voor goede media:
  -  De bibliotheek
  -  Zapp.nl
  -  Mediasmarties
  -  Cinekid AppLab
  -  De jeugdbibliotheek

Weet welke media 
geschikt zijn

INHOUD

https://www.bibliotheek.nl/
https://www.zapp.nl/
http://www.mediasmarties.nl/
https://cinekid.nl/nl/jaarrond/voor-ouders/applab
https://www.jeugdbibliotheek.nl/
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Ouders maken zich vaak zorgen dat hun  
kinderen rare dingen online zien. Goede  
begeleiding en eventuele filters zorgen ervoor  
dat kinderen veilig media kunnen gebruiken.  
Geef de volgende adviezen aan ouders: 

•   praat met je kind over wat hij of zij doet online
•   maak afspraken over wat je wel en niet doet online
•   kijk mee als kinderen media gebruiken, zeker bij jonge  

kinderen
•   spreek af dat je kind jou roept als hij of zij iets raars ziet
•   installeer eventueel filters. Dit kan vaak via de instellingen 

van een tablet of telefoon zelf of door het installeren van  
een speciaal programma

•   voor jonge kinderen kun je YouTubeKids gebruiken, daar  
staat alleen geschikte content op

•   check goed wat er geinstalleerd staat op gezamelijke  
apparaten en welke zoekgeschiedenis erop staat

Voorkom 
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VEILIG
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Zowel bij jonge als bij oudere kinderen is het  
belangrijk dat je als ouder je kinderen goed  
begeleid bij mediagebruik. Het samen doen en 
erover praten is leuk en leerzaam. 

•   laat zien hoe apparaten en apps werken
•   maak een connectie tussen de ‘digitale’ en de echte wereld
•   praat met je kind over wat hij of zij ziet en doet: neem hierin 

een nieuwsgierige houding in, niet een controlerende
•   doe leuke dingen samen met media, zoals filmpjes maken of 

geocaching
•   geef het goede voorbeeld!

Begeleid  
je kind

SAMEN
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Ouders maken zich vaak zorgen dat hun kind te 
lang achter een scherm zit en willen weten wat 
een goede schermtijd is. Helaas zijn daar geen 
stricte regels voor. Het belangrijkste is dat er een 
goede balans is tussen mediagebruik en andere 
activiteiten. Om te zorgen voor die goede balans, 
kunnen ouders de volgende tips gebruiken: 

•   maak met je kind afspraken over wanneer je wel en geen 
media gebruikt, bijvoorbeeld niet onder het eten of vlak voor 
het slapen gaan

•   zorg voor afwissseling met andere activiteiten, vooral waar 
kinderen veel bewegen

•   zorg dat je kind niet te lang in dezelfde houding zit en te lang 
naar het scherm kijkt, dat is slecht voor hun lichaam en ogen

•   geef het goede voorbeeld!

Momenten met 
en zonder

BALANS
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Sommige vragen van ouders kun je zelf beantwoorden, 
maar er zullen ook vragen zijn waar je het antwoord 
niet op weet. Zeker als het hele specifieke vragen  
zijn. Wat doe je met de vragen die je niet zelf kunt  
beantwoorden? 

Kijk naar de soort vraag en verwijs door naar interne 
of externe deskundigen of instanties. Of geef ouders 
materiaal mee of verwijs ze door naar een online  
plek waar informatie staat waarmee zelf hun vragen 
kunnen beantwoorden.

intern

materiaal

extern

online

DOOR- 
VERWIJZEN



Doorverwijzen extern:

•   Pedagogisch medewerker van kinderdagver-
blijf: bij vragen en zorgen over mediagebruik 
op de opvang

•   Leerkracht: bij problemen rond mediagebruik 
in klassenverband, zoals cyberpesten en  
bij vragen en zorgen over de digitale basis-
vaardigheden van hun kind zoals het gebruik 
van Word en het internet

•   Huisarts: bij zorgen over fysieke en geestelijke 
klachten door mediagebruik, zoals nekpijn of 
gameverslaving

•   Consultatiebureau: bij vragen en zorgen  
over de invloed van mediagebruik op de  
gezondheid van jonge kinderen

•   GGD: bij vragen en zorgen over de invloed van 
mediagebruik op de gezondheid van kinderen

•   CJG – centrum voor jeugd en gezin: voor  
breed uiteenlopende vragen over de media- 
opvoeding van kinderen

•   Winkel voor elektronica: bij vragen over  
geschikte apparatuur
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Doorverwijzen intern:

•   Collega die zich bezig houdt met digitale  
geletterdheid, zoals een mediacoach: bij  
vragen over geschikte inhoud, begeleiding 
tijdens mediagebruik en activiteiten in de 
bibliotheek

•   De voorleescoördinator: bij vragen over  
geschikte (prenten)boeken en het begeleiden 
van kinderen tijdens het (voor)lezen

•   Een activiteit zoals een maakplaatsworkshop, 
tabletcafé of mamacafé: om inspiratie op  
te doen voor leuke activiteiten met media of 
om vragen te stellen aan experts (hangt af  
van de activiteiten die jouw bibliotheek  
aanbiedt)

intern

intern

materiaal

materiaal

extern

extern

online

online



Doorverwijzen - online:

•   WIJS magazine: een positief en uitgebreid  
magazine voor ouders die meer willen lezen 
over mediaopvoeding

•   Mediaopvoeding website: om antwoorden te 
vinden op veelgestelde vragen van ouders 
en om zelf je vraag aan een expert te kunnen 
stellen

•   Mediaopvoeding kennis dossier: om  
antwoorden te vinden op 15 vragen over  
mediaopvoeding en een toolbox met zeer 
uitgebreide informatie uit onderzoeken over 
mediaopvoeding  

•   Media Ukkie Dagen: voor informatie over de 
Media Ukkie Dagen die jaarlijks worden  
georganiseerd. Hier staan interessante  
artikelen op en een overzicht van activiteiten 
door het hele land

•   Mediasmarties: voor recensies over kinder- 
media

•   Podcast: de BibliotheekCast ‘hoe leer je  
kinderen wijs omgaan met internet?’:  
een interessante podcast voor ouders die 
meer willen weten over mediaopvoeding 

intern

materiaal

extern

online

intern

materiaal

extern

online
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Meegeven materiaal:

•   Brochures MediaDiamant: voor algemene tips 
en meer informatie over mediaopvoeding

 0 – 5 jaar
 6 – 8 jaar
 8 – 12 jaar
•   Checklists apps en filmpjes: bij vragen over het 

kiezen van geschikte apps en filmpjes en voor 
tips voor de beleiding

 0 – 6 jaar
 6 – 8 jaar
 9 – 12 jaar

https://www.vodafoneziggo.nl/wijsmagazine/
https://www.mediaopvoeding.nl/
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Mediaopvoeding
https://www.mediaukkiedagen.nl/
http://www.mediasmarties.nl/
https://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/collectie/podcast/wijs-omgaan-met-online.html

