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In tijden waarin het steeds belangrijker wordt 
dat kinderen beschikken over 21ste-eeuwse 
vaardigheden en opgroeien tot mediawijze 
burgers, groeit ook het besef dat, naast het 
werken aan mediawijsheid, ook mediaopvoeding 
een belangrijke rol speelt. Sterker: mediaopvoe-
ding is de basis van mediawijsheid. 

Kijkend naar het kind en zijn ouders, zien we dat 
mediaopvoeding niet altijd vanzelfsprekend is. 
Kinderen komen vanaf jonge leeftijd in aanraking 
met media. Thuis, bij familie of bij vriendjes. Het 
is belangrijk dat ze op natuurlijke wijze leren 
omgaan met de overvloed aan media die op hen 
af komt. Vaak krijgen kinderen echter het beeld 
dat het volstrekt normaal is om continu aan een 
scherm geplakt te zitten. Dat is immers wat ze 
overal om zich heen zien, op straat, in de metro, 
de trein, op het terras, in de speeltuin, thuis. 
Overal zitten volwassenen met een scherm in 
hun hand. Onbewust en onbedoeld schetsen zij 
zo het beeld dat dit de manier is waarop je met 
media omgaat.

Sardes heeft zich de afgelopen jaren ingezet 
voor onderwerpen zoals 21ste-eeuwse vaardig-
heden, professionalisering van pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten en mediaopvoe-
ding. Door samen te werken met Het Kinderop-
vangfonds in het project Digidreumes, is op het 
gebied van mediaopvoeding in de kinderopvang 
een grote slag gemaakt op het moment dat de 
eerste tablets op de markt kwamen.

Met het project Digidreumes is het belang van 
mediaopvoeding in de kinderopvang op de kaart 
gezet en konden professionals worden getraind 
in het bewust en activerend inzetten van media 
in de kinderopvang. Na zes jaar samenwerking, 
heeft Het Kinderopvangfonds het project 
Digidreumes overgedragen aan Sardes. We 

nemen de uitdaging aan om het onderwerp 
nóg meer op de kaart te zetten en hebben de 
ambitie om (1) professionals rondom het kind 
bewust te maken van hun rol bij mediaopvoe-
ding en (2) deze professionals te ondersteunen 
bij het bewust omgaan met media. Dit is geen 
pleidooi voor meer gebruik van media op de 
groep, maar wel voor een bewust beleid met 
goede afspraken en professionals die weten wat 
ze doen en hoe.

We willen en zullen daarin niet alleen opereren. 
Ook bij dit onderwerp is Sardes de partij die 
onderzoek, beleid en praktijk aan elkaar 
verbindt. Dit uit zich niet alleen in samenwerking 
met experts als hoogleraar mediaopvoeding 
Peter Nikken (Erasmus Universiteit Rotterdam; 
NJi), Remco Pijpers (stichting Kennisnet), Justine 
Pardoen (Oudersonline) en de netwerkorganisa-
tie Mediawijzer.net onder leiding van Mary 
Berkhout, ook werken we samen met organisa-
ties zoals Mediasmarties, het NJi, Provinciale 
ondersteunende instellingen (POI’s) en (trainers 
van) bibliotheken om alle betrokkenen rondom 
het (jonge) kind aan te spreken op hun verant-
woordelijkheid en hen daarbij te ondersteunen.

Deze special is gemaakt in samenwerking met 
een aantal van de hiervoor genoemde personen. 
We zijn hen dankbaar voor hun bijdrage. De 
special markeert voor ons ook de overdracht van 
het project Digidreumes aan Sardes. Wij staan in 
de startblokken. De tijd is rijp om (nog meer) aan 
de slag te gaan met mediaopvoeding en 
mediawijsheid. De vraag is: bent u er klaar voor? 

Ik wens u veel leesplezier!
 

Herman van Holt 
Directeur Sardes 
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Het argument dat een kind thuis al veel media 
gebruikt, is minder sterk. Juist de kinderopvang 
kan, door een bewust en activerend gebruik 
van media, laten zien hoe je meer uit media 
kunt halen. De professionals in de kinderop-
vang leggen de verbinding tussen digitaal spel 
en offline spel, zowel binnen als buiten. 
Daarmee geven ze zowel kinderen als ouders 
het goede voorbeeld.

Digidreumes
Om de kinderopvang te inspireren en te 
motiveren tot mediaopvoeding, startte het 
Kinderopvangfonds in 2010 het project 
Digidreumes. Geert-Jan Poorthuis van het 
Kinderopvangfonds vertelt daar het volgende 
over:

“De iPads waren in die tijd net in opkomst en er 
waren nog heel wat kinderopvangcentra 
zonder internet. Het Kinderopvangfonds, een 
stichting die investeert in projecten voor 
kwalitatief goede kinderopvang, ziet in dat ook 
het jonge kind steeds meer leeft in een digitale 

wereld. In het begin wilden we als Kinderop-
vangfonds zelf content ontwikkelen voor 
kinderen, maar we zagen dat steeds meer 
ontwikkelaars bezig waren met apps voor 
kinderen. Zelf content ontwikkelen was niet 
meer het doel en het Kinderopvangfonds 
besloot om het over een andere boeg te 
gooien, namelijk om de bestaande content 
voor jonge kinderen te screenen en te beoor-
delen. Om het werken met digitale content 
voor pedagogisch medewerkers makkelijker te 
maken, lanceerde Digidreumes een website. De 
wereld digitaliseert, dus ook de wereld van het 
jonge kind. Je kunt lang discussiëren over de 
vraag of mediagebruik goed is voor een kind, 
maar feit is dat het kind het toch wel krijgt 
aangeboden. Digidreumes zorgt ervoor dat 
pedagogisch medewerkers hierin bewuste 
keuzes kunnen maken. Het is daarbij belangrijk 
dat de pedagogisch medewerker begrijpt hoe 
hij/zij de content het beste kan inzetten. Wat 
kan een kind bijvoorbeeld leren van het digitale 
medium? En met welke andere activiteiten kan 
het digitale medium worden gecombineerd? 

Met het toenemende gebruik van digitale 
media groeit ook het besef dat het niet alleen 
gaat om technische vaardigheden, maar ook 
om het wijs met media omgaan. Hoe kunnen 
we dat kinderen leren? Dankzij Mediawijzer.net 
staat het werken aan mediawijsheid op de 
kaart. Scholen houden zich meer en meer bezig 
met dit thema. Ze experimenteren met 
manieren om ICT en media in de school te 
integreren. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst 
van de iPadscholen. 

Aandacht voor mediawijsheid betekent echter 
niet automatisch dat media meer (moeten) 
worden gebruikt. Het is zinvoller om uit te gaan 
van het doel waarmee de school media inzet. 
Zo kan er door de inzet van media worden 
gewerkt aan de 21ste-eeuwse vaardigheden, 
aan de zelfstandigheid van leerlingen en 
kunnen leerkrachten eenvoudiger maatwerk 
bieden aan de individuele leerling. Daarnaast 
kan mediagebruik de werkdruk van leerkrach-
ten verlagen, bijvoorbeeld doordat antwoorden 
van leerlingen digitaal worden nagekeken. 

Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan steeds 
meer zelfstandig gebruik maken van media. 
Het is belangrijk dat ouders en leerkrachten 
met kinderen in gesprek gaan over media en 
dat ze hen begeleiden, zodat ze wijs en 
verstandig met media leren omgaan. 

Mediaopvoeding in de kinderopvang?
Uit onderzoek blijkt dat kinderen steeds jonger 
gebruik maken van media. Het is belangrijk dat 
volwassenen het goede voorbeeld geven en 
jonge kinderen begeleiden bij het mediage-
bruik. Ouders kunnen hierbij verschillende 
rollen vervullen: van restrictief en controlerend 
(bijvoorbeeld afspraken maken over de duur 
van het mediagebruik) tot activerend. Dit 
laatste wil zeggen dat ouders bewust media-
producten kiezen, samen met het kind spelen 
en verschillende media en activiteiten aan 
elkaar koppelen (Speel Digiwijs, 2012). Voor-
waarde is dat ouders in staat zijn om die 
keuzes te maken. De kinderopvang kan hierbij 
een rol spelen door ouders hierbij te onder-
steunen en door ook in de kinderopvang 
aandacht te besteden aan mediaopvoeding. 

Als je ouders vraagt naar hun ideeën over 
media en jonge kinderen, dan zegt het meren-
deel dat ze er niet aan moet denken dat er in de 
kinderopvang media worden gebruikt. Dit komt 
vaak voort uit zorgen over mediagebruik (er 
worden thuis al zo vaak media gebruikt) of uit 
de wens om media zo lang mogelijk van de 
kinderen weg te houden. Voor dat laatste is veel 
te zeggen: aandacht voor media betekent niet 
automatisch media gebruiken. Media moeten 
wel iets toevoegen. Daarom is het heel legitiem 
om als ouders te eisen dat media in de kinder-
opvang niet als zoethouder worden ingezet.

Redactioneel

Steeds meer scholen werken met digitale media. Daarmee willen ze kinderen 
voorbereiden op de digitale maatschappij. Gebruik van digitale media is nu 
eenmaal de toekomst. Het omgaan met media is één van de 21ste-eeuwse 
vaardigheden. 
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rol kunnen spelen in de mediaopvoeding. Denk 
aan medewerkers van CJG’s (Centrum Jeugd en 
Gezin) en consultatiebureaus, de gemeente-
ambtenaar, de gastouder, de bibliotheek, de 
professionals werkzaam op de bso, maar ook 
leerkrachten in het onderwijs. Al deze mensen 
kunnen een rol spelen in de mediaopvoeding 
van het kind, maar ook bij de bewustwording 
van ouders om die taak zelf op zich te nemen. 
Zoals het NJi zegt: mediaopvoeding, dat doe je 
gewoon!

Inhoud
In deze special zoomen we in op het waarom 
en het hoe van mediaopvoeden en mediawijs-
heid. Diverse experts laten hun licht schijnen 
over een of meerdere aspecten van mediage-
bruik voor kinderen van nul tot twaalf jaar. Zij 
staan onder meer stil bij de verschillende rollen 
die diverse partijen daarbij vervullen. 

Allereerst gaat hoogleraar mediaopvoeding 
Peter Nikken in op het waarom van mediaop-
voeding en het werken aan mediawijsheid. Hij 
legt uit wat mediaopvoeding nu eigenlijk is en 
waarom het belangrijk is om daarmee vroeg te 
beginnen.

Malou Stoop doet verslag van een gesprek met 
Mary Berkhout, directeur van Mediawijzer.net. 
Mary vertelt wat haar visie is op mediagebruik 
en mediawijsheid. Ze gaat in op de rollen van 
verschillende partijen en geeft een voorbeeld 
van de wijze waarop een gemeente haar rol in 
deze oppakt.

In het artikel van Janneke Schilder staat de rol 
van de school centraal. Zij doet verslag van een 
gesprek met Remco Pijpers van Mijnkindonline.
nl, onderdeel van stichting Kennisnet. Hij 
vertelt waarom het zo belangrijk is dat scholen 
aandacht besteden aan mediaopvoeding en 
mediawijsheid. 

Kees Broekhof maakt met zijn bijdrage de 
overstap van het waarom naar het hoe. Hij 
beschrijft hoe het anno 2016 is gesteld met de 
informatievaardigheden van basisschool-
leerlingen en gaat in op de rol van de biblio-
theek bij het werken aan informatievaardig-
heden op school.

De laatste drie artikelen beschrijven verschil-
lende manieren waarop professionals aan-
dacht kunnen besteden aan mediaopvoeding 
en mediawijsheid. Denise Bontje zet uiteen hoe 
een kinderopvangorganisatie in vijf stappen 
aan mediaopvoeding en mediabeleid kan 
werken. Daarna beschrijft Hester Heerdink hoe 
IKC de Wereldwijzer in Dordrecht de iPad inzet 
in het onderwijs. Tot slot beschrijven Ilona Jens 
en Robieke Roesink van Mediasmarties een 
aanpak die ouders en professionals kunnen 
volgen om een verantwoorde keuze te maken 
voor mediaproducties. 

Het mag duidelijk zijn dat mediaopvoeding en 
het werken aan mediawijsheid onlosmakelijk 
met elkaar zijn verbonden en dat een goede 
begeleiding van kinderen noodzakelijk is om 
hen tot mediawijze gebruikers te laten opgroei-
en. Ouders en professionals spelen daarbij een 
belangrijke rol. Deze special belicht verschil-
lende aspecten van mediaopvoeding tot 
mediawijsheid die nodig zijn om die rol te 
pakken.

Denise Bontje en Hester Heerdink
Utrecht, november 2016

Bron
Nikken, P., Bontje, D., Abell, 
O. & Verweij, S. (2013). 
Speel digiwijs! Samen aan de slag met media 
voor jonge kinderen. Tilburg: Zwijsen. In 
opdracht van Het Kinderopvangfonds en 
Digidreumes.

Maar ook een kritische blik is van belang: welke 
media zijn wel of juist niet bruikbaar voor de 
doelgroep?” 

Om Digidreumes verder te ontwikkelen, 
schakelde het Kinderopvangfonds Jan-Maarten 
Rovers in. Jan-Maarten: “We zijn in het begin 
echt op de zeepkist gaan staan om ervoor te 
zorgen dat we werden gehoord. We maakten 
flyers en de website en we gingen in gesprek 
met mogelijke partners, zoals Bereslim en 
bibliotheken. Digidreumes bleek al snel aanslui-
ting te vinden in het werkveld en velen zagen 
de noodzaak om mee te doen. Doorslaggevend 
daarbij was het feit dat Digidreumes vooral 
hamerde op het belang van een bewuste keuze 
voor het omgaan met media en niet riep dat er 
(meer) media moeten worden gebruikt. 
Mensen waren zich vaak nog niet bewust van 
keuzes rond digitale media. Ook kwamen we 
vaak vooroordelen tegen over digitale media. 
Door de opzet van het trainersnetwerk, 
bestaande uit trainers van bibliotheken, werd 
de verbinding gelegd tussen oude en nieuwe 
media en werden er in het hele land pedago-
gisch medewerkers getraind.”

Nieuwe fase
Zes jaar lang heeft het Kinderopvangfonds 
Digidreumes ondersteund en uitgedragen. 
Daarbij werd nauw samengewerkt met Sardes, 
die de opdracht kreeg om de training voor 
professionals te ontwikkelen. Afgelopen jaar 
wilde het fonds het project overdragen. Ze 
vond Sardes de meest geschikte partij om 
Digidreumes voort te zetten en verder te 
ontwikkelen. 

Het belang van aandacht voor mediaopvoeding 
en mediagebruik wordt steeds meer zichtbaar. 
Waar organisaties in 2010 nog terughoudend 
(en soms zelfs geschokt) reageerden op media 
in de kinderopvang, komen nu steeds meer 
professionals zelf met vragen over mediaop-
voeding en de inzet van media. Naast ouders 
en kinderopvangorganisaties, zijn er nog meer 
professionals rondom het (jonge) kind die een 
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Mediaopvoeding: 
basis voor mediawijsheid 

Peter Nikken

Mediaopvoeding krijgt de laatste jaren niet 
alleen veel aandacht van beleidsmakers en 
onderzoekers, maar ook van docenten, pedago-
gisch medewerkers, bibliothecarissen en andere 
professionals die werken met of voor kinderen 
en ouders. De enorme toename van media-
apparaten, die haast overal en 24 uur per dag 
met Wi-Fi verbonden kunnen zijn, en de 
explosieve toename van beelden, verhalen en 
informatiestromen via die apparaten, maken het 
noodzakelijk om kinderen al op jonge leeftijd 
wegwijs te maken in de gemedialiseerde 
leefomgeving.

Enerzijds zouden we kunnen zeggen dat 
mediaopvoeding, met het doel kinderen 
mediawijzer te maken, iets noodzakelijk nieuws 
is. Anderzijds kunnen we zeggen dat er is niets 
nieuws onder de zon is. Kinderen moesten 
vroeger immers ook al leren omgaan met 
communicatie en met taal. En dat deden ze door 
thuis en op school te leren lezen en schrijven. 
Bovendien gaven ouders en docenten vroeger 
ook al ondersteuning bij het begrijpen van 
beeldtaal of grepen ze in als media te heftig 
waren voor de tere kinderziel. Plaatjes in 
stripboekjes, films op het marktplein en later in 

de bioscoop, en op televisie zijn al heel lang 
onderdeel van de leefwereld van kinderen. 

Vroeg beginnen
Toch is de vraag hoe jonge kinderen met media 
om zouden moeten gaan wel urgenter gewor-
den. Dat is een gevolg van de enorme toename 
van beeldmateriaal voor heel jonge kinderen, en 
van het feit dat het gebruik daarvan in de 
educatieve setting en in de thuissituatie 
tegenwoordig zo naadloos in elkaar overlopen. 
Zowel voor professionele opvoeders als voor 
ouders is het moeilijker geworden om te 
overzien wat er allemaal aan mediaproducten is, 
welke producties wel en niet aansluiten bij het 
ontwikkelingsniveau van het kind, en of media 
überhaupt een effect op de ontwikkeling van 
kinderen moeten hebben of dat gewoon ‘lekker 
entertainment’ volstaat. Ook worstelen opvoe-
ders met de vraag waar ze zich zorgen over 
zouden moeten maken en welke hypes ze aan 
zich voorbij kunnen laten gaan. Bovendien is de 
meest basale vraag: moeten jonge kinderen 
eigenlijk al wel zo vroeg iets met media doen? 
Antwoorden op zulke vragen zijn niet gemakke-
lijk te geven, omdat daarbij onder andere 
meespeelt wie er eindverantwoordelijk is. Mag 

Moeten we jonge kinderen wel of niet met media laten omgaan? Hoe vaak en op 
welke manier? En wat is de rol van ouders en professionals in mediaopvoeding? 
Peter Nikken, hoogleraar mediaopvoeding, gaat in op onder meer deze vragen. 
Hij werpt verschillende kwesties op die ouders en professionals zouden moeten 
overdenken. Bij voorkeur samen.

“Als ouders en 
professionals 

samenwerken, 
komen ze een 

heel eind”
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de pedagogisch medewerker iets zeggen over 
en vinden van het mediagebruik thuis? En vice 
versa: kan de ouder een goed oordeel vellen 
over wel of geen media in de opvang of op de 
basisschool? 

Hoe moeilijk bovenstaande kwesties ook zijn, 
zowel ouders als professionals moeten ant-
woorden vinden op deze vragen. In lijn dus met 
de al veel langer lopende traditie om kinderen 
op jonge leeftijd bekend te maken met verha-
lenoverdracht, communicatie en informatie-
uitwisseling. We noemen het nu mediaopvoe-
ding of opvoeden tot mediawijsheid, maar het is 
in de basis gewoon opvoeden: kinderen helpen 
in hun ontwikkeling. En daarmee moeten 
opvoeders al beginnen als het kind heel jong is. 
Net zoals voorlezen op jonge leeftijd gewoon is, 
met de keuzes voor wat je wel of niet voor-
leest en hoe, wanneer en hoe lang je dat 
doet, is omgaan met schermmedia 
nu net zo vanzelfsprekend. 
Jonge kinderen groeien 
tegenwoordig nu 

eenmaal op in een omgeving waar overal media 
zijn, die zij ook kunnen en willen gebruiken. 

Afgaan op onderzoek
Op basis van onderzoek naar negatieve effecten 
van media, hebben Amerikaanse kinderartsen 
jarenlang geadviseerd om kinderen onder de 
twee jaar helemaal geen elektronische media te 
laten gebruiken, en kinderen tot twaalf jaar 
hooguit twee uur per dag1. Deze adviezen zijn 
gebaseerd op inmiddels enigszins verouderd 
onderzoek. Bovendien is het twijfelachtig of de 
uitkomsten ook voor jonge kinderen gelden, 
omdat veel van dat onderzoek ook onder 
oudere kinderen is uitgevoerd. Met andere 
woorden, de Amerikaanse kinderartsen waren 
uit voorzorg aan de voorzichtige kant. 

Inmiddels zijn ze wat minder stellig over het 
verminderen van media voor jongere 

kinderen. We zijn “Beyond the turn it 
off”; de kinderartsen erkennen 

nu dat moderne media, 
zoals tablets en traditionele 

tv-schermen, weldegelijk een bijdrage kunnen 
leveren aan de ontwikkeling van het jonge kind 
en dat mediagebruik niet per definitie schadelijk 
is2. Er is tegenwoordig ook meer en nieuw 
onderzoek dat laat zien dat jonge kinderen 
weldegelijk iets kunnen leren van op hen 
afgestemde apps, televisieprogramma’s of 
spelletjes. 

Tientallen studies in allerlei landen naar 
peuter- en kleuterprogramma’s zoals Sesam-
straat, Dora, of het Zandkasteel, geanalyseerd 
door Mares en Woodard3 en Shalom Fisch en 
collega’s4, laten zien dat kinderen die vaak naar 
zulke programma’s kijken, het aanzienlijk beter 
doen op school, zelfs tien tot twaalf jaar later 
nog. Ook producties voor de allerjongste 
kinderen, als Tik Tak, Teletubbies, of Nijntje zijn op 
zijn minst onderhoudend, maar bieden ook een 
uitdaging voor meedenken en meedoen. 

Desalniettemin is in veel landen het strenge 
advies van de Amerikaanse kinderartsen 
overgenomen. In Frankrijk zijn televisiepro-
gramma’s en zenders voor kinderen tot drie jaar 
bijvoorbeeld verboden en ook in Australië zijn ze 
van overheidswege zeer kritisch over media 
voor jonge kinderen. In Nederland adviseert het 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg om 
het mediagebruik langzaam op te bouwen van 
hooguit twee keer vijf minuten voor de aller-
jongsten tot maximaal een uur voor kinderen 
van zes jaar. 

Waarom?
Als je als ouder of professional nadenkt over de 
vraag hoe je media kunt gebruiken om kinderen 
in hun ontwikkeling te ondersteunen, is de 
eerste vraag die je moet stellen: “Waarom?” Wat 
is het nut van het mediagebruik en wat zijn 
eventuele alternatieven? Gaat het om bezig-
houden of om even lekker ontspannen? Prima, 
soms is het nodig dat je als opvoeder even je 
aandacht op iets anders moet richten. Of als de 
kinderen al een hele poos inspannend zijn bezig 
geweest, kan een tablet of tekenfilm een 
handige babysitter zijn. Maar je kunt de 
kinderen misschien ook iets anders laten doen, 

zoals buiten spelen, tekenen of muziek luiste-
ren. Of je kunt je kind betrekken bij wat jij doet, 
bijvoorbeeld het avondeten voorbereiden. 

Blijf in de buurt
Als jonge kinderen iets met media doen, is het 
van belang dat je je afvraagt of ze dat helemaal 
zelfstandig kunnen of de hulp van een volwas-
sene nodig hebben. Of volstaat het als er een 
volwassene vlak in de buurt is? Kinderen willen 
graag zelf ontdekken, maar met wat steun van 
een volwassene leren zij meer van de media dan 
wanneer ze alleen zijn. Net als bij voorlezen, 
waarbij je samen geniet van een verhaal en 
terloops uitleg geeft, is samen kijken, gamen of 
een app gebruiken ook een goede strategie om 
ervoor te zorgen dat jonge kinderen meer 
oppikken van wat er op een scherm gebeurt.

Een beetje hulp van een volwassene is handig, 
want dat kinderen zien wat er op een beeld-
scherm gebeurt, betekent niet automatisch dat 
ze een game of verhaaltje ook goed kunnen 
volgen. Bovendien moeten ze bij interactieve 
media ook nog eens op het juiste moment en op 
de juiste manier op het scherm vegen of tappen 
of klikken met een muis of controller. Media 
gebruiken vergt veel verschillende vaardighe-
den, motorisch, sociaal-emotioneel en cognitief. 
Al doende leren kinderen, maar met wat extra 
hulp van een ouder of de pedagogisch mede-
werker gaat dat beter. 

Wat is geschikt?
Ook belangrijk is natuurlijk de vraag welke 
media passen bij de ontwikkeling en de behoef-
ten van jonge kinderen. Games, apps, dvd’s en 
televisieprogramma’s zijn allemaal voorzien van 
leeftijdssymbolen van Kijkwijzer of PEGI. Maar 
die leeftijden geven enkel aan of ze mogelijk 
schadelijk zijn, dus grof taalgebruik of geweld 
bevatten, of beelden waar jonge kinderen bang 
van kunnen worden. Zo’n leeftijdsaanduiding 
zegt niets over de geschiktheid van apps, 
filmpjes of spelletjes. Net als bij bordspellen, zou 
het voor opvoeders daarom handig zijn als er bij 
elk product zou staan voor welke leeftijdsgroep 
het geschikt is.

 “Mediaopvoeding is 
gewoon opvoeden: 
kinderen helpen in 
hun ontwikkeling”

Sardes Special • nummer 19 • december 201612
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Ouders en pedagogisch medewerkers kunnen 
gebruikmaken van de informatie op websites, 
zoals Mediasmarties.nl, Digidreumes.nl of 
Cinekid.nl/applab. Daar vind je beschrijvingen 
van mediaproducties op inhoud en wat ze 
kinderen voor hun ontwikkeling kunnen bieden. 
Als opvoeder kun je daarmee een bewustere 
keuze maken voor apps, spelletjes of filmpjes 
die vermaak of educatie bieden. Ook kan de 
bibliotheek je helpen bij het uitkiezen van 
geschikte media. Van oudsher geeft de biblio-
theek advies over boeken voor kinderen van 
verschillende leeftijden, tegenwoordig horen 
daar natuurlijk ook de nieuwe media bij. 

Consequent zijn
Tot slot is het natuurlijk van belang dat je als 
opvoeder in de gaten houdt wanneer, hoe lang 
en waar kinderen allemaal media kunnen 
gebruiken. Duidelijk zijn over wat mag en wat 
niet mag en de afspraken handhaven, zijn 
daarbij van groot belang. In veel gezinnen geldt 
bijvoorbeeld de afspraak dat er geen beeld-
schermen zijn aan tafel tijdens het eten of een 
half uur voor het slapen. In andere gezinnen 
wordt daar soms makkelijker over gedacht en 
staat bijvoorbeeld de televisie al aan voordat de 
kinderen naar school of opvang gaan. Een klein 
deel van de peuters en kleuters heeft al eigen 
media-apparaten op hun slaapkamer, zoals een 
televisietoestel, een game console of een tablet.

Zowel Nederlands als internationaal onderzoek 
laat zien dat kinderen op steeds jongere leeftijd 
hun eigen media-apparaten krijgen en dat 
vooral de tablet een snelle opmars maakt5. Elk 
gezin moet daarin uiteraard eigen keuzes 
maken. Maar het is wel belangrijk dat dat 
bewust gebeurt en dat ouders erop toezien dat 
hun kinderen ook voldoende andere activiteiten 
doen. Voldoende beweging en contacten met 
andere kinderen, liefst door buitenactiviteiten, 
voldoende slaap en een gezond voedingspa-
troon, zijn essentieel voor het jonge opgroei-
ende kind.

Ouders kunnen hierin het goede voorbeeld 
geven, bijvoorbeeld door ook zelf de smartpho-
ne, laptop of tablet van tijd tot tijd opzij te 
leggen of de televisie alleen aan te zetten als ze 
echt iets willen zien. Kinderen leren de hele dag 
door, dus leren ze ook van het voorbeeldgedrag 
van hun ouders. Als ouders op weg naar school 
of de opvang al fietsend steeds hun Facebook-
pagina controleren of WhatsAppen met de 
oppas, krijgen kinderen onbedoeld de bood-
schap mee dat media er de hele dag door bij 
horen. Bovendien krijgen de kinderen dan 
minder directe aandacht van de ouder, iets dat 
eveneens een minder gunstig effect heeft op 
hun ontwikkeling. 

De techniek kan helpen
Om ervoor te zorgen dat kinderen niet in 
aanraking komen met ongeschikte media, 
kunnen ouders of professionals de techniek 
letterlijk inschakelen. Zo kun je bijvoorbeeld het 
automatisch doorspelen van nieuwe filmpjes bij 
YouTube uitschakelen. Dan heb je meer 
zekerheid dat een kind niet eindeloos door blijft 
kijken en niet opeens filmpjes te zien krijgt die 
niet bij zijn of haar leeftijd passen.

Ook kan het inschakelen van een webfilter een 
optie zijn om te voorkomen dat jonge kinderen 
op het internet op websites terechtkomen waar 
ze niet goed mee kunnen omgaan. Hierbij kan 
een applicatie als Mybee behulpzaam zijn, omdat 
je als opvoeder dan zelf kunt instellen wat 
geschikte en toegankelijke sites zijn en welke 
sites moeten worden uitgesloten. Sommige 
applicaties bieden ook de mogelijkheid om een 
timer in te stellen, zodat kinderen maar een 
beperkt aantal minuten per dag op een appa-
raat kunnen. Nadeel hiervan is natuurlijk wel dat 
het apparaat dan opeens stopt. Dat kan 
frustrerend zijn als je net middenin een game of 
een leuke film zit. 

Media op de achtergrond
Tot slot is het van belang dat opvoeders zich 
bewust zijn van de effecten van media op de 
achtergrond. Soms heb je als ouder net even de 

tijd om dat interessante programma op televisie 
te zien of die spannende game op de console uit 
te spelen, terwijl het kind zich bijvoorbeeld 
vermaakt met een boekje of helemaal opgaat in 
het spelen met autootjes. En op de opvang 
speelt een groepje in de poppenhoek, terwijl 
andere kinderen iets met een beeldscherm 
doen. Voor de spelende kinderen kan het 
mediagebruik op de achtergrond ongunstig 
uitpakken. Opvallende geluiden of beeldwisse-
lingen kunnen de spelende kinderen uit hun 
spel halen. Daardoor kunnen zij zich minder 
goed concentreren op hun eigen spel en leren 
zij daar minder van. Op de opvang is het dus 
van belang dat pedagogisch medewerkers goed 
nadenken over de inrichting van het lokaal. 
Waar staat de televisie? Waar gebruiken 
kinderen een tablet of computer en waar spelen 
de andere kinderen?

Ouders en opvang samen
Het moge duidelijk zijn dat er geen pasklare 
antwoorden zijn op de vraag hoe jonge kinderen 
met media om moeten gaan en wat ouders of 
professionals precies moeten doen. Het is elke 
keer weer opnieuw uitzoeken wat het beste 
werkt. Wel is het van belang dat ouders en 
professionals met elkaar in gesprek gaan over 
wat media in positieve of negatieve zin voor 
jonge kinderen kunnen betekenen. Dan kunnen 
ze goede afspraken maken over wat ouders en 
professionals wel en niet doen en hoe ze 
gezamenlijk een gebalanceerde dagindeling 
kunnen creëren, waarbij kinderen media 
kunnen gebruiken en ook voldoende andere 
activiteiten doen.

Een protocol over mediagebruik in de opvang of 
op school helpt daarbij, net zoals ouderbijeen-
komsten waar ouders en professionals hierover 
met elkaar van gedachten wisselen. Het kan 
goed zijn om daarbij iemand uit te nodigen van 
de bibliotheek, van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin of van een ander opvoedondersteunings-
punt. Ouders horen graag van verschillende 
deskundigen hoe ze het beste met media 
kunnen omgaan en willen ook graag ervaringen 
met elkaar uitwisselen. Voor professionals heeft 
het Nederlands Jeugdinstituut daartoe de 
Toolbox Mediaopvoeding6 ontwikkeld. Sardes 
heeft ondersteunend materiaal ontwikkeld, 
speciaal voor professionals in de kinderopvang.
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Samen werken 
aan mediawijsheid

Interview met Mary Berkhout door Malou Stoop

Met campagnes, activiteiten en onderzoek zet Mediawijzer.net zich ervoor 
in om mensen mediawijzer te maken. Een netwerk van zo’n 1.100 organisaties 
werken hieraan vanuit één gedeelde visie op mediawijsheid. Mary Berkhout, 
programmamanager van Mediawijzer.net, vertelt over de visie, doelstellingen 
en activiteiten van Mediawijzer.net.

Bewust, kritisch, actief
De komende jaren zal het belang van media 
alleen maar toenemen. Mary Berkhout, pro-
grammamanager van Mediawijzer.net, vindt het 
dan ook belangrijk dat mensen daarop worden 
voorbereid en dat zij worden geholpen om op 
een bewuste, kritische en actieve manier met 
media om te gaan. “Dit houdt in dat zij begrijpen 
hoe diverse media werken, kritisch nadenken 
over de inhoud van content, actief deel kunnen 
nemen aan sociale media, rekening houden met 
veiligheidsaspecten van mediagebruik, bewust 
zijn van hun eigen en andermans media-uitin-
gen en in staat zijn om voordeel te halen uit 
media.” Volgens Mary kan dit al op jonge leeftijd 
worden aangeleerd. De visie is dan ook: maak 
kinderen van jongs af aan mediawijs.

De vraag is: hoe doe je dat? Volgens Mary kan 
iemand nooit 100% mediawijs worden. “Wijsheid 
hangt af van de situatie waarin iemand zich 
bevindt en van de doelen die iemand heeft. 
Bovendien komen er telkens nieuwe media bij. 

Er meer sprake van een continu leerproces dan 
van een te behalen eindniveau. Wél is er een 
basisniveau waarvan je zou willen dat iedereen 
dat onder de knie heeft. De vaardigheden die 
daarbij horen verschillen per leeftijdsgroep, 
maar komen neer op één kern: je moet bewust, 
kritisch en actief om kunnen gaan met media.”

Mediawijzer.net heeft de mediawijsheidvaardig-
heden verwerkt in het zogenoemde Mediawijs-
heid Competentiemodel (afbeelding 1). Dit 
model bestaat uit de tien competenties die je 
nodig hebt om optimaal te kunnen deelnemen 
aan de mediasamenleving. Per competentie is 
een aantal niveaus van bekwaamheid onder-
scheiden. Deze niveaus verschillen per doel-
groep. Zo zijn er niveaus voor leerlingen uit het 
primair onderwijs, voor leraren en voor studen-
ten van de pabo. De kinderen uit het primair 
onderwijs zijn onderverdeeld in de groepen 1/2, 
3/4, 5/6 en 7/8. Afbeelding 2 toont de uitwerking 
van competentie ‘C2’: Content creëren’. 

“Onderwijs2032 

wil mediawijs-

heid opnemen in 

het nieuwe kern-

curriculum”
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De sociale omgeving
Volgens Mary zijn er drie wegen om kinderen 
mediawijsheid aan te leren. “Allereerst ligt er 
een verantwoordelijkheid bij de ouders. 
Opvoeding bestaat namelijk óók uit mediaop-
voeding en het mediawijzer maken van kinde-
ren. Er is een verschil tussen mediaopvoeding 
en mediawijsheid. Mediawijsheid staat voor een 
set aan bekwaamheden waarmee kinderen 
veilig en slim om kunnen gaan met media. 
Mediaopvoeding kan als resultaat hebben dat 
kinderen mediawijzer worden, maar omvat 
méér. Bij mediaopvoeding gaat het ook om het 
creëren van een goed opvoedklimaat en het 
vinden van een goede balans. Naast digitale 
media, is er ook tijd nodig om buiten te spelen, 
te sporten, te lezen, voldoende te slapen en met 

elkaar te praten en te lachen. Hoe dit uitpakt, 
verschilt per gezin.”

Niet alleen ouders, maar ook scholen en de 
kinderopvang spelen een belangrijke rol in het 
mediawijzer maken van kinderen. “Ik zou het 
liefst willen dat mediawijsheid opgenomen 
wordt in het curriculum en dat het als apart vak 
wordt gegeven of in andere vakken aan bod 
komt. Dit kan al vanaf jonge leeftijd. Kinderen 
gaan vanaf vier jaar naar school. Dan kan je al 
spelen met en praten over media. Dit vind je in 
ons Mediawijsheid Competentiemodel terug. 
Het gesprek voeren over media is op de 
basisschool erg belangrijk. Kinderen tot twaalf 
jaar luisteren nog écht naar de leraar en praten 
graag in de klas met elkaar over wat ze meema-

ken met media. Zij leren op die leeftijd van 
klasgenoten en leerkrachten veel over het 
gebruik van media.”

Tot slot leren kinderen spelenderwijs, in hun 
eentje of samen met hun vriendjes en vriendin-
netjes, veel over mediawijsheid in de praktijk. 
“Kinderen leren van elkaars mediagedrag; zij 
geven elkaar tips over websites, houden elkaar 
in de gaten en adviseren wat je wel en niet moet 
doen op internet.” 

Campagnes mediawijsheid
Er zijn dus veel partijen die de mediawijsheid 
van kinderen kunnen stimuleren. “Mediawijzer.
net heeft de taak om al deze partijen bewust te 
maken van het belang van mediawijsheid en ze 
de kennis aan te reiken hoe ze deze rol kunnen 
oppakken,” aldus Mary.

Mediawijzer.net doet dit onder andere door 
middel van verschillende campagnes. De Media 
Ukkie Dagen-campagne is opgericht om ouders 
en opvoeders bewust te maken van het belang 
van mediaopvoeding bij jonge kinderen. Mary: 
“In deze week dagen wij ouders uit om opdrach-
ten uit te voeren, de zogeheten Media Ukkie 
Challenges. Aan de hand van deze opdrachten 
gaan ouders samen met hun kind aan de slag 
met media. Door deze activiteiten zien zij in hoe 
leuk en nuttig het is om daarmee samen bezig 
te zijn.” 

Tijdens de Media Ukkie Dagen wordt de Media 
Ukkie Award uitgereikt: de prijs voor de beste 
app voor peuters en kleuters. “Deze award 
maakt niet alleen ouders bewust van de leukste 
apps, maar ook de appmakers zelf. Op deze 
manier stimuleren wij de mediamakers om reke-
ning te houden met de veiligheid en bruikbaar-
heid van apps voor jonge kinderen.”

Een andere grote campagne van Mediawijzer.
net is de Week van de Mediawijsheid, vertelt 
Mary. “Tijdens deze week laten we zien dat 
mediawijsheid erg belangrijk is. Wij vragen 
opvoeders, leraren en jongeren om hieraan 
meer aandacht te besteden. In verschillende 

activiteiten leren zij op een verstandige en leuke 
wijze om te gaan met media. Voor kinderen 
tussen tien en twaalf jaar organiseren we elk 
jaar de mediawijsheidgame MediaMasters. Voor 
jongeren tussen twaalf en zeventien jaar 
organiseren we, samen met het Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid, het My Comment 
Festival, een mediawijsheidfestival voor jonge 
mediamakers. Daarnaast geven we docenten en 
leerlingen tools om in de klas het debat met hun 
leerlingen aan te gaan.”

Eén netwerkorganisatie, één visie
Mediawijzer.net voert deze activiteiten uit met 
een netwerk van 1.100 aangesloten organisa-
ties, die één gedeelde visie op mediawijsheid 
hebben. “Met elkaar agenderen we de noodzaak 
van mediawijsheid, verspreiden we kennis en 
leveren we leermateriaal aan om mediawijzer te 
worden”, vertelt Mary. “De jaarlijkse Stimule-
ringsregeling is een mooie manier om organisa-
ties sterker met elkaar te verbinden. Bij deze 
regeling werken meerdere partijen gezamenlijk 
aan een project om mediawijsheid te stimule-
ren, vaak op een gebied waar nog onvoldoende 
gebeurt met mediawijsheid. Zo worden eind dit 
jaar drie projecten opgeleverd die zijn gericht op 
het mediawijzer maken van jongeren met een 
licht verstandelijke beperking. Er is ook een prijs 
beschikbaar voor een ‘best practice’ binnen het 
netwerk. Op deze manier inspireren wij 
organisaties om op basis van succesvolle 
projecten nieuwe mediawijsheid-initiatieven te 
bedenken.”

Daarnaast doet Mediawijzer.net jaarlijks het 
nodige onderzoek op gebied van mediawijsheid. 
De opbrengsten daarvan worden binnen het 
netwerk gedeeld. Een bekend onderzoek is Iene 
Miene Media. “Dit is al het zesde jaar dat we dit 
onderzoek uitvoeren”, vertelt Mary. “Het is een 
monitor waarmee we de ontwikkeling in 
mediagebruik in jonge gezinnen bekijken. Deze 
onderzoeksresultaten worden tijdens de Media 
Ukkie Dagen besproken.” 

Ook andere onderzoeken op het gebied van 
mediawijsheid worden geregeld aangehaald in 

   

  
 

 
  

 
 

Begrip

Passief

Inzicht 
hebben in 
de media-
lisering van 
de samen-
leving

Apparaten, 
software 
en toepas-
singen  

Begrijpen 
hoe media 
gemaakt 
worden

Oriënteren  
binnen 
media om-
gevingen

Zien hoe 
media de 
werkelijk-
heid kleuren

Inzicht hebben in de werking 
van media

Gebruikt eenvoudige 
toepassingen om eigen 
content te creëren.

Kan met een camera 1 
scène opnemen.

Zelf film maken

Gebruikt media om unie-
ke eigen content te de-
len op diverse platfor-
men. Kiest een geschikt 
medium bij het verzen-
den van mediabood-
schappen en giet deze in 
optimale vorm met in 
acht neming van gang-
bare maatschappelijke 
waarden en normen. 

Kan een boodschap 
meegeven aan de film 
en de film, plannen, 
maken en verspreiden.

Edit unieke eigen ge-
maakte content met in 
acht neming van gang-
bare maatschappelijke 
waarden en normen in 
voorgeschreven toepas-
singen. 

Kan de zelfopgenomen 
scènes monteren met 
eenvoudige software.

Gebruikt diverse toepas-
singen om unieke eigen 
content te creëren. 

Kan met een camera 
meerdere scènes opne-
men.

Zelf gebruiken 
van media

Uitwisselen met anderen 
via media

Omgaan 
met media

Informatie 
vinden en 
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Participeren  
in sociale 
netwerken

Content 
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gebruik  

Doelen 
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Gebruik

Actief
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Communicatie
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Afbeelding 1:  Het Mediawijsheid Competentiemodel bevat de tien competenties die iedereen  
 nodig heeft om optimaal deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving.

Afbeelding 2:  De competentie ‘Content creëren’ heeft verschillende niveaus die PO-leerlingen  
 moeten beheersen. 

C2 Content creëren

C2 Taken

Groep 1/2 (4-6 jaar) Groep 3/4 (6-8 jaar) Groep 5/6 (8-10 jaar) Groep 7/8 (10-12 jaar)
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het netwerk, vertelt Mary. “Welke media zijn er, 
wat zijn de nieuwste inzichten, waar gaat het 
mis, welke media bieden kansen? Dat zijn 
vragen die we tijdens expertsessies en netwerk-
bijeenkomsten bespreken. Tijdens deze bijeen-
komsten wordt er dieper ingegaan op specifieke 
onderwerpen. We hebben een expertsessie 
georganiseerd over een onderzoek naar de 
impact van ‘connected toys’. Dit gaat over 
speelgoed dat is aangesloten op internet; een 
nieuwe trend in de speelgoedwereld. Experts 
denken mee over de betekenis hiervan voor de 
opvoeding, privacy en wet- en regelgeving.”

Gemeente: de verbindende partij
Ook op lokaal niveau werken organisaties 
samen om mediawijsheid te agenderen en te 
bevorderen. Volgens Mediawijzer.net is de 
gemeente een belangrijke verbindende partij. 
Mary: “In elke wijk zijn organisaties actief die een 
rol kunnen spelen bij het mediawijs maken van 
de inwoners. De uitdaging ligt vooral in het 
verbinden van deze partijen, helemaal nu 
sinds de decentralisatie in 2015 het speelveld 
is veranderd en verantwoordelijkheden zijn 
verlegd. We zien dat veel lokale organisaties 
graag iets willen doen op het gebied van 
mediaopvoeding en mediawijsheid, maar 
dat de invulling sterk verschilt. Samen-
werking is dan ook belangrijk.” 

Met dit uitgangspunt is er in Amsterdam 
Noord een pilot gestart met het doel de 
samenwerking tussen lokale partijen in 
kaart te brengen en beter te ondersteunen. 
Organisatie Mira Media heeft het eerste 
onderzoek hiernaar in Utrecht uitgevoerd 
en bekijkt nu, samen met Mediawijzer.net, 
of er een werkwijze is te ontwikkelen waar 
alle gemeenten iets aan hebben. 

De kern van de pilot is het 6-cilindermodel 
van Mira Media (afbeelding 3). Het model laat 
zien dat er op zes thema’s actie moet worden 
ondernomen om tot een goed werkende 
aanpak te komen: 
• Het thema ‘Visie en beleid’ stimuleert lokale 

organisaties om het begrip ‘mediaopvoeding’ 

te definiëren en hun visie vast te leggen in een 
beleid. 

• De pijler ‘Ouderbetrokkenheid’ beoogt dat 
ouders over voldoende kennis en vaardighe-
den beschikken om kinderen te ondersteunen 
in hun mediagebruik. 

• Het thema ‘Professionals’ stelt dat professio-
nals verschillende bevolkingsgroepen kunnen 
helpen bij hun mediavraagstukken. 

• Het thema ‘Samenwerking’ streeft naar de 
bundeling van verschillende expertises en 
organisaties, zodat er bij alle elementen van 
mediawijsheid hulp kan worden geboden. 

• De pijler ‘Media-educatie’ richt zich op 
schoolbrede of thematische projecten 
waarmee geleerd wordt om bewust en kritisch 
na te denken over media. 

• ‘Digitaal burgerschap’ geeft aandacht aan 
online normen en waarden, zodat er een 
positieve digitale omgeving ontstaat. 

Mediawijzer.net ondersteunt gemeentes ook 
door mediaopvoedingsinformatie op te nemen 
in de databank van Stichting Opvoeden. “Veel 
gemeentes maken gebruik van deze databank 
voor hun websites”, vertelt Mary. “Op www.
mediaopvoeding.nl kunnen ouders en opvoe-
ders vragen stellen over dit onderwerp. Alle ken-
nis die zo wordt opgebouwd, komt weer terecht 
in de database van Stichting Opvoeden. 
Gemeenten kunnen dus putten uit een enorme 
bron van actuele informatie en zo lokale 
professionals en organisaties ondersteunen op 
het gebied van mediaopvoeding. ” 

De toekomst van mediawijsheid
Zowel op landelijk als op lokaal niveau is er 
groeiende aandacht voor mediawijsheid. “Wij 
zien dat mediawijsheid steeds meer voet aan de 
grond krijgt in het onderwijs”, zegt Mary. “Het 
advies van Platform Onderwijs2032 is daarbij 
erg belangrijk. Mediawijsheid is in dit advies 
opgenomen als één van de elf 21ste-eeuwse 
vaardigheden. Er wordt in bepleit om mediawijs-
heid op te nemen in het nieuwe kerncurriculum, 
als onderdeel van de digitale vaardigheden. 
Daar zijn wij heel blij mee.”

Mediawijzer.net heeft de ambitie om het huidige 
meerjarenplan dat tot en met 2018 loopt, 
succesvol af te ronden. Mary: “Mediawijzer.net 
richt zich nu op de mediawijsheid van jongeren 
van nul tot achttien jaar. In de nabije toekomst, 
na 2018, bekijken we of we onze activiteiten 
kunnen uitbreiden naar andere bevolkings-
groepen, zoals senioren en mensen met een 
licht verstandelijke beperking. We merken dat 
de behoefte aan mediawijsheid bij deze groepen 
steeds groter wordt.” 

Dat Mediawijzer.net als netwerkorganisatie 
werkt, kan daarbij helpen. “We kunnen onze 
huidige netwerkgedreven aanpak kopiëren. 
Samen met andere organisaties zullen we kijken 
waar de nood het hoogst is en daarvoor middels 
expertsessies en pilots een aanpak ontwikkelen. 
Samen onderzoek doen, kennis delen, samen-
werking ondersteunen, nieuwe initiatieven 
stimuleren en campagne voeren om mensen te 
activeren, het maakt allemaal deel uit van deze 
netwerkaanpak.”

Uiteindelijk hoopt Mary dat mediawijsheid een 
integraal onderdeel wordt van opvoeding en het 
onderwijs van nul tot honderd jaar. “Mediawijs-
heid moet net zo normaal worden als lezen en 
schrijven. Je leert je moedertaal, en je leert nu 
ook de mediataal.”

Afbeelding 3: 
Het 6-cilindermodel bestaat uit zes thema’s 
waar op lokaal niveau aandacht aan moet 
worden besteed
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Leerkrachten en ouders hebben er dagelijks 
mee te maken: de digitale jeugd. Steeds meer 
ervaren zij dan ook de druk om iets met 
mediawijsheid te doen, in de opvoeding en in 
het onderwijs. Volgens Remco Pijpers is het 
onvermijdelijk: scholen moeten aan de slag gaan 
met mediawijsheid, meer en gestructureerder 
dan ze nu doen. Het is te verwachten dat 
scholen in de nabije toekomst verplicht zijn om 
in het curriculum aandacht aan mediawijsheid 
te besteden. Stichting Kennisnet biedt leraren, 
andere professionals en opvoeders hiervoor 
praktische handvatten.

Het belang van mediawijsheid
Volgens Remco Pijpers zijn er verschillende 
argumenten om mediawijsheid een plaats te 
geven in de opvoeding van kinderen.

1. We leren kinderen digitale vaardigheden
 “Ten eerste heeft een kind digitale vaardig-

heden nodig om in het leven, op school en 
later op het werk te kunnen functioneren. 

 Zie mediawijsheid als het nieuwe lezen en 
schrijven. Iedereen heeft ook moeten leren 
schrijven, al is het maar om een boodschap-
penlijstje te kunnen maken. Zo werkt het ook 

met digitale vaardigheden: het maakt deel 
 uit van ‘geletterd zijn’ in onze digitale samen-

leving.” 

2. We leren kinderen sociale vaardigheden op 
internet

 De tweede reden die Remco naar voren 
brengt, is dat mediaopvoeding nodig is omdat 
kinderen zichzelf moeten verhouden tot de 
sociale context. “Bij het gebruiken van een 
smartphone, WhatsApp en andere social 
media gaan we relaties met anderen aan. 
Kinderen onderhouden online vriendschap-
pen, ze werken online samen, ze worden 
verliefd, er ontstaan op internet verkeringen, 
ze experimenteren digitaal met seks, maar er 
wordt ook geroddeld en gepest. Sociale 
relaties van kinderen op internet beïnvloeden 
ook de dynamiek in de klas. Denk alleen maar 
aan de WhatsApp-ruzies die de rust in de klas 
verstoren. Het is nodig om met kinderen over 
online omgangsvormen praten. In relatie met 
anderen vormen ze hun identiteit. Hoe kun je 
dat als opvoeder in goede banen leiden? 
Welke normen en waarden heb je als opvoe-
der en leerkracht? Gelden die ook online?” 

“Mediawijsheid is het 
nieuwe lezen en schrijven” 

Interview met Remco Pijpers door Janneke Schilder

Mediaopvoeding is niet alleen een verantwoordelijkheid van opvoeders, ook 
voor de school is er een rol. Het is hoog tijd dat scholen meer aandacht aan 
mediawijsheid gaan besteden. Dat is de stellige overtuiging van Remco Pijpers 
van Mijnkindonline.nl, een onderdeel van stichting Kennisnet. Maar hoe pak je 
dat als school aan?

“Doel is dat 

ouders hun kind 

uiteindelijk online 

laten vliegen”
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3. We stimuleren autonomie: denk na
 “Ten derde is mediaopvoeding belangrijk,” 

stelt Remco, “omdat kinderen moeten leren 
reflecteren op hoe zij zich als individu 
verhouden tot de digitale wereld. De wereld 
barst van de beïnvloeders, meer dan ooit. De 
piepjes via je smartphone zijn het beste 
voorbeeld. Maar ook: de school die de keuze 
maakt om foto’s van jou als kind op Facebook 
te zetten. Wat vindt een kind daar zelf van? 
Die ‘piepjes’ kunnen lekker voelen omdat het 
berichtjes van je vrienden zijn, maar wil je er 
een slaaf van zijn? Hoe ontwikkel je als kind 
het vermogen om daar weerstand tegen te 
bieden? Voortdurend wordt er voor kinderen 
gekozen. Maar we willen kinderen leren zelf 
beslissingen te nemen die goed zijn voor hen 
en voor anderen. We willen dat ze zelfstandig 
denken. Autonomie dus.”

De rol van de opvoeder
Het is belangrijk dat scholen aandacht hebben 
voor de rol van de opvoeder thuis, stelt Remco. 
“De invloed van ouders op wat kinderen met 
media doen is groot, niet alleen als ze nog heel 
jong zijn. Je bent als ouder een rolmodel. Wat 
ouders doen, wordt door kinderen gezien en dat 
gebruiken ze als voorbeeld. Sta stil bij je eigen 
mediagedrag. Als een ouder bijvoorbeeld de 
mobiele telefoon opneemt tijdens een gesprek 
met het kind, dan is het niet gek als het kind de 
volgende keer even snel een berichtje stuurt 
terwijl hij met zijn ouders zit te praten. Stoor je 
je aan de ‘schermverslaving’ van je kind maar 
ben je zelf ook niet bij je smartphone weg te 
krijgen, dan heb je boter op je hoofd. In gesprek 
met andere ouders kom je tot de beste inzich-
ten. Dat kan op een ouderavond, door school 
georganiseerd, of op bijvoorbeeld het forum van 
Ouders Online (www.ouders.nl).”

Ouders vervullen volgens Remco drie rollen in 
de mediaopvoeding:  ze beschermen hun kind,  
ze maken het kind weerbaar, en vervolgens 
moeten ze het kind ‘laten vliegen’. “Ouders 
beschermen hun kind door afspraken te maken 
over wat het kind online wel en niet mag en over 
welke apps er op de tablet staan. Soms moeten 

ouders ook bewust even een oogje dicht 
knijpen, hiermee maken ze het kind weerbaar. 
Maar het doel van de ouders is vooral om hun 
kind online te laten vliegen: laat ze optimaal 
gebruikmaken van de mogelijkheden van het 
internet.”

Bij veel ouders draait mediaopvoeding vooral 
om tijd en aandacht. Ze begrenzen bijvoorbeeld 
het aantal minuten per dag dat het kind mag 
internetten en spreken af of het kind zijn 
telefoon mag meenemen naar bed. Er zijn 
echter meer componenten van een goede 
mediaopvoeding, vindt Remco. “Elke ouder stelt 
zijn eigen prioriteiten, maar ideaal is het om een 
balans te vinden. Hierbij speelt de school ook 
een voorname rol. Scholen kunnen ervoor 
zorgen dat alle kinderen mediawijsheid opdoen 
en online met elkaar leren omgaan, dus ook de 
kinderen met minder betrokken mediaopvoe-
ders thuis.”

Vier onderdelen in balans
Remco Pijpers ontwikkelde voor opvoeders een 
kwadrant met de verschillende aspecten van 
mediaopvoeding (zie afbeelding 1). Het is een 
checklist met aandachtspunten. Naast ‘tijd en 
aandacht’, waar de meeste ouders nadruk op 
leggen, zijn er drie andere kwadranten. 

Het onderdeel ‘inhoud en kwaliteit’ gaat over 
wat de opvoeder vindt dat het kind online mag 
doen en bekijken. Scholen maken hierin eerder 
bewuste keuzes dan ouders: welke media 
passen op school en welke niet? Ouders hebben 
hierover vaak niet zo’n bewuste opvatting. 
Bewustwording is dan ook een eerste stap.

Het kwadrant ‘communicatie en gedrag’ gaat 
over online omgangsvormen en over de gevaren 
op internet. Het is bijvoorbeeld goed om met 
kinderen te bespreken dat er online onbeken-
den zijn die verkeerde bedoelingen kunnen 
hebben. Hier is de voorbeeldrol van de opvoe-
der weer van belang: hoe ga je online zelf om 
met anderen? Wat voor reacties zetten ouders 
of de leerkracht zelf op Twitter en Instagram? 
Goed voorbeeld doet volgen, is hier het devies.

Het laatste kwadrant ‘talent en ontwikkeling’ 
gaat over het eerder genoemde ‘laten vliegen’ 
van het kind. De opvoeder helpt het kind om zo 
goed mogelijk gebruik te maken van de moge-
lijkheden van internet, bijvoorbeeld door het 
kind te helpen bij het maken van een mooie 
PowerPoint voor een presentatie of door het 
kind te enthousiasmeren voor de plaatselijke 
cursus programmeren. Wat wil je dat je kind op 
internet leert? Wat doet de school hieraan? Vind 
je dat als ouder genoeg? 

Digitale geletterdheid
Scholen zetten zich ervoor in om kinderen 
digitaal geletterd te maken. Dit houdt in dat zij 
kinderen voorbereiden op het werken met 
nieuwe technologieën die zij in het vervolgon-
derwijs of toekomstig werk moeten gebruiken. 
Tot nu toe bepalen scholen zelf hoe en welke 
digitale vaardigheden ze de kinderen aanleren, 
maar volgens Remco is de kans groot dat dit in 
de toekomst gaat veranderen. “Digitale vaardig-
heden kunnen in de toekomst een verplicht 
onderdeel van het curriculum worden. School-
besturen van zowel primair als voorgezet 
onderwijs stellen dan ook steeds vaker de vraag 
hoe ze hun leerlingen het beste digitaal vaardig 
kunnen maken.”

Daarom ontwikkelde Kennisnet samen met SLO 
een model voor digitale geletterdheid. Dit 
model, dat een aanvulling is op een uitgebreider 
model voor 21ste-eeuwse vaardigheden, kunnen 
scholen gebruiken om te bepalen welke digitale 
vaardigheden ze in hun programma opnemen. 
Digitale geletterdheid omvat de volgende vier 
digitale vaardigheden (zie afbeelding 2):
• ICT (basis-)vaardigheden
• Computational thinking
• Mediawijsheid
• Informatievaardigheden
 

Afbeelding 2.  Het model voor digitale   
 geletterdheid is ontwikkeld in  
 aanvulling op het model van de  
 21ste-eeuwse vaardigheden 
 © SLO / Kennisnet

Onder ‘ICT basisvaardigheden’ vallen onder 
andere het werken met tekstverwerkers, het 
aansluiten en gebruiken van hardware, mailen, 
surfen en kennis van de basisbegrippen.
‘Computational thinking’ wil zeggen dat je 
problemen op een zodanige manier herformu-
leert, dat er iets met computertechnologie is op 
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Afbeelding 1. Kwadrant Mediaopvoeding
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te lossen of uit te voeren. Dit kan door kinderen 
te leren programmeren, maar ook door hen te 
leren hoe ze fouten kunnen opsporen in een 
website (debuggen) en hoe ze algoritmes (series 
instructies) kunnen toepassen. Kortom: een kind 
leert om de computer uit te laten voeren wat hij/
zij wil.

De derde digitale vaardigheid, ‘Mediawijsheid’, 
omvat de kennis, vaardigheden en de mentali-
teit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief 
met media om te gaan. Kinderen leren bijvoor-
beeld om kritisch na te denken over de her-
komst van een bepaald bericht om op basis 
daarvan vast te stellen hoe betrouwbaar het is.

‘Informatievaardigheden’ ten slotte zijn: online 
informatie zoeken, informatie selecteren, 
informatie verwerken en toepassen.

Scholen die willen werken aan digitale geletterd-
heid doen er volgens Remco goed aan om alle 
vier de digitale vaardigheden in het onderwijs-
programma te verwerken. “Nu is het vaak zo dat 
een school veel aandacht besteedt aan bijvoor-
beeld mediawijsheid of aan programmeren, 
maar idealiter is er sprake van een balans in de 
onderdelen die aandacht krijgen. Omdat het 
lastig is om een goed overzicht te krijgen, 
ontwikkelde Kennisnet een checklist digitale 
geletterdheid die gratis te downloaden is”7.

Aan de slag!
Als er in de mediaopvoeding sprake is van de 
bovengenoemde balans, worden kinderen 
optimaal voorbereid op een digitale toekomst. 
De school kan dit niet alleen, de ouders hebben 
thuis ook een belangrijke rol. Veel ouders 
worden hierbij graag door de school geholpen. 
Zij willen meegenomen worden in de plannen 
die scholen over mediaopvoeding maken. 
Samen werken aan de mediaopvoeding is het 
meest effectief. Dat is voor scholen niet altijd 
eenvoudig, maar met handvatten van bijvoor-
beeld Kennisnet, kan de school stap voor stap 
keuzes maken die passen bij de school en bij de 
kinderen. Er zijn legio ideeën die scholen 
kunnen helpen om, samen met ouders, met 
mediaopvoeding aan de slag te gaan. 

Kennisnet publiceerde onlangs in samenwer-
king met het Landelijk Expertisecentrum 
Speciaal Onderwijs (LESCO) de uitgave 
‘sociale media in het speciaal onderwijs’, 
bedoeld voor professionals in het speciaal 
onderwijs die werken met kinderen van 4 tot 
20 jaar. De publicatie bevat onder andere 
handreikingen om leerlingen meer bij de 
lesstof te betrekken door gebruik van digitale 
media. Er komen leraren aan het woord die 
vertellen over hun ervaringen en de lezer 
krijgt praktische tips om deze kwetsbare 
doelgroep zowel online als offline beter te 
beschermen. Hoe maak je ze weerbaar? 
Maar ook: hoe laat je ze ‘vliegen’? Het boek is 
gratis te downloaden op de website van 
Kennisnet.8

Meer lezen
Mediawijsheid: http://kn.nu/workshop.
mediawijsheid
Informatievaardigheden: http://kn.nu/
workshop.informatievaardigheden
Programmeren: http://kn.nu/workshop.
computationalthinking

“De kans is groot dat 

digitale vaardigheid 

een verplicht 

onderdeel van het 

curriculum wordt”

7  zie https://www.kennisnet.nl/artikel/werken-aan-digitale-geletterdheid-zo-doe-je-dat/?
8  http://socialemediainhetso.kennisnet.nl/

Mediawijsheid en informatievaardigheden zijn 
nauw met elkaar verbonden. Waar bij media-
wijsheid het brede begrip van media centraal 
staat, gaat het bij informatievaardigheden 
vooral om concrete vaardigheden die te maken 
hebben met het omgaan met informatie. 
Informatie kunnen zoeken, selecteren, verwer-
ken en gebruiken worden beschouwd als 
vaardigheden die noodzakelijk zijn om goed te 
kunnen functioneren in de 21ste-eeuwse 
samenleving. SLO onderscheidt informatievaar-
digheden van mediawijsheid en ICT-basisvaar-
digheden en benoemt de volgende deelvaardig-
heden die hierbij van belang zijn (Thijs e.a., 
2014):
• Het probleem definiëren
• Zoeken naar bronnen en informatie
• Bronnen en informatie selecteren
• Informatie verwerken
• Informatie presenteren

Digitale monitor
De openbare bibliotheek is een van de partijen 
die ondersteuning en scholing aanbieden op het 
gebied van informatievaardigheden: “De 

bibliotheek is expert op het gebied van zoeken, 
vinden en kritisch evalueren van informatie. Ze 
is van oudsher de toegangspoort tot betrouw-
bare kennis en beschikt – net als internet – over 
een oneindige bron van informatie” (bron: www.
mediawijsheid.nl). De ontwikkeling van informa-
tievaardigheden wordt gezien als onderdeel van 
de ontwikkeling van mediawijsheid. 

Hoe staat het eigenlijk met de informatievaar-
digheden van basisschoolleerlingen? Wat weten 
we er precies van? Zijn kinderen in deze leeftijd 
inderdaad zo handig met computers als 
volwassenen vaak denken (opvallend genoeg 
denkt men bij informatievaardigheden vaak 
direct aan digitale informatie)? En wat doen 
leerkrachten om leerlingen die vaardigheden 
aan te leren?

Om inzicht te krijgen in deze vragen verzamelt 
de bibliotheek, in het kader van het landelijke 
programma de Bibliotheek op school, informatie 
over de informatievaardigheden van basis-
schoolleerlingen en het didactisch handelen van 
leerkrachten. De bibliotheek verzamelt de 

Informatievaardigheden van 
basisschoolleerlingen

Kees Broekhof

Dat leerlingen handig zijn met de computer, betekent nog niet dat ze ook 
goede informatievaardigheden hebben. Uit de monitor van het programma 
de Bibliotheek op school blijkt dat er nog heel wat kan worden verbeterd in het 
onderwijs in informatievaardigheden op de basisschool. Kees Broekhof be-
schrijft de stand van zaken en doet aanbevelingen voor verbetering.



Sardes Special • nummer 19 • december 201628 29Kind en media

informatie met behulp van een digitale monitor. 
Jaarlijks vullen leerlingen vanaf groep 5 en hun 
leerkrachten een vragenlijst in. Deze informatie 
wordt gebruikt om scholen op dit gebied zo 
doelgericht mogelijk te ondersteunen. 

We maken in deze bijdrage gebruik van de 
landelijk gemiddelde cijfers uit de genoemde 
digitale monitor. Daarna gaan we kort in op de 
waarde van de monitorgegevens voor de lokale 
samenwerking tussen scholen en bibliotheken. 
We sluiten af met conclusies en aanbevelingen 
voor het onderwijs en de bibliotheeksector. 

De Bibliotheek op school
Bibliotheken bieden hun ondersteuning op het 
gebied van informatievaardigheden onder 
andere aan in het kader van het landelijke 
programma de Bibliotheek op school. Het 
belangrijkste doel van dit programma is om het 
lezen op school en in de vrije tijd te stimuleren 
door scholen uit te rusten met een goede 
bibliotheek en door de samenwerking tussen 
school en bibliotheek structureel en doelgericht 
in te zetten. De bibliotheek biedt in dit kader 
diverse vormen van ondersteuning, zoals het 
inrichten van de schoolbibliotheek, het trainen 
van leerkrachten, het informeren van ouders en 
het organiseren van leesbevorderingsprojecten. 
Ongeveer 3000 basisscholen nemen inmiddels 
deel aan het programma en daarmee is de 
Bibliotheek op school met afstand het meest 
succesvolle programma ooit in zijn soort.

Onderdeel van het programma de Bibliotheek 
op school is een monitor waarin met behulp van 
digitale vragenlijsten ieder jaar gegevens 
worden verzameld over leerlingen, leerkrachten, 
ouders en bibliotheek. Kern van de monitor zijn 
de vragen over lezen; desgewenst kunnen ook 
vragen over informatievaardigheden worden 
gesteld. Bij de afname van de vragenlijsten in 
het schooljaar 2015-2016 hebben ruim 88.000 
leerlingen in groep 5-8 en ruim 5.300 leerkrach-
ten de vragen over informatievaardigheden 
beantwoord. Dat maakt de monitor een 
waardevolle bron van informatie over de stand 
van zaken op dit gebied. 

De vaardigheden van leerlingen
De vragenlijsten voor leerlingen zijn gebaseerd 
op diverse studies en modellen (Next Value, 
2013). Belangrijkste uitgangspunten zijn de ‘Big 
6’ (Eisenberg & Berkowitz, 1999; van Veen, 2005) 
en de information literacy standards van de 
American Library Association (ALA, 1998; Van 
der Kaap & Schmidt, 2007)9. De vragen zijn 
gericht op de voorbereiding van het zoekproces, 
het zoekproces zelf, inclusief het verwerken van 
de informatie, en de evaluatie van het zoekpro-
ces. Hieronder geven we enkele opvallende 
voorbeelden van wat basisschoolleerlingen zelf 
zeggen over hun informatievaardigheden. 

Zelfstandigheid
Lukt het leerlingen om informatie te vinden 
zonder hulp? Die vraag is belangrijk om te 
achterhalen hoe zelfstandig leerlingen wellicht 
al zijn op dit gebied. Uit de antwoorden van de 
leerlingen blijkt dat het lang niet altijd lukt om 
zonder hulp de juiste informatie te vinden. In 
groep 5 heeft bijna de helft van de leerlingen 
hulp nodig; in groep 8 is dat nog steeds meer 
dan een kwart. Heel wat leerlingen geven dus 
aan dat ze niet (altijd) in staat zijn om de 
informatie te vinden die zij zoeken. Dit is een 
belangrijk gegeven voor volwassenen die de 
vaardigheden van kinderen op dit gebied nogal 
eens hoog inschatten.

Voorbereiden
Een belangrijke stap bij de voorbereiding van 
het zoeken van informatie is nadenken over de 
plaats waar je de informatie het best zou 
kunnen vinden. Voor de helft van de leerlingen 
(49%) is dit geen vaste gewoonte. Een op de vijf 
geeft aan dit ‘altijd’ te doen; dit percentage is 
stabiel van groep 5 tot en met 8 (grafiek 1). Het 
percentage leerlingen dat dit ‘soms’ of ‘nooit’ 
doet, daalt van 57 procent in groep 5 tot 45 
procent in groep 8. In groep 5 denkt bijna een 
kwart van de leerlingen ‘nooit’ na over de vraag 
waar ze de informatie het best zouden kunnen 
zoeken.

Uitvoeren
Een belangrijke stap in de uitvoering van het 
zoekproces is het beoordelen van de kwaliteit 
van informatie: is de informatie betrouwbaar en 
actueel? Veel leerlingen hebben hier weinig tot 
geen aandacht voor: meer dan twee derde let er 
‘nooit’ op wie de informatie op het internet heeft 
gezet (grafiek 2). De helft zegt ‘nooit’ te letten op 
de actualiteit van de informatie. 

Bij het verwerken van de informatie komt het 
erop aan dat leerlingen in hun eigen woorden 
weergeven wat zij hebben gevonden. De 
monitor laat hierover een interessante ontwik-
keling zien van groep 5 tot en met 8 (grafiek 3). 
In groep 5 schrijft 14 procent van de leerlingen 
de informatie ‘altijd’ op in eigen woorden; dit 
percentage groeit gestaag tot 43 procent in 
groep 8. Anderzijds slinkt het percentage 
leerlingen dat zegt dit ‘nooit’ te doen van 38 
procent in groep 5 tot vier procent in groep 8. 
De leerlingen worden zich er kennelijk steeds 
meer van bewust dat ‘knippen en plakken’ in de 
regel niet de beste manier is om informatie te 
verwerken.

Evalueren
De meerderheid van de leerlingen controleert 
na de informatieverwerking of zij het goed 
hebben gedaan. Zelfs in groep 5 doet bijna twee 
derde (62%) van de leerlingen dit ‘altijd’ of ‘vaak’. 
In groep 8 is dit percentage gegroeid tot 84 
procent. Meisjes controleren hun werk vaker 
dan jongens. Let wel, de monitor geeft geen 
informatie over de aard van de controle die de 
leerlingen zelf uitvoeren. Het is dus niet bekend 
of zij uit zichzelf achteraf stilstaan bij de stappen 
die ze tijdens het zoekproces hebben doorlopen. 

“Ze lopen vast”
De hierboven gepresenteerde landelijke cijfers 
laten zien dat de informatievaardigheden van 
basisschoolleerlingen nog volop voor verbete-
ring vatbaar zijn. Dit bevestigt het algemene 
beeld dat hoogleraar Learning Sciences Saskia 
Brand-Gruwel schetst van deze groep: “Wat 
knoppenkennis betreft hoef je hen niks bij te 
brengen. Door hun handigheid met computers 
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Grafiek 1: vooraf bedenken waar informatie 
het beste kan worden gevonden (leerlingen)
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Grafiek 2: controleren wie informatie op het 
internet heeft gezet (leerlingen)

Grafiek 3: informatie opschrijven in eigen 
woorden (leerlingen)
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verwachten sommige docenten dat kinderen al 
informatievaardig zijn. Dat klopt niet. Zodra de 
opdrachten complexer worden, zoals bij een 
werkstuk of spreekbeurt, lopen ze vast. Naden-
ken over het onderwerp, informatie selecteren 
en beoordelen moeten ze echt leren.” (Brand-
Gruwel, 2013).

De monitorgegevens laten precies zien waar het 
aan schort. Met name in groep 5 en 6 zijn 
stevige verbeteringen mogelijk, bijvoorbeeld 
waar het gaat om het vooraf nadenken over de 
zoekopdracht en het beoordelen van de 
kwaliteit van informatie. 

De vaardigheden van leerkrachten 
De vragen voor de leerkrachten zijn inhoudelijk 
gebaseerd op de eerder genoemde Big 6 en 
didactisch op een bekend 6-fasen-model dat 
aandacht geeft aan leerlingen motiveren, 
vaardigheden voordoen, vaardigheden begeleid 
inoefenen, vaardigheden zelfstandig laten 
uitvoeren, transfer bevorderen en evalueren 
(Van Hoek e.a., 2012). We bespreken hieronder 
een aantal opvallende zaken in de antwoorden 
van de leerkrachten en betrekken die waar 
mogelijk op de antwoorden van de leerlingen. 

Voorbereiding
Op de vraag of leerkrachten bij hun instructie 
aandacht geven aan de voorbereiding op het 
zoeken naar informatie geeft drie kwart van de 
leerkrachten aan dat ‘altijd’ of ‘vaak’ te doen. We 
zagen eerder dat veel leerlingen deze stap vaak 
overslaan. Kennelijk is het geregeld behandelen 
van deze stap geen garantie dat hij ook wordt 
uitgevoerd. Dat maakt het des te belangrijker 
dat het zoekproces met de leerlingen wordt 
geëvalueerd. Wat ook opvalt, is dat de antwoor-
den van de leerkrachten niet sterk verschillen 
per leerjaar, terwijl de antwoorden van de 
leerlingen over de vier leerjaren juist sterk 
uiteenlopen. De instructie van de leerkrachten 
lijkt bij dit onderwerp dus niet goed afgestemd 
op het gedrag van de leerlingen.

Kwaliteit van informatie
De kwaliteit van de informatie lijkt geen 
belangrijk aandachtspunt voor de leerkrachten 
(grafiek 4). Zestig procent van leerkrachten geeft 
aan hier ‘nooit’ of ‘soms’ aandacht aan te 
besteden; dit percentage daalt van 71 procent in 
groep 5 naar 50 procent in groep 8. In dit licht 
wekt het geen verwondering dat ook leerlingen 
weinig aandacht hebben voor de kwaliteit van 
informatie. 

Bruikbare informatie selecteren behoort tot de 
kern van het zoekproces. Immers, zelfs als 
informatie actueel en betrouwbaar is, wil dat 
nog niet zeggen dat de informatie bruikbaar is 
om de zoekvraag te beantwoorden. In die zin is 
ook bruikbaarheid een aspect van kwaliteit. 
Opvallend genoeg krijgt ook dit onderwerp 
beperkt aandacht in de instructie: 37 procent 
van de leerkrachten zegt dit ‘nooit’ of ‘soms’ te 
doen. 

Evalueren
We wezen al eerder op het belang van het 
evalueren van het zoekproces met de leerlingen. 
Informatie zoeken en verwerken is een complex 
proces en het eindproduct geeft maar een 
beperkt beeld van de manier waarop het tot 
stand is gekomen. Hoe heeft de leerling gezocht, 
welke keuzes zijn gemaakt tijdens het proces en 
waarom? Door het proces zorgvuldig te bespre-
ken, krijgen leerlingen de kans om over deze 
vaardigheden na te denken en zich verder te 
ontwikkelen. Op de vraag of ze aan dergelijke 
reflectie aandacht geven in hun lessen, geeft de 

helft van de leerkrachten aan hier ‘nooit’ of 
‘soms’ aandacht aan te besteden (grafiek 5). In 
groep 5, waar de basis voor deze vaardigheden 
wordt gelegd, is het percentage het hoogst: 57 
procent.

Didactiek
Vaardigheden voordoen (‘modelen’) en vervol-
gens begeleid laten inoefenen is een didactische 
werkwijze die bij uitstek effectief is om vaardig-
heden aan te leren.10 Uit de antwoorden op de 
vragen naar de didactische aanpak blijkt dat een 
meerderheid van de leerkrachten deze werk-
wijze toepast: 68 procent doet vaardigheden 
‘altijd’ of ‘vaak’ voor en 70 procent laat de 
leerlingen eerst begeleid en daarna zelfstandig 
of samen oefenen. Aan de andere kant geldt dus 
dat dit voor ruim 30 procent van de leerkrachten 
geen standaard aanpak is. 

Werken met monitorgegevens op school- en 
groepsniveau
Het interessante van de monitor is dat de 
hierboven besproken gegevens (via de biblio-
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Grafiek 4: aandacht voor de kwaliteit van de 
informatie (leerkrachten)
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theek) ook voor scholen zijn in te zien. En dat 
niet alleen; scholen kunnen ook zien hoe de 
stand van zaken is bij hun eigen leerlingen, per 
klas en zelfs afzonderlijk voor jongens en 
meisjes. Welke groepen vallen op? Welke 
leerlingvaardigheden moeten beter worden 
ontwikkeld? Welke didactische vaardigheden 
van de leerkrachten vragen meer aandacht? De 
monitor biedt zo bruikbare informatie voor 
scholen om op school- en groepsniveau 
beslissingen te nemen over didactische maatre-
gelen, waarmee het team doelgericht kan 
werken aan de ontwikkeling van informatievaar-
digheden. 

De bibliotheek gebruikt de monitorgegevens om 
de school te informeren en om in overleg vast te 
stellen hoe het ondersteuningsaanbod het best 
kan worden afgestemd op de situatie van de 
school. Met de monitorinformatie laat de 
bibliotheek haar eigen expertise zien als 
‘informatiemakelaar’ en heeft zij een basis van 
waaruit zij op gelijkwaardige, professionele wijze 
met de school in gesprek kan gaan over de 
invulling van de samenwerking. 

Conclusies en aanbevelingen
Op basis van het bovenstaande formuleren we 
de volgende conclusies en aanbevelingen voor 
het leren van informatievaardigheden in het 
basisonderwijs.
• Leerlingen hebben behoefte aan ondersteu-

ning bij de ontwikkeling van informatievaar-
 digheden. Zij geven dit zelf aan en het blijkt 

ook uit de antwoorden die zij geven op vragen 
 over specifieke vaardigheden. Groep 5 en 6 

hebben meer ondersteuning nodig dan groep 
7 en 8. 

• Leerlingen bekommeren zich relatief weinig 
om de voorbereiding op het zoekproces en 
om de kwaliteit van de informatie die zij 
vinden. Dit geldt voor alle groepen in de 
monitor, maar sterker voor groep 5 en 6. 

• Een ruime meerderheid van de leerkrachten 
maakt voor het aanleren van vaardigheden 
gebruik van de didactiek van ‘modelen’ 
(hardop denkend voordoen), gevolgd door 

begeleid inoefenen en zelfstandig (al dan niet 
in tweetallen) uitvoeren. Dit is een effectieve 
aanpak om vaardigheden aan te leren.

• Veel leerkrachten besteden in hun lessen wel 
aandacht aan de voorbereiding op de 
zoekopdracht, maar dit resulteert er niet in 
dat leerlingen zich standaard goed voorberei-
den. Er is meer expliciete aandacht nodig voor 
dit aspect, met gebruikmaking van de 
hierboven beschreven didactiek. 

• Leerkrachten besteden in hun instructie niet 
standaard aandacht aan de kwaliteit van de 
informatie. Dit is terug te zien in de antwoor-
den van de leerlingen, waaruit blijkt dat ook zij 
weinig letten op de kwaliteit van informatie. 
Ook de bruikbaarheid van informatie krijgt 
nog te weinig aandacht in de instructie. 
Leerkrachten zouden dit onderwerp intensie-
ver moeten aanpakken, met de eerder 
genoemde didactiek.

• Reflectie op het zoekproces als vast onderdeel 
van dat proces is noodzakelijk om flinke 
stappen te zetten in de ontwikkeling van 
informatievaardigheden. Dit aspect komt in 
de werkwijze van de leerkrachten nog te 
weinig aan de orde. 

• De didactische ondersteuning die leerkrach-
ten bieden is niet goed afgestemd op de 
behoeften van de leerlingen. Groep 5 en 6 
hebben de meeste ondersteuning nodig, 
maar krijgen evenveel of minder ondersteu-
ning dan de hogere groepen. 

De informatie die de monitor van de Bibliotheek 
op school jaarlijks oplevert geeft een helder en 
gedetailleerd beeld van de informatievaardighe-
den van leerlingen en het didactisch handelen 
van leerkrachten. Scholen en bibliotheken doen 
er goed aan om deze informatie nauwgezet te 
analyseren en doelgericht in te zetten. Zo wordt 
het mogelijk om leerlingen daadwerkelijk op 
maat te ondersteunen, rekening houdend met 
de verschillen tussen en binnen groepen.

Ook wordt duidelijk op welk punt leerkrachten 
hun didactisch handelen het meest kunnen 
verbeteren. Daar kan de bibliotheek de gewens-

“De didactische 

ondersteuning van 

leerkrachten is niet 

goed afgestemd op 

de behoeften van 

de leerlingen”

te ondersteuning voor bieden. Door de monitor 
ieder jaar af te nemen en, op basis daarvan, 
ieder jaar in overleg tussen school en biblio-
theek te bepalen welke maatregelen (nog) nodig 
zijn, wordt geleidelijk zichtbaar hoe leerlingen 
steeds vaardiger worden in het omgaan met 
informatie en hoe leerkrachten steeds beter 
worden in het bieden van de juiste instructie en 
ondersteuning. 
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Waarom zou de kinderopvang meer aandacht 
besteden aan mediaopvoeding? Er zijn daarvoor 
verschillende redenen11:

• Erkennen is beter dan negeren.
 Natuurlijk zijn media, zeker in de kinderop-

vang, niet nodig voor jonge kinderen, maar ze 
groeien op in een steeds digitaler wordende 
wereld. Door op jonge leeftijd met mediaop-
voeding te beginnen en bewust met media 
om te gaan, kun je kinderen het goede 
voorbeeld geven.

• Mediaopvoeding is de basis voor werken aan 
mediawijsheid.

 Door het goede voorbeeld te geven en media 
met jonge kinderen bewust te gebruiken en 
erover te praten, begeleid je het kind bij de 
eerste stappen in de digitale wereld en leg je 
een basis voor mediawijsheid.

 
• De kinderopvang is een inspiratiebron voor 

ouders. Ouders zijn zich niet altijd bewust van 
de noodzaak van mediaopvoeding, het belang 

van voorbeeldgedrag en van de mogelijkhe-
den die media bieden. Door media in de 
kinderopvang activerend in te zetten (samen, 
bewust en met een link naar andere activitei-
ten), kun je ouders inspireren. 

• Mediaopvoeding doe je samen met ouders.
 Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

van opvang en ouders om het goede voor-
beeld te geven en kinderen wegwijs te maken 
in een wereld vol media. 

Stap 1: bewustwording
Het begint met bewustwording. Professionals en 
ouders moeten zich bewust worden van het 
belang van mediaopvoeding. De noodzaak 
ervan moet breed worden gedragen. Het gaat 
erom dat iedereen over hetzelfde praat als het 
gaat over mediaopvoeding en over media. Wat 
is mediaopvoeding nou eigenlijk? Wat kun je als 
kinderopvang doen?

Inzicht in het eigen mediagebruik is een 
belangrijke eye-opener: welk beeld krijgen 

Media in de kinderopvang 

Denise Bontje

Hoewel de titel wellicht anders doet vermoeden, is Sardes geen voorstander 
van intensief gebruik van media met jonge kinderen. Wel is het belangrijk dat 
kinderopvangorganisaties mediabeleid ontwikkelen. Mediaopvoeding is niet 
alleen een taak van de ouders, maar ook van de kinderopvang. Dit wordt in 
toenemende mate erkend, maar welke rol kan de kinderopvang daarin vervul-
len? Denise Bontje presenteert vijf stappen om in de kinderopvang met media-
opvoeding aan de slag te gaan.

“Elk pedagogisch-

didactisch beleids-

plan zou mediabeleid 

moeten bevatten”
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kinderen door het voorbeeld van de volwasse-
nen om hen heen? Hoe kunnen we kinderen van 
jongs af aan op een bewuste en activerende 
manier met media leren omgaan? De erkenning 
van het belang van mediaopvoeding en van de 
rol van de kinderopvang daarbij, is de basis om 
er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

Stap 2: werken aan visie en beleid
Nadenken over een visie op media is de tweede 
stap: wat vinden we als organisatie belangrijk als 
het gaat om de inzet van media? Over welke 
media gaat het? Welke media of content willen 
we in de kinderopvang gebruiken en welke 
liever niet? Waarom? 

Het is belangrijk dat niet alleen bestuurders, 
maar ook managers en medewerkers nadenken 
over de kernwaarden van media: wat is belang-
rijk bij de inzet van media als het gaat om jonge 
kinderen? Denk bijvoorbeeld aan beperkte 
beeldschermtijd, geschikte media, en een 
combinatie tussen online en offline spel. Het is 
goed om hierin keuzes te maken. De visie op 
media moet immers aansluiten bij de visie op 
(de ontwikkeling van) het kind.

De tweede vraag is hoe de kernwaarden zich tot 
elkaar verhouden. Wat vinden we als organisatie 
het meest belangrijk? Het antwoord op deze 
vraag geeft richting aan een visie op media en 
biedt een kader voor gesprekken met ouders en 
medewerkers.

Een visie moet worden gedeeld, maar moet ook 
worden vertaald in beleid en werkafspraken. Elk 
pedagogisch-didactisch beleidsplan zou niet 
alleen voorleesbeleid, maar ook mediabeleid 
moeten bevatten. De vertaling naar werkafspra-
ken is nodig om ervoor te zorgen dat medewer-
kers ook naar het mediabeleid handelen.

Stap 3: professionals ondersteunen 
Als duidelijk is wat de organisatie met media en 
mediaopvoeding wil, is het goed om vervolgens 
na te denken over de ondersteuning van 
professionals. Het inzetten van media op zich is 
niet zo moeilijk, maar als pedagogisch medewer-

kers media op een bewuste en activerende 
manier inzetten, halen ze er meer uit. Dan zijn 
media een middel om kinderen te ondersteunen 
in hun ontwikkeling. 

Daarbij is een bewuste keuze voor mediapro-
ducten van belang (zie ook het artikel van Ilona 
Jens en Robieke Roesink), maar nog belangrijker 
is misschien wel de rol van de pedagogisch 
medewerker. Hoe en wanneer zetten zij media 
in en hoe begeleiden zij het mediagebruik? De 
relatie leggen met het thema of een onderwerp 
waarin kinderen interesse hebben, is een mooi 
startpunt.

Inge krijgt een broertje. Door samen het boek 
‘Wat zit er in je buik mama’ te lezen en/of het 
bijbehorende wepboek te bekijken (www.
digidreumes.nl), te praten over wat je nodig 
hebt als er een baby wordt geboren én te 
zorgen voor materialen die aansluiten bij het 
verhaal, biedt de pedagogisch medewerker 
aan Inge en aan de andere kinderen niet 
alleen meerdere contexten waarin verschil-
lende woorden aan bod komen, maar geeft ze 
de kinderen ook de mogelijkheid om hun 
eigen spel te verrijken en de woorden zelf te 
gebruiken.

Stap 4: ouders betrekken
Door media op een bewuste en activerende 
manier in te zetten en dit te koppelen aan 
andere activiteiten, ondersteunen pedagogisch 
medewerkers niet alleen kinderen in hun 
ontwikkeling, maar fungeren zij ook als voor-
beeld voor kinderen én hun ouders. Dit 
betekent ook dat de opvang ouders informeert 
over het mediagebruik op de groep en hen tips 
geeft over media zij thuis kunnen gebruiken en 
hoe ze dat kunnen doen. 

Stap 5: een leven lang leren 
De ontwikkelingen gaan door. Stilstaan betekent 
al snel achteruitgaan. Het is belangrijk dat de 
organisatie blijft kijken naar wat kinderen nodig 
hebben en wat de markt biedt, maar ook dat ze 

kritisch blijft kijken naar de inzet van media in 
de groep. Doen de pedagogisch medewerkers 
nog wat er is afgesproken? Hoe blijven pedago-
gisch medewerkers qua kennis up-to-date? Er 
zijn genoeg manieren en websites om op de 
hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelin-
gen. Denk daarbij aan de Toolbox mediaopvoe-
ding van het NJi, met praktische tips, maar ook 
aan websites, zoals www.mediaopvoeding.nl, 
www.mijnkindonline.nl met achtergrondinfor-
matie. Informatie over geschikte apps en media 
voor (jonge) kinderen is bijvoorbeeld te vinden 
op digidreumes.nl en mediasmarties.nl.

Eind 2016 is de community Kind en Media 
opgericht. Doel van de community is dat 
pedagogisch medewerkers, leerkrachten in de 
onderbouw en trainers kennis en ervaringen 
met elkaar delen. Door lid te worden van de 
community blijf je als organisatie up-to-date en 
worden medewerkers blijvend geprikkeld om 
aandacht te besteden aan mediaopvoeding en 
om media bewust en activerend in te zetten.

Op verschillende manieren ondersteunt 
Sardes de kinderopvang om mediaopvoeding 
gestalte te geven. Zo worden voor bestuurders 
en managers jaarlijks meerdere inspiratieses-
sies georganiseerd over dit onderwerp. Om 
medewerkers op de werkvloer bewust te 
maken van het belang van mediaopvoeding, 
worden er inspiratiebijeenkomsten voor 
professionals georganiseerd. Dit is de opstap 
naar trainingen voor pedagogisch medewer-
kers in de dagopvang (Haal meer uit media 
voor peuters) en pedagogisch medewerkers 
die werkzaam zijn in de bso (Haal meer uit 
media in de bso). In het kader van borging 
verzorgt Sardes masterclasses voor beoogde 
interne media-coördinatoren, waarbij onder 
andere het beleid en coaching centraal staan. 
En zo is de cirkel rond. Meer informatie? Kijk 
op www.sardes.nl/scholing

“Je haalt meer 

uit media als 

je ze bewust 

en activerend 

inzet”
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11 Bontje, D. (2015). Mediaopvoeding, ook een taak van 
de kinderopvang, Digidreumesen. Utrecht: Sardes.



Sardes Special • nummer 19 • december 201638 39Kind en mediaSardes Special • nummer 19 • december 201638

Zo’n anderhalf jaar geleden moest IKC de 
Wereldwijzer (voorheen de Mariaschool) in 
Dordrecht het noodgedwongen met 7 fte 
minder doen. Het was de aanleiding om het roer 
om te gooien en om met het hele team na te 
denken over een nieuw onderwijsconcept. Om 
inspiratie op te doen bezocht het team Sterren-
scholen, Scholen met Onderwijs voor een 
Nieuwe Tijd (O4NT) en een Steve Jobs school. 
Bekeken werd welke elementen van deze 
concepten passen bij de leerkrachten en 
leerlingen van IKC de Wereldwijzer. Zo ontstond 
de Mariaschool ‘Nieuwe Stijl’, en vanaf 1 juni 
2016 IKC de Wereldwijzer. Zelfstandigheid, zelf 
plannen en zelf keuzes maken; dat staat 
centraal in het onderwijs van deze school. De 
iPad is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

De familiegroep
In een paar maanden tijd zijn voorbereidingen 
getroffen om het onderwijsconcept aan te 
passen. Een grote verandering, want leerlingen 
zitten nu niet meer (alleen) in jaargroepen, maar 
in familiegroepen, waarin leerlingen uit vier 

verschillende leerjaren samen komen. Leer-
krachten zijn niet meer verantwoordelijk voor 
een jaargroep, maar voor een familiegroep en 
voor één vak. Iedere leerkracht heeft een eigen 
vak gekozen en geeft in de middag een work-
shop of project, passend bij zijn of haar interes-
ses en talent. De leerkrachten begeleiden 
leerlingen op hun eigen niveau en in hun eigen 
tempo. Dat vereist zelfstandigheid van de 
leerlingen.

Elke leerling van IKC de Wereldwijzer in Dordrecht heeft een iPad, maar de 
school ziet zichzelf niet als een ‘iPadschool’. De iPad is een hulpmiddel om de 
zelfstandigheid van leerlingen te bevorderen en leerlingen te leren plannen en 
te leren keuzes te maken. Want dat staat centraal in het onderwijsconcept van 
de Wereldwijzer. De iPad wordt uitsluitend ingezet als dat een toegevoegde 
waarde heeft.

De iPad als hulpmiddel

Hester Heerdink

“De iPad bevordert 

de zelfstandigheid 

en ondersteunt het 

leren plannen en 

kiezen”
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Een dag op de Wereldwijzer

08.00 – 9.00 Stilteplein 
De kinderen kiezen uit stilteplein, 
leesatelier, taalatelier of sport.

09.00 – 10.00 Familiegroep
Een familiegroep bestaat uit ongeveer 
vijfentwintig kinderen met een maximaal 
leeftijdsverschil van vier jaar. Er wordt tijdens 
dit uur o.a. gewerkt aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling, er worden nieuwe thema’s 
geïntroduceerd, verjaardagen gevierd en er is 
aandacht voor woordenschat en Rots & 
Waterlessen.

10.00 – 12.00 Instructie
De kinderen krijgen individuele instructie van 
een vakspecialist in onder andere het taalate-
lier, rekenatelier en wereldatelier. 
Op hun eigen niveau en in hun eigen tempo.

12.00 – 13.00 Familiegroep
De kinderen gaan lunchen en buitenspelen.

13.00 – 13.45 Workshops, projecten,   
zelfwerkzaamheid, sport etc.
De kinderen kunnen kiezen uit een keur van 
workshops en activiteiten of zij oefenen 
zelfstandig lesstof op het stilteplein.

13.45 Afsluiting
De dag wordt afgesloten in de familiegroep.

14.00 – 15.00 Stilteplein
De kinderen kunnen kiezen uit het stilteplein, 
het leesatelier, het taalatelier of sport.
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Planningsapp Tik Tik
Een andere belangrijke verandering is dat 
leerlingen hun dag of week zelf kunnen inplan-
nen. Ook dat bevordert de eigen verantwoorde-
lijkheid en zelfstandigheid van leerlingen. Om dit 
mogelijk te maken, hebben alle leerlingen van 
de Wereldwijzer een iPad gekregen. Met de app 
Tik Tik plannen leerlingen van groep 1 t/m 8 per 
dag wat ze gaan doen. Om de kinderen de 
nodige informatie te geven, staan enkele vakken 
vast, maar daarnaast hebben ze de keuze voor 
verschillende lessen en workshops. Zelfs de 
begin- en eindtijd van de dag kunnen leerlingen 
zelf kiezen. Ze kunnen kiezen of ze om 8 uur, 
half 9 of om 9 uur beginnen en dus ook of ze om 
2 uur, half 3 of 3 uur eindigen.

Door zelf iedere dag weer te plannen, leren de 
kinderen dat sommige dingen moeten en dat 
andere dingen mogen. Daarbij denken ze zelf 
(en samen met hun ouders) na over wat ze leuk 
of boeiend vinden en waar ze goed in zijn. In de 
onderbouw krijgen leerlingen hierbij nog veel 
begeleiding van leerkrachten en ouders. 
Naarmate de leerlingen ouder worden, gaan ze 
steeds meer zelfstandig hun keuzes maken.

Andere apps
Naast de planningsapp Tik Tik, worden er apps 
ingezet die aansluiten bij de inhoud van de 
vakken. Niet alle apps zijn verplicht, maar 
kinderen worden wel gestimuleerd de apps op 
het stilteplein of thuis te gebruiken. Media 
worden alleen ingezet wanneer het in de les of 
activiteit meerwaarde biedt. Zo kan een bepaald 
thema bijvoorbeeld krachtig worden ingeleid 
met een filmpje of door zelf op de iPad te 
zoeken naar informatie over het onderwerp.

Dat elke leerling een iPad heeft, stelt de school 
in staat om leerlingen op hun eigen niveau 
onderwijs te bieden. Doordat via de iPad het 
ene kind net iets meer en het andere kind net 
iets minder kan worden aangeboden, is het 
eenvoudiger te organiseren om in te spelen op 
individuele behoeften van leerlingen. Daarnaast 
werkt de school samen met de bibliotheek, 
waardoor kinderen (ook in de zomervakantie) 
digitale boeken kunnen lezen.

De iPad als hulpmiddel
De iPad is geen vervanging van (al) het 
lesmateriaal. Leerlingen leren gewoon 
schrijven met pen en papier, lezen uit 
tekstboeken en werken in werkboeken. Als 
de iPad geen meerwaarde heeft ten opzichte 
van traditioneel materiaal, dan wordt de 
iPad niet gebruikt. IKC de Wereldwijzer ziet 
zichzelf dan ook niet als een ‘iPadschool’. De 
zelfstandigheid van leerlingen en zelf leren 
plannen en kiezen is het centrale uitgangs-
punt; de iPad is daarbij een hulpmiddel.

Omgaan met media moet je leren
Hoewel IKC de Wereldwijzer al langer werkt met 
een doorlopende leerlijn mediawijsheid, merken 
leerkrachten dat het onderwerp mediawijsheid 
door de inzet van de iPad op een natuurlijke 
manier vanzelf al ter sprake komt.

Zo maakten leerlingen bijvoorbeeld foto’s van 
zichzelf en elkaar. Een mooie aanleiding om met 
elkaar te praten over privacy en over de vraag 
wat er gebeurt wanneer je de foto’s deelt via 
sociale media. Ook werden er meteen afspraken 
gemaakt: we maken zonder toestemming nooit 
foto’s van anderen. Hoewel de iPads goed 
afgeschermd en beveiligd zijn, gebeurt het wel 
eens dat er iets op de iPad wordt gezet dat er 
niet thuis hoort. Ook dit wordt samen met de 
leerling en eventueel de ouders besproken. 
Doordat er zo veel samen met kinderen met de 
iPad wordt gewerkt (zowel op school als thuis), 
wordt snel opgemerkt wanneer een leerling iets 
op de iPad ziet of doet dat niet de bedoeling of 
onprettig is.

Omgaan met media is iets dat kinderen moeten 
leren, net zoals ze moeten leren fietsen. Dat is 
ook iets dat de school aan de ouders wil 
overbrengen. Zeker bij de start van de ‘nieuwe 
stijl’, hadden veel ouders vragen over het 
gebruik van de iPad. Waarvoor gaan kinderen 
media gebruiken? Hoe voorkomen we dat ze 
niet meer van de iPad af willen? Hoe werkt een 
iPad eigenlijk? En hoe kunnen we onze kinderen 
begeleiden?
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Om ouders mee te nemen in het proces, zijn er 
verschillende informatieochtenden georgani-
seerd en kunnen ouders met hun vragen altijd 
terecht bij de school. Ouders krijgen praktische 
informatie over het gebruik van de iPad, tips om 
kinderen te kunnen helpen bij het plannen van 
de dag en tips voor de wijze waarop ze de iPad 
samen met kinderen thuis kunnen gebruiken. 
Doordat ouders veelal samen met hun kinderen 
de dag- of weekplanning maken, krijgen ze 
inzicht in wat hun kind op een dag doet en wat 
zijn/haar interesses en sterke kanten zijn. Door 
thuis samen met het kind een app te spelen, 
weten ouders ook waar hun kind inhoudelijk 
mee bezig is op school.

Veel ouders vroegen in het begin aan de school 
hoe ze het mediagebruik thuis kunnen beper-
ken nu hun kind opeens een iPad mee naar 
huis krijgt. De meest effectieve en eenvoudige 
tip van IKC de Wereldwijzer is: je kunt de iPad 
ook gewoon uitzetten en wegleggen!

Vaardigheden van de leerkracht
De nieuwe stijl van IKC de Wereldwijzer vereist 
andere vaardigheden van leerkrachten. 
Leerkrachten geven allemaal een eigen vak en 
richten zich meer op de individuele leerling. Dit 
vraagt flexibiliteit van de leerkracht, maar ook 
om continue afstemming over leerlingen met de 
andere leerkrachten. Daarnaast is ook het 
gebruik van media in het onderwijs een omscha-
keling.
Hoewel het een hele puzzel is om de roosters 
rond te krijgen zodat alle leerlingen voldoende 
kunnen kiezen en krijgen aangeboden, levert 
het gebruik van de iPad leerkrachten ook veel 
op. Het nakijkwerk gaat in sommige gevallen 
sneller, doordat de antwoorden digitaal zijn 
gegeven en de leerkracht heeft snel inzicht in 
alle scores en planningen van leerlingen.

TIP!

Hierdoor kunnen leerkrachten de individuele 
leerling goed volgen en naar behoeften begelei-
den. Tijdens de coachgesprekken die de 
leerkracht elke acht weken voert met leerling en 
ouders, wordt besproken hoe het plannen en 
kiezen gaat, hoe de iPad thuis wordt gebruikt en 
hoe het gaat met de voortgang van de leerling. 

Het hele team heeft een training gevolgd om 
met de iPad te leren werken. Inmiddels zijn 
verschillende leerkrachten zo bedreven in het 
gebruik van media, dat ze voor hun eigen 
vakgebied een website hebben gemaakt waar 
leerlingen filmpjes, websites en spelletjes vinden 
die aansluiten bij het onderwerp dat wordt 
behandeld. 

Om aan mediawijsheid van leerlingen te werken, 
geven leerkrachten verschillende workshops 
over bijvoorbeeld sociale media en leren 
programmeren. De balans vinden tussen offline 
en online werken in de klas, gaat eigenlijk 
vanzelf. In de lesvoorbereiding denken leer-
krachten na over de vraag of de inzet van media 
meerwaarde heeft. Zij zetten alleen media in om 
de les te verduidelijken: door de leerlingen iets 
te laten bekijken, iets te laten op te zoeken of 
om te oefenen. Omdat de iPad beveiligd is, is 
het voor leerlingen bijna niet mogelijk om iets te 
doen dat niet met onderwijs te maken heeft. 
Ook dat zorgt er natuurlijk voor dat zij de iPad 
niet te pas en te onpas pakken.

Hoe verder?
Na anderhalf jaar werken in de nieuwe stijl zijn 
leerlingen, ouders en leerkrachten gewend aan 
en tevreden over de nieuwe werkwijze. Maar de 
Wereldwijzer is nog niet klaar. Graag wil de 
school nog meer uit het gebruik van media 
halen. Maar dat vergt tijd. Zo is bijvoorbeeld het 
aanbod van educatieve apps enorm groot, maar 
kost het tijd om te beoordelen of een app 
werkelijk iets toevoegt en echt meerwaarde 
heeft in de lessen. Een goede keuze maken voor 
geschikte mediaproducten voor het onderwijs is 
belangrijk, maar is een tijdrovende klus. De 
school is dan ook steeds bezig om te onderzoe-

ken welke mogelijkheden er nog meer zijn en 
hoe ze nog meer uit media kan halen. Mogelijk 
is de toevoeging van een individueel portfolio 
een volgende stap. Dan kunnen leerlingen ook 
op de iPad met tekst en beeld laten zien waar-
aan ze hebben gewerkt en waar ze trots op zijn. 

Tips voor de inzet van media in de school
• Ga uit van het beleid en de visie van de 

school. Wat wil je bereiken en hoe kunnen 
media daaraan bijdragen?

• Neem ruim de tijd. Iedereen (leerlingen, 
leerkrachten en ouders) moet wennen aan 
de inzet van media. Niet alles zal vanaf de 
start goed lopen. Neem daarom de tijd om 
uit te proberen, te evalueren en zo nodig bij 
te stellen.

• Ga in elkaars schoenen staan. Bedenk (en 
vraag!) wat de inzet van media betekent voor 
leerlingen, ouders en leerkrachten. Wat is er 
nodig om dit alles goed te laten verlopen en 
in ieders behoeften te voorzien?

• Ga bewust om met media. Wees je ervan 
bewust dat je als school ook een taak hebt in 
de mediaopvoeding en mediawijsheid van 
kinderen.

• Gebruik media als meerwaarde. Bekijk 
kritisch of de inzet van media echt iets aan de 
dagelijkse praktijk toevoegt. Is het een 
aanvulling op en verrijking van het lesmateri-
aal? Of is het eigenlijk alleen een vervanging?

“Voegt de inzet van 

de iPad echt iets 

toe aan de dage-

lijkse praktijk?”

TIP!
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Buiten sneeuwt het, dus rennen de kinderen 
van de bso naar buiten om elkaar te bekogelen 
met sneeuwballen. Nat, moe en uitgelaten 
komen ze binnen en na een kop warme 
chocomel mogen ze even met de iPad of 
computer aan de slag. Wel rondom het thema 
‘winter’ of ‘sneeuw’, want dat thema staat 
momenteel centraal op de groep. Maar hoe kom 
je erachter welke apps en games geschikt zijn? 
Waar vind je informatie over geschikte media? Is 
het wel veilig om de kinderen zo maar op 
internet te laten rondneuzen?

Apps zitten allemaal ‘verstopt’. Je moet ze maar 
kunnen vinden in de app store, op websites of 
via Google. Het is lastig om een verantwoorde 
keuze te maken voor een app die kinderen ook 
nog aanspreekt. Leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers moeten zelf op zoek gaan en zelf 
bepalen wat bij de kinderen in de groep past. 
Maar er zijn verschillende platforms die hen 
daarbij ondersteunen en die richting geven in 
het kindermedialandschap.

Op de website van Mediasmarties kun je 
zoeken op een woord (bijvoorbeeld een 
thema) en filteren op leeftijd en/of soort 
mediaproduct om een geschikte app voor 
kinderen te vinden. Daarnaast zijn er de site 
van Digidreumesen (speciaal voor de kinder-
opvang), de app Cinekid AppLab, de MyBee-app 
of de websites www.mediaukkies.nl en 
www.mediaopvoeding.nl. 

Stap voor stap
Informatieve websites en apps over kinderme-
dia bieden veel hulp, maar de uiteindelijke 
keuze voor een mediaproduct maakt iedere 
leerkracht of pedagogisch medewerker zelf. Dat 
kan door de onderstaande stappen te volgen. 
Deze checklist is gericht op het kiezen van een 
geschikte app, maar is ook te gebruiken voor het 
kiezen van andere digitale media.

Een helpende hand in het 
kindermedialandschap

Ilona Jens en Robieke Roesink

Kinderen spelen graag op de iPad of computer. Hoe zorgen we er voor dat ze 
verantwoord digitaal spelen? En hoe banen pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten zich een weg door kindermedialand? Ilona Jens en Robieke Roe-
sink presenteren tien stappen die professionals helpen om een verantwoorde 
keuze te maken voor apps en games die aansluiten bij de leeftijd, ontwikkeling 
en beleving van de kinderen.
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TIP!

Download via www.sardes.nl/kindenmedia 
de checklist Kind en media en hang hem op!

Stap 1: Is de app gratis of...?
Gratis apps zijn natuurlijk erg fijn. Het is goed 
voor de portemonnee en je hebt ze zo gedown-
load, zonder gedoe met betalen. Maar vergeet 
niet dat er een keerzijde is. De apps zijn immers 
niet voor niets gratis. Ze worden meestal 
gesponsord door bedrijven en dat zie je terug in 
de hoeveelheid (storende) advertenties. Je klikt/
tapt bovendien erg makkelijk op deze adverten-
ties, waardoor je ‘zomaar’ op een commerciële 
site belandt. Daarnaast lijken sommige apps 
gratis, maar als je de app écht wilt beleven, 
moet je gebruikmaken van in-app aankopen. 
Niets is wat het lijkt en daardoor kom je soms 
nog duurder uit dan wanneer je in één keer voor 
de app betaalt.

Stap 2: Voor welke apparaten is de app geschikt?
Niet alle apps zijn op elk apparaat te gebruiken. 
Let in de Apple App Store vooral op of de app 
geschikt is voor iPhone of iPad of allebei. Het is 
jammer als je een heel programma hebt 
bedacht rondom een app en je er op de opvang 
of in de klas achter komt dat je hem niet kunt 
downloaden.

Stap 3: Is er informatie voor ouders aanwezig? 
Veel kinderapps bevatten informatie voor 
ouders. Vaak vind je dit onder een ‘i’tje’ op de 
startpagina of in het hoofdmenu. Hier lees je 
hoe de app precies werkt en welke verborgen 
functies er zijn. Ook krijg je wel eens tips voor 
manieren waarop je de app interactief kunt 
inzetten, zoals bij de app Noa’s Sterren van 
Somoiso. Dat deze informatie aanwezig is, 
betekent dat er goed over de app is nagedacht 
en dat deze echt is gemaakt voor kinderen. 

Stap 4: Is er een thema? En sluit dat aan bij 
wat je wilt?
Veel apps gaan over een bepaald thema. Dit 
wordt al duidelijk bij de appbeschrijving in de 

app store. Zo gaat de app Noten van Zwijsen 
over de herfst en Bas op de Kinderboerderij 
over... je raadt het al. Wat kan je met dit thema? 
Kun je er ook andere activiteiten bij bedenken? 
Hoe interactiever je het maakt, hoe leuker en 
leerzamer het voor de kinderen is. Maak 
bijvoorbeeld een herfsttafel waarop je de 
gebeurtenissen uit Noten uitbeeldt of knutsel 
alle dieren van de kinderboerderij.

Stap 5: Past de app bij de belevingswereld van de 
kinderen?
Het thema van de app moet aansluiten bij de 
belevingswereld van de kinderen. Kinderen van 
twee worden meestal nog niet geboeid door 
apps over woorden en kinderen van vijf zijn 
waarschijnlijk minder geïnteresseerd in apps 
over vormen. Denk ook aan hypes, zoals Woezel 
en Pip. Waar zijn de kinderen veel mee bezig? 
Waar praten ze over met vriendjes/vriendinne-
tjes? Hoe meer de app aansluit bij de belevings-
wereld van kinderen, hoe meer ze ervan 
onthouden en leren. 

Op de website van Mediasmarties vind je 
informatie over de ontwikkeling van kinderen 
per leeftijd en staat waar je rekening mee 
moet houden bij het kiezen van een app.
http://www.mediasmarties.nl/voor-ouders/
ontwikkeling-van-het-kind

Stap 6: Hoe is het taalgebruik?
Zorg ervoor dat het taalniveau van de app 
aansluit bij het taalniveau van de kinderen. Bij 
het openen van de app krijg je al snel een beeld 
van het taalgebruik. Wordt er veel gebruikge-
maakt van taal of is het een visuele app zoals 
Sago Mini Monsters? In welke taal is de app? Is de 
taal in te stellen of is het alleen in het Neder-
lands of Engels? Kijk of het taalgebruik past bij 
de kinderen en bij de lesstof.

Stap 7: Hoe zijn de bediening en navigatie? 
Is de app voor jouw doelgroep goed te bedienen 
(tappen, swipen, schudden) en past dit bij de 

motoriek van de kinderen? Een app kan er nog 
zo leuk uitzien, maar als de kinderen het niet 
begrijpen en er te veel uitleg nodig is, hebben ze 
er niks aan. Ook de navigatie is belangrijk. Is het 
duidelijk waarop je moet tappen, wat je moet 
swipen? Kijk uit dat de app niet teveel dimensies 
(doorklikmogelijkheden) bevat. De app Die Niet 
is een voorbeeld van een app met een gemakke-
lijke bediening en navigatie.

Stap 8: Hoe lang doe je over het uitspelen van 
de app?
Er zijn korte en lange apps. De een speel je uit in 
een half uur, over de ander doe je meerdere 
dagen, bijvoorbeeld doordat er meerdere levels 
zijn. Op de opvang zijn korte apps het meest 
geschikt, ook gezien de spanningsboog van 
jonge kinderen. Probeer bijvoorbeeld (te) Gekke 
Dierentuin eens.

Stap 9: Sluit de app aan bij het ontwikkelingsniveau 
van het kind?
Naast de leeftijd en de interesse, is het ontwik-
kelingsniveau van het kind een belangrijk 
criterium. In hoeverre sluit de app daarbij aan? 

Door een app te kiezen die aansluit bij de zone 
van de naaste ontwikkeling, wordt een kind 
uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen. Het 
niveau moet hier echter niet teveel boven 
liggen.

Stap 10: Check mediasmarties.nl voor de recensies
Bij Mediasmarties worden veel apps (en andere 
kindermedia) gerecenseerd op basis van de 
ontwikkeling van kinderen van nul tot twaalf 
jaar. Deze recensies vind je in de catalogus op 
mediasmarties.nl. Hier zijn de apps uitgebreid 
beschreven en er wordt een leeftijdsadvies 
gegeven. Alle voorgaande stappen zijn hierin 
opgenomen. Dat is handig, want dat scheelt 
weer tijd! Door Mediasmarties 
(of www.digidreumes.nl) 
te raadplegen, 
blijf je op de 
hoogte van 
apps en andere 
kindermedia. 

“Combineer de 

digitale wereld 

met de echte 

leefwereld van 

het kind”

Kind en media 47
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Ook ouderplatforms, zoals Ouders van Nu of 
Mijn Kind Online en sites als www.mediaopvoe-
ding.nl besteden aandacht aan kindermedia. 
Volg ze op Facebook en Twitter en schrijf je in 
voor de nieuwsbrieven.

Betrek en informeer ouders 
Niet alleen professionals, maar ook ouders 
‘worstelen’ met mediagebruik en het vinden van 
geschikte informatie. Uit het jaarlijkse onder-
zoek van mediawijzer.net naar het gebruik van 
media (Iene Miene Media 2016), blijkt dat 
ouders met kinderen van nul tot zes jaar met 
verschillende vragen zitten, bijvoorbeeld hoe ze 
de veiligheid van kinderen online kunnen 
garanderen (50 procent), wat een normale 
beeldschermtijd per dag is (48 procent) en hoe 
ze kunnen bepalen welke inhouden geschikt zijn 
voor een kind (42 procent). 

Dat het voor ouders (en professionals) lastig is 
om geschikte informatie te vinden, komt vooral 
doordat het (digitale) medialandschap minder 
duidelijk en toegankelijk is dan gedrukte 
informatie. In de bibliotheek vind je in het schap 
‘thrillers’ spannende, beetje enge boeken en 
onder ‘jeugd’ de boeken voor kinderen tot twaalf 
jaar. Heel overzichtelijk. Voor digitale media is 
dat overzicht er niet. 

“Verschillende 

platforms geven 

richting in het 

kindermedia-

landschap”
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Hoe zorg je er als professional voor dat ouders 
thuis ook een bewuste keuze maken? Houd 
ouders allereerst op hoogte van de apps, games 
en andere media die in de groep worden 
behandeld. Doe dit face-to-face wanneer de 
ouders hun kind ophalen, in een nieuwsbrief of 
mailtje of bijvoorbeeld via de Facebookpagina of 
website van de opvang of school. Ouders 
waarderen deze informatie, omdat ze het leuk 
vinden om te horen waar hun kind op school of 
in de opvang mee bezig is. Daarnaast is het 
goed om ouders tips te geven voor vergelijkbare 
apps die ze thuis kunnen gebruiken met hun 
kind. Houd ouders ook op de hoogte van 
nieuwe mediaproducten die op de markt komen 
en wijs hen op websites en apps die ze daarvoor 
kunnen raadplegen.

Andersom is het ook goed dat pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten weten wat de 
kinderen thuis doen aan digitale media. Vraag 
daarom ook eens aan de ouders wat zij met hun 
kinderen doen, welke apps zij met hun kinderen 
gebruiken, zodat je daarbij kunt aansluiten met 
de activiteiten in de klas of groep.

De Gouden Tip
Combineer de digitale wereld met de echte 
leefwereld van het kind. Het is belangrijk dat 
deze in balans zijn. Voor kinderen zijn er geen 
twee werelden; dat maken wij volwassenen 
ervan. Zorg bijvoorbeeld voor een balans door 
naar aanleiding van de app Bas op de kinderboer-
derij naar buiten te gaan, de dieren in het echt 
te zien en daarvan foto’s te maken.

Relatief nieuw is het gebruik van Augmented 
Reality-apps. Deze apps ‘leggen een laagje over 
de werkelijkheid’, waardoor de werkelijkheid als 
het ware wordt uitgebreid. Pokémon Go is zo’n 
echte AR-app (je vangt de pokémons zo voor je 
huis), maar Urby City Tour of Los in ‘t Bos zijn ook 
erg leuke kinderapps die gebruikmaken van AR. 
Gebruik eens een AR-app zoals Quiver voor 
jonge kinderen, en ga samen met de kinderen 

op ontdekkingstocht. Dit kun je leuk combineren 
met andere activiteiten op de opvang en thuis.

Het is belangrijk om deze apps samen met de 
kinderen te spelen. Zeker jonge kinderen 
kunnen fictie en realiteit niet goed scheiden. Bij 
AR is het voor hen lastig te begrijpen dat de 
werkelijkheid met fictieve beelden wordt 
aangevuld. Het gebruik van de AR-app kan de 
beleving intensiveren, 
maar om in te kunnen spelen op wat er met 
het kind gebeurt, is begeleiding belangrijk. 

Ilona Jens is expert Kinderen & Media. Zij ontwikkelt 
en produceert met haar bedrijf JVtv content voor 
onder andere Schooltv, educatieve uitgeverijen en 
leraar 24. Daarnaast is ze directeur van 
Mediasmarties.nl. 

Relevante websites en apps
www.digidreumes.nl
www.mediawijzer.net
www.mediasmarties.nl 
www.cinekid.nl/applab
www.nji.nl/toolboxmediaopvoeding 
www.mediaopvoeding.nl
www.mediaukkies.nl
www.mediawijsheid.nl
www.mybee.nl
www.mijnkindonline.nl 
www.oudersvannu.nl

Apps: 
Gekke Dierentuin, Die Niet, Woezel en Pip, Mini 
Monsters, Noa’s sterren, Noten, Bas op de 
Kinderboerderij, Cinekid AppLab,  MyBee

Augmented Reality-apps: 
Pokémon Go, Urby City Tour, Los in ’t Bos, 
Quiver

Bron
Mediawijzer.net (2016). Iene Miene Media. 
Hilversum: Mediawijzer.net.

TIP!
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Hét kenniscentrum van Sardes

De vertrouwde diensten van Sardes zijn  
uitgebreid met De Verdieping, een vergader- 
en kenniscentrum op onderwijsgebied.  
In een sfeervolle, moderne omgeving  
biedt Sardes vier prettige ruimten om te  
overleggen, moderne faciliteiten én de  
mogelijkheid van inhoudelijke ondersteuning.

Meer informatie over mogelijkheden  
en prijzen vindt u op onze website: 

www.sardes.nl

Wilt u een zaal huren? Bel of mail: 
(030) 232 62 00  
secretariaat@sardes.nl
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Over Sardes

Onderzoeks- en adviesbureau Sardes wil de 
ontwikkelingskansen van kinderen en 
jongeren vergroten. Wij voelen ons betrokken 
bij maatschappelijke vraagstukken over 
onderwijs, opvang en opvoeding.  Wij 
brengen wetenschap, beleid en praktijk bij 
elkaar en komen samen met opdrachtgevers 
tot adequate oplossingen en effectieve 
werkwijzen.

Sardes begeleidt innovatieprocessen en 
coördineert landelijke educatieve vernieu-
wingsprogramma’s. Als netwerkorganisatie 
werken wij samen met organisaties die 
aanvullende diensten leveren. In het dynami-
sche werkveld van onderwijs en jeugd wil 
Sardes een professionele en toonaangevende 
speler zijn, die vernieuwende ontwikkelingen 
aanjaagt, begeleidt en evalueert.
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