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INKIJKEXEMPLAAR



Een tablet voor je peuter, oma op Skype: al die media zijn leuk, 
leerzaam én handig. Maar als vader of moeder vraag je je soms 
wel af: wat is (media-) wijsheid?

Van welke app leert mijn peuter nou echt iets? Hoe lang tv kijken 
is lang genoeg voor mijn kleuter? Hoe ga ik om met mijn zoon 
van twee die dól is op de iPad?

Dit boekje gaat over mediaopvoeding en kinderen van 0-6 jaar. 
Het staat bomvol tips en ideeën van andere ouders. Zodat jij niet 
verdwaalt en je kinderen hun weg vinden in de digitale wereld.

Veel leesplezier!
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TopTip 2
#ikhouvanjou

TopTip 1
Jonge onderzoekers

Heb je ook weleens het gevoel dat je door al die media minder contact hebt 
met elkaar? Het omgekeerde kan ook! Zes digitale manieren om de band met 
je kind te versterken:

1.  Heeft papa een drukke dag vandaag? Maak met je kinderen een veel- 
succes-filmpje en stuur dat op tijdens de lunch.

2.  Ga er lekker naast zitten als je kind op de laptop of tablet mag. Geef compli-
mentjes, moedig aan en verbaas je over wat die kleine slimmerd al kan.

3.  Maak een legpuzzel met een lieve foto van jullie samen via www.jigzone.com.
4.  Tand eruit? Luier droog? Eerste stapjes? Dat moeten opa en oma meteen 

weten via Skype of Facetime. 
5.  Lach je slap met de app Photoboot, die jou op de foto de gekste bekken 

laat trekken.
6.  Maak samen met je kind gekke selfies en zet ze op je bureaublad. Je kind 

vindt het vast heel stoer dat iedereen op je werk jullie kan bewonderen! 

Nieuwe dingen ontdekken is de favoriete bezigheid van jonge kinderen. En dat is maar 
goed ook. Want zo komen ze er achter hoe de wereld werkt.

In de online wereld komt die ontdekkingsdrang wel heel goed van pas. Kinderen raken 
er niet uitgekeken en er is elke keer wel wat nieuws. Logisch dus dat je ukkie het allemaal 
even mooi vindt. Alleen, als ouder denk je daar soms toch iets anders over. Want je ziet 
wat al die media te bieden hebben, maar je hoort ook veel over de risico’s.

Dus, ouders van Nederland, er is werk aan de winkel. Je bent onmisbaar op de digitale 
ontdekkingstocht van je ukkie.  Soms ben jij de gids, soms leggen die dondersteentjes 
jou uit hoe het werkt. Allebei prima, zolang ze maar niet in hun eentje ronddwalen.

onmisbaar
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TopTip 3
Hoe vind je de leukste apps?

TopTip 4
Veilig op de tablet

Een tablet is een reuzeleuke speeltuin voor jonge kinderen. Je klikt en klautert van de 
ene digitale belevenis naar de andere. Zo kun je online valpartijen voorkomen:
•  Maak voor de kinderen een eigen gebruikersaccount en beveilig je tablet met een 

pincode. Of maak een apart mapje met de apps die ze mogen gebruiken.
•  Schakel de mogelijkheid om iets te kopen of te downloaden uit.
•  Verwijder overbodige apps en installeer de apps die je voor jouw ukkie geschikt vindt.
•  Veel ouders worden heel blij van kinderbrowser Mybee.
•  Met een Applock app beveilig je je eigen apps met een wachtwoord.

Google even en je vindt nog veel meer. Bijvoorbeeld hoe je een tijdslimiet instelt of 
terugkijkt wat er op de tablet gebeurd is. Je voorkomt er een hoop digitale blauwe 
plekken mee. 

Nog meer tips? Kijk dan op www.digidreumes.nl/nl/site/kindvriendelijke-instellingen/117

speeltuin
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Heb je dat nou ook, dat je denkt dat je altijd net de beste apps voor 
je ukkie misloopt? Vijf TopTips van echte app-jagers:

•  Eens in de paar weken kiezen we met elkaar één nieuwe app. Leuk 
om samen te doen en zo blijft het overzichtelijk.

•  Ik kijk op internet welke apps goed beoordeeld zijn. Bijvoorbeeld 
op www.digidreumes.nl, www.mediasmarties.nl of via apps als  
Snugger of Applab.

•  Ik probeer nieuwe apps eerst zelf uit en kijk mee als mijn zoontje er 
voor het eerst mee gaat spelen.

•  Overlaad je kinderen niet met apps. Aan een paar écht leuke heb 
je veel meer.

•  Ik deel onze favoriete apps op Facebook. Dan hebben andere 
gezinnen er ook weer plezier van!VOORBEELD

VOORBEELD
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Dit boekje gaat over mediaopvoeding en jonge 
kinderen. Het staat bomvol tips en ideeën van 
andere ouders. Zodat jij niet verdwaalt en je 
kinderen hun weg vinden in de digitale wereld.
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