
Al die verleidelijke beeldschermen; 
Kunnen jonge kinderen nog wel 
gezond opgroeien?
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Peter Nikken



Waar gaat het vandaag over?
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Hoe groeien kinderen tegenwoordig op?

Aan de slag

➢ de betekenis van media

➢ oudervragen

➢ het netwerk
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http://www.tspeelpaleis2.be/LT FOTOTOESTEL.html
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% kinderen (0-7 jaar) met 
eigen beeldscherm-media
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1 apparaat 2 apparaten 3+ apparaten

(Nikken & Schols, 2015)

(s-)Televisie/DVD 2,6

Computers 2,3

Smartphones 2,2

Tablets 1,6

Game-consoles 1,3

mp3 0,7

E-reader 0,3

Totaal 11,0

Plus … (voorlees)boeken, 
tijdschriften, kranten en
radio

Data (Nikken & Opree, 2015)

Gemiddeld aantal 
apparaten in huis



Verschillende mediagebruikers; 
minuten/per dag kinderen 0-6 jaar
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Kinderen 0-6 jaar:
Circa 2¼ uur/dag

Ouders:
Circa 4½ uur/dag
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De toekomst
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Wat weten we over kinderen en media?

Wat zijn risico’s en wat zijn voordelen?

kind contextinhoud
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Negatieve verbanden met media

• Psychosociale problemen (ADHD, 
depressie, sociale vaardigheden)

• Leerproblemen (rekenen, taal, 
geheugen) / creativiteit / lezen

• Gezondheidsproblemen 
(oogaandoeningen, rsi, beweging, 
overgewicht, voeding)

• Slaap (kwaliteit/kwantiteit)

• Gedragsproblemen (agressie, 
delinquentie, (cyber)pesten, 
hacking/online-fraude, sexting, 
seksueel gedrag)

• Scherm-verslaving (jonger -> meer)

(a.o. Collins et al., 2004; Pagani et al., 2010)

Context!
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2e hands media
• Taal
• Lezen
• Spel
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Oppas

• Kind bezighouden

• Ouder ontlasten

• Straf/beloning

Nikken (2018)
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Beyond “Turn it off”

Genuanceerd denken over kinderen en media !
• Er zijn risico’s voor het opgroeien

• Maar er zijn ook heel veel voordelen
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Motivatie om media te gebruiken is hoog
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Positieve effecten traditionele media

• Bewijs korte- en lange-termijn effecten van Sesame Street

- ↑Tijd bested aan lezen
- ↑ Letter-woord herkenning
- ↑ Rekenvaardigheden
- ↑ Woordenschat
- ↑ Schoolrijpheid

Na 3 
jaar

Fisch, S.M. (2013)

- ↑ Beter in Engelse taal
- ↑ Beter in wiskunde
- ↑ Beter in exacte vakken
- ↑ Hogere waardering lezen
- ↑ Hoger academisch zelfbeeld
- ↑ Hoger academische prestatie

Na 10 
jaar
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Nieuwe Media
• Goed ontwikkelde educatieve apps stimuleren leereffecten

Chiong, C., & Shuler, C. (2010).  

1. Actieve
betrokkenheid (zelf
ondernemen, 
reflecteren)

2. Focus, structuur
(duidelijke ‘les’)

3. Relevante inhoud
(leeftijd-adequaat, 
‘realistisch’) 

4. Sociale interactie
(parasociale
interactie/directe
feedback, samen
gebruik; ouders/ 
leeftijdgenoten)

Hirsh-Pasek et al. (2015).  
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Voor- en nadelen van media voor jonge kind

Ontw.-taak Stimulerend Belemmerend 

Taal Oefenen met begrippen, klanken Achtergrond ruis, gezinsinteractie

Cognitief Schoolrijpheid en schoolprestaties Weinig/slechte slaap, 
‘verkeerde’ boodschappen

Lichamelijk Meedansen, bewegen, fijne 
motoriek, op sportclub

Snack- frisdrankreclames, 
weinig 3D-fijne motoriek

Sociaal-
emotioneel

Emoties leren herkennen, 
pro-sociaal gedrag, 
band ouders/brussen, spelregels

Weinig sociale interactie, 
‘verkeerde’ of beangstigende 
beelden

Creativiteit Fantasie aanwakkeren Achtergrond ruis, 
te weinig goed of ‘verkeerde’ 
voorbeelden

Algemeen effect Plezierige tijdbesteding Overmatig beeldschermgebruik



Een rol voor opvoeder(s)
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Maar hoe?



Ouders als poortwachter: 4 typen mediaopvoeding
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zelden of nooit wel eens zeer regelmatig

(Nikken & Schols, 2015)

Supervisie

Van een afstandje

Samen genieten

Voor plezier hetzelfde

Stimuleren

Actief ondersteunen, helpen

Stoppen

Restricties op tijd en inhoud



Opvoedzorgen – top 10/30

1. Te lang beeldschermgebruik

2. Verveeld zonder beeldscherm

3. Zeuren om media

4. Ongeschikte media

5. Driftbuien, opstandigheid

6. Afgeleid zijn door media

7. Kunnen overleggen met kind

8. Media met jonger en ouder kind

9. Angstreacties opvangen

10. ‘Te vroeg’ op sociale media

Nikken & Markx (2014) Opvoeden met media: Een verkennend onderzoek naar ‘lastige’ opvoedsituaties. Utrecht: Nji.
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Te veel lezen is 
ook niet oké

Adviseren op tijd – het gaat vooral om de ‘balans’
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Adviezen van de AAP voor ouders - 2016

• Minimaliseer het mediagebruik – video-chatting uitgezonderd –

onder de 18 maanden

• Voorkom solo gebruik van media door kinderen onder de 2 jaar

• Weersta groepsdruk om kinderen al jong media te laten gebruiken

• Beperk het gebruik van beeldschermen bij kinderen tot 5 jaar tot één uur per dag

• Gebruik media vooral samen en ondersteun daarbij het gebruik

• Vermijd inhoud met snelle actie en geweld

• Beperk het gebruik van media als zoethouder

• Houd de kinderkamer en bepaalde momenten van de dag (bijv. tijdens het eten

en vlak voor het slapen) vrij van mediagebruik 
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De juiste begeleiding en
goed voorbeeld!

• Samen gebruiken

• Supervisie

• Stimuleren actief

• Stoppen, zelf/techniek

• Smaak, rolmodel, troost

• Zelfvertrouwen

• Kennis, normen, kritisch

• Veiligheid, experimenteren



fact- en tipsheets; voor professionals en ouders
Per leeftijdsfase 0-2, 3-5, 6-8, 9-12, 13-16, 17-18
Risico’s & positieve effecten
Gebaseerd op wetenschappelijke kennis

http://www.nji.nl/nl/toolboxmediaopvoeding

http://www.nji.nl/nl/toolboxmediaopvoeding


Wrap-up
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Beyond the turn it off

• Media kunnen ontwikkeling jonge kind hinderen & stimuleren

• Afhankelijk van hoe je daar als opvoeder mee omgaat

• Opvang is belangrijke bron voor ouders bij kiezen kwaliteit

• Sommige oudervragen passen beter ergens anders

Wil de kleine ook nog wat?
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De mediawijze professional aan zet

• Goed geïnformeerd, herkent kansen en risico’s

• Ken je eigen houding t.a.v. media

• Zoek de samenwerking in de wijk



Welke media heb je gisteren gebruikt?

Waar zou je zonder kunnen? 
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Antwoord op oudervragen
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- Hoe kan ik mijn kind goed begeleiden bij mediagebruik? 

- Hoe weet ik als ouder wat geschikte media zijn? 

- Hoeveel tijd mag mijn kind aan media besteden? En hoe 
reguleer ik dat als ouder? 

- Hoe voorkom ik dat mijn kind constant verleid wordt tot 
het gebruiken van media?

- Hoe voorkom ik dat het gebruik van media negatieve 
invloed heeft op de gezondheid van mijn kind
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Handige bronnen voor hoe verder



30Het netwerk
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• Peter Nikken

› @peternikken

› p.nikken@nji.nl

Nog een fijne dag! • Hester Heerdink

› @kind_en_media

› h.heerdink@sardes.nl


