
Mediaopvoeding: 
ook een taak van 
de kinderopvang!



Inleiding
 
Een dreumes die even aan oma laat zien hoe ze foto’s kan bekijken op de telefoon? 
Aandoenlijk. Ouders die de tablet of smartphone inzetten als zoethouder? Herkenbaar. 
Geanimeerde prentenboeken die bijdragen aan de taalontwikkeling? Top! Op elk 
moment je werkmail kunnen checken? Handig... of niet? Pubers die tijdens een etentje 
onverstoord op hun telefoon kijken om Instagram te checken? Irritant.

Laten we eerlijk zijn. Het is niet de makkelijkste 
periode voor mediawijze ouders. Ze willen kinderen 
zien opgroeien tot mediawijze kinderen, maar ga 
er maar eens aan staan. De ontwikkelingen gaan 
in een razend tempo en de realiteit is dat ouders 
moeite hebben om hun kinderen aan te spreken 
op hun mediagedrag. Hoe zorgen we er toch voor 
dat kinderen bewuste en kritische mediagebruikers 
worden? 

Simpel. Door van jongs af aan zelf het goede voorbeeld te geven en te laten zien dat een 
balans tussen online en offline spel mogelijk is. Door samen te spelen en bewust te kiezen 
voor geschikte media. Kortom, door al vroeg te beginnen met mediaopvoeding. Ook in 
de kinderopvang. 

Aandacht besteden aan mediaopvoeding betekent overigens niet automatisch (meer) 
media het kinderdagverblijf inhalen. Dat is een misverstand. Het is geen must om media 
in te zetten in het werken met jonge kinderen. Sterker nog, zolang er nog niets bekend 
is over de langetermijngevolgen hiervan, raden experts in Nederland het gebruik van 
media met kinderen jonger dan twee jaar unaniem af (Pardoen, 2014). De experts pleiten 
ervoor om vanaf de leeftijd van twee jaar goede 
media te gebruiken én samen met het kind te 
kijken / spelen. Onder begeleiding van een 
volwassene dus.
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Waarom meer aandacht 
voor mediaopvoeding in de 
kinderopvang?

Erkennen is beter dan negeren 
Kinderopvangorganisaties moeten een eigen afweging maken om wel of geen media 
in te zetten. Er zijn genoeg gegronde argumenten om het niet te doen, maar media 
volkomen negeren is een vorm van struisvogelpolitiek. De cijfers laten zien dat kinderen op 
steeds jongere leeftijd omgaan met digitale media. Sinds 2010 zijn er steeds meer digitale 
mediaproducties voor jonge kinderen (Nikken e.a., 2013). Door de komst van tablets 
wordt het voor jonge kinderen ook steeds makkelijker om met digitale media om te gaan. 
Uit onderzoek van Mediawijzer.net, dat jaarlijks wordt uitgevoerd, blijkt onder andere dat 
jonge kinderen in de leeftijd van 1-4 jaar dagelijks gemiddeld 34 minuten met een tablet 
bezig zijn. Dat is tweeëneenhalf keer zo veel als in 2012 (12 minuten). De televisie (12%), de 
tablet (6%) en de spelcomputer (6%) dringen steeds verder door in de wereld van jonge 
kinderen (Mediawijzer.net, 2015). 
 
Kortom, kinderen komen thuis, bij familie en vriendjes, nu of in de nabije toekomst, in 
aanraking met media: actief of passief. Dat is niet te ontkennen. Door op een bewuste 
manier met media om te gaan, kunnen we kinderen kwalitatief goede producten 
aanreiken, die aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau. 
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Mediaopvoeding is de basis van werken aan 
mediawijsheid
 
In 2005 introduceerde De Raad van Cultuur de term mediawijsheid: de kennis 
en vaardigheden die burgers nodig hebben om zich staande te houden in de 
gemedialiseerde samenleving. Het overheidsbeleid is er dan ook op gericht om kinderen 
en jongeren, maar ook hun ouders en leerkrachten, mediawijs te maken. Zo is in 
opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 2008 het 
Expertisecentrum Mediawijzer.net opgericht. Dit expertisecentrum ondersteunt onderzoek 
naar de effecten van media en financiert projecten rondom mediawijsheid in het 
onderwijs.

Het beleid van Mediawijzer.net was lange tijd vooral gericht op het basis- en voorgezet 
onderwijs. De afgelopen jaren is echter gebleken dat het ook hard nodig is dat er bij 
jonge kinderen aandacht wordt besteed aan media, omdat het mediagebruik bij deze 
leeftijdsgroep sterk toeneemt. De jaarlijkse Media Ukkie Dagen en de verkiezing van de 
Media Ukkie Award (een prijs voor de beste app voor jonge kinderen) spelen daar sinds 
2012 op in. Ook Het Kinderopvangfonds en Sardes pleiten voor meer aandacht voor 
mediaopvoeding van het jonge kind. Daarom is Het Kinderopvangfonds in 2011 gestart 
met het project Digidreumes. 

Mediaopvoeding is erop gericht dat kinderen leren om bewust en selectief met media 
om te gaan en om de inhoud van het aanbod kritisch te beschouwen en op waarde te 
schatten (Toolbox Mediaopvoeding, 2015). Daarbij spelen ouders en professionals die met 
jonge kinderen werken een belangrijke rol. Mediaopvoeding zou een wezenlijk onderdeel 
moeten zijn van de hedendaagse opvoeding en opvang van kinderen. Omdat het 
voorbeeldgedrag van volwassenen in de opvoeding van jonge kinderen essentieel is, is 
het belangrijk dat opvoeders ook hun eigen mediagebruik onder de loep te nemen. 
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Kinderopvang inspiratiebron voor ouders 
Ouders lijken zich echter nog niet altijd bewust te zijn van de noodzaak van 
mediaopvoeding. Ze voelen zich bekwaam om kinderen te begeleiden bij het gebruik 
van media, maar lijken zich onvoldoende te realiseren welke boodschap zij met hun 
eigen mediagebruik aan het kind overbrengen.
Uit het jaarlijkse onderzoek Iene Miene Media (2015) blijkt dat ouders overwegend positief 
zijn over de invloed van media op de ontwikkeling van kinderen. Tegelijkertijd vinden 
ouders het belangrijk dat kinderen ook zonder media tijd doorbrengen. Deze opvatting 
komt wat vaker voor bij ouders met kinderen ouder dan 4 jaar. Ouders vinden dat ze 
de mediaopvoeding redelijk goed kunnen uitvoeren. De last van het begeleiden van 
het mediagebruik neemt licht toe als kinderen van peuters in kleuters veranderen. De 
begeleiding wordt echter weer makkelijker (vinden ouders) naarmate de kinderen ouder 
worden. 

Niets aan de hand dus. Uit dit onderzoek kun je immers concluderen dat ouders vinden 
dat zij de mediaopvoeding goed onder controle hebben. Dat is een positief gegeven. 
Wij weten echter ook dat ouders hun mediaopvoeding flink aanscherpen wanneer zij 
van adequate informatie zijn voorzien en handreikingen krijgen om het mediagebruik 
van hun kind te ondersteunen. Dat is nu precies waar de kinderopvang een bijdrage 
aan kan leveren. Omdat de effecten van de mediaopvoeding van jonge kinderen pas 
na een paar jaar zichtbaar worden, fungeert 
de kinderopvang bovendien als een belangrijke 
schakel in de mediaopvoeding. Samen met ouders 
kan de kinderopvang een goede basis leggen voor 
het werken aan mediawijsheid. 

Door in de kinderopvang aandacht te besteden 
aan mediaopvoeding en media op een 
bewuste en activerende manier in te zetten, zijn 
pedagogisch medewerkers een inspiratiebron voor 
ouders. Maar ook zijn zij het eerste aanspreekpunt 
voor ouders die op zoek zijn naar informatie over 
mediaopvoeding. Laat dus zien wat geschikte 
media zijn en wat je ermee kunt doen. Inspireer 
ouders door hen te informeren over de manier 
waarop media in de kinderopvang worden ingezet, 
over mogelijkheden en over het belang van 
mediaopvoeding. 
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Mediaopvoeding doe je samen met ouders
De kinderopvang heeft de verantwoordelijkheid om kinderen samen met de ouders 
op te voeden en te ondersteunen in hun ontwikkeling. Zoals eerder is aangegeven, is 
mediaopvoeding een onderdeel van de reguliere opvoeding. Dat betekent niet dat er in 
de kinderopvang lessen ‘mediawijsheid’ moeten worden gegeven.  
 
Wel zijn de volgende aandachtspunten van belang:

• De inzet van media is geen doel, maar een middel.
• Media versterken activiteiten en bieden een extra context.
• Media worden ingezet als introductie van een thema, als 

differentiatiemiddel of als een verwerkingsactiviteit.
• De media zijn van goede kwaliteit en sluiten aan bij de 

ontwikkeling van de kinderen.
• Adequate begeleiding door een pedagogisch medewerker is 

van belang. 

Door zowel thuis als in de kinderopvang te zorgen voor een 
gezond ‘mediamenu’ en digitale media – naast andere spel- en 
leesactiviteiten – op een bewuste en activerende manier in te 
zetten, ervaren kinderen op natuurlijke wijze dat online en offline spel op een natuurlijke 
manier in elkaar over kunnen gaan. 

Een gezond mediamenu
Een gezond mediamenu kan er voor elk gezin en elk kinderdagverblijf anders uitzien, maar 
heeft altijd de volgende kenmerken:

• Media worden op een (beperkt ) aantal vaste momenten bewust en op een 
activerende manier ingezet.

• De gebruikte mediaproducten zijn van goede kwaliteit en zijn geschikt zijn voor 
kinderen van deze leeftijd.

• Media-activiteiten worden actief begeleid door een volwassene: hij/zij praat met het 
kind over het programma/spel en er volgen bijvoorbeeld andere activiteiten over het 
onderwerp dat aan de orde is.
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Wat leveren media en media-
beleid de kinderopvang op?
Als het gaat om mediaopvoeding, kunnen kinderopvangorganisaties samen met ouders 
het verschil maken. Dit gebeurt nog maar mondjesmaat. 

Uit onderzoek naar media en mediabeleid 
in de kinderopvang (2014) blijkt dat nog niet 
veel organisaties een bewust mediabeleid 
hebben. Pedagogisch medewerkers die 
gebruikmaken van media, kiezen intuïtief voor 
bepaalde media en er zijn geen afspraken 
over het gebruik ervan. 

Kinderopvangorganisaties kunnen zich 
onderscheiden door de ontwikkelingen op 
het gebied van media goed te volgen. Laat 
ouders zien dat je als kinderopvangorganisatie midden in de wereld staat en dat je je 
bewust bent van jouw rol in de mediaopvoeding. Leg de relatie met mediawijsheid en 
het werken aan 21ste-eeuwse vaardigheden. Kortom, laat zien dat je klaar bent voor 
de toekomst. Zorg ervoor dat je over de tools beschikt om een bewust mediabeleid te 
ontwikkelen en informeer ouders daarover. 

Meerwaarde van media? 
 
Of een app zelf een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van jonge kinderen is nog 
onvoldoende bekend. Maar door media in te zetten, kunnen pedagogisch medewerkers 
wel thema’s verdiepen en het spel van kinderen verrijken.

Ze kunnen bijvoorbeeld een aflevering van Het Zandkasteel gebruiken als introductie van 
een nieuw thema of als aanleiding voor een ontdekactiviteit. Ze kunnen een geanimeerd 
prentenboek inzetten als het voor het verhaalbegrip en de woordenschat belangrijk is dat 
kinderen een verhaal vaker horen. Een spel op de tablet kan een mooie manier zijn om 
nieuwe vaardigheden in een compleet andere context nog eens te oefenen. 

Door media in te zetten kunnen pedagogisch medewerkers een wereld naar binnen 
halen waar kinderen normaalgesproken niet zomaar mee in aanraking komen. Denk aan 
beren en tijgers, maar ook zoiets simpels als de zee. Voor een kind in de Achterhoek is 
de zee abstracter dan voor een kind dat aan de kust woont. Gebruik de media om voor 
kinderen de wereld net iets groter te maken. Begeleid de kinderen daarbij, want het is 
de pedagogisch medewerker die het verschil maakt bij het gebruik van media en de 
effecten ervan! 
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Van ‘tegenzin’ naar ‘zin in’
Hoe worden ouders en professionals bekwaam op het gebied van mediaopvoeding? 
Niet alle ouders en kinderopvangorganisaties zien de noodzaak van mediaopvoeding 
en zijn zich niet altijd bewust van hun onbekwaamheid. Maslow (1970) onderscheidt een 
leerproces  in grofweg vier fasen: van ‘onbewust onbekwaam’ tot ‘onbewust bekwaam’:
 
 

Stap 1: Van onbewust onbekwaam naar bewust 
onbekwaam
De eerste stap is bewustwording. Ouders en professionals moeten zich ervan bewust 
worden dat mediaopvoeding belangrijk is. Zij zullen zich dan wellicht ook meteen 
realiseren dat zij nog niet alle vaardigheden beheersen om jonge kinderen op een goede 
manier te begeleiden.

Inspiratiebijeenkomsten en ouderavonden 
Organiseer inspiratiebijeenkomsten voor medewerkers, eventueel gecombineerd met een 
ouderavond over ‘media en het jonge kind’. Dergelijke bijeenkomsten zijn er vooral op 
gericht om ouders en professionals te inspireren. De ervaring leert dat het merendeel van 
de professionals en ouders hierna van mening is dat er binnen de kinderopvang (en thuis) 
meer moet (en kan) worden gedaan aan mediaopvoeding. 

Wilt u meer weten over digitale media in de kinderopvang en wilt u met uw pedagogisch 
medewerkers van gedachten wisselen voordat u verder gaat?

Informeer dan bij Sardes en/of een van de trainers van Digidreumes naar 
de mogelijkheden van ondersteuning bij (of het volledig verzorgen van) een 
inspiratiebijeenkomst. 

onbewust
onbekwaam

bewust
bekwaam

bewust
onbekwaam

onbewust
bekwaam
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Stap 2: Van bewust onbekwaam naar bewust 
bekwaam
Een volgende logische stap is het informeren / trainen van ouders en professionals: van 
bewust onbekwaam naar bewust bekwaam. In opdracht van Het Kinderopvangfonds 
heeft Sardes de training Digidreumes ontwikkeld. Tijdens deze training, bestaande uit 
twee bijeenkomsten, staat onder andere het samenstellen van een gezond mediamenu 
centraal. Deelnemers leren kritisch te kijken naar beschikbare media en de inzet 
daarvan. Onder leiding van een deskundige trainer uit het netwerk van Digidreumes 
gaan de deelnemers in het Digidreumesatelier (bijeenkomst 2) aan de slag om 
verschillende soorten media te integreren in het dagelijkse aanbod en in de aanpak 
van de pedagogisch medewerker. Na de training heeft de deelnemer ook voldoende 
handvatten om ouders te informeren en te verwijzen naar websites met informatie over 
geschikte media voor jonge kinderen. De website www.digidreumes.nl biedt deelnemers 
uitgebreide pedagogische informatie over getoetste digitale prentenboeken, apps en 
vertelplaten. Ook biedt deze site de mogelijkheid om kennis met elkaar te delen.

Stap 3: Van bewust bekwaam naar onbewust 
bekwaam
Een training is niet voldoende. Het is belangrijk dat pedagogisch medewerkers de 
nieuwe kennis en vaardigheden verankeren in hun aanpak (van bewust bekwaam naar 
onbewust bekwaam). Om de deelnemers te ondersteunen om zich de vaardigheden 

volledig eigen te maken, is er aan de training van Digidreumes 
coaching op de werkvloer gekoppeld. De coaching wordt de 

eerste keer gegeven door een externe trainer/coach en wordt 
later intern georganiseerd. 

Daarnaast is het van het grootste belang dat de 
kinderopvangorganisatie mediabeleid opneemt in het 

pedagogisch didactisch beleidskader. Welke weg je ook kiest 
(wel of geen media): je moet een gefundeerde keuze maken en 
op basis daarvan beleid opstellen en opnemen in het kader. 

Hiervoor kunnen kinderopvangorganisaties gebruikmaken van 
de Toolbox ‘Visie op media in de kinderopvang’. Deze Toolbox is 

in opdracht van Het Kinderopvangfonds door Sardes en het NJi samengesteld en bevat 
vijf gesprekskaarten. Aan de hand van deze kaarten kan het team in gesprek gaan 
over media en daarmee een eerste stap zetten in de ontwikkeling van mediabeleid. De 
Toolbox is te downloaden op www.digidreumes.nl
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Tot slot 
• Geef je voorbeeldfunctie als kinderopvang actief gestalte. Het gaat daarbij onder 

andere om het maken van de juiste keuzes: welke media zijn geschikt voor jonge 
kinderen en hoe zet je deze op een activerende manier in?

• Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en zorg ervoor dat je ouders kunt verwijzen naar 
websites waar zij antwoorden vinden op opvoedingsvragen over mediagebruik.

• Download de Toolbox Mediaopvoeding van het NJi. 
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Meer lezen?
Websites
www.digidreumes.nl

www.mediasmarties.nl

www.fundels.nl

www.bereslim.nl

www.mybee.nl

www.mediaukkiedagen.nl

www.mediaopvoeding.nl

Aan de slag
Toolbox ‘Visie op media in de kinderopvang’ 
Te downloaden van www.digidreumes.nl 

Toolbox ‘Mediaopvoeding’ 
Te downloaden van www.nji.nl
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