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1. Inleiding
Iene miene mutte, tien pond grutten... Kinderen spelen nog steeds op straat en op het schoolplein,
maar de laatste jaren is het gebruik van ‘media’ wel ontzettend toegenomen. Ook bij kleine en zelfs
zeer kleine kinderen. Hoe is de stand van zaken anno 2012? Om wat voor media gaat het eigenlijk,
wat dóen kinderen ermee, en wat vinden hun ouders daarvan?
In opdracht van Mediawijzer.net deed Mijn Kind Online onderzoek naar het mediagebruik van
kinderen van 0 t/m 7 jaar. Daarbij ging het vooral om het gebruik van beeldscherm-media – zoals tv,
pc en iPad – maar vanzelfsprekend werden ook papieren media – met name kinderboeken – in het
onderzoek betrokken.
Dit rapport geeft antwoord op vragen als: welke media zijn er in huis? Mogen de kinderen daarmee
spelen? Zo ja, hoe lang? En wat doen ze er zoal mee? Welke digitale vaardigheden hebben baby’s en
jonge kinderen? Ook gaan we in op de positieve en negatieve effecten van mediagebruik die ouders
bij hun kind opmerken. Tot slot is onderzocht wat ouders aan mediaopvoeding doen, en welke
vragen en problemen ze daarbij ondervinden.
Het onderzoek is gebaseerd op een online enquête die in maart 2012 werd afgenomen door het
onderzoeksbureau No-Ties. Aan het onderzoek deden mee: 1532 ouders met kinderen van 0 t/m 7
jaar. De data-analyse en de rapportage werden verzorgd door Marion Duimel van Mijn Kind Online.
De enquête bevatte zowel gesloten vragen (voor het verzamelen van kwantitatieve gegevens) als
open vragen voor het verzamelen van eigen ervaringen en opvattingen van ouders. De kwantitatieve
gegevens in dit rapport dienen als volgt geïnterpreteerd te worden:


bij uitspraken over de kinderen (als groep) zijn ook de kinderen meegeteld die een bepaald
medium (nog) niet gebruikten;



bij uitspraken over specifieke media zijn alleen de kinderen geteld die die media ook
daadwerkelijk gebruikten.

Leeswijzer:
2. Media in Huis – beschrijft welke media thuis aanwezig zijn, en hoe intensief ze gebruikt worden.
3. Chronologie – geeft de gemiddelde startleeftijd per medium en de gemiddelde tijdsbesteding.
4. Toepassingen – vertelt wat kinderen doen met al die media.
5. Mediavaardigheid – beschrijft de benodigde vaardigheden en hoe zich die ontwikkelen.
6. Gevolgen – vertelt wat volgens ouders positieve en negatieve effecten van mediagebruik zijn.
7. Mediaopvoeding – bevat een inventarisatie van datgene wat ouders aan ‘mediaopvoeding’ doen.
8. Samenvatting – geeft een overzicht van enkele highlights van het onderzoek.
9. Aanbevelingen - geeft adviezen op basis van het onderzoek.
10. Bijlagen - interviews met en foto's van drie gezinnen met jonge kinderen
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2. Media in huis
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke media (boeken en apparaten) thuis aanwezig zijn, en hoe
intensief ze gebruikt worden.

2.1 Beschikbare apparatuur
De televisie is nog steeds hét media-apparaat bij uitstek; bijna elk gezin heeft er wel een of twee of
meer (zie Figuur 1). Helemaal onderaan staat de E-reader. Op dit moment heeft nog maar 12% van
de jonge gezinnen zo’n elektronische boekenlezer in huis. Daarentegen heeft al één op de drie
gezinnen een iPad (of ander type tablet) in huis. Verder valt op dat meer gezinnen tegenwoordig een
laptop hebben dan een desktop-pc. De laptop staat zelfs ‘op 2’ in de top-11 van beschikbare mediaapparatuur. Ten slotte zien we dat er inmiddels al meer smartphones aanwezig zijn dan (gewone)
mobiele telefoons.
Vaak blijft het niet bij één exemplaar. In de meeste gezinnen worden bijvoorbeeld twee of meer
televisietoestellen regelmatig gebruikt. Ook zijn er (relatief) vaak meerdere smartphones in gebruik,
wat natuurlijk niet verwonderlijk is als beide ouders er een hebben. In 27% van de gezinnen zijn er
twee of meer handheld-spelcomputers (zoals de Nintendo DS) aanwezig en in 14% van de gezinnen
staan twee of meer console-spelcomputers, zoals een Wii of een Xbox 360.
Figuur 1 – Media-apparatuur in gezinnen met kinderen van 0 t/m 7 jaar
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2.2 Media in de slaapkamer
De meeste kinderen hebben gewoon boeken op hun eigen kamer. Dat is het geval bij vier op de vijf
kinderen van 0 t/m 3 en bij bijna alle kinderen van 4 t/m 7 (zie Figuur 2). Media-apparaten vind je er
maar weinig. Bij kinderen van 0 t/m 3 zelfs niet of nauwelijks, en bij kinderen van 4 t/m 7 af en toe:
een televisie (17%), een handheld-spelcomputer (16%), een DVD- of Blue-ray speler (9%), een laptop
(3%), een desktop-pc (5%) of een console-spelcomputer (5%).
Smartphones, gewone mobiele telefoons, iPads en E-readers komen nagenoeg niet voor in de
kamers van jonge kinderen. Een mooi voorbeeld is Roel (5 jaar). Die had een mobieltje op zijn kamer,
maar nu niet meer, schrijft zijn moeder. “Roel overziet niet de kosten die verbonden zijn aan het
bellen met zijn telefoon. Daarom heeft hij zijn telefoon niet meer op zijn kamer. Hij belde 's avonds
heel vaak naar opa en oma.”
Figuur 2 – Media in de slaapkamer
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2.3 Mediagebruik algemeen
In deze paragraaf gaat het over mediagebruik (door kinderen van 0 t/m 7) in het algemeen.
Baby’s die nog geen jaar oud zijn, gebruiken natuurlijk nog nauwelijks media. “Mijn baby huilt, slaapt
en poept vooral”, zeiden veel ouders met een knipoog. Toch komt het wel degelijk voor: “Joep is 6
maanden en heeft al door dat een filmpje op Youtube aan gaat als je tegen het scherm tikt van de
smartphone. Joep kan de telefoon ook goed vasthouden en echt geboeid kijken naar het scherm”.
Deze baby is er wel snel bij; de meeste 0-jarigen komen nog niet in aanraking met media.
De smartphone wordt door weinig jonge kinderen gebruikt en de gewone mobiele telefoon nog
minder. Ook als de kinderen wat ouder zijn, doen ze er nog weinig mee (zie Figuur 3. Merk op dat
alleen ‘regelmatig gebruik’ meetelde voor opname in de grafiek. ‘Zelden’ is niet meegeteld. Verder
gaat het om het gebruik van de apparaten die in het gezin aanwezig zijn). Wel is de smartphone wat
beter geschikt om mee te spelen voor kleintjes dan de gewone mobiele telefoon. De E-reader wordt
eveneens nauwelijks gebruikt door kinderen. Dat apparaat is sowieso in weinig gezinnen aanwezig,
maar als hij er wel, is wordt hij door weinig kinderen gebruikt. (Meer hierover in de volgende
paragraaf.)
Wat doen kleine kinderen wel? Velen kijken naar de televisie en DVD/Blue-ray. Al 15% van de 0jarige baby’s kijkt geregeld tv en 5% kijkt regelmatig naar een DVD of Blue-ray. Met 2 jaar kijken ze
bijna allemaal tv, en kijkt meer dan de helft naar DVD’s of Blue-rays. Maar het ‘gewone’ boekje, van
papier, of bij baby’s wellicht van stof, wint het van alle genoemde media. Van 0 tot 1 jaar is 37% al
regelmatig met een boekje bezig. Op 1-jarige leeftijd ‘leest’ 86% al geregeld een boekje en vanaf 3
jaar ligt dat rond de 95%. Het tv-gebruik sluit daar rond die leeftijd bij aan, en vanaf 4 jaar kijkt ook
95% van de kinderen regelmatig televisie. Het gebruik van DVD/Blue-ray blijft steken rond twee
derde van de kinderen van 2 jaar en ouder.
Figuur 3 – Mediagebruik per leeftijd (alleen regelmatig gebruik is meegeteld)
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Computers spelen in maar weinig babylevens een rol. Van de 1-jarigen speelt 13% wel eens met een
iPad en 10% met een laptop (zie Figuur 4). De percentages nemen vrij snel toe bij het toenemen van
de leeftijd. Van de 3-jarigen gebruikt 28% geregeld een laptop en van de 4-jarigen is dat al 40%. Meer
dan de helft van de 7-jarigen gebruikt regelmatig een laptop of desktop-pc. Het steilst verloopt de
trendlijn van de spelcomputers (handhelds en consoles). Op 2-jarige leeftijd speelt 6% er geregeld
mee, van de 5-jarigen ruim de helft, en van de 7-jarigen ongeveer vier op de vijf kinderen.
Figuur 4 – Computergebruik per leeftijd (alleen regelmatig gebruik is meegeteld)
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2.4 Mediagebruik thuis
In de voorgaande paragraaf ging het om mediagebruik in het algemeen, ook de kinderen zonder iPad
thuis bijvoorbeeld telden hier mee. Hieronder (zie Tabel 1) volgen de gebruiksgegevens nogmaals,
maar dan alleen indien de media ook daadwerkelijk thuis beschikbaar zijn. Dat zegt iets over de
geschiktheid ervan, althans wat ouders geschikt vinden voor hun eigen kinderen.
Als er een tv in huis is, wordt die gebruikt door 79% van de kinderen. Er is natuurlijk wel verschil per
leeftijd en daarom hebben we het ook apart berekend voor de 0- t/m 3-jarigen en de 4- t/m 7jarigen. Van deze laatste groep kijkt nagenoeg iedereen wel eens naar de tv als die in huis is. Een
gedeelde tweede plaats is er voor de DVD/Blue-ray en de handheld-spelcomputer.
Vooral de oudste groep kinderen gebruikt de spelcomputer (handheld- of console-model) als die
thuis aanwezig is. Meer dan driekwart speelt ermee.
Ook de iPad wordt relatief vaak gebruikt. Als hij beschikbaar is, mag ongeveer de helft van de
kinderen hem gebruiken (40% van de 0- t/m 3-jarigen en 66% van de 4- t/m 7-jarigen). Opvallend is
dat de iPad blijkbaar een geschikt apparaat is voor de allerkleinsten, veel meer dan bijvoorbeeld een
11

laptop of een smartphone. Wel begrijpelijk natuurlijk, omdat de iPad zo gemakkelijk te bedienen en
te hanteren is. Hij is ook niet zo klein als een smartphone.
Het minst geschikt als speelgoed blijken de gewone mobiele telefoon en de E-reader. Ook als deze
apparaten thuis aanwezig zijn, mogen maar weinig kinderen er gebruik van maken.
Tabel 1 - Mediagebruik bij thuis aanwezige media

televisie
handheld spelcomputer
DVD/Blue-ray
iPad/tablet
console spelcomputer
desktop-pc
laptop/notebook
smartphone
E-reader
mobiele telefoon

0- t/m 3-jarigen

4- t/m 7-jarigen

0- t/m 7-jarigen

63%
15%
42%
40%
14%
13%
17%
19%
10%
9%

97%
84%
70%
66%
76%
56%
53%
23%
14%
11%

79%
57%
56%
52%
48%
35%
34%
21%
12%
10%
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3. Chronologie
Op welke leeftijd beginnen kinderen media te gebruiken, en hoeveel tijd besteden ze eraan? Op die
vragen geeft dit hoofdstuk het antwoord.

3.1 Startleeftijd
De eerste kennismaking van kinderen met ‘media’ is nog steeds het ‘gewone’ (voorlees)boek. De
gemiddelde startleeftijd ligt bij 0,8 jaar (te lezen als: 8/10 jaar, oftewel ruim 9 maanden). Daarna, als
ze wat ouder worden, volgen de televisie (1,1 jaar) en films op DVD of Blue-ray (1,5 jaar). Voor een
volledig overzicht: zie Figuur 5.
De gemiddelde leeftijd waarop de ondervraagde 0 t/m 7-jarigen voor het eerst de vaste computer,
laptop, iPad, smartphone, mobiele telefoon en internet gebruiken, ligt tussen de 3 en 3½ jaar. En als
ze nét iets ouder zijn dan 3½ jaar, beginnen ze met de spelcomputer (handheld of console).
Figuur 5 – Gemiddelde startleeftijd per medium (cijfers achter de komma zijn decimalen, geen maanden)
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3.2 Tijdsbesteding
Aan televisiekijken wordt dagelijks de meeste tijd besteed: bijna 40 minuten per dag door de
allerjongsten van 0 t/m 3 jaar en bijna 1 uur door de 4- t/m 7-jarigen (zie Figuur 6). Daarna komt
(voor)lezen: bij beide leeftijdsgroepen iets minder dan een half uur per dag.
De overige media worden meestal 10 tot 20 minuten per dag gebruikt, waarbij de jongste kinderen
dat natuurlijk steeds wat minder lang doen dan de wat oudere kinderen. De smartphone en de
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gewone mobiele telefoon worden van alle onderzochte media het kortst gebruikt. Er waren te weinig
kinderen die de E-reader gebruiken om daar een betrouwbaar gemiddelde van te kunnen uitrekenen.
Figuur 6 – Tijdsbesteding per medium (gemiddeld aantal minuten per dag)
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4. Toepassingen
In dit hoofdstuk worden de toepassingen besproken. Wat doen kinderen met al die media?

4.1 Algemene toepassingen
Figuur 7 toont een aantal populaire activiteiten, en hoe die zich ontwikkelen naarmate de leeftijd
vordert. Het spelen van spelletjes is een verhaal apart (zie de volgende paragraaf).
Uiteraard neemt het gebruik toe met de leeftijd. Filmpjes kijken neemt het sterkst toe; vanaf 4 jaar
doet meer dan de helft van de kinderen dat. Ook voor de allerkleinsten is dat al leuk om te doen,
zoals ook deze ouder beschrijft: “Ze is 16 maanden, wijst naar de computer en roept dan 'sjoepoep'.
Ze vindt het heel leuk om filmpjes van Nijntje te kijken en daar denkt ze meteen aan als wij achter de
computer zitten. We kunnen niet computeren met Hannah in de buurt, dan wil ze kijken en op het
toetsenbord slaan. Ook de mobiele telefoon vindt ze interessant, ze weet heel goed dat je daarmee
kunt bellen met andere mensen.“
Bellen doet ongeveer een derde van de kinderen vanaf 2 jaar. Zelf foto’s en filmpjes maken doen ze
vooral naarmate ze wat ouder zijn. Videobellen via internet, bijvoorbeeld met Skype of Facetime (het
videobel-programma van Apple), doen maar weinig kinderen; gemiddeld 14%.
Programma’s of apps kunnen ook tegelijkertijd gebruikt worden. De ouders van Morris (7 jaar)
vertellen: “Morris is gek op muziek maar ook op Facebook-spelletjes, dus zet hij eerst een Youtubefilmpje op van bijvoorbeeld The Overtones en dan start hij Social Empires op. Zingt ook nog eens mee
(in het gebrekkige Engels dat hij kent of herkent) terwijl hij met ridders en draken trollen verslaat.”
Figuur 7 – Toepassingen per leeftijd
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4.2 Spelletjes
Kinderen spelen graag spelletjes en digitale media zijn daar heel geschikt voor. We onderzochten
acht soorten spelletjes; om de figuren overzichtelijk te houden, hebben we ze verdeeld in twee
groepjes van vier. In het eerste groepje ligt de nadruk op ‘verantwoorde spelletjes’ en in het tweede
iets meer op pretentieloos tijdverdrijf, maar een scherpe scheidslijn valt niet te trekken.
Tekenspelletjes en behendigheidsspelletjes (die ingedeeld zijn bij het tijdverdrijf) kunnen ook heel
nuttig zijn voor de ontwikkeling van kinderen.
De meeste kinderen doen educatieve activiteiten zoals rekenen en woordjes leren (zie Figuur 8). De
allerkleinsten doen relatief wat vaker muziekspelletjes. Voor alle soorten spelletjes die we
onderzochten, geldt dat ze vooral populair worden vanaf 3 à 4 jaar. Met 5 jaar en ouder speelt een
meerderheid de onderzochte speltypen.
Figuur 8 – Vier soorten spelletjes per leeftijd
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Schiet- en actiespelletjes worden door een minderheid van de kinderen gespeeld (zie Figuur 9).
Wellicht vinden veel ouders dit soort spelletjes minder geschikt voor hun kind. Een moeder heeft
voor haar 7-jarige zoon een grens bedacht: “Hij doet graag gevechtsspelletjes, maar dat vinden we
alleen goed als er geen bloed aan te pas komt.”
Behendigheidsspelletjes (zoals het populaire Angry Birds) en avontuurlijke spelletjes zijn bij
aanzienlijk meer kinderen populair. Ook tekenspelletjes, waaronder kleurplaten maken, doen het
goed bij jonge kinderen en vanaf het 4e jaar blijft de populariteit daarvan ongeveer gelijk.
De vader van Ymke (3 jaar) vertelt: “Ymke doet bijvoorbeeld spelletjes: Bobo (memorie, tellen en
letters) of van het WNF over dieren. Laatst heeft ze ook Angry Birds gedaan, ik heb een beetje
uitgelegd hoe ze dat moest doen en dan lukt dat al heel goed. Verder vindt ze het ook leuk om foto's
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te kijken. Ook vindt ze het leuk om filmpjes te kijken op Youtube, meestal voer ik een zoekterm in en
mag zij een filmpje uitkiezen (ik blijf er dan wel bij, zodat ze niet naar rare filmpjes gaat kijken).”
Figuur 9 – Nog vier soorten spelletjes per leeftijd

100%

80%
Behendigheid spelletjes

60%

Avontuur spelletjes
Teken spelletjes

40%

Schiet- en actiespelletjes
20%

0%
0

1

2

3

4

5

6

7

De genoemde activiteiten worden natuurlijk nog nauwelijks door baby’s gedaan omdat ze vaak nog
te moeilijk zijn. Toch kunnen baby’s wel al bezig zijn met media, bijvoorbeeld door er (passief) naar
te kijken of willekeurig wat op schermpjes te tikken. We brengen Joep uit paragraaf 2.3 in
herinnering, die pas een half jaar oud is en al een YouTube-filmpje kan starten en kijken. Of Teun van
1 jaar, over wie zijn moeder schrijft: “Alles wat een lichtje of een knopje heeft, heeft een enorme
aantrekkingskracht op hem. En hij weet al jong dat als je op een iPhone tikt, je een foto te zien krijgt.
Maar toch kijkt hij voornamelijk mee met ons en zijn zus van 4.” Dit ‘passieve’ gebruik wordt nader
toegelicht in het volgende hoofdstuk.
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5. Mediavaardigheid
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de mediavaardigheid van kleine kinderen zich ontwikkelt. Van
passief meekijken en zomaar wat doen, tot begrijpen wat er gebeurt, doelgericht handelen, en
zelfstandig een taak kunnen uitvoeren.

5.1 De eerste stapjes
Baby’s weten nog niet wat een smartphone of een iPad is, en wat je ermee kunt doen. Maar zodra er
knopjes op zitten, is het voor veel kindertjes al gauw interessant. In de dreumesleeftijd (1-2 jaar) kijkt
meer dan de helft van de kinderen passief mee, of raken ze schermpjes of knopjes willekeurig aan
(zie Figuur 10). Een ouder vertelt hoe dat gaat: “Hij kan nog maar weinig hoor (is 16 maanden), maar
weet wel dat hij de iPad bedient door het scherm aan te raken. Hij raakt het willekeurig aan en vindt
dat heel leuk. Verder richt hij de afstandsbediening op de televisie en drukt hij willekeurig op wat
knoppen, zapt 'per ongeluk'. Hij weet wat de bedoeling is, maar kent de juiste knoppen nog niet. Ik
vind het knap :-)” En een andere ouder: “Hij probeert gewoon alle knopjes uit en slaat vrolijk met z'n
handjes op het scherm of op het toetsenbord.”
Lekker slaan, tikken, vegen en drukken. Veel ouders van de allerkleinsten geven aan dat hun kind het
leuk vindt om op knopjes te drukken of het apparaat nu aanstaat of niet. “Hoewel ze net 1 jaar is, is
ze gek op de mobiele telefoon en de laptop. Ze weet niet hoe het werkt, maar probeert door op
knopjes en toetsen te drukken of er wat gebeurt.”
Het percentage kinderen dat passief meekijkt en willekeurig het scherm of de toetsen aanraakt, daalt
vanaf een jaar of 2 doordat kinderen er dan wat bewuster mee om kunnen gaan. Het percentage
ouders dat bevestigend reageerde op onze stelling ‘Mijn kind weet precies wat hij/zij moet doen om
geluidjes of bewegingen op het scherm te krijgen’ vertoont dan ook juist een stijgende lijn. Een kwart
van de ouders van 1-jarigen zegt dat dit het geval is.
Op een gegeven moment gaan kinderen bepaalde eenvoudige functies doorkrijgen, zoals ook deze
ouder aangeeft: “Hij is 16 maanden en wil graag met de iPhone of de iPad. Hij weet precies welk
knopje hij moet indrukken voor het beginscherm. Verder komt hij nog niet.” Van de 3-jarigen zegt al
meer dan de helft van de ouders dat hun kind precies weet wat te doen, en van de 7-jarigen is dat
negen van de tien kinderen.
Nog iets ingewikkelder dan het begrijpen van het concept ‘actie/reactie’ (ik doe iets en dan gebeurt
er iets) is het kunnen uitvoeren van meerdere opeenvolgende handelingen. Twee op de vijf ouders
van 3-jarigen geven aan dat hun kind bij het gebruik van media opeenvolgende handelingen kan
uitvoeren (bijvoorbeeld eerst een spelletje sluiten en dan een nieuw spelletje opstarten).
Bijvoorbeeld: “Mijn oudste dochter kon met 10 maanden al heel goed met de smartphone omgaan.
Zij wist precies op welke knopjes ze moest drukken. Nu is ze 3 jaar en als ze mijn smartphone te
pakken heeft... verandert ze mijn achtergrond naar een plaatje van Hello Kitty en sorteert ze al haar
favoriete spelletjes op een aparte pagina... Of ze belt 1 van haar opa's en oma's.” Van de 5-jarigen
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kan ruim driekwart volgens hun ouders al opeenvolgende handelingen uitvoeren en van de 7-jarigen
is dat negen op de tien kinderen.
Figuur 10 – Eenvoudige mediavaardigheden per leeftijd
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5.2 Eenvoudige taken uitvoeren
Zelfstandig echte taken uitvoeren, zoals zelf bellen met de mobiele telefoon, of programma’s kunnen
starten, kunnen de meeste kinderen begrijpelijkerwijs pas na een aantal jaren (zie Figuur 11).
Zelf websites vinden en zelf met de mobiele telefoon bellen is het moeilijkst. Meer kinderen kunnen
pop-ups wegklikken dan een website vinden. De moeder van een jongen van 2 vertelt: “Hij kan
vinden wat hij zoekt, weet wanneer er dingen niet kloppen (bijvoorbeeld pop-ups) en klikt deze dan
weg.” Maar niet alle kinderen zijn al zo bedreven. Dit meisje van 7 kan nog niet zoveel volgens haar
vader: “Ze is nog niet zelfstandig met digitale media. Kan bv de computer/laptop niet opstarten.
Surfen doet ze weinig, speelt klant en klare spelletjes maar surft niet alleen op internet.”
Al met al vertonen alle vaardigheden in Figuur 11 ongeveer dezelfde trend; een gestaag stijgende lijn.
Ouders zijn overigens niet altijd even blij met de vaardigheden van hun kinderen, zoals ook deze
moeder van een meisje van 6: “Als ik haar de toestemming zou geven, zou ze al heel zelfstandig veel
alleen kunnen. Maar ik vrees dat als ik haar gang laat gaan, dat mijn beltegoed snel op zal zijn. Ik wil
ook graag de regie over het internet blijven houden, maar moet wel snel zijn als ze mij roept, anders
heeft zij het zelf al gedaan. Opstarten, afsluiten, programma openen, enz. Dus ze kan al meer dan ik
wenselijk vind.”
En sommige ouders willen bepaalde handelingen ook gewoon niet hebben: “Het opstarten van pc’s
etc. doet ze niet, dat wordt ook NIET toegestaan in huis. Wanneer de kinderen op de computer gaan,
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is dit onder begeleiding. Wii-en mag met haar broer, dit wel zonder begeleiding, echter starten wij
altijd de boel op!”
Figuur 11 – Gevorderde mediavaardigheden per leeftijd
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5.3 Behendigheid
Het lijkt soms bijna als vaststaand feit gepresenteerd te worden dat kleine kinderen automatisch en
als vanzelf met (digitale) media kunnen omgaan. Maar is dat wel zo? De ervaringen lopen uiteen.
De meeste ouders vinden hun kind heel handig met media, maar er zijn er die dat niet vinden.
Verschillen in interesse en vaardigheden kunnen zelfs binnen hetzelfde gezin bestaan. Meerdere
ouders maken een vergelijking met broertjes of zusjes die veel meer of juist veel minder digitale
aanleg en interesse hebben. “Ilja heeft niet echt een talent voor knopjes. haar oudere zus was op die
leeftijd al veel handiger met digitale media.” Een andere ouder vertelt: “Stella heeft hier niet heel
veel interesse voor. Ze puzzelt liever of kijkt tv. Mijn zoon van 6 was veel sneller met computers. Die
zat met bijna 4 jaar regelmatig achter de computer en kon ook goed met een muis omgaan.”
Desinteresse voor digitale media bestaat dus ook bij sommige delen van de digitale generatie. Met
de stelling ‘Digitale media sluiten niet aan op de interesse van mijn kind’ is 10% van de ouders het
eens. Deze moeder schrijft over haar dochter van 7: “Zij is er niet zo handig mee, vindt het ook niet
echt leuk, alleen sommige spelletjes, of we zoeken samen iets op wat haar interesse heeft.” Een
andere ouder: “Het interesseert hem niet zo. hij gaat liever buiten voetballen.” Ook kan er
tegelijkertijd sprake zijn van behendigheid én een beperkte interesse: “Amy is er wel handig mee,
maar haar interesse ligt niet echt op dat gebied. Een spelletje op de Wii of de DS wel, maar verder
pakt ze de vaste lijn om te bellen en is ze dol op het lezen van boeken (ze verslindt ze gewoon) en
knutselen en spelen met speelgoed of buiten.”
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De ervaring van de meeste ouders is echter dat hun kinderen dol zijn op digitale media en snel
vaardigheden oppikken. Uit de vele antwoorden blijkt dat de truc vooral is: ‘kijken en onthouden’.
Het kind ziet wat een ander doet, en doet dat na. Na-apen, zoals veel ouders het noemen. En oudere
broers en zussen blijken goed van pas te komen. Een ouder over haar 5-jarige dochter die alles
onthoudt: “Ze is net een spons.” Een andere ouder: “Als zij het 1x heeft gedaan of als iemand iets 1x
heeft voorgedaan, dan heeft zij het al op haar 'eigen harde schijf' opgeslagen.”
Navigeren via swipen, swappen, of gewoon ‘vegen’ zoals veel ouders het noemen, is heel natuurlijk
voor kleine kinderen. Ze bladeren (bijvoorbeeld door apps) door over het scherm te vegen met hun
vinger en hebben dit heel snel door, evenals als hoe een touchscreen werkt. Ze proberen dat
vervolgens niet zelden ook met andere apparaten: “Hij was al heel vroeg handig met onze
smartphones. Hij kon vrij snel zelf muziek aanzetten of een spelletje opstarten. Hij snapte meteen het
idee van een touchscreen (en probeerde dat heel leuk ook op onze laptop).”
Meerdere ouders vinden dat hun kind meer kan met digitale media dan zijzelf. Een moeder over haar
4-jarige dochter: “Soms weet zij dingen die ik zelf helemaal niet weet. ‘Kijk mamma dan druk je
gewoon hier.’ Vooral met de iPad is ze superhandig.” Veel ouders verbazen zich over de
vaardigheden van hun kinderen.
Behalve dat kleine kinderen dingen heel snel oppikken, zijn ze volgens hun ouders ook niet bang om
iets verkeerd te doen. Ze proberen alle knopjes uit, en als iets werkt dan onthouden ze dat. Ze leren
via trial and error, terwijl veel ouders daar zelf wat huiverig voor te zijn. Deze leerstrategie leidt
overigens niet zelden tot smartphones die opeens in een andere taal zijn ingesteld, of mappen die
verdwenen zijn van de computer. Maar hoe dan ook: het speelse karakter van kinderen helpt ze snel
vooruit, en door hun nieuwsgierigheid leren ze ‘bij toeval’ steeds nieuwe dingen.
Toch geldt dit natuurlijk niet voor alle kinderen. Er zijn er ook die een beetje angstig zijn: “Manuel is
heel voorzichtig hiermee. Is snel bang om fouten te maken, en als spelletjes niet gaan zoals hij wil dat
het moet, dan stopt hij ermee. Daarom is Manuel niet zo'n computerkind. Hij gaat liever zitten
tekenen of een boekje lezen.”
De vraag waarop al deze antwoorden gebaseerd zijn luidde: ‘Er wordt wel eens gezegd dat jonge
kinderen al heel vroeg heel handig zijn met digitale media. Als u kijkt naar uw kind, wat is dan uw
ervaring op dit gebied?’ De reacties liepen zeer uiteen. Sommige ouders schreven licht
verontwaardigd dat hun kind nog veel te jong is, zoals deze ouder: “Jack is dus pas 2 jaar en dan
verwacht je niet veel van een kind op dat gebied. Vind de vragen ook een beetje raar. Het enigste wat
Jack kan is de tv aan en uitzetten.” Andere ouders, van vaak nog jongere kinderen, vinden het juist
heel herkenbaar: “Ben ik het helemaal mee eens. Kyro was 8 maanden en wist al hoe de smartphone
van het toetsenblok moest.”
Ouders scheppen zelf de voorwaarden. Sommigen geven hun baby al een smartphone in handen,
anderen houden hun kind van 3 nog bewust erbij vandaan: “Ik breng hem er niet (te veel) mee in
aanraking. Mijn smartphone probeert hij heel af en toe eens uit maar ik vind het niet goed. Het is een
kind. Kinderen horen te spelen en te ontdekken door zelf te doen, niet door computers.”
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6. Gevolgen
In dit hoofdstuk bespreken we de positieve en negatieve effecten van mediagebruik zoals die
waargenomen worden door de ouders.

6.1 Positieve effecten
We vroegen: ‘Bemerkt u positieve effecten van het omgaan met digitale media bij uw kind?’ Dat
leverde veel respons. Vaak zeiden ouders dat hun kind er veel van leert. Ze leren bijvoorbeeld
Engelse woordjes, ze leren tellen en rekenen, ze krijgen ruimtelijk inzicht, en hun (Nederlandse)
woordenschat breidt zich uit.
We gaven ook een aantal stellingen. Uit de reacties blijkt dat vanaf 3 jaar meer dan de helft van de
ouders denkt dat hun kind Engels kan leren van digitale media (zie Figuur 12). Ouders hebben ook
het idee dat de opgedane kennis goed van pas zal komen in groep 3, of überhaupt in de toekomst.
Een meerderheid denkt dat het gebruik van digitale media door hun kind goed is voor later op
school.
Een ouder vertelt: “Als ik Isabella vergelijk met klasgenootjes, kan zij beter met letters, cijfers en
kleuren omgaan dan gemiddeld. Ik reken dit toe aan de 'spelletjes' die zij met name op de iPad
speelt.” Ook spelletjes als Memory en puzzeltjes zijn goed voor de hersenen, zeggen ouders.
Ouders van jonge kinderen zien ook een positief effect op de fijne motoriek en de oog/handcoördinatie. En als ze wat ouder worden, kunnen kinderen via digitale media allerlei informatie
opzoeken. Een moeder over haar dochter van 6: “Ze is erg geïnteresseerd in aardrijkskunde. Google
Earth is helemaal haar ding en hierdoor is ze al veel aan de weet gekomen.” Vooral vanaf het 4e jaar
wordt het opzoeken van informatie via digitale media relevant.
Figuur 12 – Positieve effecten volgens ouders (per leeftijd van het kind)
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Sommige ouders merken dat hun kinderen rustig worden van het gebruik van digitale media. Het
gaat echter wel om een minderheid, namelijk een derde van de ouders van de wat oudere kinderen
(zie Figuur 13).
Een vader over zijn dochter van 6: “Ze is nogal druk maar wanneer ze achter de laptop zit, is ze rustig
en geconcentreerd bezig. Absoluut een positief effect op gebruik van moderne media.” En een
moeder over haar 5-jarige zoon: “Hand/oog coördinatie is verbeterd. Hij leert dingen van educatieve
spelletjes. Hij kan door Skype zelf contact zoeken met zijn vader die niet bij ons woont. Het is voor
hem een rustpuntje aangezien hij een zeer beweeglijk jongetje is. Hij leert zich concentreren.”
Dat mediagebruik rustgevend kan zijn, kán ook betrekking hebben op de ouders zelf. Al gaat het ook
hier om een minderheid die dit bevestigt. Een moeder over haar zoon van 6: “De positieve effecten
zijn met name voor mij. Rust, bijvoorbeeld bij een autorit of de huisarts.” En een andere moeder over
haar dochter (ook 6): “Ze kan er heel enthousiast van worden. Ze leert er ook van, o.a. Engels, taal,
rekenen en doordenken. Maar ook kan ze er op haar manier heerlijk mee 'knutselen'. Als laatste is het
soms ook een fijn rustmoment”.
Over de vraag of digitale media een welkom tijdverdrijf vormen, bijvoorbeeld onderweg in de auto,
zijn de meningen verdeeld. Maar naarmate de kinderen ouder worden is men het wel steeds meer
eens met deze stelling.
Figuur 13 – Positieve effecten volgens ouders (per leeftijd van het kind)
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Veel ouders zeggen dat hun kinderen gewoon blij en vrolijk worden. Ze raken bijvoorbeeld
opgefleurd door ‘Bumba’ (vaak genoemd) of ze gaan lekker dansen en zingen bij YouTube-clips. Een
moeder geniet van haar zoon van 3: “Bij Youtube zoekt hij liedjes op en zo is hij heerlijk aan het
zingen. Of een digitaal prentenboekje, daar wordt hij heel blij van.” Een vader over zijn zoontje van 4:
“Zijn eventuele verdriet verdwijnt ermee als sneeuw voor de zon.”
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Naast blij kunnen kinderen ook heel trots worden. Ze kunnen er helemaal van gaan stralen als iets
lukt. Volgens hun ouders krijgen ze er zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen van, vooral als iets
eerst niet lukte en na lang proberen wel.
Twee stellingen (niet opgenomen in de grafieken) gingen over contact met anderen. Bijna 20% van
de ouders is het eens met de volgende stelling: ‘Digitale media zijn goed omdat het kind daardoor
contact kan hebben met anderen, zoals familieleden’. De leeftijd van het kind maakt daarbij niet uit.
Slechts 7% was het eens met de stelling dat het kind door digitale media beter contact heeft met
andere gezinsleden. Een moeder over haar 5-jarige dochter: “Broer en zus gaan beter met elkaar om
als ze samen op de Wii, DS , iPad of computer spelen. Dan helpen ze elkaar in plaats van stoeien en
elkaar in de haren vliegen.” En een moeder over haar dochter van 2: “Positief is ook de band tussen
haar broer en haar. Hij helpt haar vaak als iets nog niet lukt.”
Tot slot een reactie waarin verschillende positieve effecten samenkomen, van een vader over zijn
dochter van 7: “Ze doet veel RPG’s (roll playing games) waarin je bijvoorbeeld moet sparen om iets te
kopen. Dit leert haar (enigszins) met geld omgaan. Daarnaast kan ze makkelijk communiceren met
haar familie via ping, chat, whatsapp, etc. Hierdoor kunnen we makkelijk contact houden als ze bij
vriendjes of buiten speelt, of wanneer ze even alleen thuis is. Verder kun je bijvoorbeeld via YouTube
veel filmpjes bekijken waarop instructies voor muziekinstrumenten worden gegeven. Zo kan ze
eenvoudig oefenen op keyboard of gitaar (makkelijker dan uit een boek).“

6.2 Negatieve effecten
Ook vroegen we naar eventuele negatieve effecten. ‘Geen’, vulden veel ouders in. Daarbij maakten
ze vaak de kanttekening dat ze dat zelf in de hand hebben. Er hoeven geen negatieve effecten te zijn
als ze zelf meekijken. Of drastischer, als ze het mediagebruik geheel verhinderen. Zoals deze ouder:
“Aangezien wij haar weghouden van dit soort dingen, is er ook geen sprake van negatieve effecten.”
Een vader gaf een uitgebreide toelichting: “Als ouder heb je de taak/plicht om te zorgen dat je
kinderen in een veilige omgeving spelen. Of dat nou digitaal of 'echt' is. Het ligt dus niet aan digitale
media als mijn zoontje negatieve ervaringen heeft, dat ligt aan het toezicht of de situatie. Het
afschuiven op een stuk machinerie is het afschuiven van verantwoordelijkheden.”
Daarnaast zijn er natuurlijk ouders die wel negatieve effecten noemden. Zoals het zien van
ongewenste reclame, of andere ongewenste content. Sommige kinderen hebben rare filmpjes op
YouTube gezien en droomden daar nog lang over na, of ze hadden het er nog lang over. Zoals deze
peuter van 3: “Na het klikken op een YouTube-filmpje dat er lief uitzag, kwam er een horrorfilmpje.
Daar is hij dagenlang angstig van geweest.”
Ruim de helft van de ouders van kinderen boven de 2 jaar vindt het een risico dat kinderen dingen
zien die ongeschikt voor ze zijn (zie Figuur 14). Ook parodieën op kinderhelden vinden ouders lastig
op YouTube. En deze moeder is niet zo blij met het effect van Lady Gaga op haar 6-jarige dochter: “Ze
heeft de weg naar YouTube gevonden, muziek-clips vindt ze het einde. Er zitten alleen soms filmpjes
bij die ze imiteert en daar ben ik niet gelukkig mee. Lady Gaga is haar favoriet en die clips zijn nogal
sexueel getint. Als je dochter van 6 zich zeer uitdagend gedraagt, maak ik mijzelf nogal eens
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ongerust. Ook haar kleding laat te wensen over. [...] Korte rokjes en topjes. Het naar school gaan
heeft voortaan veel tijd nodig. Meermaals omkleden.”
Ook het in contact komen met verkeerde personen zien ouders als een risico van digitale media,
vooral bij de wat oudere kinderen (zie Figuur 14). Plus: het gebruik van harde taal. Een ouder van een
6-jarige jongen vertelt: “Soms hoor ik hem woorden zeggen of verhalen vertellen die agressief of
asociaal zijn. Dat heeft hij dan via de pc.”
Dat kinderen gemakkelijk ongewenste aankopen kunnen doen, of onbedoeld een abonnement
kunnen afsluiten, is een reëel probleem (weten we uit ander onderzoek), maar slechts een
minderheid van de ouders maakt zich daar druk om (zie Figuur 14).
Figuur 14 – Risico’s volgens ouders (per leeftijd van het kind)
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Niet kunnen stoppen, en dan boos en gefrustreerd worden (tot huilens toe), of ‘hieperdepieper’
worden door te veel prikkels: dat is wat meerdere ouders aangeven als negatief effect. Bij ongeveer
25% van de 3- t/m 5-jarigen speelt het probleem ‘niet kunnen stoppen’, wat oploopt tot ongeveer
40% van de 7-jarigen (zie Figuur 15). Een van de commentaren luidde als volgt: “Als hij eenmaal bezig
is, kan hij niet meer stoppen. Zelfs als hij er chagrijnig van wordt door te veel prikkels of frustratie.”
Maar ook bij gewone (‘analoge’) spelletjes, buitenspelen, of afscheid moeten nemen, kunnen
kinderen boos worden of gaan huilen, voegden sommige ouders daar relativerend aan toe.
Sommige ouders gebruikten het woord ‘geobsedeerd’, en zijn er niet blij mee dat er soms moeilijk
contact met hun kind te krijgen is. Zoals deze ouder: “Hij gaat er soms helemaal in op. Als je hem dan
iets vraagt, reageert hij niet of kan hij heel boos worden omdat hij gestoord wordt.” Of deze: “Hij kan
er helemaal in opgaan en dat vind ik niet altijd even goed. Dan heeft hij totaal geen oog meer voor de
dingen om hem heen. Hoe klein hij ook nog is, je merkt toch wel het verslavende karakter van digitale
media. Daarom mag hij het ook alleen beperkt doen, en stimuleer ik ook 'gewoon' spelen, leren en
creatief bezig zijn.”
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Soms gaat het niet zozeer om het stoppen op zich waar kinderen moeite mee kunnen hebben, maar
meer om de overgang van de ene situatie naar de andere. Dan kan het helpen om de overgang wat
minder abrupt te maken: “Het stoppen van een spel kan soms heel moeilijk voor hem zijn. Het
voorbereiden op het stoppen van een spelletje door bijv. tot 10 te tellen, maakt het proces voor hem
makkelijker om te stoppen met gamen.” Ook zeggen sommige ouders dat ze een tijdslimiet instellen,
een ‘schermtijd’ per dag, bijvoorbeeld een uur.
Moeite hebben met stoppen is niet het enige probleem dat kan optreden. Sommige ouders melden
dat hun kind lui en passief wordt van digitale media.
Ten slotte onderzochten we de houding van ouders tegenover digitale media. We vroegen daartoe
om een reactie op twee stellingen: ‘Gewoon speelgoed is beter voor mijn kind’ en ‘Ik zie mijn kind
liever iets anders doen’. Ouders van 1- t/m 3-jarigen zijn het daar ‘t vaakst mee eens (zie Figuur 15).
De moeder van een 4-jarige jongen vertelt: “Hij is erg intelligent en kan veel dingen al zelfstandig
uitvoeren op de computer. Maar ik ben er erg tegen dat hij er te lang opzit en wil liever dat hij buiten
speelt of gewoon speelt met zijn speelgoed en spelletjes doet met gezinsleden. Gewoon lekker
ouderwets. Dat is veel leerzamer en gezelliger.” Van de ouders van kinderen van 5 jaar en ouder is
een minderheid het eens met deze stellingen.
Figuur 15 – Opvattingen van ouders (per leeftijd van het kind)
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7. Mediaopvoeding
Dit hoofdstuk bevat een inventarisatie van datgene wat ouders aan ‘mediaopvoeding’ doen.

7.1 Vormen van mediaopvoeding
Ouders kunnen op verschillende manieren omgaan met hun kind en digitale media. Bijvoorbeeld op
basis van interactie, door samen te computeren of hun kind uitleg te geven. Ongeveer driekwart van
de ouders van kinderen van 4 jaar en ouder gebruikt digitale media samen met hun kind. Hetzij
omdat hun kind dat graag wil, hetzij omdat de ouders het zelf belangrijk vinden (zie Figuur 16). Een
moeder van een jongen van 4 vertelt: “Thuis doen we alleen samen een spelletje of kijken we samen
een grappig filmpje/liedje. Dan voert hij wel eens zelf opdrachten uit, maar wel altijd samen achter de
computer, nooit alleen.”
Ook legt het merendeel van de ouders van de wat oudere kinderen uit hoe ze digitale media kunnen
gebruiken. Bijvoorbeeld deze moeder van een 2-jarige jongen: “Wij moedigen Tim niet aan om (vaak)
met digitale media om te gaan. Als we zien dat hij wat wil doen en er moeite mee heeft (bijv. een
nieuw YouTube-filmpje starten), dan leggen we uit hoe hij dit kan doen. Daar is hij wel behoorlijk vlot
mee (soms wat ongeduldig als het filmpje nog moet laden).”
Een minderheid van de ouders beloont hun kind als het iets goed heeft gedaan, bijvoorbeeld in een
computerspelletje.
Figuur 16 – Vormen van mediaopvoeding (per leeftijd van het kind)
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Om veilig mediagebruik te bevorderen kunnen ouders ook regels stellen, en het mediagebruik in de
gaten houden. Veel ouders zeggen van een afstandje een oogje in het zeil te houden als hun kind
met digitale media bezig is (zie Figuur 17). Nog iets meer ouders zeggen in de buurt te blijven als hun
kind digitale media gebruikt. Bijvoorbeeld deze moeder: “Hij kan op bepaalde spelletjes-sites op de
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laptop ook 'schiet'spelletjes spelen, en daar vind ik hem nog te jong voor (3 jaar). Dus ik blijf altijd in
de buurt als Micah bezig is met digitale media!”
Ook een meerderheid van de ouders (van de iets oudere kinderen waarbij het relevant is), zegt hun
kind hoe lang ze de digitale media mogen gebruiken, en wat er wel en niet mee gedaan mag worden.
Bijvoorbeeld welke spelletjes, websites of apps het kind wel en niet mag gebruiken. Bij dit meisje van
7 gelden dergelijke regels ook: “Ze mag op de pc als we in de buurt zijn, kijken met haar mee en
hebben regels over welke sites ze mag opstarten.”
Figuur 17 – Vormen van mediaopvoeding (per leeftijd van het kind)
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Daarnaast kunnen ouders restricties opleggen om het digitale mediagebruik van hun kind te
controleren. Ze kunnen parental controls (software voor ouderlijk toezicht) instellen zodat hun kind
niet te lang kan internetten of gamen. Ook kunnen ouders achteraf op de computer checken wat hun
kind allemaal gedaan heeft. Niet veel ouders voeren deze twee restrictieve maatregelen uit;
ongeveer een derde van de ouders van kinderen van 4 jaar en ouder doet het (zie Figuur 18). Een
moeder van een jongen van 7 vertelt hoe zij het aanpakt: “Overal zit ouderlijk toezicht op (geen
waterdichte garantie natuurlijk) en ik kan zijn geschiedenis controleren.”
Filters (om ongewenste websites te blokkeren) worden iets vaker toegepast dan parental controls
maar nog steeds gaat het om een minderheid van de ouders die dit doet. Ook bij deze jongen van 2
jaar is er thuis een filter geïnstalleerd: “Wij hebben heel bewust voor de kinderen een filter van
Kliksafe op de PC. Ze mogen Ambrasoft, Bas en Engels doen en af en toe op jeugdplein van
Kliksafe.nl”
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Figuur 18 – Vormen van mediaopvoeding (per leeftijd van het kind)
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7.2 Vragen en problemen
We vroegen: ‘Loopt u wel eens tegen problemen aan, en welke informatie en/of hulp zou u als ouder
goed kunnen gebruiken?’ Als je de vraag zo stelt, als open vraag, levert dat weinig op. Veel ouders
zeggen dan dat ze eigenlijk geen problemen of vragen hebben.
Maar als je mogelijke vragen en problemen voorlegt, blijken er wel degelijk vragen te leven. Onder
andere de vraag welke websites goed zijn en welke niet. Bijna de helft van de ouders van 4- t/m 7jarigen wil dit graag weten (zie Figuur 18). Een ouder licht toe: “Het hele internet is een oerwoud. Het
is moeilijk te onderscheiden welke site goede/serieuze informatie geeft. Er zijn zeer veel sites die
bestaan om bepaalde andere sites te promoten. Wij maken veel gebruik van sites die aan scholen
gekoppeld zijn of die materiaal voor scholen maken.”
Ook vragen veel ouders (een kwart van de jongsten en de helft van de wat oudere kinderen) hoe je
kunt zorgen voor veilig internetgebruik. Een ouder licht toe: “Wij lopen nog niet tegen problemen op,
maar ik zou graag meer weten over hoe zij veilig het internet kan gebruiken, hoe wij sites kunnen
blokkeren en hoe wij kunnen controleren wat zij heeft gedaan.”
Sommige ouders hebben vragen over filters, zoals: “Binnenkort is Wesley oud genoeg om met minder
toezicht op de PC te werken. Daarvoor wil ik inderdaad filters gaan gebruiken. Ik zie er wel tegenop
om keuzes te maken/te besluiten wat wel en niet kan.” Of: “Meer informatie over geschikte filters en
privacy zou soms handig zijn, welke websites zijn erg geschikt en welke zijn af te raden?”
Ook zijn er ouders die zich afvragen hoe ver ze hun kinderen moeten laten gaan in het gebruik van
digitale media. Bijvoorbeeld: “Ik vind het lastig om te bepalen wat een kind van 4 wel en niet met
digitale media kan doen en wat al nodig is, zodat ze genoeg ervaring heeft voor later.” En deze
moeder van een meisje van 3 vraagt zich af: “Je hoort zo vaak dat het slecht zou zijn voor kinderen,
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maar ik vraag mij af of dit ook echt zo is. Ze leert er ook veel van en vindt het leuk.” Bijna de helft van
de ouders van de oudere kinderen vraagt zich af wat een normale hoeveelheid tijd per dag is om aan
media te besteden (zie Figuur 19).
De vraag vanaf welke leeftijd kinderen recht hebben op digitale privacy, en de vraag vanaf welke
leeftijd ze op sociale netwerksites mogen, spelen het minst.
Figuur 19 - Vragen van ouders over mediagebruik

Hoe garandeer ik de veiligheid van mijn
kind online?

20%

Hoe bepaal ik of een site, app of
spelletjes geschikt is?

21%

52%

46%

Wat is een normale tijd per dag
mediagebruik voor mijn kind?

23%
46%

Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind
zelfstandig op de computer laten?

21%
43%

Hoe kan ik mijn kinds mediagebruik het
beste in de hand houden?

19%

Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind
online laten gaan?

18%

42%

39%

Waar vind ik goede informatie over
opvoedvragen digitale media?

16%
33%

Vanf welke leeftijd kan ik mijn kind op
Hyves of Facebook laten?

13%

Vanaf welke leeftijd heeft mijn kind recht
op digitale privacy?

12%

30%

24%

0%
0 t/m 3 jaar

20%

40%

60%

80%

100%

4 t/m 7 jaar

Wat wél uit onze open vraag naar boven kwam, is het probleem hoe je om moet gaan met
mediagebruik buitenshuis. Een vader legt uit: “Ja, vriendjes die 'meer' mogen. Het is lastig om
daarover met andere ouders in gesprek te gaan omdat dat vaak als aanval wordt opgevat. Hulp die ik
zou kunnen gebruiken is advies hoe daarmee om te gaan.” Ook deze moeder van een jongen van 7
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worstelt met het probleem: “Tijn mag thuis 30 minuten per dag op zijn Nintendo spelen. Als deze tijd
om is, gaat hij bij een vriendje spelen en daar soms weer op de (spel)computer. Dit stoort ons erg.
Moeten wij hem regels opleggen die in een ander huis doorgaan? Hoe kaart ik bij andere ouders aan
dat wij het vervelend vinden dat Tijn bij hun zonder controle op internet gaat met een vriendje?” Ook
het zien van ongewenste internet-content (bij anderen thuis) wordt door sommige ouders als
probleem gesignaleerd.
En opnieuw komt hier – bij onze open vraag – de kwestie van het ‘stoppen’ aan de orde. Hoe zorg je
ervoor dat je kind zonder problemen op tijd stopt met het gebruik van digitale media? Een ouder
geeft een mooi voorbeeld: “Ze wil soms langer spelletjes spelen dan wenselijk is, en wordt door de
push-berichten constant geprikkeld om weer de iPad te pakken. Het geeft soms ook een soort dwang:
'Ooooo mijn tomaten zijn rijp, ik moet oogsten en kan dus niet aan tafel komen!' Of: 'Mam, als ik zo in
bed lig, denk je er dan wel aan dat er jongen geboren kan worden?’.”
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8. Samenvatting
Hieronder volgt een overzicht van enkele highlights van het onderzoek.


Van de allernieuwste apparatuur heeft een op de drie gezinnen een iPad (of ander tablet) en 12%
een E-reader. Op de slaapkamers van kleine kinderen zijn weinig digitale media te vinden. Van de
4- t/m 7-jarigen heeft 17% een televisie en 16% een handheld spelcomputer op de eigen kamer.



15% van de baby’s tot 1 jaar kijkt geregeld televisie en 13% van de 1-jarigen speelt wel eens met
een iPad. Van de kinderen van 2 jaar en ouder speelt ongeveer een vijfde wel eens met een
smartphone. Boven de 5 jaar speelt een meerderheid wel eens met een spelcomputer.



Als er een iPad is huis is, wordt die relatief vaak gebruikt door de kinderen, de meerderheid van
de kinderen mag ermee spelen. Van de 0- t/m 3-jarigen speelt 40% er wel eens mee en van de 4
t/m 7-jarigen 66%. Iets meer dan de helft van de 4- t/m 7-jarigen gebruikt wel eens een
computer (desktop of laptop) als die in huis is. Een E-reader en een ‘gewone’ mobiele telefoon
worden bij aanwezigheid in het gezin maar heel weinig gebruikt, ongeveer één op de tien
kinderen gebruikt deze geregeld.



De gemiddelde leeftijd waarop kinderen voor het eerst internet gebruiken, is 3½ jaar. Aan de
televisie wordt de meeste tijd besteed; gemiddeld 39 minuten per dag door de 0- t/m 3-jarigen
en 54 minuten door de 4- t/m 7-jarigen. Aan boekjes besteden kinderen gemiddeld zo’n 25
minuten per dag. Aan digitale media als desktop, laptop, iPad en (handheld) spelcomputer
besteden kinderen gemiddeld 10 à 20 minuten per dag.



Ongeveer een derde van de kinderen van 2 jaar en ouder belt regelmatig. Videobellen
(bijvoorbeeld via Skype) doet 14% van de kinderen geregeld. Filmpjes kijken (bijvoorbeeld
YouTube) is erg populair: van de 1-jarigen doet 40% dat geregeld en vanaf 2 jaar is dat al een
meerderheid.



Spelletjes doen is ook populair maar vooral onder de wat oudere kinderen. Het meest worden
gespeeld: educatieve spelletjes, puzzel- en denkspelletjes, behendigheidsspelletjes en
avonturenspelletjes. Schiet- en actiespelletjes worden het minst gespeeld.



Ruim de helft van de 1- en 2-jarigen kijkt al passief mee naar wat anderen op een scherm doen,
en raken willekeurig het scherm en knopjes aan om te kijken wat er gebeurt. Van de 3-jarigen
kan 40% opeenvolgende handelingen uitvoeren (bijvoorbeeld een spelletje afsluiten en een
nieuw spel starten). Van de 5-jarigen is dat al 80%. Van de 3-jarigen weet volgens hun ouders de
helft precies wat ze moeten doen om geluidjes of bewegingen op een scherm te krijgen.



De meeste ouders denken dat hun kind Engels kan leren van het gebruik van (digitale) media en
vinden het gebruik op jonge leeftijd goed voor later op school. Ongeveer een derde van de
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ouders zegt dat hun kind rustig wordt van het gebruik van media. Eén op de vijf 3-jarigen kan
moeilijk stoppen. Van de 7-jarigen is dat 40%. Twee op de vijf ouders van kinderen van 4 jaar en
ouder ziet hun kind liever met andere dingen bezig dan digitale media.


Meer dan de helft van de ouders van kinderen van 3 jaar en ouder gebruiken media samen met
hun kind. Omdat ze dat zelf belangrijk vinden maar ook omdat hun kind dat wil. Een ruime
meerderheid blijft in de buurt als hun kind media gebruikt. Een minderheid van de ouders
gebruikt filters, en eveneens een minderheid controleert achteraf wat het kind gedaan heeft.



De ouders van de kinderen van 4 jaar en ouder hebben vooral vragen over hoe ze de veiligheid
van hun kind kunnen garanderen (52%), hoe ze kunnen bepalen of een site, app of spelletje
geschikt is voor hun kind (46%) en wat een normale hoeveelheid mediatijd per dag is voor een
kind (46%). Het minst vragen zij zich af vanaf welke leeftijd hun kind recht heeft op digitale
privacy (24%) en wat een geschikte leeftijd is voor hun kind om op Hyves of Facebook te gaan
(30%).
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9. Aanbevelingen
Kinderen spelen nog steeds op straat en op het schoolplein, maar de laatste jaren is het gebruik van
‘media’ wel ontzettend toegenomen. Ook bij kleine en zelfs zeer kleine kinderen, zo blijkt uit het
onderzoek dat stichting Mijn Kind Online deed voor Mediawijzer.net naar het mediagebruik van
kinderen van 0 t/m 7 jaar. Het aantal gezinnen met tablets is flink gestegen. Opvallend is dat media
ook doordringen tot de slaapkamer van het jonge kind. Van de kinderen heeft 17 procent een
televisie op de slaapkamer. Voor 16 procent van de kinderen van 0 tot en met 7 jaar geldt dat ze een
handheld spelcomputer op de slaapkamer hebben liggen. Dat laat niet onverlet dat bij veruit de
meeste kinderen ‘gewone’ boekjes in de slaapkamer nog steeds op nummer één staan.
Ouders tonen zich betrokken mediaopvoeders. Ze zeggen goed na te denken over wat zij hun
kinderen aan media voorschotelen en zijn vooral betrokken omdat ze zo enthousiast zijn over wat
hun kinderen zien en doen. Natuurlijk willen ouders voorkomen dat hun kinderen stuiten op
onveilige inhoud, zoals gewelddadige filmpjes waar ze van kunnen schrikken. Maar wat de
boventoon voert is de positieve kracht die ouders ervaren. Ze zien direct hoe blij hun kinderen
worden als ze een spelletje spelen op een iPad of meezingen met een kinderfilmpje. En als ze er ook
nog wat van opsteken, is het helemaal goed.
Op basis van het onderzoek komt stichting Mijn Kind Online tot de volgende aanbevelingen:

Voor producenten
1. Stimuleer de discussie over goede kinderapps.
Aan welke criteria moet een goede kinderapp voldoen? Meer makers produceren kinderapps, maar
hóe je dat precies doet - rekening houdend met wat een klein kind kan en begrijpt - dat is een vak
apart. Stichting Mijn Kind Online juicht een verkiezing voor de beste kinderapp toe. Dat zou de
discussie over kwaliteit stimuleren.
2. Help ouders met informatie over de kwaliteit van mediaproducten voor kinderen.
Ouders hebben baat bij goede informatie over de geschikte mediaproducten, waarbij vooral
aandacht nodig is voor informatie over apps. Het aantal apps voor kinderen neemt rap toe, maar de
informatiebronnen over góede kinderapps zijn nog dun gezaaid. Ouders willen geïnspireerd worden
en stellen het op prijs om verwezen te worden naar apps die kwalitatief goed zijn.

Voor de overheid
3. Help ouders en professionals aan informatie over mediaopvoeding.
Ouders zijn betrokken mediaopvoeders, zo laat het onderzoek zien. Maar ze blijven vragen houden
over hoe ze aan de mediaopvoeding van hun ukkies handen en voeten geven. Hun antwoorden
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zoeken ze niet per se via de instanties die zijn bedoeld om voor te lichten, zoals stichting Mijn Kind
Online. Ze zoeken de informatie vooral bij elkaar, bij andere ouders. Faciliteer dat.
4. Stimuleer de kinderopvang en basisscholen in gesprek te gaan met ouders over media voor
kinderen.
Nu media ook doordringen in het leven van de allerkleinsten, is het zaak dat ouders, de kinderopvang
en school in gesprek gaan over hun visie op mediaopvoeding. Laat een instelling de allerkleinsten wel
of niet met digitale media spelen en zo ja, welk pedagogisch beleid zit daarachter?
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