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I n n o v a t i n g  D i g i t a l  C o n t e n t

Eerst swipen, dan   pas praten
• Vragen stellen tijdens tv-kijken. Een tweejarige kent gemiddeld een 
paar honderd woorden, een zesjarige tienduizend. Bovendien gaan kinderen 
zich steeds meer interesseren voor de verhaallijn van series of films. 
• Bang zijn van fictieve personages. Tot een jaar of vier denken kinderen 
dat alles wat op tv gebeurt, echt is. Daarom worden ze sneller bang. 
• Kleuters houden van Koekiemonster. Tot ze vijf jaar zijn, slagen 
kinderen er maar moeilijk in om zonder hulp verleidingen te weerstaan. Dat 
gebrek aan zelfcontrole herkennen ze bij Koekiemonster, het populaire 
personage uit Sesamstraat. 
• Honderd keer naar hetzelfde filmpje kijken. Kinderen van twee tot vijf 
kijken oppervlakkig. Pas als ze een filmpje voor de tweede keer zien, krijgen 
ze meer oog voor details. Daarom raken ze hun favoriete filmpjes nooit beu. 

• Gemiddeld twee uur per dag 
bezig met media. Het vermogen om 
zich te concentreren, neemt toe. Een 
uur aan een stuk naar een film kijken, 
is geen probleem meer.  
• Sesamstraat en Dora boeien 
steeds minder. Vanaf vijf jaar 
verliezen kinderen hun interesse voor 
educatieve media; jongens iets sneller 
dan meisjes. 
• Ninja Turtles en Dragon Ball Z 
komen in de plaats. Die cartoons 
staan al decennialang in de wereld-
wijde top vijf van jonge kinderen. 
Vooral jongens voelen zich fel 
aangetrokken tot het geweld maar 
ook het kameraadschap in deze series. 
• Meisjes en jongens groeien uit 
elkaar. Bij vijf- tot achtjarigen is er al 
veel sociale druk om zich als een echt 
meisje of typische jongen te 
gedragen. Kinderen gebruiken die 
tegenstellingen om hun identiteit te 
vormen.  

Al vanaf drie maanden zijn baby’s mateloos gefascineerd door tablets. Nog voor ze hun eerste woordje zeggen, genieten ze er al van om 
in de weer te zijn met een touchscreen. Een tablet biedt baby’s alles waar ze van houden, zo schrijft Patti Valkenburg, hoogleraar aan 
de universiteit van Amsterdam. Valkenburg doet al decennialang onderzoek naar de effecten van media op jongeren. In haar nieuwe 
boek Schermgaande Jeugd legt ze uit hoe het komt dat kinderen meer dan ooit tevoren aan een scherm gekluisterd zijn, waarom 
tablets en sociale media zo aantrekkelijk zijn, en hoe ouders zich het best opstellen. Haar boodschap? Er is geen reden tot paniek. 

Jule kent op haar tiende al de kunst van het multitasken, 
zegt papa Hans Carbon. ‘De televisie staat op, maar 
ondertussen is ze bezig met de iPad of zit ze op YouTube. 
Ze verdeelt haar aandacht. Pas als er iets interessants 
gebeurt op de televisie, kijkt ze op.’
Disney Channel is populair ten huize Carbon. Maar Jule 
is ook in de ban van Thuis. ‘Sinds een jaar groeit de 
interesse in entertainment voor volwassenen. Met haar 
vriendinnen op de speelplaats bespreekt ze de laatste 
wendingen in de soap.’

Jule (10)

Jonge kinderen kijken graag naar 
series met veel geweld, maar 
tegelijk zijn ze tot hun zeven jaar 
erg gevoelig voor de effecten 
ervan. Mediageweld kan bij 5 tot 
10 procent van de kinderen 
agressief gedrag in de hand 
werken. Kinderen verbieden om 
naar programma’s te kijken, kan 
werken bij jonge kinderen, maar 
naarmate ze ouder worden, 
groeit de weerstand. Daarom is 
het beter om je kinderen uit te 
leggen dat veel films agressie 
onterecht verheerlijken en 
geweld eigenlijk af te keuren is.

Baby’s en 
jonge peuters

Oudere peuters 
en kleuters 

Jonge kinderen

Oudere
kinderen 

Adolescenten

• 30 procent gebruikt andere media tijdens het 
tv-kijken. De hersenen van kinderen ouder dan acht 
zijn voldoende ontwikkeld om hun aandacht te 
verdelen. 
• Kritiek op ‘ongeloofwaardige acteurs’. Het 
kritisch vermogen van oude kinderen is veel groter dan 
bij jonge kinderen. Bovendien zijn ze beter in staat om 
emoties van anderen te herkennen. 
• Luid lachen met Friends. Als kinderen tien jaar oud 
zijn, ontdekken ze dat humor een manier kan zijn om 
mensen te plagen en jezelf te relativeren. Precies zoals 

de personages in Friends doen. 
• Alles voor volwassenen is interessant. 87 procent 
van de jongens en 80 procent van de meisjes tussen acht 
en twaalf duiden een programma voor volwassenen als 
favoriet aan. Ze gebruiken de programma’s om te leren 
hoe ze zich in groep of in conversaties moeten gedragen. 

Kinderen die tv-kijken met de 
laptop op de schoot of de 
smartphone naast zich: het is voor 
sommige ouders een brug te ver. 
Die zorgen zijn deels terecht: 
kinderen die vaak media combi-
neren, kunnen zich slechter 
concentreren. Beide fenomenen 
versterken elkaar. Maar een 
oorzakelijk verband is er niet. 
Soms wordt gezegd dat kinderen 
dommer worden van internet en 
sociale media. Door voortdurend 
afgeleid te worden door bericht-
jes en pop-ups, zouden we afleren 
om diep na te denken. ‘Maar tot 
op heden is er geen onderzoek 
dat aantoont dat internet of 
sociale media kinderen dommer 

maken’, zegt Patti 
Valkenburg. ‘Sinds 
het begin van de 
vorige eeuw 
worden kinderen 
zelfs steeds 
intelligenter.’

JONAS MAYEUR

• Vanaf drie tot vijf maanden: 
interesse in tv-programma’s. Kinderen 
kunnen nu scherper kijken. Ze lachen als 
er iets leuks gebeurt, en draaien hun 
hoofd naar het tv-toestel. 
• Vanaf drie tot vijf maanden: baby’s 
zijn gek op tablets, die alles bieden waar 
kinderen van houden. Dat ze het 
touchscreen zelf kunnen bedienen, 
vinden ze magisch.  

• Tv-kijken is geen passieve 
bezigheid. Jonge peuters imiteren wat 
ze op televisie zien. En 40 procent van de 
kinderen tot twee jaar benoemt luidkeels 
wat op het scherm verschijnt. 
• Geen fan van The Lion King. Aan een 
verhaallijn besteden kinderen jonger dan 
anderhalf jaar weinig aandacht: te 
moeilijk en dus niet interessant. Lange 
speelfilms houden ze niet vol.

‘Hou kinderen onder de twee jaar weg 
van het scherm.’ Dat was rond de 
eeuwwisseling het advies van 
kinderartsen. Reden? Het is een 
cruciale periode om leren te stimule-
ren en dat kan beter zonder tv’s en 
laptops. Maar dat advies is voor een 
stuk achterhaald sinds de komst van 
de tablet. ‘Educatieve apps kunnen de 
ontwikkeling van het kind bevorderen’, 
zegt Patti Valkenburg. Ze raadt wel een 
maximum van een halfuur schermge-
drag per dag aan.

Maximaal een halfuur 
schermtijd per dag

Media kunnen kinderen schrik aanjagen. Hoe jonger, 
hoe vatbaarder ze zijn. De angst kan hevig zijn en 
lang blijven hangen. Daarom is het bij kleuters 
raadzaam om voorzichtig te 
zijn met blootstelling aan 
nieuws. Kleuters hebben 
vaak ook schrik voor 
verzonnen personages. 
Hen uitleggen dat de 
wezens niet echt zijn, is 
op die leeftijd vaak 
zinloos. Veel kleuters 
kunnen het onder-
scheid tussen fictie en 
realiteit nog niet 
maken. Een kind dat 
’s nachts bang aan je 
bed staat, kan je 
beter op de 
schoot nemen 
of een 
knuffel 
geven. 

Angst (ook die voor monsters) 
neem je het best serieus

Leg uit dat 
geweld eigenlijk 
af te keuren is

Van internet worden we niet dommer

Discussies over Thuis 
op de speelplaats

Tieners zijn dol op sociale media. 
Ze gebruiken Facebook (voor 
publieke communicatie), maar ook 
bijvoorbeeld WhatsApp (voor 
persoonlijke communicatie). Sociale 
media geven hen een gevoel van 
controle, omdat niemand meeluistert 
en ze zelf aan de knoppen zitten. Uit 
onderzoek blijkt dat sociale media bij het 
merendeel van de tieners een positief effect 
hebben op hun zelfvertrouwen en 
sociale vaardigheden. ‘Maar 
overdreven gebruik kan hun 
nachtrust verstoren en de 
gezondheid schaden’, zegt 
Valkenburg. ‘Tieners hebben 
het moeilijk om de meldin-
gen van hun smartphone te 
negeren. Ze hebben hun 
ouders nodig om grenzen 
te stellen.’ 

Sociale media hebben 
meestal positief effect

• Kinderen van twaalf tot vijftien jaar 
zijn drie uur per dag bezig met sociale 
media. Om een eigen identiteit te 
ontwikkelen, moeten pubers kunnen 
experimenteren. En om zelfvertrouwen op 
te bouwen, zoeken ze positieve feedback. 
Sociale media bieden beide. 
• 46 procent van de jongens van 
dertien en veertien jaar ging onlangs 
op zoek naar seks op het internet. 
Online seksueel risicogedrag, zoals het 
uitwisselen van naaktfoto’s via het internet, 
komt maar bij een kleine groep tieners voor 
(2 à 3 procent). Wat vaker gebeurt, is naar 
seksuele inhoud zoeken op het internet, en 
over seks praten via sociale media.

• Voorliefde voor horror-
films. Adolescenten hebben de 
neiging om gevaren te 
onderschatten. Ze nemen meer 
risico’s en zoeken ook in de 
cinema spanning en sensatie op. 
• Liever blogs dan Facebook. 
Oudere adolescenten (van 
zestien tot negentien jaar) 
hebben een grote behoefte aan 
introspectie. Daarom beginnen ze 
vaak een online dagboek of blog. 
Facebook verliest terrein en wordt 
vaak benoemd als ‘iets voor 
jongere tieners’. 

U doopt in uw boek de ‘school-
gaande jeugd’ om tot ‘scherm-
gaande jeugd’. Waarom?
Valkenburg: ‘Jongeren tussen 
twaalf en vijftien jaar zitten zes 
uur per dag gekluisterd aan een 
scherm, zeven dagen op zeven. Dat 
is meer tijd dan ze op school 
doorbrengen. Het gaat erg snel: in 
de jaren negentig was het nog 
anderhalf à twee uur per dag. Het 
mediagebruik van tieners is 
sindsdien verdrievoudigd.’

Zes uur per dag, dat klinkt als 
enorm veel. Moeten we ons 
grote zorgen maken over de 
jeugd?
‘Zes uur per dag is inderdaad veel. 
Toch is er nog geen reden tot 
paniek. Zo gaat de meerderheid 
van de jongeren op een erg 
verstandige manier om met 

sociale media. Het helpt hen om 
een identiteit te ontwikkelen. Die 
positieve effecten zijn niet 
uitzonderlijk: ook gamen is voor 
de meeste jongeren bevorderlijk. 
Het vergroot hun ruimtelijk 
inzicht en verbetert hun 
hand-oog-coördinatie.’

Wil dat zeggen dat er geen 
vuiltje aan de lucht is? 
‘De negatieve effecten van media 
zijn meestal beperkt tot een 
minderheid. Maar we mogen die 
groep niet negeren: het gaat om 
duizenden jongeren, die bijvoor-
beeld seksueel onzeker worden 
omdat ze te vaak naar online 
porno kijken. Bovendien kan je 
verslaafd raken aan sociale media. 
Dat is het geval bij 6,5 procent van 
de tieners, en wellicht wordt die 
groep in de toekomst nog groter. 

Het is belangrijk dat ouders 
grenzen stellen.’

Hoe pak je dat als ouder het 
beste aan?
‘Ongeveer de helft van ons 
mediagebruik is een gewoonte. 
Die gewoontes ontstaan soms al 
op heel jonge leeftijd. Maak dus 
vroeg genoeg afspraken met je 
kind en handhaaf die. Als je de 
aankoop van een tablet 
overweegt, leg je de regels vast 
nog voor het toestel in huis is. Als 
ouder kan je de positieve effecten 
van media versterken en de 
negatieve afzwakken. Daarbij is 
het belangrijk dat je weet wat je 
kind doet met die media. Met wie 
het online communiceert 
bijvoorbeeld. Praat daarover en 
probeer tegelijk uit te leggen wat 
de gevaren zijn.’

‘De begingeneriek van Kaatje & Co volstaat om Oona 
dolenthousiast te krijgen’, zegt mama Jasmijn Merchier. 
‘Dan gaan de handjes in de lucht en lacht, danst en springt 
ze.’ Fantastisch om te zien als ouder. ‘Al is het wel even 
schrikken als er na drie maanden al zo veel aandacht en 
enthousiasme is voor de televisie’, zegt Jasmijn. ‘Maar goed: 
de technologie is er en het heeft geen zin om daar krampach-
tig mee om te gaan. Verbieden doen we niet, alleen letten we 
er wel op dat tv-kijken beperkt blijft tot een halfuur per dag.’
Af en toe mag Oona zich ook uitleven op de tablet. ‘Het is 
opvallend hoe aandachtig ze dan is’, zegt Jasmijn. ‘De 
concentratie is veel groter dan tijdens het tv-kijken.’

Dansen voor de televisie
Oona (15 maanden)

‘Vragen over televisie krijg je pas echt als de 
kinderen meekijken met de ouders’, zegt Stef 
Telen, papa van de vierjarige Dag. ‘Toen Dag op 
het journaal beelden zag van de rellen na de 
betoging in Brussel, vroeg hij: papa, waarom 
staan die auto’s in brand?’ 
De angst die veel van zijn leeftijdsgenootjes 
hebben, is er ook bij Dag. ‘Wat hem betreft, kan 
de slechterik elk moment binnenkomen.’
De favorieten van Dag zijn de iPad en de film 
Dolfje, het Weerwolfje. ‘Hij heeft die al minstens 
tien keer gezien, maar toch vraagt hij er bijna 
wekelijks om. De iPad is beperkt tot twintig 
minuten per dag. Dag en zijn broer zijn er 
allebei gek van. We stellen de timer van de oven 
in op vijf minuten. Als het signaal weerklinkt, is 
het de ander zijn beurt.’

Dag (4)
Elke week 

Dolfje, het Weerwolfje

‘Of het nu in de tuin of op de 
tablet is: Twan houdt van 
spelletjes met actie en 
avontuur’, zegt mama Leen 
Ervinck. ‘Voetballen is 
bijvoorbeeld erg belangrijk 
voor hem. Op de tablet kiest 
hij voor Minecraft of race-

spelletjes.’ 
Meisjesdingen vallen 
minder in de smaak. 
Liever kijkt Twan 
samen met zijn 
oudere broer Bavo (9) 
naar series waar 
mama grote ogen bij 
trekt. ‘Ik noem het 
Ninja Turtles-achtige 
programma’s, 
redelijk agressief 
soms. Met figuren die 
ver van de werkelijk-
heid staan. Dat was 
vroeger toch anders.’

Twan (6)
Voetballen, 

Minecraft
of series vol actie

0-2 jaar 2-5 jaar 5-8 jaar 

8-12 jaar 12-19 jaar 

‘Wanneer ik tijd vrij heb, spendeer ik 
die aan gamen, tv-kijken of sociale 
media’, zegt Ralph Hendrickx (13). 
‘Ik denk dat ik een uur of drie per dag 
achter het scherm zit. Mocht ik geen 
huiswerk hebben, zou dat nog meer 
zijn.’ 

Ralph heeft sinds een jaar een 
smartphone. ’s Nachts gaat die 
uit. ‘Anders doe je geen oog dicht 
door alle geluidjes en ben je de dag 
erop bekaf.’
Op tv en in de cinema bekijkt 
Ralph het liefste thrillers. 
‘Horrorfilms niet, want daar zit te 
weinig verhaal in. Ik hou van de 
spanning van thrillers. Er zitten 
schokkende beelden in, en mijn 
mama waarschuwt me daarvoor, 
maar ik kan er wel tegen. Ik krijg 
er alleszins geen nachtmerries 
van.’

Ralph (13)

Patti Valkenburg

Smartphone uit 
om goed te 

kunnen slapen
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Eerst swipen, dan   pas praten
• Vragen stellen tijdens tv-kijken. Een tweejarige kent gemiddeld een 
paar honderd woorden, een zesjarige tienduizend. Bovendien gaan kinderen 
zich steeds meer interesseren voor de verhaallijn van series of films. 
• Bang zijn van fictieve personages. Tot een jaar of vier denken kinderen 
dat alles wat op tv gebeurt, echt is. Daarom worden ze sneller bang. 
• Kleuters houden van Koekiemonster. Tot ze vijf jaar zijn, slagen 
kinderen er maar moeilijk in om zonder hulp verleidingen te weerstaan. Dat 
gebrek aan zelfcontrole herkennen ze bij Koekiemonster, het populaire 
personage uit Sesamstraat. 
• Honderd keer naar hetzelfde filmpje kijken. Kinderen van twee tot vijf 
kijken oppervlakkig. Pas als ze een filmpje voor de tweede keer zien, krijgen 
ze meer oog voor details. Daarom raken ze hun favoriete filmpjes nooit beu. 

• Gemiddeld twee uur per dag 
bezig met media. Het vermogen om 
zich te concentreren, neemt toe. Een 
uur aan een stuk naar een film kijken, 
is geen probleem meer.  
• Sesamstraat en Dora boeien 
steeds minder. Vanaf vijf jaar 
verliezen kinderen hun interesse voor 
educatieve media; jongens iets sneller 
dan meisjes. 
• Ninja Turtles en Dragon Ball Z 
komen in de plaats. Die cartoons 
staan al decennialang in de wereld-
wijde top vijf van jonge kinderen. 
Vooral jongens voelen zich fel 
aangetrokken tot het geweld maar 
ook het kameraadschap in deze series. 
• Meisjes en jongens groeien uit 
elkaar. Bij vijf- tot achtjarigen is er al 
veel sociale druk om zich als een echt 
meisje of typische jongen te 
gedragen. Kinderen gebruiken die 
tegenstellingen om hun identiteit te 
vormen.  

Al vanaf drie maanden zijn baby’s mateloos gefascineerd door tablets. Nog voor ze hun eerste woordje zeggen, genieten ze er al van om 
in de weer te zijn met een touchscreen. Een tablet biedt baby’s alles waar ze van houden, zo schrijft Patti Valkenburg, hoogleraar aan 
de universiteit van Amsterdam. Valkenburg doet al decennialang onderzoek naar de effecten van media op jongeren. In haar nieuwe 
boek Schermgaande Jeugd legt ze uit hoe het komt dat kinderen meer dan ooit tevoren aan een scherm gekluisterd zijn, waarom 
tablets en sociale media zo aantrekkelijk zijn, en hoe ouders zich het best opstellen. Haar boodschap? Er is geen reden tot paniek. 

Jule kent op haar tiende al de kunst van het multitasken, 
zegt papa Hans Carbon. ‘De televisie staat op, maar 
ondertussen is ze bezig met de iPad of zit ze op YouTube. 
Ze verdeelt haar aandacht. Pas als er iets interessants 
gebeurt op de televisie, kijkt ze op.’
Disney Channel is populair ten huize Carbon. Maar Jule 
is ook in de ban van Thuis. ‘Sinds een jaar groeit de 
interesse in entertainment voor volwassenen. Met haar 
vriendinnen op de speelplaats bespreekt ze de laatste 
wendingen in de soap.’

Jule (10)

Jonge kinderen kijken graag naar 
series met veel geweld, maar 
tegelijk zijn ze tot hun zeven jaar 
erg gevoelig voor de effecten 
ervan. Mediageweld kan bij 5 tot 
10 procent van de kinderen 
agressief gedrag in de hand 
werken. Kinderen verbieden om 
naar programma’s te kijken, kan 
werken bij jonge kinderen, maar 
naarmate ze ouder worden, 
groeit de weerstand. Daarom is 
het beter om je kinderen uit te 
leggen dat veel films agressie 
onterecht verheerlijken en 
geweld eigenlijk af te keuren is.

Baby’s en 
jonge peuters

Oudere peuters 
en kleuters 

Jonge kinderen

Oudere
kinderen 

Adolescenten

• 30 procent gebruikt andere media tijdens het 
tv-kijken. De hersenen van kinderen ouder dan acht 
zijn voldoende ontwikkeld om hun aandacht te 
verdelen. 
• Kritiek op ‘ongeloofwaardige acteurs’. Het 
kritisch vermogen van oude kinderen is veel groter dan 
bij jonge kinderen. Bovendien zijn ze beter in staat om 
emoties van anderen te herkennen. 
• Luid lachen met Friends. Als kinderen tien jaar oud 
zijn, ontdekken ze dat humor een manier kan zijn om 
mensen te plagen en jezelf te relativeren. Precies zoals 

de personages in Friends doen. 
• Alles voor volwassenen is interessant. 87 procent 
van de jongens en 80 procent van de meisjes tussen acht 
en twaalf duiden een programma voor volwassenen als 
favoriet aan. Ze gebruiken de programma’s om te leren 
hoe ze zich in groep of in conversaties moeten gedragen. 

Kinderen die tv-kijken met de 
laptop op de schoot of de 
smartphone naast zich: het is voor 
sommige ouders een brug te ver. 
Die zorgen zijn deels terecht: 
kinderen die vaak media combi-
neren, kunnen zich slechter 
concentreren. Beide fenomenen 
versterken elkaar. Maar een 
oorzakelijk verband is er niet. 
Soms wordt gezegd dat kinderen 
dommer worden van internet en 
sociale media. Door voortdurend 
afgeleid te worden door bericht-
jes en pop-ups, zouden we afleren 
om diep na te denken. ‘Maar tot 
op heden is er geen onderzoek 
dat aantoont dat internet of 
sociale media kinderen dommer 

maken’, zegt Patti 
Valkenburg. ‘Sinds 
het begin van de 
vorige eeuw 
worden kinderen 
zelfs steeds 
intelligenter.’

JONAS MAYEUR

• Vanaf drie tot vijf maanden: 
interesse in tv-programma’s. Kinderen 
kunnen nu scherper kijken. Ze lachen als 
er iets leuks gebeurt, en draaien hun 
hoofd naar het tv-toestel. 
• Vanaf drie tot vijf maanden: baby’s 
zijn gek op tablets, die alles bieden waar 
kinderen van houden. Dat ze het 
touchscreen zelf kunnen bedienen, 
vinden ze magisch.  

• Tv-kijken is geen passieve 
bezigheid. Jonge peuters imiteren wat 
ze op televisie zien. En 40 procent van de 
kinderen tot twee jaar benoemt luidkeels 
wat op het scherm verschijnt. 
• Geen fan van The Lion King. Aan een 
verhaallijn besteden kinderen jonger dan 
anderhalf jaar weinig aandacht: te 
moeilijk en dus niet interessant. Lange 
speelfilms houden ze niet vol.

‘Hou kinderen onder de twee jaar weg 
van het scherm.’ Dat was rond de 
eeuwwisseling het advies van 
kinderartsen. Reden? Het is een 
cruciale periode om leren te stimule-
ren en dat kan beter zonder tv’s en 
laptops. Maar dat advies is voor een 
stuk achterhaald sinds de komst van 
de tablet. ‘Educatieve apps kunnen de 
ontwikkeling van het kind bevorderen’, 
zegt Patti Valkenburg. Ze raadt wel een 
maximum van een halfuur schermge-
drag per dag aan.

Maximaal een halfuur 
schermtijd per dag

Media kunnen kinderen schrik aanjagen. Hoe jonger, 
hoe vatbaarder ze zijn. De angst kan hevig zijn en 
lang blijven hangen. Daarom is het bij kleuters 
raadzaam om voorzichtig te 
zijn met blootstelling aan 
nieuws. Kleuters hebben 
vaak ook schrik voor 
verzonnen personages. 
Hen uitleggen dat de 
wezens niet echt zijn, is 
op die leeftijd vaak 
zinloos. Veel kleuters 
kunnen het onder-
scheid tussen fictie en 
realiteit nog niet 
maken. Een kind dat 
’s nachts bang aan je 
bed staat, kan je 
beter op de 
schoot nemen 
of een 
knuffel 
geven. 

Angst (ook die voor monsters) 
neem je het best serieus

Leg uit dat 
geweld eigenlijk 
af te keuren is

Van internet worden we niet dommer

Discussies over Thuis 
op de speelplaats

Tieners zijn dol op sociale media. 
Ze gebruiken Facebook (voor 
publieke communicatie), maar ook 
bijvoorbeeld WhatsApp (voor 
persoonlijke communicatie). Sociale 
media geven hen een gevoel van 
controle, omdat niemand meeluistert 
en ze zelf aan de knoppen zitten. Uit 
onderzoek blijkt dat sociale media bij het 
merendeel van de tieners een positief effect 
hebben op hun zelfvertrouwen en 
sociale vaardigheden. ‘Maar 
overdreven gebruik kan hun 
nachtrust verstoren en de 
gezondheid schaden’, zegt 
Valkenburg. ‘Tieners hebben 
het moeilijk om de meldin-
gen van hun smartphone te 
negeren. Ze hebben hun 
ouders nodig om grenzen 
te stellen.’ 

Sociale media hebben 
meestal positief effect

• Kinderen van twaalf tot vijftien jaar 
zijn drie uur per dag bezig met sociale 
media. Om een eigen identiteit te 
ontwikkelen, moeten pubers kunnen 
experimenteren. En om zelfvertrouwen op 
te bouwen, zoeken ze positieve feedback. 
Sociale media bieden beide. 
• 46 procent van de jongens van 
dertien en veertien jaar ging onlangs 
op zoek naar seks op het internet. 
Online seksueel risicogedrag, zoals het 
uitwisselen van naaktfoto’s via het internet, 
komt maar bij een kleine groep tieners voor 
(2 à 3 procent). Wat vaker gebeurt, is naar 
seksuele inhoud zoeken op het internet, en 
over seks praten via sociale media.

• Voorliefde voor horror-
films. Adolescenten hebben de 
neiging om gevaren te 
onderschatten. Ze nemen meer 
risico’s en zoeken ook in de 
cinema spanning en sensatie op. 
• Liever blogs dan Facebook. 
Oudere adolescenten (van 
zestien tot negentien jaar) 
hebben een grote behoefte aan 
introspectie. Daarom beginnen ze 
vaak een online dagboek of blog. 
Facebook verliest terrein en wordt 
vaak benoemd als ‘iets voor 
jongere tieners’. 

U doopt in uw boek de ‘school-
gaande jeugd’ om tot ‘scherm-
gaande jeugd’. Waarom?
Valkenburg: ‘Jongeren tussen 
twaalf en vijftien jaar zitten zes 
uur per dag gekluisterd aan een 
scherm, zeven dagen op zeven. Dat 
is meer tijd dan ze op school 
doorbrengen. Het gaat erg snel: in 
de jaren negentig was het nog 
anderhalf à twee uur per dag. Het 
mediagebruik van tieners is 
sindsdien verdrievoudigd.’

Zes uur per dag, dat klinkt als 
enorm veel. Moeten we ons 
grote zorgen maken over de 
jeugd?
‘Zes uur per dag is inderdaad veel. 
Toch is er nog geen reden tot 
paniek. Zo gaat de meerderheid 
van de jongeren op een erg 
verstandige manier om met 

sociale media. Het helpt hen om 
een identiteit te ontwikkelen. Die 
positieve effecten zijn niet 
uitzonderlijk: ook gamen is voor 
de meeste jongeren bevorderlijk. 
Het vergroot hun ruimtelijk 
inzicht en verbetert hun 
hand-oog-coördinatie.’

Wil dat zeggen dat er geen 
vuiltje aan de lucht is? 
‘De negatieve effecten van media 
zijn meestal beperkt tot een 
minderheid. Maar we mogen die 
groep niet negeren: het gaat om 
duizenden jongeren, die bijvoor-
beeld seksueel onzeker worden 
omdat ze te vaak naar online 
porno kijken. Bovendien kan je 
verslaafd raken aan sociale media. 
Dat is het geval bij 6,5 procent van 
de tieners, en wellicht wordt die 
groep in de toekomst nog groter. 

Het is belangrijk dat ouders 
grenzen stellen.’

Hoe pak je dat als ouder het 
beste aan?
‘Ongeveer de helft van ons 
mediagebruik is een gewoonte. 
Die gewoontes ontstaan soms al 
op heel jonge leeftijd. Maak dus 
vroeg genoeg afspraken met je 
kind en handhaaf die. Als je de 
aankoop van een tablet 
overweegt, leg je de regels vast 
nog voor het toestel in huis is. Als 
ouder kan je de positieve effecten 
van media versterken en de 
negatieve afzwakken. Daarbij is 
het belangrijk dat je weet wat je 
kind doet met die media. Met wie 
het online communiceert 
bijvoorbeeld. Praat daarover en 
probeer tegelijk uit te leggen wat 
de gevaren zijn.’

‘De begingeneriek van Kaatje & Co volstaat om Oona 
dolenthousiast te krijgen’, zegt mama Jasmijn Merchier. 
‘Dan gaan de handjes in de lucht en lacht, danst en springt 
ze.’ Fantastisch om te zien als ouder. ‘Al is het wel even 
schrikken als er na drie maanden al zo veel aandacht en 
enthousiasme is voor de televisie’, zegt Jasmijn. ‘Maar goed: 
de technologie is er en het heeft geen zin om daar krampach-
tig mee om te gaan. Verbieden doen we niet, alleen letten we 
er wel op dat tv-kijken beperkt blijft tot een halfuur per dag.’
Af en toe mag Oona zich ook uitleven op de tablet. ‘Het is 
opvallend hoe aandachtig ze dan is’, zegt Jasmijn. ‘De 
concentratie is veel groter dan tijdens het tv-kijken.’

Dansen voor de televisie
Oona (15 maanden)

‘Vragen over televisie krijg je pas echt als de 
kinderen meekijken met de ouders’, zegt Stef 
Telen, papa van de vierjarige Dag. ‘Toen Dag op 
het journaal beelden zag van de rellen na de 
betoging in Brussel, vroeg hij: papa, waarom 
staan die auto’s in brand?’ 
De angst die veel van zijn leeftijdsgenootjes 
hebben, is er ook bij Dag. ‘Wat hem betreft, kan 
de slechterik elk moment binnenkomen.’
De favorieten van Dag zijn de iPad en de film 
Dolfje, het Weerwolfje. ‘Hij heeft die al minstens 
tien keer gezien, maar toch vraagt hij er bijna 
wekelijks om. De iPad is beperkt tot twintig 
minuten per dag. Dag en zijn broer zijn er 
allebei gek van. We stellen de timer van de oven 
in op vijf minuten. Als het signaal weerklinkt, is 
het de ander zijn beurt.’

Dag (4)
Elke week 

Dolfje, het Weerwolfje

‘Of het nu in de tuin of op de 
tablet is: Twan houdt van 
spelletjes met actie en 
avontuur’, zegt mama Leen 
Ervinck. ‘Voetballen is 
bijvoorbeeld erg belangrijk 
voor hem. Op de tablet kiest 
hij voor Minecraft of race-

spelletjes.’ 
Meisjesdingen vallen 
minder in de smaak. 
Liever kijkt Twan 
samen met zijn 
oudere broer Bavo (9) 
naar series waar 
mama grote ogen bij 
trekt. ‘Ik noem het 
Ninja Turtles-achtige 
programma’s, 
redelijk agressief 
soms. Met figuren die 
ver van de werkelijk-
heid staan. Dat was 
vroeger toch anders.’

Twan (6)
Voetballen, 

Minecraft
of series vol actie

0-2 jaar 2-5 jaar 5-8 jaar 

8-12 jaar 12-19 jaar 

‘Wanneer ik tijd vrij heb, spendeer ik 
die aan gamen, tv-kijken of sociale 
media’, zegt Ralph Hendrickx (13). 
‘Ik denk dat ik een uur of drie per dag 
achter het scherm zit. Mocht ik geen 
huiswerk hebben, zou dat nog meer 
zijn.’ 

Ralph heeft sinds een jaar een 
smartphone. ’s Nachts gaat die 
uit. ‘Anders doe je geen oog dicht 
door alle geluidjes en ben je de dag 
erop bekaf.’
Op tv en in de cinema bekijkt 
Ralph het liefste thrillers. 
‘Horrorfilms niet, want daar zit te 
weinig verhaal in. Ik hou van de 
spanning van thrillers. Er zitten 
schokkende beelden in, en mijn 
mama waarschuwt me daarvoor, 
maar ik kan er wel tegen. Ik krijg 
er alleszins geen nachtmerries 
van.’

Ralph (13)

Patti Valkenburg

Smartphone uit 
om goed te 

kunnen slapen

•
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