
 
OBA Tips voor ouders over Mediawijsheid 
 
Word samen met je kind mediawijs. Veel kinderen, ook hele jonge, zijn zeer mediavaardig, 
maar dat is nog niet mediawijs. Volgens de Mediawijzer zijn er vijf belangrijke onderdelen 
van een mediawijze opvoeding:  
 
Samen 
Praat met je kind over het gebruik van internet. Begeleid je kind in de digitale wereld: kijk 
samen met je kind wat je online kan doen en zoek samen met je kind naar leuke leerzame  
app’s. Kijk eens bij https://www.oba.nl/jeugd/allerkleinsten0.html 
 
Inhoud 
Weet welke media (internet, social media) voor het kind geschikt zijn. Er zijn zoekmachines 
speciaal voor kinderen. De zoekresultaten zijn relevant voor het kind en de gebruikte taal is 
meer geschikt dan de meeste treffers van bijvoorbeeld Google. Ook de OBA heeft een 
zoekmachine geschikt voor kinderen. Deze is vanaf april te vinden op www.obajunior.nl. 
 
Veiligheid 
Kinderen plaatsen foto’s op internet en social media zonder goed over consequenties na te 
denken. Voorkom dat er iets op social media of internet geplaatst wordt wat nooit meer 
weg gaat, door met je kind in gesprek te blijven: wat doe je op internet of met sociale 
media?  
 
Balans 
Zorg voor evenwicht in het gebruik. Maak afspraken met je kind over het gebruik van media 
en geef zelf het goede voorbeeld! Maak gebruik van een timer zodat het gebruik van social 
media ook beperkt wordt.  
 
Plezier 
Door alle mogelijkheden van internet en social media is er veel te genieten. Media zijn 
vooral leuk en leerzaam en zeker niet eng, maar blijft opletten. 
 
Meer leren over Mediawijsheid? Van 6 t/m 13 april 2018 vinden de Media Ukkiedagen 
plaats en in november is de Week van de Mediawijsheid. Er is dan ook veel in de OBA te 
doen op het gebied van mediawijsheid, houd www.oba.nl/agenda in de gaten.  
 
Meer informatie via www.mediaukkies.nl en www.weekvandemediawijsheid.nl. 
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