
Schermgebruik bij (bijna) tieners - ook in tijden van Corona





https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/



https://portal.eo.nl/programmas/tv/de-opvoeders/

 onze kinderen groeien op digitaal
 vaststellingen in #corona tijd

 bezit
 gebruik 
 inhoud = belangrijker dan hoeveel
 apps en sociale media 
 schermtijd en verslaving
media verbinden 



“Kinderen en jongeren hebben afgezien”



“Gelukkig zijn er dan #media”



GENERATIE ALPHA: 
KINDEREN HEBBEN STEEDS MEER INTERACTIE
MET DIGITALE APPARATEN
Geboren 2010-NU

GENERATIE Z: 
VERBONDEN VAN BIJ DE GEBOORTE
Geboren mid 1990-2010

https://www.estrategiaynegocios.net/csp/mediapool/sites/dt.common.streams.StreamServer.cls?STREAMOID=CTpm6duLoEk2wZWUrTbsnc$daE2N3K4ZzOUsqbU5sYsHv6I8bgovJCiefmvmqgG86FB40xiOfUoExWL3M40tfzssyZqpeG_J0TFo7ZhRaDiHC9oxmioMlYVJD0A$3RbIiibgT65kY_CSDiCiU
zvHvODrHApbd6ry6YGl5GGOZrs-&CONTENTTYPE=image/jpeg





‘Richtlijnen’ eerste smartphone

- Technologiegebruik is een voorrecht
- Respect voor het toestel
- Is mobiel internet nodig? 

- Zeker in begin begeleiden (contactlijst, 
berichten, …)

- Toestemming voor sociale netwerken, apps en 
games

- Waar/wanneer wel/niet? (slaapkamer, eten, 
school)

http://www.themanieuws.nl/app/publication/CSMA151/2579



https://www.medianest.be/downloads/



Wat denk ik van ‘parental controls’?

• In theorie kan je alles ‘controleren’ en ‘beperken’ (maar ook 
omzeilen)

• MAAR wil je dat? 

• ‘Kinderen moeten risico’s zelf leren herkennen’

• ‘Vertrouwen van je kinderen (ook online)’ bouw je 
geleidelijk op. Dat doe je door: 
• Geen schermen op de slaapkamer
• Zelf te tonen hoe het moet
• Interesse te tonen in wat kinderen doen
• Als er iets fout gaat hierover te praten zonder dadelijk te 

sanctioneren

• MAAR als je je toch zorgen blijft maken…
• Doen, maar in samenspraak. Je kan het dan ook als een 

‘leerinstrument’ gebruiken!



“#corona-tijd is TikTok tijd”





https://www.watwat.be/sociale-media/vanaf-welke-leeftijd-mag-ik-op-sociale-media
https://www.watwat.be/sociale-media/vanaf-welke-leeftijd-mag-ik-op-sociale-media


‘Opstartgesprek’ sociale mediacarrière (Nikken & 
De Vries, 2020)

- Toon interesse, want praten voorkomt risico’s 
- Besteed voldoende aandacht aan privacy en 

wachtwoorden
- Spreek af welke soort toezicht er zal zijn, en 

hoe dit afgebouwd wordt
- Reflecteer over wat je wel en niet doet op 

sociale media

http://www.themanieuws.nl/app/publication/CSMA151/2579



“Online ben je ook nog alleen”



Maar de coronamaatregelen 
hebben die rechten sterk 
ingeperkt. Met je vrienden digitaal 
contact, met je liefje liever in ’t 
echt contact Bij jongeren ziet het 
merendeel van de jongeren 
vrienden digitaal (91%). Daarnaast 
ziet 45% vrienden op een afstand. 
Het contact met het liefje verloopt 
anders. Meer dan de helft van de 
jongeren ziet z’n lief zoals vroeger. 



- Wie ben ik? (= identiteit) 
- goed/af-keuring vanuit de sociale 

omgeving
- controle op omgeving 

- Wie ben ik in relaties? (= intimiteit)
- sociale vergelijking peers en 

subculturen 
- media met een sociale functie 

- Wie ben ik intiem? (= seksualiteit) 
- internet als veilige vraagbaak
- online seks 



“Er is meer #corona schermtijd”



• Er is meer schermtijd

• Verhouding school/ontspanning 
= 50/50

• Sociaal contact is belangrijk

• Nieuws wordt samen gekeken

• Scherm als zoethouder



Het doel van het spel is eenvoudig: 
je wordt samen met 99 anderen op 
een eiland gedropt en moet als 
laatste zien over te blijven. Klinkt 
spannend, niet? Dat is het ook! En 
dat is precies waarom het spel 
vandaag het leven van menige 
kinderen en jongeren lijkt te 
beheersen.





GAMEAFSPRAKEN
1.Een basisschoolkind kan nog niet goed de tijd in schatten. Maar ook pubers 
hebben daar moeite mee. Vooral als ze gamen gebruiken om problemen in het 
dagelijks leven even te vergeten. Help ze daar dus bij. Dat kan met een tijdklok, of 
gewoon door zo nu en dan te vertellen hoe laat het is.
2.Maak afspraken over wanneer er gegamed mag worden. Bijvoorbeeld wel of niet 
uit school meteen gamen? Of moet het huiswerk eerst af? Wel of niet door de 
week? Wel of niet na het avondeten?
3.Praat nooit over het gamegedrag als je kind nog aan het gamen is. Games 
worden zo gemaakt, dat het moeilijk is om ze even te onderbreken. Tijdens het 
spel heeft je kind dus geen aandacht voor jou en wordt hij alleen maar kribbig. 
Kies dan ook een ander moment voor zo’n opvoedgesprek.
4.Geef ruim van tevoren aan dat er gestopt moet worden om te eten bijvoorbeeld, 
zodat een spel niet halverwege onderbroken hoeft te worden en gehaalde levels 
opgeslagen kunnen worden of een opdracht afgemaakt kan worden. Dat is vooral 
belangrijk als ze samen spelen: je kunt nu eenmaal niet halverwege je team in de 
steek laten.



Hoeveel is té 
veel?

“Als het gedrag
gewoon

functioneren
belemmert en

leidt tot 
ongelukkig zijn

en
prikkelbaarheid”

. 



(Nikken & De Vries, 2020)



Handvatten handvatten en handvatten

• Oogarts: adviseert bijziendheid te voorkomen
• Voor kinderen en jongeren tot 20jaar de 20-20-2 regel

• Kinesist: adviseert motoriek oefenen
• voor kinderen onder de 5 jaar essentieel

• Psycholoog: adviseert schermtijd owv welzijn 



Mijn tips om 
om te gaan 

met 
schermtijd in 

and out 
#coronatimes

• Voel je niet schuldig als het nu even wat 
meer is

• Blijf samen zoeken naar een goede balans

• Niet alle schermactiviteiten zijn gelijk 

• Een goede inhoud is de sleutel voor balans 

• Upgrade de schermtijd

• Technologie kan ons (op afstand) verbinden 

• De smartphone is een geval apart 

• Bouw tijd zonder beeldscherm ook in. 

• Blijf praten over het schermgebruik 



(dankjewel)


