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Vraag aan u als ouder 

Steek uw hand op als u:  

Het idee heeft dat uw kind andere dingen op 
sociale media doet nu hij/zij ouder wordt? 

Facebook gebruikt  

Instagram heeft 

WhatsApp gebruikt 
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Mediaopvoeding  

We leren onze kinderen om kritisch en 
bewust te kijken naar games, internet 

sites en tv programma’s. 
 

Betekenis: 

Ook tijd is belangrijk. Online zijn mag 
niet ten koste gaat van andere 
belangrijke activiteiten. 
 



Kan uw puber dit al? 



Puberbrein 



Puberbrein 

In ontwikkeling tot 25 jaar 

Beslissingen nemen 
Dingen plannen 
Gevolgen overzien 
Problemen oplossen 
Impulsen onderdrukken 
Leren omgaan met emoties 

 

 



PUBERGEDRAG 



Je rol verandert 

Vangnet Coach Opvoeder 
Opvoeder Coach Vangnet 



Plannen 

Problemen oplossen 

Concentreren 

Geheugen 

Lange termijn denken 

 



Mediadiamant 



Mediadiamant 



Ontspanning 

Contact houden 

Nieuwe vrienden 

Creatief uiten 

Zelfvertrouwen  

Zelfontwikkeling 



Mediadiamant 



Leeftijdsadvies 
 

Toon interesse 
 

Ga er vanuit dat ze 
dingen zien die je niet 
verwacht 

 
Geef uitleg aan wat ze 
zien 

 



Mediadiamant 



Risico’s 



UW KIND EN SOCIALE MEDIA 

 

Cyberpesten 



UW KIND EN SOCIALE MEDIA 

Bron: Onderzoek Seks onder je 25e (2017) 

Sexting 

https://www.youtube.com/watch?v=3Q7rFU2sDLc&index=5&list=PLdVToFbKldY3m8VFueY9W9S4MGQsQYtm8


Noem de risico’s, 
blijf herhalen. 
 
Vraag wat er 
online gebeurt 
 
Iets gebeurt?  

Reageer met begrip! 
 
 Meldknop.nl 



Mediadiamant 



UW KIND EN SOCIALE MEDIA 

Balans & PRIORITEITEN 

• 1. Huiswerk  2. Bewegen  3. Digitaal 

 

• Maak duidelijke afspraken over offline zijn:  
 tijdens de maaltijd 
 in het verkeer 
 onder de les 
 tijdens huiswerk maken 
 op visite 
  in bed  

• Houd daar toezicht op 

• Pubers geven aan dat ze regels willen 

• Geef zelf het goede voorbeeld! 



Gezondheidsklachten 
voorkomen 

 
Bewaker van de 
nachtrust 

 
Bewustwording van 
schermtijd 

 





Praat over media 
 
Toon interesse 

 
Maak duidelijke 
afspraken 

 
Geef het goede 
voorbeeld 



Mediadiamant 



Praten met je puber? Hoe dan? 

Gedeelde 
verantwoordelijkheid 
 
Positieve benadering 
 
 

www.pratenmetuwkind.nl 



Wie kan u hierbij helpen?  

www.cjgkatwijk.nl 



HANDIGE WEBSITES 

www.gameninfo.nl 

Wordt het gamen te veel? Vraag een persoonlijk gesprek aan bij 
BRIJDER PREVENTIE JEUGD 
https://www.brijderjeugd.nl 

www.pratenmetuwkind.nl 

www.meldknop.nl 

Bedankt voor uw aandacht! 

Tips en online cursus praten met uw kind 

Online melding maken bij de politie 

Informatie over Gamen en games 

www.watspeeltmijnkind.nl 

https://www.gameninfo.nl/publiek/kind-gamen
https://www.brijderjeugd.nl/voor-ouders/persoonlijk-gesprek.html
http://www.pratenmetuwkind.nl/
http://www.meldknop.nl/
http://www.watspeeltmijnkind.nl/


Bedankt voor uw aandacht! 

www.cjgkatwijk.nl 


