
Lezen, kijken, luisteren, spelen en doen 
tijdens de Week van de mediawijsheid (en daarna)

Kinderen van nu groeien op in een wereld vol media. Zorg dan maar eens voor een goede balans. Niet
alleen spelen op een scherm, maar ook zonder scherm. Binnen én buiten. Maar ook balans tussen contact
online en offline.  Maar... hoe begin je zo'n gesprek zonder dat je kind zich aangevallen voelt? 

Om je op weg te helpen hebben we verschillende media bij elkaar gezocht voor kinderen van 9 - 12 jaar. 
De verhalen (online én offline) geven je inzicht in de wereld vol media van kinderen en zijn een mooie
aanleiding voor een gesprek. Kijk wat er bij je kind past en gebruik verschillende soorten media om het ijs
te breken en snel tot de kern te komen. Van praten over wat je ziet of hoort, naar praten over wat je zelf
doet... en dan? Aan de slag!

Klaar om samen de wereld vol media te verkennen?

Veel succes en plezier met het (voor-)lezen, kijken, luisteren, spelen en doen!

MEDIATIPS VOOR THUIS

Tip 

Heeft jouw kind al een gratis lidmaatschap bij de bibliotheek? Als lid van de bibliotheek kun je met je
lidmaatschapsnummer ook gratis inloggen bij de onlinebibliotheek.nl. Daar vind je e-books en
luisterboeken. 



LEZEN
Wat is er leuker dan je verplaatsen in een andere wereld? Lees (samen) een boek en kijk al lezend  
over de schouder mee van anderen. Zijn het verhalen waar je kind zich in herkent of maakt het de
wereld groter? Genoeg aanleiding in elk geval om een gesprek te voeren over én naar aanleiding van
het verhaal. We hebben een paar suggesties voor jou en je kind. 

Het geheim van de wifi (Angelique van Dam)

Vanaf ca. 8 jaar 

Een camping zonder wifi. Kun je het je voorstellen? Sarah is een weekend weg met
haar ouders en moet het hele weekend zonder wifi doen. Een goed idee volgens haar
ouders, maar voor Sarah is het ramp! Als ze niet snel iets op social kan plaatsen
raakt ze haar vriendinnen kwijt! Gelukkig ontmoet ze Gijs. Kan hij haar helpen?

Offline (Marco Kunst)

Vanaf ca. 9 jaar

Het is het jaar 2046. Robots printen nieuwe steden. Drones vliegen af en aan. Mike
verhuist naar de stad Nieuw Babylon, een door computers en robots gebouwde
stad. Zijn vriendin Demer blijft achter in de Aardelaar, waar alles nog handmatig
gebeurt. In Babylon is iedereen altijd online. De virtuele en de echte wereld lopen
steeds verder in elkaar over. De toekomst lijkt mooier dan ooit...

Leven van een Loser - FF Offline (Jeff Kenney)

Vanaf ca. 10 jaar

Bram heeft het niet gemakkelijk als zijn moeder een actie begint tegen het gebruik
van elektronica in zijn dorp. Een regelrechte ramp voor Bram, die niet zo geschikt is
voor de wereld van vroeger. Hij wil online zijn! Als opa komt logeren, groeit de
spanning in huize Botermans. Zal Bram dit overleven? Of wordt de antieke wereld
hem gewoonweg fataal? Dagboek met veel grappige cartoons. 
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Tip
Ben je zelf geen lezer en houd je kind er ook niet van? Kijk of je hem of haar op een andere manier
kunt prikkelen. We hebben wat tips voor je om uit te proberen. Onderzoek wat bij jullie werkt.
Bedenk ook: het gaat om het verhaal! Zorg dat het verhaal binnenkomt en praat erover!

Het is maar net hoe je het introduceert

Even een boek op tafel gooien en zeggen dat je kind dit maar eens moet lezen is wat kort door de
bocht. Het wordt dan een moetje en dat wil je ook niet. Jij kent je kind en weet dus wat nodig is. Heb je
ook al eens nagedacht aan een korte promo? Lees zelf een stukje van het boek, reageer hardop
waardoor je kind nieuwsgierig wordt, herhaal hardop wat je hebt gelezen, lees dan nog wat verder voor
en stop op een spannend moment... Leg het boek zichtbaar neer en kijk of erin gelezen wordt. 

Lees ook!

Kinderen doen je na, dus pak zelf ook een boek. Maak er een gezamenlijk leesmoment van. Kies een
lekkere plek, zorg voor wat drinken en lekkers en lezen maar. 

Lees voor, lees samen of lees mee

Door samen in een verhaal te duiken en je hardop dingen af te vragen kun je al middenin het verhaal
tot kleine gesprekken komen over wat je leest. En voorlezen iets voor kleine kinderen? Welnee!
Voorlezen kan je leven lang! Afwisselend aan elkaar voorlezen is ook super.

Luisterboek

Zijn jullie allemaal geen lezers thuis en wil je wel in het verhaal duiken? FF Offline is ook beschikbaar
als luisterboek via de online bibliotheek. Ben je lid van de bibliotheek? Dan kun je het luisterboek
gratis beluisteren!

Zelf kiezen

Dring een boek niet op. Vind je kind een boek niks, laat je kind dan zelf een boek uitkiezen over het
thema. Maar gebruik het dan ook als aanleiding voor een gesprek. Waarom vindt hij of zij het niks?
Misschien is nu al een brug te slaan tussen het verhaal en eigen ervaringen.   
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The social dilemma

Documentaire - Netflix 

Duur: 94 minuten

Vanaf ca. 10 jaar

The social dilemma is een uitgebreide documentaire over social media producten, zoals Twitter en
Instagram en hoe we als mensen naar het scherm getrokken worden. De documentaire is te zien op
Netflix en niet bedoeld voor kinderen onder de negen jaar. Het is pittige kost en wij raden aan om
eerst zelf te kijken en pas daarna samen met je kind(eren)  vanaf een jaar of tien/elf.

Kijken
Er zijn ook programma’s en docu's die op een andere manier aansluiten op het thema. Ook hierbij
gaat het om (fictieve) verhalen die reacties kunnen uitlokken... Ze vormen dan ook een mooie
aanleiding voor een gesprek. 

De Mitchells tegen de machines

Animatiefilm - Netflix 

Duur: 1 uur en 54 minuten

Vanaf ca. 7 jaar

Pak de popcorn er maar bij en ga er even lekker voor zitten. De Mitchells
tegen de machines is een film over een familie. Dochter Katie droomt van
een carrière in de filmwereld. Ze is superblij als ze wordt aangenomen op
de filmacademie en kan niet wachten om te vertrekken. Vader Rick wil
het moment liever uitstellen en stelt een roadtrip voor. Met het hele gezin
(ook moeder Linda en broer Aaron en hond Monchi) brengen ze Katie naar
de school. Hun reis wordt echter ruw verstoord wanneer alle technische
apparaten wereldwijd uitvallen. Wat nu?!
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Tip
Bedenk van te voren welke film / documentaire het beste past bij jouw kind. Wat gaat een reactie
uitlokken waardoor je het met je kind kunt hebben over een goede balans tussen online en offline zijn? 
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Wat wordt je insteek?

Er zit natuurlijk wel wat verschil tussen een film als De Mitchells tegen de machines en een documentaire
als The social dilemma. Bekijk ze zelf en bedenk wat er bij je kind past.  

Kijk ook mee!

Kijkt je kind graag naar filmpjes? Laat zien dat je geïnteresseerd bent en kijk eens mee. Je kunt wel
zeggen dat je interesse hebt, maar als je echt meekijkt, dan voelt je kind dat! Zet je eigen mening even
opzij, luister open naar je kind en kijk mee.

Bedenk van tevoren vragen

Wil je met elkaar in gesprek over online zijn? Maak van tevoren een pot met vragen die je om de beurt
aan elkaar kunt vragen. Als jij niet alleen de interviewer bent, voelt het meer een gesprek dan een
interview. 

Stel verschillende soorten vragen

Dit geldt ook bij het praten over en naar aanleiding van de film of documentaire. Wissel je vragen af.
Alleen maar open vragen stellen is vermoeiend en kan voelen als een aanval. Begin met vragen over het
verhaal en stel zo nu en dan een open vraag (''Hoe zou jij reageren? Waarom?' etc). 



LUISTEREN
Laat kinderen ter afwisseling van het scherm vooral ook veel andere zintuigen gebruiken. Doe je
ogen dicht en gebruik je oren! Wat horen jullie? Hoe voelt dat? Moet je erdoor lachen? Of is het ook
een beetje spannend? Laat je kind vertellen en luister daar goed naar. Wat tovert zijn of haar
verbeelding tevoorschijn?  

Doe de test

Daag elkaar uit om ook eens een tijd naar elkaar te luisteren zonder stoorzender zoals een mobiele telefoon, de
radio of de televisie op de achtergrond. Wat gebeurt er als je even echt offline bent? Doe samen de test.

Luisterboek

Uit onderzoek blijkt dat luisterboeken een even grote positieve invloed hebben op kinderen als
voorlezen. Kinderen begrijpen het verhaal net zo goed en kunnen het even goed navertellen. 

Gebruik dat en zet een luisterboek zoals FF Offline uit de serie Het leven van een loser op.
Helemaal mooi is als je ervoor kunt zorgen dat het echte boek ook aanwezig is, zodat je kind
mee kan lezen. 

Het boek is gratis te beluisteren via www.jeugdbibliotheek.nl of de app van de Online
Bibliotheek. Wist je trouwens al dat kinderen gratis lid kunnen worden van de bibliotheek? 

Geen luisterboek beschikbaar? Lees dan zelf voor aan elkaar. Luisteren kan immer ook offline. Door samen te lezen
en elkaar voor te lezen kun je je oren goed de kost geven.  
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Lees elkaar voor



SPELEN
Wil je een goed gesprek hebben over mediagebruik? De drempel kan hoog zijn. Hoe begin je over dit
onderwerp? Een spel kan een mooie manier zijn om het onderwerp centraal te zetten zonder er
meteen een diep en zwaar gesprek van te maken. Er zijn mooie spelactiviteiten die je hierbij kunnen
helpen. We zetten ze graag voor je op een rij. 

Mediasmarties Tips voor thuis – Online en offline - Copyright © 2021 MEDIASMARTIES, alle rechten voorbehouden. 

MediaChallenge

De MediaChallenge is bedoeld voor gezinnen met kind(eren)
tussen de 10 en 15 jaar. Het geeft je als gezin de kans om op een
laagdrempelige en speelse manier zelf aan de slag te gaan met
mediawijsheid. Door de opdrachten uit te voeren krijg je een
kijkje in elkaars online belevingswereld. Naast challenges zoals
een hele dag zonder YouTube enz. kun je ook vragen stellen en
beantwoorden en krijg je extra informatie over het gebruik van
media.

Lees er HIER meer over of scan de QR-code.

Interland: Rivier van de waarheid

De Cyber Helden

Vanaf ca. 10 jaar.
 

In dit online spel bestaan meerdere eilanden. Bij dit thema past Rivier van de
waarheid. In de rivier die door Interland stroomt, lopen feiten en fictie door elkaar.
Maar de dingen zijn niet altijd zoals ze lijken. Door je gezond verstand te gebruiken
kun je de stroomversnellingen oversteken. En let op: val niet voor de trucjes van de
phisher die in deze wateren op de loer ligt!

Laat je kind het spel eens spelen en praat samen na over de situaties die je kind is
tegengekomen, welke acties je kind heeft ondernomen enz. Waren er momenten
van herkenning?

Bekijk het spel HIER of scan de QR-code. 

https://digiwijz.nl/mediachallenge/
https://beinternetawesome.withgoogle.com/nl_be/interland/landing/rivier-van-de-waarheid


DOEN
Zoek samen de balans op... onderzoek wat een mooie verdeling is tussen met en zonder scherm en
online en offline zijn. Praat met elkaar en doorbreek de sleur! Tijd om nieuwe afspraken te maken?
Daag elkaar uit! We hebben een paar suggesties voor je: 

Mediajungle kletskaarten

Aan de hand van 100 prikkelende vragen ontdek je wat de ander online
meemaakt. Hoe denken de kinderen bijvoorbeeld over online
vriendschap en veiligheid? 

Gebruik de kaarten om tussendoor een gesprek te voeren, om een
thema te introduceren. Praat erover door. Meer informatie op
www.mediajungle.eu.

Zoek de balans

Wat is de juiste balans? Dat verschilt per gezin. De vraag is ook, wat zou je willen? En, hoe zit het nu met de
balans. Spreek af om eens een dag of een week op te letten wat je online doet en wat offline en hoe lang. 
 Wat valt op? Hoe voelt het voor de één? En voor de ander? Wat als je het de hele dag wel mag en de hele
dag niet? Hoe voelt dat? Wat zijn goede momenten om die telefoons en andere schermen weg te leggen?
Wanneer is het voor iedereen wel oke? 

Ga samen op onderzoek uit en ontdek jullie goede balans. 

Tip: beschouw het onderzoek samen als een spel of uitdaging. Niet als straf. Ontdek wat goed voelt. Leg
ook de link met de verhalen waar jullie in zijn gedoken. Wat kunnen jullie daarvan leren / meenemen? Maak
nieuwe afspraken als dat nodig is of concludeer samen dat jullie lekker bezig zijn. het is aan jullie!
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Tot slot: heb je behoefte aan nog meer inspiratie en tips? 
Neem een kijkje op www.mediasmarties.nl 


