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PUBERS EN SOCIALE MEDIA

UW PUBER ONLINE

Ines Roessink

Adviseur Gezonde School

Wat betekent:

Hoax

Loot box

Streak

TL:DR

Viral

Rage quitter
Iemand die boos uit 

een spel stapt

Schatkist met verrassing, 
die je kunt kopen 

Kettingreeks 
berichten in Snapchat

Too long: didn’t read


Als iets massaal 
wordt gedeeld

Online 
broodje aap-

verhaal

Mediaopvoeding is er op gericht om kinderen bewust en 
selectief met het media-aanbod om te laten gaan en 

ervoor te zorgen dat kinderen leren de inhoud van het 
aanbod kritisch te bekijken en op waarde te schatten. 

Steeds vaker gaat het om het maken van gezonde 
keuzes: niet alleen de inhoud van media doet er toe, 
maar ook de tijd die je er aan besteedt en dat dit niet 
ten koste gaat van andere belangrijke activiteiten zoals 

sport en sociale contacten met de omgeving. 

(bron: NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid)

Mediaopvoeding 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.

Vraag aan u als ouder

1.Ga naar www.menti.com
2.Vul de code in
3.Beantwoord vraag 1
4.Beantwoord vraag 2

Kan uw puber dit al?
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Puberbrein Steek uw hand op als..

Uw kind vaak handelt vanuit emotie/ impuls

Uw kind het moeilijk vindt om zich aan zijn/ haar 
huiswerkplanning te houden, maar tegelijkertijd wel 

een feestje kan organiseren

De kamer van uw kind vaak een grote rotzooi is

Het lijkt alsof uw kind een like op Instagram meer 
waard vindt dan een goed cijfer

Puberbrein

In ontwikkeling tot 24 jaar

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

Mediadiamant

Mediadiamant

Ontspanning
Contacten 
onderhouden 
(wereldwijd)
Zelfvertrouwen
Zelfontwikkeling

Mediadiamant

Leeftijdsadvies

Toon interesse

Houd er rekening mee 
dat ze dingen zien die 
je niet verwacht

Geef uitleg aan wat ze 
zien
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Mediadiamant Risico’s
Challenges Sexting

Overmatig gamen

Challenges

• Welke challenges kennen jullie?

• Redenen:
- Experimenteren
- Uitdagen
- Groepsdruk/ stoer doen

• Gevaar:
- Risico’s niet goed inschatten
- Op zoek naar een kick (genotcentrum)

UW KIND EN SOCIALE MEDIA

Bron: Onderzoek Seks onder je 25e (2017)

Sexting

Gamen

• Normaal game gedrag

• Problematisch game gedrag
1. Gamen ondanks negatieve gevolgen
2. Gebrek aan controle
3. Verstoorde balans in activiteiten

• Signaleren
- Verlies hobby’s/ activiteiten
- Zelfverzorging
- Negatieve gevoelens ontvluchten  

Een ander perspectief..

• Een kort filmpje (youtube: ‘if book came after games’

• Tips:
- Blijf met je kind in gesprek
- Wees u bewust van uw voorbeeldfunctie
- Stel grenzen
- Informeer uzelf
- Praat met uw kind over problematisch gamen 

en sociale mediagebruik
- Beloon positief gedrag Moti-4
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Noem de risico’s, 
blijf herhalen.

Vraag wat er 
online gebeurt

Iets gebeurd? 
Reageer met begrip!

Veilig

Meldknop.nl

Mediadiamant

Hoe kan ik je helpen …? 

Inzicht in gedrag/tijd.

Is er een probleem? 

Zelfbedachte oplossingen 
werken beter!

Help bij het maken van 
een planning (en zich 
eraan houden).

Android: QualityTime
Iphone: Moment

Praat over media

Toon interesse

Maak duidelijke 
afspraken

Geef het goede 
voorbeeld

Samen Mediadiamant
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Wie kan u hierbij helpen? 

www.cjgalphenaandenrijn.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

Tips en online cursus praten met uw kind

Online melding maken bij de politie

Informatie over gamen en games

www.watspeeltmijnkind.nl

www.mediawijsheid.nl

Bedankt voor uw aandacht!

www.cjghollandsmidden.nl


