
  
  

  
  
  
  

 

  

Gezinsgids voor 
digitaal welzijn 

  
  

We hebben een gids samengesteld om productieve 
gesprekken te stimuleren en gewoonten te ontdekken die 

handig zijn voor het hele gezin, zodat je moeilijke 
onderwerpen bespreekbaar kunt maken. 
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ONDERWERP 01 
  

Besluiten wanneer en hoe  
je apparaten gebruikt 

  
Je kunt deze handleiding gebruiken om met je gezin te praten over 

technologie en samen af te spreken wanneer jullie je apparaten uitzetten, 
zodat de tijd die je samen doorbrengt prioriteit krijgt. 
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GESPREKSONDERWERPEN 
  
  

01 Zorgt technologie er wel eens voor dat je er 
niet helemaal bij bent? 

Praat om te beginnen eens over de manier waarop apparaten er soms voor 
kunnen zorgen dat mensen dingen missen die ze belangrijk vinden. Breng een 
moment ter sprake waarop je ‘er niet helemaal bij’ was, omdat je bezig was op 
je telefoon en vraag je kinderen of ze bij anderen (zoals vrienden of familie) 
hebben gezien dat die er niet helemaal bij waren en de mensen om hen heen 
negeerden.  
  
Hebben je kinderen ook wel eens meegemaakt dat ze door technologie 
afgeleid waren op een belangrijk moment? Hoe voelden ze zich daarna? Waren 
ze bezig met een specifieke app of game toen dat gebeurde en zien ze een 
patroon in hun eigen activiteiten? 
  
  
  
  

02 Bepaal de momenten en plekken waarop je 
gefocust wilt zijn. 

Wanneer en waar vindt jouw gezin het belangrijk om gefocust te zijn? Is dat 
tijdens het huiswerk maken? Als jullie tijd samen doorbrengen? Praat over de 
manier waarop je met technologie omgaat op momenten waarop je je aandacht 
bij een specifieke taak wilt houden.  
  
Denk na over hoe deze balans zou voelen, niet alleen voor je kinderen,  
maar voor het hele gezin. Probeer dat concept nu dan ook toe te passen op 
tijden en plekken gedurende de dag.  
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03 Denk na over hoe je dit in de toekomst  
kunt doen. 

Welke wijzigingen zou je doorvoeren om tot een betere balans te komen voor je 
gezin op basis van wat je tot nu toe hebt besproken? Heb je al grenzen 
ingesteld die wel of niet werken? Zijn er momenten op de dag (zoals rond 
etenstijd) waarop het hele gezin alle mobiele apparaten zou willen uitzetten? 
  
  
  

   

            4 



WAAR JE REKENING MEE MOET HOUDEN 
  

  

Werk samen. 
Laat je kinderen meepraten, zodat zij zich ook betrokken voelen bij het 
besluitvormingsproces.  

  

Denk na over je eigen gebruik.  
Inzicht krijgen in je eigen gewoonten is de eerste stap in het doorvoeren 
van veranderingen die positief gedrag kunnen stimuleren.  

  

Geef hun de mogelijkheden. 
Help je kinderen om hun eigen gedrag in de gaten te houden, zodat ze 
kunnen leren hoe ze zelf goede beslissingen kunnen nemen.  

  

“Kinderen hebben vaak niet het overzicht dat 
volwassenen hebben, dus we moeten hen 
helpen hun eigen gevoel voor zelfregulering  
te ontwikkelen.” 

Jason Brand, LCSW 

  

            5 



PROBEER HET ZELF 
 
  

Gezinsbox 

Kies samen met je kinderen bij jullie thuis de 
kamers waarin en tijdstippen waarop jullie 
besluiten geen apparaten te gebruiken. Maak 
daarna een doos of box waar jullie de 
apparaten in kunnen leggen en versier deze 
samen. Bespreek terwijl je de doos maakt 
waar je hem neerzet, wanneer hij wordt 
gebruikt en waarom.  
  
  
Apparaatvrije kamers 

  

  

  

  

  

  

  
Apparaatvrije tijdstippen 
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ONDERWERP 02 
  

Positieve content vinden 
  

Elk gezin heeft een andere definitie van wat 'gezond' of positief is.  
Met de onderstaande gids kun je dit concept toepassen op de 

technologiegewoonten van je gezin. Samen kunnen jullie een mix van 
content en activiteiten bepalen die goed voelt voor jouw gezin. 
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GESPREKSONDERWERPEN 
  
  

01 Ontdek positieve online activiteiten. 

Vraag je kinderen eens wat zij een positieve manier vinden om online tijd door 
te brengen (en waarom ze dat vinden). Je kunt bijvoorbeeld vragen naar 
websites, apps of video's waarvan ze iets hebben geleerd of die hen hebben 
gemotiveerd of geïnspireerd.  
  
  

02 Wat maakt content 'ongezond'? 

Vraag ze daarna wat ze minder positieve online activiteiten vinden (en waarom 
ze dat vinden). Dit is een goed moment om het te hebben over bepaalde 
platforms, apps en websites, maar ook over bepaalde dingen die je daarop of 
daarmee doet. Je kunt even stilstaan bij videocontent: met welk soort video’s 
vinden ze dat ze hun tijd goed besteden, en met welk soort video’s niet?  
  
  

03 Werk samen om tot een balans te komen. 

Vraag je kinderen tot slot waarom ze denken dat het belangrijk is om een balans 
te vinden in hun digitale activiteiten. Als ze vinden dat ze veel tijd doorbrengen 
met content die niet goed voor hen is, brainstorm dan eens over ideeën voor 
soorten content waar ze zich goed bij voelen en help hen prioriteiten te stellen.   
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WAAR JE REKENING MEE MOET HOUDEN 

  
Het gaat om kwantiteit én kwaliteit. 
Het gebruik van digitale apparaten op een meer evenwichtige manier 
heeft net zo goed betrekking op hoe lang je naar een scherm kijkt als op 
hoe je die schermtijd besteedt.  

  

Begin bij jezelf. 
Je kunt zelf in positieve zin een grote rol spelen bij de ontwikkeling van 
gezonde gewoonten bij je kinderen. Denk na over veranderingen in je 
eigen gedrag om zo een beter rolmodel te zijn voor de gewoonten die je 
bij je kinderen wilt terugzien.  

  

Wees flexibel. 
Het kan moeilijker worden om strikte tijdslimieten op te leggen voor 
apparaten naarmate je kinderen ouder worden. Probeer ze te helpen zich 
bewust te worden van hun gewoonten, zodat ze zelf slimme beslissingen 
kunnen nemen. 

  

“In plaats van in brede zin te praten over 
'schermtijd', kun je de activiteiten op het 
apparaat op een meer genuanceerde 
manier bespreken en nagaan of ze 
positief zijn voor hun ontwikkeling, hun 
humeur verbeteren of educatief zijn.” 

Nick Allen, PhD 
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PROBEER HET ZELF 
  
 

Technologie gebruiken om 
iets nieuws te leren 

Daag jezelf elke dag van de week als gezin uit 
om technologie te gebruiken om iets nieuws te 
leren dat je kunt delen. Misschien is het een 
weetje over de aarde, iets opmerkelijks over 
een film die jullie allemaal leuk vinden of 
historische informatie over jullie woonplaats. 
Praat aan het einde van de week over wat jullie 
hebben geleerd en wat jullie het interessantst 
of meest verrassend vonden.  
  
  
Onze weetjes van de week! 
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ONDERWERP 03 

  

Besluiten wanneer  
je kinderen klaar zijn  
voor een apparaat 

  
Het kan lastig zijn om te besluiten wanneer je je kinderen een eigen 

apparaat geeft. Deze gids kan helpen bij het bespreekbaar maken 
van de verantwoordelijkheden die daarbij horen en wat het betekent 

om er klaar voor te zijn. 
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GESPREKSONDERWERPEN 
  
  

01 Inleiding tot smartphones. 

Vraag je kinderen eens waarom ze telefoons belangrijk vinden. Probeer ze meer 
te laten zeggen dan alleen 'omdat iedereen er een heeft' of 'dat hoort 
tegenwoordig gewoon'. Het is de bedoeling dat je erachter komt hoe zij vinden 
dat een telefoon moet worden gebruikt.  
  
  

02 De rol van smartphones in ons dagelijks leven. 

Bespreek met je kinderen hoe zij hun telefoon zouden gebruiken als ze er een 
zouden krijgen. Zijn al die manieren even belangrijk? Zou je die dingen ook 
zonder telefoon kunnen doen? Zou een telefoon helpen echte uitdagingen op 
te lossen waarmee je kinderen te maken krijgen? 
  
  

03 Verwachtingen en verantwoordelijkheden 
beschrijven. 

Vraag je kinderen na te denken over in hoeverre ze klaar zijn voor een mobiele 
telefoon en deel je verwachtingen van wat ze moeten doen om er een te 
krijgen. Deel de realistische kosten van een nieuwe telefoon met je kinderen en 
bespreek wat je zou doen als ze een telefoon kwijtraken of als die kapot gaat. 
Je kunt ook uitleggen hoe een abonnement en in-app-aankopen werken, zodat 
ze begrijpen dat ook digitale acties gevolgen hebben in het echte leven.  
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04 Zijn ze er klaar voor? 

Laat je kinderen tot slot brainstormen over hoe ze kunnen laten zien dat ze klaar 
zijn voor hun eigen telefoon. Hoe willen ze bijvoorbeeld hun eigen schermtijd 
bijhouden? Of op welke manier zijn ze verantwoordelijk voor de app-aankopen 
op hun apparaat? Voor meer informatie over dit aspect kun je ook de 
onderwerpen 'Besluiten wanneer en hoe je apparaten gebruikt' en 'Gezonde 
content vinden' in deze gids lezen. 
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WAAR JE REKENING MEE MOET HOUDEN 
  
  

Elk kind is uniek. 
Er is geen magische leeftijd waarop alle kinderen klaar zijn voor een 
eigen apparaat. Het besluit moet zijn gebaseerd op hoe volwassen ze zijn 
en hoe goed ze kunnen omgaan met de verantwoordelijkheid die bij een 
eigen telefoon hoort.  

  

Praat over verwachtingen. 
Zelfs als je kinderen niet klaar zijn voor een apparaat, kan het nuttig zijn 
met ze te bespreken wat je van ze verwacht als ze er wel een krijgen.  
Zo krijgen ze inzicht in de verantwoordelijkheid die bij een eigen  
telefoon hoort. 

  

Bekijk meer informatie over veilig internetten. 
Ga voor meer informatie over hoe je kinderen kunt leren over online 
veiligheid (zoals wachtwoorden en met wie ze op hun apparaat kunnen 
praten) naar de websites van Be Internet Awesome en ons 
Veiligheidscentrum.  

  
  

“In plaats van te focussen op de technologie, 
kun je met kinderen praten over wat hun 
motivatie is om die technologie te gebruiken  
en wat ze proberen te bereiken.” 

Nick Allen, PhD 
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PROBEER HET ZELF 
  
  

Maak een presentatie 

Als je het bovenstaande gesprek met je kinderen hebt gehad en je ervan 
overtuigd bent dat ze klaar zijn voor een eigen apparaat, kun je ze vragen hun 
argumenten aan je uit te leggen. Ze kunnen dit opschrijven in een brief of 
verslag of zelfs een presentatie geven, net zoals ze op school zouden doen. Ze 
kunnen daarin specifieke voorbeelden geven van hoe ze zouden omgaan met 
situaties waarin ze iets zien dat niet helemaal in de haak is, hoe ze hun apparaat 
op school zouden gebruiken of eventuele andere zorgen bespreken die je hebt. 
Daarna kun je een open en eerlijk gesprek voeren over in hoeverre jij vindt dat 
ze klaar zijn voor hun eigen apparaat.  
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ONDERWERP 04 
  

Social media gebruiken  
op een nuttige en 

verantwoorde manier 
  

Voor tieners zijn social media al snel een van de belangrijkste manieren geworden 
waarop ze met elkaar in contact komen. Daarom besteden ze vaak een groot deel 
van hun schermtijd aan social media. Aan de hand van de volgende gids kun je de 

positieve en negatieve kanten van social media bespreken met je kinderen, zodat je 
samen kunt besluiten hoe je dit het beste in jullie leven kunt inpassen.  
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GESPREKSONDERWERPEN 

  
  

01 Verken de mogelijkheden voor positief gebruik. 

Als je kinderen al social media gebruiken, kun je ze vragen hoe ze social media 
gebruiken om echte, positieve connecties te leggen. Deel je eigen ervaringen. 
Welke voordelen heb je ondervonden van het gebruik van social media?  
  
  

02 Deel je zorgen. 

Wat beschouwen je kinderen als enkele negatieve kanten van social media? 
Hebben ze iemand wel eens social media zien of horen gebruiken op een 
manier waarop iemand anders werd gekwetst of hebben ze gezien of gehoord 
dat iemand werd gepest? Deel ook hier weer je eigen ervaringen. Praat ook 
over  
de 'angst om iets te missen' (FOMO, fear of missing out) waarvoor social media 
kunnen zorgen en hoe zowel kinderen als volwassenen dat gevoel  
kunnen hebben. 
  
  

03 Brainstorm over manieren om je offline 
verbonden te voelen. 

Tot slot, als je kinderen er klaar voor zijn om social media te gebruiken of dat al 
doen, kun je het met hen hebben over hoe te weten dat het tijd is om even 
pauze te nemen. Probeer alternatieve manieren te verkennen waarop ze op die 
momenten contact kunnen houden met hun vrienden. 
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WAAR JE REKENING MEE MOET HOUDEN 
  

  

Socialmediagebruik is een verantwoordelijkheid. 
Net als bij een eigen apparaat is niet elk kind klaar voor het gebruik van 
social media. Besluit daarover op basis van hoe je kind omgaat met de 
verantwoordelijkheid en complexiteit die horen bij het gebruik van  
social media.  

  

Denk aan leeftijdseisen. 
De meeste platforms hebben leeftijdseisen (over het algemeen minimaal 
13 jaar), maar in sommige gevallen kunnen leeftijdsgenoten toegang 
hebben tot social media via hun ouders, oudere broers of zussen of 
iemand anders. 

  

Vind een positieve manier om social media  
te gebruiken. 
Je kunt social media op verschillende manieren gebruiken. Help je 
kinderen een manier te kiezen die positief is voor henzelf en voor hun 
relatie met anderen. 
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Bekijk meer informatie over veilig internetten. 
Ga voor meer informatie over hoe je kinderen kunt leren over online 
veiligheid (zoals wachtwoorden en met wie ze wat kunnen delen) en 
cyberpesten naar de websites van Be Internet Awesome en ons 
Veiligheidscentrum. 

“Actieve begeleiding is van essentieel belang 
voor kinderen in het digitale tijdperk. Het doel is 
om kinderen te leren op een goede manier te 
handelen, niet om hen te 'betrappen' wanneer 
ze iets verkeerds doen.” 

Devorah Heitner, PhD 
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PROBEER HET ZELF 
  
  

Gebruik social media samen 

Maak samen met je kinderen een lijst van vijf tot 
tien positieve dingen die je kinderen met social 
media kunnen doen. Dit kan bijvoorbeeld iets zijn 
over hoe ze pesten kunnen voorkomen, een leuk 
bericht sturen naar een familielid, of iets simpels 
als de foto van een vriend liken. Als ze klaar zijn 
om social media te gaan gebruiken, kun je ze 
laten oefenen door items op die lijst af te vinken. 

  
  
  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

  

  
  
   

            20 



ONDERWERP 05 
  

Gamen tot een  
positieve ervaring maken 

  
Online gamen is een van de populairste manieren van spelen 
geworden voor kinderen, maar het kan ook zorgen opleveren 
voor ouders of een bron van spanning zijn binnen het gezin. 

De volgende gids kan jou en je kinderen helpen positieve 
manieren te vinden om te gamen.   
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GESPREKSONDERWERPEN 
  
  

01 Ontdek de goede dingen van gamen. 

Laat je kinderen praten over de gezonde aspecten van de games die ze spelen. 
Vraag bijvoorbeeld naar specifieke elementen die je vaak tegenkomt in spellen, 
zoals nieuwe informatie ontdekken, samenwerking en strategie. Als je zelf ook 
wel eens gamet, kun je het ook hebben over specifieke aspecten van games die 
jij als positief beschouwt.  
  
  

02 Wat zijn de minder goede dingen van games? 

Vraag ze nu of er ook momenten zijn waarop ze zich slecht voelen door een 
spel of waarop een game voor problemen met familie of vrienden zorgt. Zijn ze 
tijdens het spelen wel eens geconfronteerd met pesten of dreigend 
taalgebruik? Dit is ook een goed moment om te praten over of ze zich 
buitengesloten voelen als ze een bepaalde game niet spelen en of ze moeten 
uitloggen voordat ze een level hebben uitgespeeld.  
  
  

03 Brainstorm over positieve manieren  
om te gamen. 

Praat over manieren waarop gamen goed kan zijn voor je kind als dat op een 
evenwichtige manier wordt gedaan. Misschien kan je kind door te gamen beter 
worden in een sport omdat het de strategie ervan beter begrijpt. Misschien kan 
gamen helpen bij oog-handcoördinatie of reflexen. Of misschien kan het als 
inspiratie dienen voor een offline activiteit met vrienden. 
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WAAR JE REKENING MEE MOET HOUDEN 
  

  

Speel games samen. 
Je hebt verschillende soorten games, waarbij sommige positiever zijn 
dan andere. Probeer eens als gezin samen te gamen, zodat je meer 
inzicht krijgt in de nuances van de games die je kinderen spelen. 

  

Krijg inzicht in online games. 
Veel games kunnen nu worden gespeeld tegen andere mensen 
(waaronder onbekenden). Overweeg hierbij hoe volwassen je kinderen 
zijn en of ze kunnen beoordelen met wie ze wel en niet kunnen spelen. 

  

Bekijk meer informatie over veilig internetten. 
Ga voor meer informatie over hoe je kinderen kunt leren over online 
veiligheid (wachtwoorden en met wie ze gamen) en cyberpesten naar de 
websites van Be Internet Awesome en ons Veiligheidscentrum. 

  

“Als je kind een game speelt of online ergens 
mee bezig is, doe dat dan eens samen. Wat kun 
je samen met je kind leren?” 

Natasha Bhuyan, MD 
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PROBEER HET ZELF 
 
  

Game-avond met het  
hele gezin 

Plan eens een spelletjesavond met het hele gezin  
en probeer samen verschillende soorten games 
uit. Op sommige avonden kun je digitale games 
spelen (kies dan iets wat het hele gezin leuk vindt) 
en andere avonden kun je niet-digitale spellen 
spelen (zoals een bordspel, voetballen op straat 
of gewoon een potje kaarten). 
  
  
  
Digitale spellen 

  

  

  

  

  

  

Niet-digitale spellen 
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ONDERWERP 06 
  

De balans vinden tussen 
offline en online activiteiten 

  
Soms is het moeilijk voor kinderen om de spanning van de digitale 
wereld in te ruilen voor ervaringen in de echte wereld. Aan de hand 
van deze gids kunnen jij en je kinderen praten over hoe waardevol 
het is een balans te vinden, zodat ze zich ook goed voelen als ze zo 

af en toe eens geen digitaal apparaat gebruiken. 
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GESPREKSONDERWERPEN 
  
  

01 Het beste aan online zijn. 

Vraag je kinderen eens waarom ze digitale apparaten gebruiken en wat ze 
ermee doen. Wat vinden ze goed aan de manier waarop ze ze gebruiken?  
Zorg ervoor dat je praat over de dingen die kinderen vaak doen, zoals video's 
streamen of gamen. 
  
  

02 Het beste aan offline zijn. 

Praat nu met ze over de offline activiteiten die je kinderen graag doen.  
Wat vinden ze leuk aan deze activiteiten? Waarin verschillen ze van wat ze 
online doen? Wat voor gevoel geven deze activiteiten hen in vergelijking met 
online activiteiten? 
  
  

03 Mis je iets? 

Bespreek met je kinderen of ze soms het gevoel hebben dat hun digitale 
activiteiten ervoor zorgen dat ze offline minder dingen doen of leuk vinden.  
Als dat zo is, vraag dan hoe ze zich daardoor voelen en waarom ze zich zo 
voelen. Draai het dan eens om: zorgen offline activiteiten er ook wel voor dat ze 
minder digitaal bezig zijn? Het is altijd nuttig om te vragen hoe ze zich daardoor 
voelen en waarom.   
  
  

04 Zoek een mix die werkt. 

Brainstorm tot slot eens over manieren waarop ze de dingen die ze leuk vinden 
(zowel offline als online) vaker kunnen doen, zonder dat ze het gevoel krijgen 
dat ze iets missen.  
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WAAR JE REKENING MEE MOET HOUDEN 
  

  

Probeer te achterhalen wat werkt voor jouw gezin. 
Deze balans verschilt per gezin, dus bepaal samen  
wat jullie daaronder verstaan. 

  

Denk na over je eigen gewoonten. 
Denk wanneer je met je kinderen praat ook na over hoe je zelf online en 
offline activiteiten combineert. Zijn er dingen die je kunt doen om het 
goede voorbeeld te geven voor de gewoonten waarvan je hoopt dat je 
kinderen die ontwikkelen? 

  

Offline en online activiteiten gaan soms ook goed samen. 
Denk na over hoe de offline en de online wereld in elkaar overlopen.  
Je kunt bijvoorbeeld je Maps-app gebruiken om nieuwe plekken te 
ontdekken, of je kunt een zoekmachine gebruiken om een recept  
te zoeken dat jullie samen gaan bereiden. 

  
  

“In plaats van tijd die wordt besteed aan 
technologie in een negatief daglicht te 
stellen, moeten we als ouders en digitale 
begeleiders positieve, niet-digitale 
ervaringen ontwikkelen voor kinderen.” 

Natasha Bhuyan, MD 
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PROBEER HET ZELF 
 
  

Maak een lijst met dingen die 
je offline wilt doen 

Bedenk samen een lijst met vijf offline activiteiten 
die je gezin al graag doet of die jullie willen 
proberen. Bespreek wat jullie leuk vinden aan deze 
activiteiten en hoe ze zowel lijken op dingen die 
jullie allemaal online leuk vinden om te doen als 
hoe ze daarvan verschillen. Hang deze lijst op de 
koelkast of een andere gemakkelijke plek in huis 
en werk de lijst af. 
  
  
  

Onze offline activiteiten 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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