
Hand-out My life online 
Ouderavond Sociale media & internet 

Focus 
• Maak huiswerk aan de keukentafel met zo min mogelijk beeldschermen erbij. 
• Stel bewust telefoon/schermvrije momenten in per dag. 
• Ga in gesprek over het inperken van notificaties van je telefoon, voor minder afleiding. 
• Voor beter concentreren/huiswerk maken: gebruik de Pomodoro-techniek waarbij je 

start met 25 minuten leren en dan 5 minuten pauze. En na 3 of 4 blokken neem je een 
langere pauze van 20 minuten. 

• Koop een papieren agenda voor huiswerk. 
• Koop een wekker voor naast het bed, zodat de telefoon weer beneden kan blijven. 

Communiceren zonder gedoe 
• Stel echte vragen, waarvan je echt het antwoord niet weet. 
• Vraag regelmatig: hoe was het online vandaag? 
• Hoezo? Want? Dus? 
• Door echte vragen te stellen, leren kinderen beter te reflecteren op hun gedrag online. 

Privacy 
Ga als gezin om de tafel en bespreek met elkaar: wat vinden we wel oké om online te 
delen, en wat niet. Voor pubers is het fijn om duidelijkheid te krijgen wat hun ouders 
goed vinden en wat niet. 

Grenzen stellen bij een puber?! 
• Eerst het probleem aankaarten (bijvoorbeeld: je vindt dat je kind te laat nog actief is op 

de telefoon). Zorg dat je echt goede argumenten hebt waarom je het een probleem vindt.  
• Ga om de tafel en bespreek: “Ik vind dat we dat moeten oplossen, heb jij daar een idee 

over?” 
• Plannen maken: hoe kan het anders en bereik je met elkaar het doel. Bij oudere pubers  

moet je onderhandelen. Zet zelf hoog in en laat puber ook wat winst behalen. 
• Spreek af wanneer je dat plan gaat evalueren en bijstellen. 
• Indien je dat wilt: koppel een beloning aan het behaalde doel. 

Verder vind u veel relevante informatie over verschillende thema’s op: 

Media opvoeding 

www.mediawijsheid.nl  Informatie over actualiteiten en thema's, zoals: sexting, 
cyberpesten, gamen, grooming, online privacy en sociale 
media. 

www.mediaopvoeding.nl  Voor vragen en informatie (voor ouders en professionals). 

www.newkidsontheweb.nl  Ervaringen van jongeren en advies over internetopvoeding. 

DNL-theatercollectief www.dnltheatercollectief.nl 06-43027200

http://www.dnltheatercollectief.nl


Veiligheid 

www.meldknop.nl  De eerste stap naar snelle hulp bij internetproblemen, voor 
tieners zelf. Kan ook geïnstalleerd worden als knop in de 
browser: altijd toegang tot betrouwbare hulp. 

Pesten 

www.pestweb.nl Met een webpagina speciaal voor jongeren van 13 t/m 18 
jaar. 

www.i-respect.nl Voor het onderwijs over fatsoenlijk gedrag op internet.  

Seksuele (internet) opvoeding 

www.sense.info Website voor jongeren: Voor al je vragen over seks 

www.helpwanted.nl  Melden online seksueel misbruik 

Tip 

Gamen en autisme Hoe ondersteun je een kind met autisme in het vinden van 
een balans tussen de plezierige wereld van het gamen en 
het oefenen van vaardigheden in de sociale wereld? Boek 
geschreven door Erno Mijland, Herm Kisjes. 

Heb je suggesties of opmerkingen over onze ouderavond/hand-out? Laat het ons 
weten.
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