
Stichting Vobis organiseert
voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen over

MEDIAWIJSHEID &
MEDIAOPVOEDING

De gevaren, risico’s en gevolgen van internet
en (sociale) media leren kennen

‘hoeveel tijd mag mijn kind aan media 
besteden en hoe reguleer ik dat als ouder?



Aandacht voor media hoort bij de dagelijkse opvoeding van kinderen. 
Met mediaopvoeding leren kinderen om bewust, veilig en gezond om te 
gaan met media, zoals apps, websites, games, tv en films. Mediaopvoeding 
is een taak van ouders/verzorgers om kinderen verstandig te laten 
omgaan met media. Kinderen worden bijvoorbeeld online gepest, online 
(seksueel) geïntimideerd, gamen te lang en te veel of kunnen nepnieuws 
niet onderscheiden van echt nieuws.

Het is daarom van groot belang dat je als ouder/verzorger je kind goed 
begeleidt bij mediagebruik. Ouders/verzorgers moeten dan zelf ook 
voldoende mediawijs zijn om hun kind(eren) te kunnen begeleiden.
 
Doelgroep: 
Ouders/verzorgers, in het bijzonder uit de migrantengemeenschap

Wat is ons doel:
• Bewust maken van het belang van mediaopvoeding en de rol van de 

ouders/verzorgers hierin om kinderen verstandig, kritisch en bewust 
te leren omgaan met digitale media. 

• Handvatten, tips en tools aanreiken die ouders/verzorgers kunnen 
ondersteunen bij de sturing en coaching van hun kind(eren) om een 
gezond en veilig digitaal mediagebruik.

‘hoe kan ik 
mijn kind goed 
begeleiden bij 
mediagebruik?’



Onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten/trainingen
worden besproken:
 
Welke invloed heeft de opvatting van de opvoeder op de 
Mediaopvoeding?

1. Wat zijn de gevaren van media?  

2. Zien kinderen de gevaren van media? 

3. Hoe streng moet een ouder zijn? 

4. Maak je duidelijke regels en afspraken? 

5. Inzien wat de gevolgen zijn van het delen van persoonlijke 
Informatie over jezelf of anderen 

6. Online pesten 

7. Wat is grooming? 

8. Loverboys 

9. Sexting en exposing 

10. Seksueel overschrijdend gedrag

4 bijeenkomsten per groep &
8 deelnemers per groep

(verplichte deelname aan alle 4 bijeenkomsten)

Start: Mei 2022
Dag/tijd: Dinsdag 18.00–20.00 u / Vrijdag 13.00–15.00 u

Locatie: wijken Moerwijk en / of Bouwlust

DEELNAME IS GRATIS



INFORMATIE EN AANMELDEN

Stichting Vobis
Mail:  info@stichtingvobis.nl
Whatsapp: 06-28479849
Facebook: www.facebook.com/stichtingvobis
LinkedIn: www.linkedin.com/in/stichting-vobis
Website: www.stichtingvobis.nl

Financieel mogelijk 
gemaakt door

Media zijn overal. En hun impact op ons 
dagelijkse leven wordt steeds groter.
Computers, tablets, smartphones en televisie zijn niet meer weg te denken 
uit het dagelijks leven. Digitale media zijn leuk en leerzaam maar er zijn 
ook risico’s. Hoe zorg je ervoor dat het veilig is en gezond en gezellig 
blijft? En welke rol heb je hierin als ouder/verzorger?

Mediaopvoeding vraagt om een actieve houding van ouders: meekijken, 
praten en uitleg geven, samen afspraken maken, weten wat je kind met 
media doet en ingrijpen op het moment dat er iets mis gaat.

Maak jezelf mediawijzer en daarmee
weerbaarder en digitaal vaardiger!

‘hoe weet ik 
als ouder wat 

geschikte media 
zijn?’


