
  

     

Tip #1: Ontdek samen wat media te bieden 

hebben 

Kinderen leren immers het meest door dingen samen 

met hun ouders/opvoeders te doen.    

Tip #2 :  Weet welke media geschikt zijn! 

Als je een app kiest, kijk dan of die aansluit bij de 

ontwikkeling en leefwereld van je kind. 

Tip #3: Leg de link tussen de media en de 

werkelijke wereld 

Speel bijvoorbeeld na wat je in media hebt gezien of 

gedaan en maak de ervaring hiermee levensecht. 

Tip #4: Geef zelf het goede voorbeeld 

Kinderen kopiëren het gedrag van hun ouders. Media 

zijn leuk, maar laat zien dat er meer is. 

Mediawijsheid is 'de verzameling 

competenties die je nodig hebt om 

actief en bewust deel te kunnen nemen 

aan de mediasamenleving'. 

Bij mediaopvoeding gaat het er om dat opvoeders 

hun kinderen helpen om: 

� Media zelfstandig, bewust en selectief te 

gebruiken; 

� De informatie die ze tegenkomen in de 

media te begrijpen en kunnen doorzien wat 

waar en onwaar is, wat waardevol is en dat 

ze weten hoe verschillende media invloed 

kunnen uitoefenen. 

Hierbij denkt men vaak aan films, televisie, radio, 

internet, games, apps en mobiele telefonie, maar 

het omgaan met kranten, tijdschriften en boeken 

horen er ook bij. 
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Winnaar van de Media Ukkie Award 

2015! 

 

“Deze app komt over als rustig, 

weldoordacht en optimaal 

aansluitend op de belevingswereld 

van het jonge kind.” 



     

Sites voor meer informatie: 

www.digidreumes.nl   App-besprekingen en 

info voor pedagogisch medewerkers 

www.mediasmarties.nl  Zoek geschikte 

kindermedia 1,5 – 11 jaar  

www.snugger-app.nl  App met geschikte 

kindermedia 2 – 12 jaar 

http://mijnkindonline.nl  Informatie over kind 

en media 0 - 18 jaar 

www.mediaopvoeding.nl  Informatie en 

vraagbaak voor ouders en professionals 

Overige genomineerden Media Ukkie Award: 

Bas op de kinderboerderij – Bereid je voor op 

een bezoek aan de kinderboerderij. 

Roodkapje, een sprookje in 3D – Kies 

steeds een ander pad en daarmee een 

andere uitkomst. 

Dit is Kenny  

Kenny is een vogel die woont in een magische 

koekoeksklok  

www.kenny.nl is een website voor groep 1, 2 

en 3. De site is gerealiseerd in nauwe 

samenwerking tussen ouders, leerkrachten en 

Kennisnet. De site biedt educatief, digitaal 

lesmateriaal, zoals kinderspellen, filmpjes en 

prentenboeken die aansluiten bij de leerdoelen 

van groep 1, 2 en 3. Handig voor op het 

digibord én thuis, maar vooral ook leuk. 

Kenny app.  

Speel samen met Kenny 4 uitdagende spellen. 

Laat kinderen kennismaken met 

schrijfbewegingen, logische reeksen, 

associëren van categorieën en ruimtelijke 

oriëntatie. De app is gratis te downloaden in de 

iTunes store en Google Play.  

 

Media worden veelal als leuk ervaren en 

tablets hebben een magische 

aantrekkingskracht op jonge kinderen 

omdat ze aansluiten bij hun 

ontwikkelingsniveau.  

Ga lekker samen ontdekken, maar bied het 

jonge kind ook ervaringen waarbij het kan 

voelen, bewegen, proeven en ruiken. Deze 

afwisseling zorgt voor een completere 

ontwikkeling.  

Praat vanaf jonge leeftijd over de media en 

ervaringen met media, net zoals je over 

andere dingen uit het dagelijks leven met je 

kinderen praat. Zo krijgt de media inhoud 

context en kunnen kinderen op latere 

leeftijd beter inschatten wat ze wel en niet 

prettig vinden en bewuster keuzes maken in 

hun mediagebruik. Stel gerust een limiet 

aan het gebruik. Buiten spelen met 

vriendjes is ook leuk! 

Bronnen: www.mediaukkies.nl, www.kenny.nl  


