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Hilversum, 26-03-2015 – Ouders komen steeds vaker in een spagaat door de toename
van het mediagebruik van hun kinderen. Aan de ene kant staan ze hun kinderen
steeds vaker en langer toe om met tablets en computers te spelen, zelfs tot in de
slaapkamer. Aan de andere kant zijn ouders er ook van overtuigd dat media geen
‘must’ voor hun kinderen zijn en vinden ze dat kinderen beter iets anders kunnen
doen dan met media bezig te zijn. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Iene Miene
Media van het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van Mediawijzer.net onder
ruim 1000 ouders van kinderen van 1 t/m 8 jaar. Mediawijzer.net roept ouders
tijdens de Media Ukkie Dagen op om bewust te kiezen voor zowel kwaliteit van
media als voor voldoende ‘offline’ speeltijd.
Cijfers mediagebruik jonge kinderen
•
Jonge kinderen besteden steeds meer tijd aan schermmedia als tablets en smartphones. Zo
besteden kinderen van 1-4 jaar dagelijks tweeëneenhalf keer zo veel tijd (34 minuten) aan een
tablet dan in 2012 (12 minuten). Kinderen van 5-8 jaar maken met 15 minuten per dag
tweeëneenhalf keer zo lang gebruik van een smartphone dan in 2012 (6 minuten). De televisie
neemt anno 2015 in de wereld van jonge kinderen nog steeds de meest prominente plaats in (1-4
jaar: 46 minuten per dag, 5-8 jaar: 53 minuten per dag).
•
51% vindt dat ‘gewoon speelgoed’ beter is voor kinderen (slechts 6% is het hier niet mee
eens) en 48% van de ouders vindt dat kinderen beter iets anders kunnen doen dan media
gebruiken (slechts 8% is het hier niet mee eens).
•

De top-3 vragen waar ouders mee zitten in de mediaopvoeding zijn:

1.

Hoe garandeer ik de veiligheid van mijn kind online?

2.

Hoe kan ik bepalen of een website, app of spelletje goed is voor mijn kind?

3.

Wat is voor mijn kind een normale tijd om per dag gebruiken te maken van digitale media?

Media in de slaapkamer
Uit het onderzoek blijkt verder dat media steeds verder doordringen in de slaapkamers van jonge
kinderen. De televisie (12%), de tablet (6%) en de spelcomputer (6%) zijn met een opmars bezig in
vergelijking met afgelopen jaren. ‘Gewone’ kinderboekjes zijn nog altijd dominant aanwezig in de
slaapkamer (87% heeft minstens een boekje op de slaapkamer). De toename van smart-media
lijkt vooral toe te schrijven aan de groep jonge kinderen van 1-4 jaar. Onderzoeker prof. dr. Peter
Nikken van het NJI zegt hierover: “Veel ouders maken zelf regelmatig gebruik van schermen: op
het werk, thuis en onderweg. Kinderen krijgen daardoor een belangrijk voorbeeld over hoe
belangrijk media zijn. Voor hen is het dus steeds gewoner dat ze zelf ook media gebruiken op
allerlei momenten van de dag en op allerlei plekken. Het is goed om ouders erop te wijzen dat zij
voor een goede balans van activiteiten moeten zorgen: naast media moet er ook voldoende tijd
zijn voor slapen, vrij spelen en met elkaar praten en lachen.”
Ouders in spagaat: kiezen voor kwaliteit
Mary Berkhout van Mediawijzer.net wijst ouders op tegenstelling uit het onderzoek. Berkhout:
“De toename van media in de wereld van jonge kinderen kun je goed begeleiden door bewust te

kiezen voor kwaliteit van media. Dat betekent voldoende balans in het mediagebruik en kiezen
voor kwalitatief goede content als games, apps en YouTube-filmpjes.” Bovendien zijn
schermmedia niet zonder meer voor de allerjongsten geschikt. Berkhout: “De laatste
wetenschappelijke inzichten duiden erop dat schermgebruik door kinderen onder 2 jaar meestal
niet bijdraagt aan hun ontwikkeling. Een blokkendoos is hiervoor veel waardevoller.”
Media Ukkie Dagen
Het onderzoek Iene Miene Media, dat is uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut in
opdracht van Mediawijzer.net, is vandaag tijdens de aftrap van de Media Ukkie Dagen
gepubliceerd. Deze jaarlijkse campagne ondersteunt opvoeders en professionals bij de
mediaopvoeding van kinderen van 0 t/m 6 jaar. Tijdens de Media Ukkie Dagen organiseren
bibliotheken, Centra voor Jeugd & Gezin en vele partners van Mediawijzer.net activiteiten voor
ouders en opvoeders rondom mediaopvoeding. Centraal staat de vraag hoe opvoeders een
bewuste keuze maken voor kwaliteit van media. De Media Ukkie Dagen 2015 vinden plaats van 26
maart t/m 2 april. www.mediaukkies.nl
Media Ukkie Award
Op 2 april aanstaande reikt Mediawijzer.net de Media Ukkie Award uit aan de beste Nederlandse
app voor peuters en kleuters. Door de ontwikkeling van het touchscreen en apps spelen
tegenwoordig ook de allerjongsten met media. Jaarlijks komen er veel verschillende apps uit die
de zintuigen van de ukkies op een leuke manier kunnen prikkelen. Er zijn wel voorwaarden waar
apps aan moeten voldoen om optimaal aan te sluiten op de ontwikkeling van jonge kinderen.
Welke apps zijn daadwerkelijk leuk, leerzaam en goed in te zetten bij mediaopvoeding? De
winnaar van de Media Ukkie Award wordt dit jaar bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de
Kinder Media Awards 2015, dé prijzen voor de beste digitale toepassingen voor kinderen.

