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Mediabeleid Ska kinderopvang 
01-03-2021 
 
Beschrijving van de wijze waarop mediagebruik wordt ingezet op het kinderdagverblijf, de 
speelleergroep en de buitenschoolse opvang. 
 
De wereld verandert, en wij veranderen mee. Mediagebruik speelt een steeds grotere rol in de levens en 
opvoeding van kinderen. Dat betekent dat we kinderen voorbereiden op de wereld die gaat komen. Zo 
zetten we in op de ontwikkeling van 21 -eeuwse vaardigheden. Daarom bieden we kinderen activiteiten die 
helpen bij creatief denken, creëren we probleempjes om samen op te lossen en oefenen we met 
media(wijsheid). Maar we besteden ook aandacht aan vragen als: “Hoe lang mogen kinderen gebruik 
maken van media, welke apps en sites mogen ze bezoeken, en voor welke leeftijd zijn welke media 
geschikt?“. Bij Ska vinden wij het belangrijk dat kinderen hierin goed worden begeleid. We laten kinderen 
ervaren om nieuwe technologie te gebruiken, maar ook leren we ze er wijs mee om te gaan en de risico’s in 
te schatten. Wij handelen bij Ska naar de wetenschappelijke kaders en gezondheidsrichtlijnen t.a.v. gebruik 
van media op de groep. Zo waarborgen we dat wanneer kinderen media gebruiken bij ska dit op een 
gezonde en verantwoorde wijze is.  
 
21 -eeuwse vaardigheden 
21 -eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben in de 
samenleving van de toekomst. Deze vaardigheden zijn niet nieuw, maar helpen kinderen om hun weg te 
vinden in de steeds meer digitale wereld. Dit zijn vaardigheden zoals; mediawijsheid, probleem oplossend 
denken, samenwerken, kritisch denken en ict-basisvaardigheden. Het is een hele lijst van vaardigheden 
waar kinderen nu en in de toekomst steeds meer mee te maken zullen krijgen. Daarom vinden wij het 
belangrijk dat we als kinderopvangorganisatie, kinderen helpen deze vaardigheden te ontwikkelen. 
 
Leeswijzer en doel mediabeleid  
In dit mediabeleid wordt het kader geschetst waarbinnen we bij Ska kinderopvang omgaan met het media 
gebruik. Wij staan voor gezond mediagebruik. Dat betekent dat we ervoor kiezen om kinderen kennis te 
laten maken met technologie voor de toekomst, maar tegelijkertijd hier ook in willen doseren en de 
(digitale) veiligheid voor kinderen willen waarborgen.  
 
Visie op mediagebruik op het kinderdagverblijf, de speelleergroep en de buitenschoolse opvang. 
 
Onderzoek 
In 2014 is er onderzoek gedaan door Sardes, het Nji en www.Mediawijzer.nl. Uit deze onderzoeken is 
gebleken dat de basis voor de hersenontwikkeling op jonge leeftijd wordt gelegd door zintuiglijke 
ervaringen in de echte wereld, via beweging, kijken, luisteren en menselijke interactie. 
Het in 2020 verschenen onderzoek IeneMiene Media, heeft een monitor onder ouders uitgevoerd voor 
Medianet.nl over mediagebruik bij jonge kinderen.  Hierin komt onder meer naar voren dat veel 
mediagebruik op jonge leeftijd negatief kan uitpakken voor de gezondheid van kinderen. Overgewicht, te 
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weinig beweging en oogproblemen zijn enkele voorbeelden. Daarnaast geeft dit onderzoek aan dat de inzet 
van media ook positieve uitwerkingen heeft op kinderen. De inzet van educatieve spelletjes en verhaaltjes 
onder begeleiding van een volwassenen is goed voor de ontwikkeling van taal en sociale interactie. 
 
We weten uit hersenonderzoek dat beeldschermmedia, met alle snelle prikkels, vooral de 
rechterhersenhelft aanspreken: visuele prikkels, ruimtelijke interpretaties en emoties.  Jonge kinderen 
functioneren vooral vanuit die rechterhersenhelft. Hierdoor ervaren hun hersens een sterke 
beloningsprikkel als ze met een tablet mogen spelen. Dat voelt zo prettig, dat het kind nergens anders meer 
aandacht voor heeft. Maar kinderen hebben er op deze leeftijd alleen wat aan als die prettige ervaring 
verbonden wordt met activiteit in de meer rationele linker hersenhelft. Dat kan worden bevorderd door 
taalgebruik, door woorden te geven aan hun ervaringen. (oa Prof. Dr. Sieneke Goorhuis Brouwer en Peter 
Nikken tijdens de Expertmeeting Media Ukkies op 17 februari 2014). 
 
Mediadiamant 
Wij baseren ons in het  mediabeleid op de richtlijnen van de mediadiamant, van Stichting Mediawijsheid.  
Het uitgangspunt hierin is dat  je altijd met 5 aspecten rekening houdt.  Het gaat om Plezier, Inhoud, 
Samen, Veilig en Balans. 
 

 
Bron: www.mediawijsheid.nl/mediadiamant.  
 
 
Uitgangspunten Ska kinderopvang bij media gebruik 
We hebben 9 uitgangspunten geformuleerd die het kader schetsen waarbinnen we media aanbieden. 

1. Kinderen krijgen de mogelijkheid om de digitale wereld te ontdekken op een bewuste wijze. 
2. Media inzetten als middel en met een duidelijk doel, met de focus op creëren i.p.v. consumeren. 
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3. Media zijn ondersteunend  bij spelactiviteiten, geen vervanging. 
4. Media zijn van goede kwaliteit en sluiten aan bij de ontwikkeling van kinderen. 
5. Kinderen gebruiken media altijd onder begeleiding of samen met onze pedagogisch medewerkers. 
6. We doseren het digitale aanbod aan kinderen. 
7. We zoeken afstemming met ouders en kinderen. 
8. Wanneer kinderen op de groep met media in contact komen gebeurt dit veilig.  
9. Pedagogisch medewerkers en ouders realiseren zich dat zij een voorbeeld zijn voor kinderen. 

 
Kinderdagverblijf en speelleergroepen (0-4 jaar) 
Op het kinderdagverblijf betekent veiligheid  dat wij de jongste kinderen van 0-2 jaar geen digitale media 
aanbieden. Baby’s van 0 tot 2 jaar leren nog niet via digitale middelen. De “hardware” van hun hersens is 
daar nog niet aan toe. Dat bevestigen Nederlandse wetenschappers in de whitepaper Ukkies, hun brein & 
mediaopvoeding. Baby’s ontwikkelen hun brein door ervaringen op te doen in de 3D-wereld, iets wat een 
plat scherm niet kan bieden. Wel laten we ze ervaringen opdoen met uitdagende speelmaterialen en 
activiteiten. Het is belangrijk dat kinderen hun zintuigen ontwikkelen. Voelen, sabbelen, proeven; baby’s 
ontdekken de wereld fysiek met hun hele lijfje.  
 
Beeldschermmedia kunnen vanaf 2 jaar natuurlijk wel gewoon heel leuk zijn. Met name als een kind samen 
met een volwassene gebruik maakt van media. Hierbij staat het plezier dus voorop, wat onmiddellijk 
verbonden is met de interactie tussen de volwassene en het kind. Vooral het gebruik van taal door de 
volwassene is hierbij essentieel: zonder de begeleiding met taal hebben media ook op deze leeftijd geen 
enkele meerwaarde. 
 
Dus begeleiden we kinderen vanaf 2 jaar bij het gebruik van media, dit is altijd ondersteunend of onderdeel 
van een activiteit. Denk hierbij aan een luisterverhaal, naar een liedje luisteren en lekker dansen of samen 
een educatief spelletje spelen. Daarbij wordt aangesloten op de thema’s en onderwerpen op de groep. 
Hierdoor wordt de inzet van een digitaal prentenboek of educatieve  apps een verrijking van een activiteit 
en een aanvulling op spelen en bewegen.  Om dit veilig te laten plaatsvinden, gebeurt dit mediagebruik 
altijd samen met de pedagogisch medewerker. Daarnaast houden wij ons aan de gestelde richtlijnen van de 
kijkwijzer.  Bron: https://www.kijkwijzer.nl/pegi 
 
Bso  (4-9 jaar) 
Op de bso krijgen kinderen hoe ouder ze worden steeds meer  ruimte om met media te werken. Dit doen 
we met de jongere kinderen 4 t/m 7 jaar altijd in groepsverband. Wij gaan graag actief en creatief aan de 
slag met media. Het wordt ingezet om een activiteit te ondersteunen of informatie te geven. Denk hierbij 
aan “how to” filmpjes, creatieve apps om te bouwen, tekenen of digitale muziek maken. Daarnaast zijn er 
workshops waarbij we vlogs en video’s maken, waarin we aandacht besteden aan mediawijsheid. 
 
Het aanbod in de digitale wereld is groot, wij maken als kinderopvang een bewuste keuzes in wat wij 
digitaal aanbieden. Op het internet kunnen kinderen op materiaal stuiten wat ongepast is qua leeftijd. Bij 
Ska kinderopvang doen wij er zo veel mogelijk aan om dit te voorkomen. Samen gamen en media gebruiken 
is hierbij van groot belang en wij geven aandacht aan onderwerpen als cyberpesten en mediawijsheid. 
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Vakantie 
Op de bso krijgen kinderen veel indrukken te verwerken en oefenen ze met sociale interacties wat veel 
energie kost. Wij zien dat sommige kinderen de behoefte hebben van een kleine pauze van al deze 
indrukken. Zeker in de vakanties wanneer kinderen een hele dag op de bso zijn, is dit merkbaar. 
Na de lunch bieden we deze “rust” momenten op verschillende wijze aan. Zo kan er even gelezen worden 
in de leeshoek in boeken of tijdschriften, aan tafel met een tekening, of met het gebruik van media door 
het tonen van een film. Dit zijn verschillende manieren waarop kinderen zich weer kunnen opladen voor 
een middag vol spelplezier en activiteiten. Wij houden bij het inzetten van een filmpje een beperkte duur 
aan, waarbij goed wordt gekeken naar de dynamiek en welbevinden van de groep. En houden de behoeften 
van individuele kinderen daarbij goed in de gaten.  De medewerkers hebben alle kinderen steeds goed in 
zicht. 
 
Tienergroepen  (10 +) 
Voor de oudere kinderen op de bso zijn de (sociale) media niet meer weg te denken. Het gebruik van media 
is leuk. Als je een game speelt of je gebruikt een creatieve app leer je daar veel van; samenwerken, 
reactievermogen, geduld en bijvoorbeeld Engels. Kinderen van deze leeftijd willen internet niet alleen meer 
gebruiken voor spelletjes. Ze willen muziek luisteren of video’s bekijken, iets opzoeken voor hun werkstuk 
of ze zoeken online naar leuke activiteiten. Ska wil media niet alleen maar inzetten als vermaak, maar ook 
media aanbieden die wat vragen van hun denkvermogen, creativiteit en vindingrijkheid. Denk hierbij aan 
instructievideo’s voor een activiteit of leren om een app te ontwikkelen.  
 
We werken volgens de volgende uitgangspunten omtrent het media aanbod bso:  
 

1. Regelmatig staat er een thema centraal omtrent mediagebruik, welke ook in de activiteiten wordt 
meegenomen. 

2. Op de computers en tablets van ska die de kinderen mogen gebruiken is een filter geïnstalleerd ter 
bevordering van veilig mediagebruik. Met hierin door ons goedgekeurde apps en spelletjes die 
kunnen worden gespeeld in een veilige digitale omgeving.  

3. De kinderen mogen per dag een beperkte tijd beeldschermtijd op de bso. Wij vinden het belangrijk 
dat er een goede balans is, zodat een kind niet alleen maar achter een beeldscherm zit maar 
bijvoorbeeld ook kan buitenspelen, sporten, koken en toneelspelen. Tijdens vakanties en 
studiedagen kan die tijd wat langer zijn dan in schoolweken. De medewerker kijkt goed naar het 
welbevinden van ieder kind en de groep als geheel. 

4. Tijdens activiteiten wordt het gebruik van multimedia functioneel ingezet ter ondersteuning van de 
activiteit en/of ter bevordering van de 21e eeuwse vaardigheden.  
Om een activiteit volledig uit te kunnen voeren, kan het noodzakelijk zijn om gedurende een 
langere periode gebruik te maken van een device (computer, laptop, tablet, smartphone, game, tv, 
camera, etc). Het kan voorkomen dat de "schermtijd" van ieder kind voor zich komt te vervallen 
indien er tijdens een activiteit al een device of multimedia is ingezet.   
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5. Op de tienergroepen hebben wij ruimte om huiswerk te maken. Wanneer er een computer 

aanwezig is mag deze daarvoor gebruikt worden. Het gebruik hiervan heeft voorrang op het 
gebruik van de computer voor spelletjes.  
De computers waar kinderen gebruik van kunnen maken staan op de groep. Zo is er altijd toezicht 
op het mediagebruik van kinderen. Bij de computers hangen regels hoe veilig om te gaan met 
computers op de bso.  

6. Met sociale media kun je vrienden maken en vriendschappen onderhouden. Maar er kunnen via 
sociale media ongewenste situaties ontstaan zoals pesten of inbreuk op privacy. Op de bso 
gebruiken we op ska apparaten daarom geen sociale media.  

7. Eigen gebruik telefoon/tablet.  
Kinderen van 4 t/m 7 jaar mogen niet op hun eigen telefoon of tablet op de bso.  
Vanaf 8 jaar mogen kinderen met toestemming van ouders en pedagogisch medewerkers gebruik 
maken van hun eigen mobiele telefoon of tablet op de bso.  
 

Tot slot 
De eerste stap tot mediaopvoeding is bewustwording door volwassenen, professionals en ouders. Het 
beleid vormt de basis waarin afspraken over media gebruik worden vastgelegd. In de komende jaren zal dit 
beleid verder worden ontwikkeld en vormgegeven. In 2021 wordt een werkgroep gevormd, die onderdelen 
(o.a  technische mogelijkheden, sociale veiligheid, handvatten en tips voor goede media en activiteiten) 
verder uitwerkt. De project groep wordt geleid door Team pedagogiek.  De input van ouders , kinderen en 
professionals  zal hierin worden meegenomen.  Ook de technische (on)mogelijkheden worden  hierin 
meegenomen. 
 
Het zal een steeds in beweging blijven, gezien de snelle ontwikkelingen op dit vlak. Ska gelooft in omarmen 
van de mogelijkheden, maar bewaakt ook de veilige ontwikkeling van kinderen. 

Tim van der Harst, pedagogisch coach  
Joke Spruit, manager pedagogiek. 
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Bijlagen 
Hieronder vind je ook de tips per leeftijdsgroep. 

• baby’s, peuters en kleuters van 0 t/m 5 jaar; 
• basisschoolkinderen van 6 t/m 8 jaar; 
• basisschoolkinderen van 9 t/m 12 jaar 

Websites  
• www.mediaukkies.nl  (zie ook inf. over de Media Ukkie Award – prijs voor de beste kinderapp) 
 • www.digidreumes.nl  (app-besprekingen en info voor pedagogisch medewerkers)  
• www.mediawijsheid.nl (wegwijzer in veilig en slim gebruik van digitale media) 
• www.mediaopvoeding.nl  (informatie en vraagbaak voor ouders en professionals) 
 
Bronnen: 

• Witboek mediagebruik; ook een taak voor de kinderopvang. (Digidreumessen) 
• Boink heeft in 2016 een factsheet uitgegeven over mediaopvoeding in de kinderopvang. 

 

 


