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  De pluspunten van schermpjes 
• Spelletjes en games stimuleren verschillende 

zintuigen 
• Ze stimuleren creativiteit en het oplossend 

denkvermogen 
• Met spelletjes trainen kinderen hun 

frustratietolerantie en doorzettingsvermogen 
• Games maar ook filmpjes zijn goed voor hun 

taalontwikkeling (Engels!) 
• De verschillende media verrijken onze 

leefwereld 
• Ze bieden ontspanning in een toch al drukke 

wereld 
• Games kunnen zorgen voor sociale contacten 

Allemaal vaardigheden die in deze tijd nodig 
zijn! Zie ook op YouTube: If books came after 
games 
 
 

 

Maak (samen) afspraken over: 
• Wat past bij je kind 
• Wat je kind doet op het scherm 
• Waar en wanneer je kind het scherm 

gebruikt.   
• Alleen of samen op een scherm zitten 
• Welke effecten het op het kind heeft 
• Hoeveelheid tijd achter scherm en let 

daarbij op houding en de 20-20-2 regel om 
je ogen gezond te houden (voor elke 20 
minuten dichtbij kijken, 20 seconden ver 
weg kijken, 2 uur per dag buiten zijn) 

 

Soorten begeleiding 
• Restrictieve begeleiding: afspraken, regels, 

grenzen stellen  
• Actieve begeleiding: volgen en sturen, geven 

van info, uitleg, waardering 
• Gezamenlijke mediabeleving: erover praten en 

samen doen, uitwisseling van emoties 
• Zicht houden: tot 12 jaar bij computer, internet 

en telefoon 

Hoe maak je afspraken? 
• Bedenk het thema: schermgebruik en tijd 
• Brainstorm over wat voor afspraken jullie 

zouden kunnen maken 
• Kies uit alle mogelijke afspraken een aantal uit 

die jullie gaan uitvoeren 
• Bedenk samen met de kinderen eventueel de 

consequentie van het niet nakomen van de 
afspraken 

• Evalueer na een week en stel zo nodig de 
afspraken bij 

• Hou je er (zoveel mogelijk) aan 

De minpunten van schermpjes? 

Taalontwikkeling: 
- Er is vaak minder communicatie wat 

taalontwikkeling kan afremmen  
- (Grof) taalgebruik kan ongeschikt zijn voor de 

leeftijd. 

Cognitieve ontwikkeling:  

- Wereldbeeld kan beïnvloed worden. 
- Kinderen missen soms nog vaardigheden 

kritisch reflecteren en worden vooral geleid 
door hun emoties.  

- Geweld in games kan als een acceptabele 
manier van problemen oplossen ervaren 
worden. 

Motorische ontwikkeling: 
- Veel stil zitten, minder beweging 
- Impact op houding en ogen 

 

 

Hoe houd je het leuk en binnen de perken? 

• Spreek vaste momenten af. Dat zorgt voor 
helderheid en voorkomt gezeur. 

• Weet wat je kind kijkt en speelt. 
• Kijk en speel mee, laat je kind de gids zijn. 
• Bespreek, relativeer en parkeer je oordeel 
• Vraag naar online ervaringen en gevoel 
• Kondig aan en geef tijd: denk aan een 

schakelmomentje, er heen gaan en verbinding 
maken 

• Leg reden uit als ze moeten stoppen 
• Geef aandacht aan 

weerstand 
 
 
 
 
 

 

Help (en hoera!) een scherm 

 

Offline speel-inspiratie vind je hier: 
• 24 binnenspeel-ideeën 
• 5 binnenspeeltips voor je kind 

én jou 
• 15 buitenspeel-ideeën 
• Speelbeweging.nl 
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Elsbeth: van de Club van Relaxte Moeders & Mom You Can 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
Tischa’s boeken: 
Te bestellen op o.a. bol.com 
Kijk voor meer informatie over de boeken, 
Tischa’s online opvoedcursus ‘Help ik ontplof’ en 
blogs en filmpjes op: www.grootenklein.nl. Hier 
vind je ook 5 gratis voorleesverhalen  
rond de Coronaperiode! 
 

 
 

Benieuwd naar de andere 
webinars? Die vind je hier! 

 
 

• Neem eens een kijkje op 
https://clubvanrelaxtemoeders.nl/ 
• Luister eens naar de Mom You Can podcast in je 

podcast-app of op spotify 
• Volg de Club van Relaxte Moeders op Facebook 

en/of Instagram 
• En check ook eens de  

Shop van relaxte Moeders! 
 

Elsbeth’s boeken 
Samen spelen wat nou delen kun je hier online kopen 
en kost €20,00 
Mom You Can, voor meer geluk in werk en 
moederschap vind je hier online en kost €20,00. 
 

Elsbeth Teeling


