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Grootouders 2.0:	digitaal	mee	zijn	met	je	kleinkinderen. 
 
Waarom?  

Digitale media spelen een steeds grotere 
rol in de ontwikkeling van kinderen en 
jongeren. Kansen en risico’s lijken hierbij 
hand in hand te gaan. Omgaan met digitale 
media dient een plaats te hebben in de 
opvoeding.  
 
Ook grootouders vervullen een 
belangrijke opvoedende rol. En waar hun 
eigen kinderen thuis een evenwicht 
gevonden hebben tussen ‘sturen’ en 
‘verbinden’ op vlak van mediaopvoeding, 
daagt dit grootouders extra uit. Want hoe 
ga je als grootouders om met de regels 
rond mediaconsumptie als je ‘babysit’ op 
je kleinkinderen, of hoe vrij laat je hen 
rondsurfen op je eigen wifi als ze op 
bezoek zijn? Hoe begeleid je hen op de 
apps die je zelf niet kent? En hoe spreek je 
hierover met hen maar ook met je eigen 
kinderen? Hanteer je je eigen regels of 
moeten de regels van thuis doorgetrokken 
worden?  

Soms zijn grootouders hierin onzeker en 
kan het gezamenlijk nadenken met andere 
grootouders een eerste steun betekenen.  
De grootouderavonden of namiddagen - 
die ik begeleid – kunnen hierin betekenis 
gevend zijn. Ik maak daarom graag gebruik 
van een mix tussen informatieoverdracht 
en ervaringsuitwisseling.  
 
Na deze update (of upgrade) ben je als 
grootouder weer helemaal mee met je 
online kleinkinderen!  
 
Inhoud 
 
Volgende thema’s komen zeker aan bod:  
 

 
 
Afhankelijk van o.a. de tijd, het publiek en 
de setting voorzie ik een andere balans 
tussen informatieoverdracht en 
ervaringsuitwisseling. Daarnaast kunnen er 
specifieke klemtonen gelegd worden o.a. 
leeftijd van de kleinkinderen, …  
 
Mijn bijdrages zijn laagdrempelig en zijn 
bovendien wetenschappelijk onderbouwd.  
 
Werkwijze 
 
Verwacht geen droge lezing maar wel een 
dynamisch gebeuren met een kleurige 
presentatie als houvast. Naast 
afbeeldingen, filmmateriaal en korte 
geschreven overzichten is er ruimte voor 
eigen ervaringen van het publiek en de 
spreker. Er kan zeker ook gelachen 
worden.  
 
Napraten kan eventueel bij een koffie of 
een pintje aangeboden door de 
organisatie.  
 
Ik neem zelf een computer mee. De 
organisatie zorgt voor een beamer en 
geluidsversterking.  
 
 

onze samenleving is digitaal - hoe 
verandert 'digitaal' ons 

samenleven?

onze kleinkinderen zijn online (en 
wij ook) - maak kennis met de 

bekendste toepassingen

wat zijn componenten van een 
digitale mediaopvoeding? - hoe 

voed je op met schermpjes? 

hoe passen we, als grootouder, 
deze componenten morgen al 

toe?
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Begeleiding 
 

 
 
Ik ben als orthopedagoog geboeid door de 
synergie tussen ICT, sociale media en 
opvoeding. Bij UC Leuven-Limburg 
begeleid ik hierover onderzoek en doceer 
ik. Daarnaast adviseer ik organisaties, 
verzorg ik lezingen en trainingen en kruip 
ik regelmatig in mijn pen. Ik ben voorzitter 
van Link in de Kabel en zit onder meer in 
de stuurgroep van Mediawijs.be. Ik ben 
ook vader van drie gamende en online 
aanwezige zonen.  
 
Een samenwerking start met een vraag, die 
je via email of telefonisch/skype kan 
stellen. We stemmen verder af en op basis 
daarvan maak ik een offerte op waarin 
datum, inhoud, werkwijzen en prijszetting 
opgenomen zijn. Bij schriftelijke 
goedkeuring wordt de datum geblokkeerd. 
Binnen de week na afronding van de 
opdracht wordt een factuur verstuurd die 
binnen de maand betaald dient te worden.  
 
Materialen 
 
Medianest is het Vlaamse startpunt rond 
mediaopvoeding. Ik werk nauw met hen 
samen. Zij hebben ook interessant 
materiaal, op papier, en gratis. Dat bestel 
je als organisatie zelf enkele weken voor 
de grootouderavond of namiddag 
doorgaat via https://mediawijs.be/bestellen.  

Achtergrond (voorbeelden) 
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