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Webinars ‘Digitale mediaopvoeding coronatimes’ 
 
Waarom? 
 
De corona-crisis bracht ons leven en dat 
van onze kinderen en jongeren in een 
digitale stroomversnelling. En gelukkig 
maar. De technologie zorgt er nu (nog 
steeds) voor dat we gebruik kunnen 
maken van de mogelijkheden tot digitaal 
samenwerken, digitaal leren en digitaal 
contact houden. Dit laatste, contact 
houden met leeftijdsgenoten, is zeker voor 
tieners van levensbelang. Gelukkig waren 
er dan sociale media. Maar uiteraard 
zorgde deze toenemende digitalisering 
voor nog andere neveneffecten: bepaalde 
moeilijkheden werden versterkt en 
nieuwe uitdagingen presenteerden zich. 
Want als je meer dan vroeger je computer 
nodig hebt voor school is het een kleine 
beweging om tegelijk te gaan gamen of je 
sociale media de hele tijd te checken. Of 
als kinderen minder fysiek samen kunnen 
spelen zal er meer Youtube gekeken 
worden of is TikTok’s maken populairder 
dan ooit. En hoe gaan we allemaal om met 
al het fakenews dat zich vanuit 
verschillende hoeken op ons richtte. 
Corona doet dan ook een appél op 
ouders om nog gerichter aan 
mediaopvoeding binnen het gezin te doen. 
Zeker nu ze zelf ook meer thuis werken 
en met het mediagedrag van zoon of 
dochter geconfronteerd worden. Hoe 
kunnen zij hun kinderen en jongeren niet 
alleen digitaal vaardiger, 
maar ook mediawijzer door deze tijd heen 
loodsen? Deze corona-tijd is hét moment 
om ook aan mediaopvoeding te doen, 
want zo maken we hen weerbaar in een 
digitale samenleving en ondersteunen we 
hen om eraan te participeren.  
 

 

Werkwijze 
 
Ik turnde de fysieke ouderavonden rond 
mediaopvoeding om tot webinars als 
volwaardige alternatieven. Het zijn voor 
opgenomen filmpjes (automated webinars) 
van 60 à 75 minuten geworden, die we 
samen met ouders en opvoeders bekijken. 
Synchroon wordt er via de chat extra 
informatie gedeeld en worden vragen 
beantwoord, door mezelf en best ook 
door iemand van de inrichtende 
organisatie zelf. Traditioneel kiezen 
organisaties voor een webinar specifiek 
gericht op ouders van kinderen in het 
basisonderwijs of van jongeren in het 
secundair onderwijs, maar hier kan van 
afgeweken worden afhankelijk van de 
specifieke doelstelling. Specifieke topics 
kunnen op maat ontwikkeld worden. Dit 
format werd ondertussen meermaals 
uitgerold en wordt door de ouders als 
zeer waardevol ervaren.  
  
 
“De ouders en ikzelf werden vanaf moment één 
meegezogen in het verhaal van Davy. Een zeer 
aangename en duidelijk sprekende man. Door de 
vragen die hij stelde waren ouders actief betrokken in 
de webinar en kwamen er gesprekken op gang. Wat ik 
zeer positief vond. Alles wat hij vertelde werd duidelijk 
geïllustreerd met een aantrekkelijke PowerPoint. 
Omwille van het vooraf opgenomen filmpje kon Davy 
actief deelnemen aan de chat waardoor hij interessante 
elementen kon toevoegen of onmiddellijk kon 
antwoorden op vragen die er gesteld werden. Voor mij 
was dit zeker een meerwaarde. Deze webinar/lezing is 
voor mij voor herhaling vatbaar!”  

                 Loes Boonen, Pedagogisch medewerker          
          Opvoedingswinkel Noord-Limburg, 11/2020 
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Inhoud 

Inhoudelijk werd alles ook meer corona-
proof gemaakt. De basis blijft een ruime 
benadering van mediaopvoeding, en er 
wordt specifieker ingezoomd op corona 
gerelateerde mediawijsheidsthema’s. Zoals 
het aanmoedigen van gezond 
schermgebruik, het wapenen tegen 
fakenews, het herkennen van online 
oplichting en het waarderen van online 
privacy. Mijn bijdrages zijn voldoende 
laagdrempelig en zijn bovendien 
wetenschappelijk onderbouwd. Kortom de 
webinars geven ouders handvatten om 
met hun kinderen en jongeren in gesprek 
te gaan over online media.  
 
Het is te kort door de bocht om schermtijd 
volledig als ‘slechte zittijd’ te bestempelen. Het 
advies doet ouders die hun kinderen bewust 
bepaalde ‘eduapps’ aanbieden oneer aan. Dat zijn 
zorgvuldig uitgekozen apps die jonge kinderen 
kunnen entertainen en hen ook dingen kunnen 
aanleren. Peuters en kleuters zijn nieuwsgierig en 
via goed gekozen websites en apps kunnen zij ook 
virtueel op ontdekking gaan. Als het even kan 
samen met de ouders, want dat is leuker.  

         De Standaard, 26 april 2019 

Materialen 

Medianest is het Vlaamse startpunt voor 
algemene vragen rond mediaopvoeding. Ik 
werk daar nauw mee samen. Zij hebben 
ook interessant materiaal, op papier, en 
gratis. Dat bestel je via 
https://mediawijs.be/bestellen.  
 

 
 

Begeleiding 
 

 
 
Ik ben als orthopedagoog geboeid door de 
synergie tussen 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 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, werkwijze 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. 
Ouderraden kunnen ook via het VCOV bij 
mij terecht.  
 
 
Veel ouders houden zich liever afzijdig wanneer 
hun kind gamet, of zijn zelfs extra bezorgd om de 
hobby van zoon- of dochterlief. Toch is dat niet 
altijd nodig, zegt Davy Nijs, mediapedagoog en 
lector aan de hogeschool UCLL. "Gamen kan een 
mooie hobby zijn zoals een ander. Alleen moet er 
een gezonde balans zijn en is het essentieel dat 
ouders niet zomaar aan de zijlijn blijven staan."  

HLN, 12 september 2018

Kisjes, H., Nijs, D., Van Rooij, T. (2014).  


