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Zorgen over media 

gebruik…  
 

Maakt u zich ook zorgen over het gebruik van digitale media in 

uw directe omgeving? Uw kinderen of andere familierelaties, en 

ook uzelf komen ongewild steeds vaker in aanraking met digitale 

media. Media(land) heeft sterke invloed op ons doen en laten 

van elke dag. Kan dit allemaal zo doorgaan of kan de wal het 

schip nog keren? Bewustgezin.nu in Zeeland denkt graag met u 

na over mediagebruik, wil een verbindende schakel zijn tussen 

ouders en bewustwording blijvend onder de aandacht brengen 

van (jonge) ouders. Lees meer op de landelijke website 

bewustgezin.nu of sluit u aan bij een oudercollectief bij u in de 

buurt: Goes@bewustgezin.nu Middelburg@bewustgezin.nu 

Krabbendijke@bewustgezin.nu of Tholen@bewustgezin.nu. 

 

‘Ik hoop dat we de term 

‘oudercollectieven’ mogen 

inruilen voor ‘kerk-school-

gezinscollectieven’’ (ds.v.Reenen) 

 

 

 

Bekijk waardevolle 

artikelen op 

Bewustgezin.nu ! 
 

Praktijkervaring 

Mw. Jansen: ‘Wij geven bewust onze kinderen pas 

op latere leeftijd een smartphone. Ze krijgen wel 

een eenvoudige normale telefoon waarop ze 

kunnen bellen en sms-en als dat nodig is. De 

groepsapp van de klas kunnen ze een enkele keer 

per dag bekijken via mijn telefoon. Mijn telefoon 

heeft een toegangscode waardoor ik wel 

toestemming moet geven om op WhatsApp te 

kijken. Er is een groep op WhatsApp met mentor en 

zonder mentor. In de groep zonder mentor komt 

heel wat langs, een paar honderd appjes in een 

enkel uur is geen uitzondering maar eerder regel. 

Mijn kind hoeft zich hier niet druk om te maken en 

kan zijn tijd nuttiger besteden met huiswerk en 

hobby of samen dingen doen in het gezin. Je ziet dat 

veel kinderen van de brugklas of 2e jaars echt 

verkleefd zijn aan hun smartphone om steeds maar 

‘online’ te zijn. Het gebruik van de computer 

(laptop) mag alleen in de kamer waardoor er 

sociale controle is en de tijd met anderen gedeeld 

moet worden. Nutteloze spelletjes, facebook of 

andere media kunnen we tot heden gelukkig nog 

buiten de deur houden. En onze kinderen raken 

hierdoor echt niet in een sociaal isolement, zoals 

soms gesuggereerd wordt…’ (naam gefingeerd) 
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Bron: NRC 

Uitstel 

smartphonegebruik 
 

Eén van de speerpunten van het Zeeuwse oudercollectief is het 

uitstellen van smartphonegebruik. Veel basisschoolleerlingen van 

groep 8 krijgen met hun verjaardag als cadeau (!) of aan het eind 

van het schooljaar een smartphone van hun ouders. Is hier 

bewust over nagedacht? Is de smartphone nu echt een cadeau 

voor onze kinderen? In de ogen van de kinderen mogelijk wel… 

Als collectief vinden we dat ouders er goed aan doen niet 

automatisch (omdat andere ouders het ook doen) op 12 jarige 

leeftijd een smartphone aan hun kind te geven. Er komt al zoveel 

af op het kind wat naar het voorgezet onderwijs (VO) gaat! Alle 

veranderingen hebben een behoorlijke impact op het leven van 

de jonge puber. We zien heel vaak dat 12 jarigen heel druk zijn 

met hun smartphone en geen begrenzing kennen, of in oeverloze 

discussie vervallen met hun ouders. De 12 jarigen zijn lastig bij te 

sturen, de nodige tijd ontbreekt ouders en het is gedaan met de 

rust in het gezin. Uitstel van smartphonegebruik is nuttig én 

mogelijk, veel ouders en gezinnen met kinderen gingen u voor…  

 

Onze visie: Uitstel 

van smartphone 

gebruik is echt 

mogelijk en nodig! 
 

  

De praktijk leert dat veel 12 jarigen de keuze 

van hun ouders begrijpen en juist dit ruimte 

geeft voor gesprek over smartphone gebruik. 

Oudere kinderen die pas later een 

smartphone krijgen gaan veelal veel 

bewuster en nuchterder om met media. 

Maak als ouders bewuste keuzes en geef uw 

kind geen wereld van verleiding en 

tijdverdrijf zomaar in handen! U kunt bij 

bewustgezin.nu in Zeeland terecht voor uw 

vragen, dat kan zowel per mail als 

telefonisch! 

Goes@bewustgezin.nu Middelburg@bewustgezin.nu 

Krabbendijke@bewustgezin.nu of 

Tholen@bewustgezin.nu of 06 49654335 (dhr. A. van 

Klinken, Nieuwerkerk), 0113 503130 (Mw. M. Butijn-

Proos, Waarde ), 06 50 913 662 (dhr. W.J. Joosse, 

Borssele) 
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40 plus 1 redenen voor 

oude en nieuwe refo’s 

om de ijdele wereld van 

entertainment te mijden  

 

Relatie Mediawijzer 

Wij van bewustgezin.nu in Zeeland vinden dat 

we ook samen moeten werken wat betreft 

media opvoeding ook al kunnen visies 

verschillend zijn. Op mediawijzer.nl kunt u veel 

informatie krijgen over hoe te staan tegenover 

en om te gaan met nieuwe media in het gezin. 

Lees bijvoorbeeld ‘media-advies voor oude en 

nieuwe refo’s’ van Steef Post op 

http://www.mediawijzer.nl/nieuws-

opinie/media-advies-voor-oude-en-nieuwe-

refos/ met achterliggend artikel uit het RD, 

vandaag nog steeds hoogst actueel! 

Adviezen mediawijzer voor uw situatie via 

http://www.mediaopvoedwijzer.nl/  

 

Media Commissie  
 

 

In Krabbendijke is er een media commissie die advies wil geven 

in/voor gezinnen binnen de plaatselijke Gereformeerde 

Gemeente. Zie http://www.mediasteun.nl/doelstelling/  

 

Christinnereis 
 

 

In de Christinnereis gaat de weg van Christinne ook door de stad 

IJdelheid. Ze wonen daar zelfs een tijdje. Op een dag gebeurt er dan 

iets verschrikkelijks. Er komt een groot monster uit de bossen. Hij 

dringt de stad binnen en dood daar veel mensen en voert veel 

kinderen weg. Het monster wordt beschreven als de draak uit 

Openbaringen, die bestuurd wordt door een zondige vrouw. De 

reizigers in de stad besluiten om een verbond te maken en de draak 

aan te vallen, zodat mensen bevrijdt zullen worden uit zijn klauwen 

en de draak niet alles zal verslinden. De mannen die strijden hebben 

kenmerkende namen: Groothart, Berouwvol, Heilig, Durft-niet-

liegen en Boetvaardig. Het beest wordt na een hevig gevecht 

teruggeslagen maar niet geheel gedood. Het probeert iedere keer 

terug te komen. De vrienden blijven echter op hun hoede en 

strijden. Sinds die tijd kan het monster niet meer zoveel verwoesten 

als voor die tijd. 

De toepassing voor deze tijd met betrekking op wat er in de 

moderne media tot ons komt is niet zo moeilijk om te maken. En... 

gezamenlijk optrekken is een krachtig wapen. Dan mag het gebed 

wel zijn om iets van die kenmerkende namen te dragen. Hoe actueel 

is de Christinnereis! 
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Onze activiteiten: 
 

Een greep uit onze activiteiten:  

1) Contacten leggen met ouders uit met 

name groep 8 via basisscholen  

2) Contact houden met het Voortgezet 

Onderwijs mbt Mediabeleid 

3) Bekendheid met BewustGezin.nu 

vergroten en mogelijkheid van uitstel 

smartphonegebruik onder de aandacht 

brengen bij (jonge) ouders op o.a. ouder- 

of media-avonden 

4) Met enige regelmaat informeren van 

achterban middels een Nieuwsbrief  

5) Voor de zomervakantie worden 

aangemelde ouders gevraagd de 

klassenindeling door te geven en te kijken 

of er kinderen van betreffende ouders in 

dezelfde klas komen te zitten. 

 

 

Het doel van het 

oudercollectief Zeeland: 
 

 

 het met elkaar in contact brengen van ouders die hun 
kind (voorlopig) geen smartphone willen geven. 

 informatie uitwisselen over mogelijkheden om 
smartphone-gebruik zo veel mogelijk te reguleren.  

 informatievoorziening- en uitwisseling m.b.t. 
mediaopvoeding c.q. gebruik van smartphones.  

 elkaar helpen en ondersteunen om onze kinderen zo 

verantwoord mogelijk met een smartphone om te leren 

gaan. 

 

 

 

 

Wij vertellen graag meer 

over onze visie op 

media- en 

smarphonegebruik op 

de ouderavond van úw 

school!  

 

 

Bron: RD 25 nov. 2017 

 

Circa 50 ouders sloten zich 

reeds aan bij ons oudercollectief 

in Zeeland! 
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