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De toename van het aantal mediamogelijkheden heeft ertoe geleid dat media voor kinderen een 

centrale rol zijn gaan spelen in hun dagelijkse leven (Huesmann, 2007). Gezien de constante 

vooruitgang op het gebied van mediatoepassingen bestaat er een voortdurende zorg over 

mediagebruik en de effecten ervan op de jonge ontvanger (Brown & Marin, 2009). Theoretische 

concepten als cultivatie en modelling rechtvaardigen deze zorg. Daarom blijft het belangrijk dat 

kinderen op een verantwoorde manier (leren) omgaan met media. Mediawijsheid speelt hierin een 

belangrijke rol. 

Volgens Sixma (2007) staat mediawijsheid voor de competenties die nodig zijn op de gebieden 
kennis, vaardigheden en mentaliteit. Het kunnen interpreteren van mediaboodschappen, het 
plaatsen van communicatie binnen een historisch kader en het bewustzijn van de rol die media in het 
persoonlijke en maatschappelijk leven spelen zijn competenties die vallen onder ‘kennis’. Het kunnen 
doorzien van mediaboodschappen en het vermogen om feit en fictie te onderscheiden is daarbij van 
groot belang. Onder ‘vaardigheden’ wordt de omgang met techniek en informatie bedoeld. Bij 
‘mentaliteit’ gaat het over het dragen van verantwoordelijkheid met betrekking tot het produceren 
en verspreiden van media (in het geval dat men zelf media ontwikkelt) en het hebben van een 
kritische houding ten aanzien van het eigen mediagebruik (Sixma, 2007). Kort gezegd is 
mediawijsheid een koepelcompetentie die jongeren, maar ook ouders, leert omgaan met en wapent 
tegen media (Bruinenberg, 2012).  
Omdat kinderen de meeste media binnenshuis gebruiken, is het belangrijk om rekening te houden 
met de rol van ouders in het begeleiden van het mediagebruik van hun kind en de rol die ouders 
hebben in het ontwikkelen van begrip voor media (Mendoza, 2009). Ouders kunnen kinderen helpen 
bij het ontwikkelen van een visie over media, bij het op waarde schatten van media en bovendien bij 
de plezierbeleving aan media. Binnen de literatuur worden meerdere begeleidingsstrategieën 
onderscheiden die ouders kunnen inzetten welke door Mendoza (2009) zijn samengevat als 
'restrictive mediation' (het maken van regels met betrekking tot het mediagebruik thuis), 'active 
mediation' (het aangaan van een gesprek met het kind over mediaboodschappen), en 'co-viewing' 
(het meekijken of meedoen met het kind, zonder discussie over de media-inhoud zelf). Het doel van 
deze studie was drieledig. Ten eerste is onderzocht of, welke en in welke combinatie ouders 
gebruikmaken van de genoemde begeleidingsstrategieën. Ten tweede is onderzocht welke motieven 
ouders hebben voor de gehanteerde strategie(ën) en welke aspecten van mediawijsheid zij daarbij 
van belang achten. Ten derde zijn de percepties van kinderen met betrekking tot de communicatie 
binnen het eigen gezin in kaart gebracht.  
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn semigestructureerde focusgroup interviews 

gehouden bij tien gezinnen thuis, aan de keukentafel. Uiteindelijk participeerden 7 vaders, 9 

moeders, 8 zonen en 9 dochters. De leeftijd van de ouders varieerde van 32-54 jaar (N=16); de 

leeftijd van de kinderen varieerde van 4-12 jaar (N=7) en 13-18 jaar (N=10). Aan de hand van de 

begeleidingsstrategieën zijn ouders en hun kinderen gevraagd naar hun omgang met de media. Na 

afloop van de interviews is alle data gecodeerd (Cohen’s Kappa = .73) en vervolgens geanalyseerd in 

Atlas.ti. 

Uit de resultaten blijkt dat alle drie begeleidingsstrategieën worden toegepast in de ondervraagde 
gezinnen en dat het multi-dimensionale aspect van ouderlijke begeleiding werd bekrachtigd door de 
data. Restrictive mediation wordt vooral toegepast binnen gezinnen met jonge kinderen en deze 
ouders verwachten meer negatieve dan positieve effecten van media. Active mediation wordt door 
ouders voornamelijk ingezet om hun kinderen kritisch na te laten denken over hun eigen gedrag met 
betrekking tot mediagebruik, maar dit wil niet zeggen dat deze ouders per definitie negatief zijn over 
de media-inhoud zelf.  



In elk gezin bestaan er regels betreffende het mediagebruik in huis, wordt er bij gelegenheid met 
elkaar gepraat over media-inhoud en wordt er gezamenlijk, door ouders en kinderen, gebruik 
gemaakt van media. De invulling die ouders aan deze strategieën geven verschillen echter van elkaar. 
Enerzijds worden de begeleidingsstrategieën door ouders toegepast om hun kinderen te beschermen 
tegen media-effecten waarvan zij denken dat deze schadelijk kunnen zijn. Anderzijds vinden ouders 
het belangrijk hun kinderen te wijzen op hun gedrag met betrekking tot mediagebruik en de rol die 
dit speelt in hun dagelijkse leven.  
De bevraagde kinderen hebben een neutrale of positieve houding ten aanzien van de ouderlijke 

communicatie met betrekking tot mediawijsheid, ook wanneer hen iets wordt verboden. Wel dienen 

ouders in deze gevallen een uitleg te geven over het waarom van het verbod of de beperking. 


