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Inleiding
Onderzoek dat focust op de uitdagingen en opportuniteiten van digitale technologieën voor kinderen
was, tot nu toe, voornamelijk gericht op 9-18 jarigen (cfr. Apestaartjaren, EU Kids Online). Kinderen
gebruiken op een steeds jongere leeftijd deze digitale technologieën. Onderzoek naar de
leeftijdsgroep 0-8 jarigen is dus noodzakelijk, maar schaars in België.
Daarom deed Mediawijs in het najaar 2015 een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van jonge
kinderen tussen 0-8 jaar en hun gezin met digitale technologieën, zoals tablets, smartphones,
computers en games. Dit gebeurde in het kader van het Europees JRC project ECIT, Empowering
Citizens’ Right in Emerging ICT. Het doel was te komen tot het formuleren van aanbevelingen voor
beleid, industrie, onderzoek, ouders en andere zorgverleners van kinderen om de nieuwe
uitdagingen gerelateerd aan het gebruik van digitale media te verminderen en de opportuniteiten
voor kinderen te verhogen.
Het onderzoek behandelde de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.

Hoe gaan kinderen jonger dan acht om met digitale technologieën?
Hoe worden deze technologieën waargenomen door de verschillende familieleden?
Welke rol spelen deze in het leven van de kinderen en van hun ouders?
Hoe begeleiden ouders de kinderen in hun gebruik van digitale media? Zijn hun
strategieën eerder constructief of restrictief?

Om een antwoord op deze vragen te geven, interviewden we tien gezinnen: minstens een kind van
zes of zeven jaar en hun gezin (ten minste één ouders of zorgverlener), binnen de vertrouwde
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omgeving van de thuis- en familiecontext. Deze methodologie is gebaseerd op de assumptie dat voor
jongere kinderen de ouders de sleutelfactor zijn inzake toegang tot digitale media.
Wegens het verkennende karakter van dit onderzoek vertrokken we van een theoretische
steekproef. We rekruteerden de gezinnen op basis van een uitnodiging verspreid via alle online
kanalen van Mediawijs en partners. Uiteindelijk toonden dertig gezinnen interesse in het onderzoek,
waarvan er tien werden weerhouden op basis van een zo divers mogelijke gezinssamenstelling.
Het interview bestond uit twee grote onderdelen:
1. Ijsbreker met kinderen en ouders samen. Kinderen en ouders vertelden samen door
middel van het kleven van stickers hoe hun typische weekdag eruit ziet en wanneer ze
welke digitale technologieën gebruiken.
2. Semigestructureerd interview met kinderen en ouders apart. Voor beiden gebruikten we
een kaartspel. De kinderen kregen kaarten met daarop digitale media die ze konden
classificeren (heel leuk vinden, leuk en niet leuk). Het kaartspel bij de ouders bestond uit
woorden (vb. plezant, babysitter of moeilijk) die ze konden associëren aan het digitaal
mediagebruik van zichzelf en/of de kinderen. Met de kinderen zelf deden we ook nog
een digitale toer, waarin ze aan de onderzoekers toonden welke toestellen ze hadden en
wat ze erop konden doen.
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Vaststellingen












Kinderen groeien op in een mediarijke omgeving.
Hun dagelijks contact met digitale media resulteert echter niet automatisch in een groot gebruik
van deze (digitale) toestellen. Ook het omgekeerde is waar, heel wat kinderen hebben toegang
tot toestellen die bij hun thuis niet aanwezig zijn. Zo gebruiken ze o.a. digitale toestellen op
school, bij hun grootouders of bij vrienden.
Digitale media maken een belangrijk, maar niet dominant, onderdeel uit van het leven van
kinderen.
Ze genieten eveneens (of misschien zelf meer) van niet-digitale activiteiten, zoals buiten spelen,
het beoefenen van sport, het spelen van een gezelschapsspel of het lezen van een boek.
Kinderen hun digitale activiteiten komen vaak overeen met hun offline-interesses en activiteiten.
Zo zal bijvoorbeeld een kind dat graag voetbal speelt, hier ook spelletjes en/of films rond
opzoeken.
Kinderen gebruiken deze digitale technologieën vooral voor plezier en entertainment.
De top drie digitale activiteiten bij kinderen zijn het bekijken van videoclips op YouTube, gamen
en televisie kijken. Weinig kinderen gebruiken het voor informatie op te zoeken of
schoolopdrachten, tenzij hun leerkracht (of hun ouders) dit expliciet vragen.
Tablets zijn bij uitstek het favoriete toestel van de kinderen.
De grootte van het scherm, de draagbaarheid en het gebruiksgemak dankzij het touchscreen zijn
de belangrijkste redenen waarom kinderen een voorkeur hebben voor dit toestel. Smartphones
gebruiken de kinderen ook graag. Dit gaat dan in het overgrote merendeel van de gevallen over
de smartphone van de ouders wanneer de kinderen zich 'in stilte' moeten bezig houden. Dit
gebeurt wel onder heel strikte controle van de ouders, omdat deze bang zijn dat ze het toestel
kapot zouden maken of er iets verkeerd mee doen (vb. telefoneren naar collega’s). Andere
digitale toestellen die ze vaak gebruiken zijn tv, computer, laptop en spelcomputer. Niemand van
de geïnterviewde kinderen beschikte over eigen toestellen, wat vaak tot discussies of ruzies
leidde met andere leden van het gezin.
De meeste kinderen hebben elementaire operationele vaardigheden, zoals weten welke knop
ze moeten indrukken om hun favoriete spelletje of filmpje te laten afspelen.
Enkelingen hebben ook al geavanceerde competenties waardoor ze bepaalde toestellen relatief
onafhankelijk kunnen gebruiken. Ze kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk van het ene scherm naar
het andere navigeren, een e-mail schrijven en informatie opzoeken via Google. Maar de meeste
kinderen ervaren toch veel situaties waarbij ze er niet in slagen om hun doel te bereiken via
digitale media, waarvoor zij dan om hulp moeten vragen. Ze ondervinden deze moeilijkheden
omdat ze nog niet volledig cognitief ‘rijp' zijn. Hun lees- en schrijfvaardigheden beïnvloeden
bijvoorbeeld de kwaliteit van hun digitale interacties. Jonge kinderen wenden zich, wegens hun
beperkte digitale mediavaardigheden, vaker tot een oudere broer of zus en/of ouders die hen
kunnen helpen met hun digitale media-activiteiten. De vaardigheden die ze hebben om deze
digitale media te gebruiken, hebben ze geleerd via observatie van hoe anderen in hun directe
omgeving (vb. ouders, oudere broers en zussen, grootouders) of door zelf te experimenteren.
Opvallend is dat ouders zich vaak niet bewust zijn dat kinderen hun gedrag spiegelen.
Kinderen weten dat ze voorzichtig moeten zijn, maar ze begrijpen niet goed waarom.
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Velen zien de digitale media nog als al speelgoed tussen al de rest en begrijpen bijvoorbeeld niet
wat ‘online zijn’ betekent. Bijgevolg zijn ze zich niet altijd bewust van de uitdagingen en
opportuniteiten gekoppeld aan digitaal mediagebruik.
De meeste ouders zien digitale media als positief, maar tegelijk ook als een uitdaging.
Enerzijds kunnen digitale media volgens de ouders de kinderen helpen om vaardigheden
(creativiteit, verbeelding, sociale vaardigheden, het verwerven van kennis, hand-oog coördinatie)
te ontwikkelen, om te belonen of te straffen (vb. geen tablet als ze hun kamer niet opruimen) en
om hen in ‘stilte’ bezig te houden wanneer de ouders moeten werken of met huishoudelijke
taken bezig zijn. Anderzijds zijn er volgens de ouders heel wat risico’s verbonden, waardoor ze
deze zoveel mogelijk trachten te reguleren en te controleren. Ze maken zich het meeste zorgen
om gezondheidsimplicaties (vb. verkeerde houding en verslaving), sociale impact (vb. pesten en
verlies aan privacy, verlies van familietijd), economische gevolgen (vb. het kapot maken van dure
toestellen en aankopen online) en ongepaste taal en inhoud. Daarbij komt dat ouders aangeven
zelf over onvoldoende competenties te beschikken om hun kind te begeleiden in de digitale
wereld. Ze weten vaak zelf niet wat er allemaal bestaat en hoe het werkt. Voor veel ouders is het
dus een raadsel wat veilig en kwalitatief is in de digitale wereld.
Om het digitaal mediagebruik van het kinderen te controleren en reguleren maken de meeste
ouders gebruik van restrictieve strategieën.
Ze stellen regels op om de toegang en het gebruik van deze media te beperken door termijnen
en bepaalde condities op te leggen (vb. een selectie van video’s, paswoorden, enkel spelletjes
offline spelen, enkel spelen na het eten/ huiswerk, etc.). De meeste kinderen respecteren deze
regels, hoewel het voor hen niet altijd duidelijk is waarom deze bestaan, zeker omdat veel
kinderen nog niet de cognitieve rijpheid hebben om het concept van duurtijd te begrijpen.
Ouders gaan minder gebruik maken van constructieve strategieën (vb. samen media gebruiken,
praten over mediagebruik) om hen te begeleiden in het gebruik van digitale media. Dit laatste is
voor de meeste ouders 'de kat bij de melk zetten', de kinderen vertellen over mogelijke risico’s is
het opzoeken van problemen. Uit onderzoek blijkt nochtans dat het gebruik maken van deze
constructieve strategieën zowel de operationele als kritische vaardigheden om media digitale
media om te gaan versterken.
Het merendeel van de ouders vertrouwd erop dat hun kinderen niet overdreven in de
problemen zullen komen door hun gebruik van digitale media.
Hiervoor zijn twee redenen:
1. Ouders denken dat hun kinderen niet genoeg operationele vaardigheden hebben om
deze zaken te kunnen tegen komen of ernaar op zoek te gaan.
2. Ouders verwachten deze risico’s eerder op latere leeftijd, wanneer de kinderen sociale
media gebruiken.

Aanbevelingen


Beleidsmakers moeten …
- ouders voorzien van informatie over veilige en kwalitatieve websites en/of apps. Voor ouders
is het vaak een raadsel welke website en/of app nu wel of niet goed zijn voor hun kind.
- meer Nederlandstalige educatieve websites en/of apps stimuleren, want meestal zijn deze
enkel beschikbaar in het Engels wat voor veel jongere kinderen niet evident is.
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initiatieven die de mediawijsheid stimuleren van ouders (en andere zorgverleners)
ondersteunen. Veel ouders vinden het bijvoorbeeld zelf moeilijk om ‘verborgen’ online
risico’s als datasurveillance of doelgerichte reclame te begrijpen en te beoordelen.
Industrie moet …
- populaire toestellen als de tablet en hun accessoires duurzamer en goedkoper kunnen
aanbieden. Voor veel ouders is de prijs en de breekbaarheid een reden om de kinderen het
toestel niet te laten gebruiken.
- ‘safety-by-design’ mogelijk maken. Industrie moet op zoek gaan naar meer effectieve
mechanismen om de risico’s verbonden aan digitale media vanuit de technologie zelf te
verkleinen en zelf te vermijden.
- gebruiksvriendelijkere toestellen en inhoud verlenen. Veel kinderen en ouders komen vast te
zitten doordat heel wat toestellen en inhoud niet aan hen aangepast is.
- in plaats van hulpmiddelen voor het gebruik van digitale media bij de kinderen te controleren
en te reguleren door ouders, meer middelen aanbieden om communicatie en samenwerking
tussen de ouders en het kind te bevorderen.
Onderzoek moet …
- meer aandacht hebben voor de leeftijdsgroep 0-8 jarigen. Er bestaat heel weinig onderzoek
met en voor deze leeftijdsgroep waardoor gerichte adviezen naar beleid, industrie, ouders
(en andere zorgverleners) vaak ontbreken.
- meer aandacht besteden aan de opportuniteiten die digitale media kunnen hebben voor
kleine kinderen, waar onderzoek nu vooral aandacht besteedt aan uitdagingen en risico’s.
- meer interdisciplinair werken rond dit thema. Het gebruik van digitale media behoort tot
verschillende onderzoeksgebieden (vb. communicatiewetenschappen, psychologische en
pedagogische wetenschappen, recht, etc.) maar de ‘spillover’ tussen deze domeinen
ontbreekt om gerichte adviezen te kunnen formuleren naar beleid, industrie, ouders (en
andere zorgverleners).
Ouders (en andere zorgverleners) moeten …
- meer investeren in media-opvoeding bij kleine kinderen. Het gezegde ‘jong geleerd is oud
gedaan’ is op vlak van digitale media gebruiken zeker geldig.
- meer praten over wat hun kinderen op digitale media doen. Inzicht hierin kan alleen maar
voordeel bieden op vlak van media-opvoeding.
- zich informeren over welke websites en/of apps veilig en kwaliteitsvol zijn voor jonge
kinderen.
- eigen competenties op vlak van digitale media aanscherpen. Als je het als ouder zelf niet kan,
is het moeilijk om het aan je kinderen te leren.
- bewust zijn van de voorbeeldrol die ze spelen. Kinderen doen ouders na en leren hieruit.
- samen media gebruiken met de kinderen. Samen digitale media ontdekken kan niet enkel de
kinderen, maar ook de competenties van de ouders zelf bijschaven.
- zich ook eens laten bijstaan door hun kinderen. Wie weet kunnen ze nog zelf iets bijleren…
Maar het heeft hen vooral veel inzicht hoe hun kinderen met digitale media omgaan.
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