Resultaten peiling Mediaopvoeding (mei 2017)
We vroegen het Landelijk Ouderpanel deze pagina over mediaopvoeding te beoordelen:
Hoe ga jij om met ruzie over beeldschermen?
https://www.opvoeden.nl/mediaopvoeding/hoe-ga-jij-om-met-ruzie-over-beeldschermen/
Maar liefst 109 mensen deden mee, dat is bijna 30% van het totaal aantal leden dat het ouderpanel
op dat moment had. We zijn blij verrast met de resultaten, waarvoor we alle deelnemers van harte
willen bedanken!
Resultaten
We delen bij deze graag de resultaten:
Er werden maar liefst 384 duimpjes geplaatst om aan te geven wat goed is en waar kritiek op is. Dat
zijn gemiddeld 4 duimpjes per deelnemer.
Er werden erg veel inhoudelijke toelichtingen gegeven, die voor ons heel waardevol zijn.
Bijvoorbeeld:
•

Over het toestaan van beeldschermen op de eigen kamer was veel discussie. De genoemde
leeftijdsgrens van 8 jaar werd door veel mensen te jong gevonden. De ouders vinden ook dat
er gewoon helemaal geen schermen op de slaapkamer horen. En dat je er niet zo maar van
uit kan gaan dat het voor ieder gezin mogelijk is verschillende apparaten te kopen.

•

Tekstueel kan het hier en daar wel wat positiever. Bijvoorbeeld door meer de nadruk te
leggen op wat wel kan in plaats van wat niet kan. Of soms andere woorden te kiezen; zoals
'te jong' in plaats van 'te klein'.

•
•

Het geven van tips per leeftijd wordt gewaardeerd. De marge van 10-16 jaar is wel wat ruim,
met name de overgang naar de middelbare school is van invloed op het gebruik van (social)
media.
De praktische tips worden gewaardeerd en de ouders hebben zelf ook veel aanvullende tips
gegeven!

Wat doen we met de resultaten?
De redactie van opvoeden.nl gaat aan de slag met de opmerkingen. Die blijken niet alleen bruikbaar
voor deze pagina te zijn, maar ook voor de andere informatie die we over mediaopvoeding geven. Als
de pagina is aangepast, laten we dat aan de ouders weten.
Wil je meer weten over mediaopvoeding?
Al onze informatie over mediaopvoeding staat hier. Via Facebook en Twitter plaatsen we actuele
tips. Op Mediaopvoeding.nl beantwoorden deskundigen vragen van ouders.
Wil je meer weten over het onderzoek of het Landelijk Ouderpanel?
Neem dan contact op met:
Marieke Boon
projectleider Landelijk Ouderpanel namens Stichting Ouders & Onderwijs en Stichting Opvoeden.nl
030-3060800
marieke.boon@oudersonderwijs.nl

