
Je puber online



Programma:

Media-opvoeding

Puberbrein

Wat kun je doen?

Mediadiamant

Vragen?!



Wat betekent?
Streak

TrollingNoob

Loot boxOnline 
broodje aap-

verhaal

Hoax



Media opvoeding



Mediaopvoeding:

We leren onze kinderen om kritisch 
en bewust te kijken naar de inhoud

van games, websites, apps en tv 
programma’s.



Mediaopvoeding:

Ook tijd is belangrijk. Online zijn mag 
niet ten koste van andere belangrijke 

activiteiten.



Kan je puber dit al?



Dat kan een puberbrein 
vaak / meestal nog niet!

Kan je puber dit al?



Puberbrein



Pubergedrag

• Onhandigheid

• Laat in slaap vallen en lastig wakker te krijgen

• Zeer emotioneel reageren

• Overal rommel laten liggen

• Risico’s niet kunnen overzien

• Alles op het laatste moment doen

• Continu in contact met andere jongeren

• Meteen iets willen en niet kunnen wachten

• Afstand nemen van ouders

• Uitdagingen zoeken / experimenteren



Beslissingen nemen
Dingen plannen
Gevolgen overzien
Problemen oplossen
Impulsen onderdrukken
Leren omgaan met emoties
Keuzes maken

https://www.youtube.com/watch?v=8mwQuP44WSs


Late adolescentie
(16-22 jaar) 

Vroege 
adolescentie
(10-14 jaar) 

Midden adolescentie
(14-16 jaar) 

Vroege adolescentie

• Willen niet opvallen
• Gevoelig voor groepsdruk
• Handelen impulsief
• Zijn emotioneel gevoelig



Midden adolescentie

Vroege adolescentie
(10-14 jaar) 

Midden 
adolescentie
(14-16 jaar) 

Late adolescentie
(16-22 jaar) 

• Stemmingswisselingen
• Ontwikkelen van eigen ‘ik’
• Experimenteren & risico’s opzoeken
• Gevolgen van eigen gedrag  kunnen ze (nog) 

niet goed inschatten



Midden adolescentie

Vroege adolescentie
(10-14 jaar) 

Midden adolescentie
(14-16 jaar) 

Late 
adolescentie
(16-22 jaar) 

• Steeds zelfbewuster, betere zelfreflectie
• Denken verder vooruit
• Minder gevoelig voor groepsdruk
• Vallen af ent oe terug in onvolwassenheid



Opvoeder Coach Vangnet



Opvoeder Coach Vangnet



• Nieuwe dingen te ontdekken
• Zoeken naar onafhankelijkheid
• Eigen rol in de groep

Daarnaast 
• Talenten ontdekken
• Creativiteit
• Muzikaliteit



Mediadiamant & 
thema’s 



www.mediawijsheid.nl



• Ontspanning

• Contacten 

• Zelfvertrouwen

• Zelfontwikkeling



• Leeftijdsadvies

• Toon interesse

• Ze zien dingen die je niet verwacht!

• Geef uitleg



Toon interesse

• Wat vind je zo leuk aan..? 

• Wat heb je vandaag gedaan op …

• Wat leer je van online zijn/ games/ apps?

• Informeer jezelf 

• Bied aan: zullen we samen een keer …?

• Grijp actualiteiten aan om in gesprek te gaan 



• Noem de risico’s, blijf herhalen.

• Vraag wat er online  gebeurt

• Iets gebeurd? Reageer met  begrip!



Cyberpesten Sexting

GamenTijdsbesteding



Cyberpesten



Cyberpesten 



Cyberpesten voorkomen
• Deel geen privé gegevens en wachtwoorden
• Scherm een profiel zoveel mogelijk af

• Selectief over vriendschapsverzoeken
• Geef normen en waarden mee
• Hoe reageer je op anderen (netetiquette)
• Neem iemand in vertrouwen als je iets vervelends hebt 

meegemaakt



Cyberpesten aanpakken
• Complimenteer en steun je kind

• Blokkeer de pester
• Reageer niet
• Bewaar je bewijs

• Bedenk vervolgstappen met je kind
• Pak de telefoon/ laptop niet af



Sexting



Wat is sexting?

• Normale seksuele ontwikkeling
• Spannend
• En risicovol



Als het fout gaat
- Blokkeer je profiel

- Vraag de ander de beelden offline te halen

- Verzamel zo veel mogelijk bewijs

- Neem contact op met websites

- Maak een melding (bij school en de politie)

- Zorg dat je kind je in vertrouwen neemt (of in ieder geval iemand!)



• “gratis chatwebsite”
• Een piemel- en borsten-slideshow te zien, vaak ook 

masturberen zijn. 
• Met één klik heb je een account
• Grappig of zelf ook bloot?
• Met of zonder webcam?
• Wordt alleen gezien of chantage?  (sextortion)
• Interessant voor dubieuze figuren

https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/schermgebruik/met-jezelf-spelen-op-omegle


Sexting
Je kan een paar dingen doen als ouder:
Verbieden? 
Oogluikend toestaan?  
Aangeven ‘webcam uit’?
Kom je terug op ‘toon interesse’ en ‘geef het aan als er iets 
verkeerd gaat’

https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/schermgebruik/met-jezelf-spelen-op-omegle


Mediaopvoeding:

Ook tijd is belangrijk. Online zijn mag 
niet ten koste van andere belangrijke 

activiteiten.



Poll:

De telefoon blijft beneden als 
het bedtijd is.



Gamen





Voordelen van gamen
• Oog-handcoördinatie
• Doorzettingsvermogen
• Reactievermogen
• Werkgeheugen
• Geduld
• Probleemoplossend vermogen
• Samenwerken
• Engelse taal
• Ruimtelijk inzicht
• Creativiteit



Problematisch game gedrag
1. Online zijn ondanks negatieve gevolgen
2. Gebrek aan controle (hoe lang/ hoe veel)
3. Verstoorde balans in activiteiten

Signaleren:
- Verlies hobby’s/ activiteiten
- Zelfverzorging
- Negatieve gevoelens ontvluchten
- Moe/ slecht slapen
- Schoolresultaten gaan achteruit



Jeugdmonitor 2019 en 2021 en Check 2020-2021 (n = 7.328)

2019 Totaal
N = 11.160

2021 Totaal 
N = 9.100

Regelmatig gepest op school 3.1 4.0
Regelmatig gepest via internet 1.6 2.3

Naaktfoto of -filmpje van zichzelf gestuurd 2.9 2.8
Tegen zin filmpje verspreid 1.6
Risico problematisch gebruik social media 6.0 8.0
Risico op problematisch gamen 2.3 2.2
Bestede tijd per dag 3-4 uur 47.9
Bestede tijd 5 uur of meer 25.2



Jeugdmonitor 2019 en 2021 en Check 2020-2021 (n = 7.328)

2021 Totaal 
N = 9.100

Jongens Meisjes

Regelmatig gepest op school 4.0 4.1 3.1
Regelmatig gepest via internet 2.3 2.3 1.6

Naaktfoto of -filmpje van zichzelf gestuurd 2.8 2.8 2.6
Tegen zin filmpje verspreid 1.5
Risico problematisch gebruik social media 8.0 5.0 11.0
Risico op problematisch gamen 2.2 3.4 0.6
Bestede tijd per dag 3-4 uur 48.4
Bestede tijd 5 uur of meer 23.0



.

• Gezondheidsklachten 
voorkomen

• Bewaker van de nachtrust

• Bewustwording van 
schermtijd



Prioriteiten
Balans tussen de 5 S’en: school, sport, slaap, sociaal en spel.

Maak duidelijke afspraken/ regels over tijdstippen waarop de 
telefoon/ game niet gebruikt mag worden: 

• Tijdens de maaltijd
• In het verkeer
• Tijdens de les of het maken van huiswerk
• Op visite
• In bed 

Houd daar toezicht op.
Pubers zelf geven aan dat ze regels willen.
Geef zelf het goede voorbeeld.



Problematisch gedrag online
1. Online zijn ondanks negatieve gevolgen
2. Gebrek aan controle (hoe lang/ hoe veel)
3. Verstoorde balans in activiteiten

Signalen:
- Verlies hobby’s/ activiteiten
- Zelfverzorging
- Negatieve gevoelens ontvluchten
- Moe/ slecht slapen
- Schoolresultaten gaan achteruit



Help je kind
• Terugbrengen naar laagst haalbare is geen doel op zich
• Een puber kan zichzelf niet begrenzen, dus begrens 

op basis van signalen
• Ga in gesprek, wat denkt je kind zelf?
• Stel prioriteiten en maak afspraken (liefst samen)
• Houd toezicht op gemaakte afspraken
• Pick your battles (en verwacht weerstand)



Huiswerk en appen combineren
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Wat kun je doen?



Regels stellen en praten heeft geen zin, 
mijn puber luistert toch niet naar me!

Misschien denk je  soms…



• Pubers vinden het belangrijk wat je denkt

• Ze kijken naar hoe jij het doet

• En ze hebben jouw regels nodig

Juist in de puberteit is het belangrijk om 

een omgeving te creëren waarin uw 

puber zich volledig kan ontwikkelen!



• Kies een goed moment om in gesprek te gaan
• Maak haalbare afspraken.
• Begin jong, nu kan ook nog.
• Maak ook afspraken over tijd.
• Bespreek consequenties.
• Zeg wat je doet, doe wat je zegt.

Regels helpen. Daar gaan pubers minder vaak 
en minder heftig over heen.

Wat kun je zelf doen?



Tips om in gesprek te gaan:
• Kies het juiste moment

• Stel open vragen

• Neem je kind serieus

• Gebruik je eigen nieuwsgierigheid

• Vertel concreet waar je last van hebt

• Welke oplossingen heeft je kind?



Kortom:

• Gun ze het plezier
• Toon interesse
• Benoem de risico’s
• Laat ze meedenken over de afspraken
• Geef aan dat ze kunnen komen als het vervelend 

wordt
• Maak afspraken/ stel grenzen



2 november – Eat, Train, Study, Sleep, Repeat (gezonde leefstijl)

10 november – Verleidingen van nu (alcohol & drugs)

15 november – Je Puber Online (sociale media)

22 november – Praten met je puber

Meer info volgt via school!

Komende webinars



Waar kan je terecht met vragen?

www.cjghollandsmidden.nl

Bij de jeugdverpleegkundige

xxx



Waar kan je terecht met vragen?

www.cjghollandsmidden.nl

Jullie kunnen mij ook 
mailen of bellen:

Pel van Hattum
pvanhattum@ggdhm.nl

088- 308 4382



Handige websites

www.pratenmetuwkind.nl

www.meldknop.nl

Gratis online cursus om in gesprek te gaan met uw kind

Betrouwbare informatie over en hulp bij internetproblemen. 

Informatie en handige tips om samen met je kind in gesprek te 
gaan over leuk en veilig mediagebruik
www.mediagesprek.nl 

Betrouwbare wegwijzer in veilig en slim gebruik van (digitale) 
media 
www.mediawijsheid.nl 

https://www.npostart.nl/opgevoed-staat-netjes/10-08-2022/WO_EO_16963131



Handige websites

www.gameninfo.nl  (gameninfo.nl/opvoeding/game-or-no-game

Wordt het gamen te veel? Maak je je zorgen? Vraag een 
persoonlijk (moti-4) gesprek aan bij Brijder preventie jeugd
www.brijderjeugd.nl

Voor al je vragen over seks, inclusief informatie over flirten 
via het internet, sexting en grooming
www.sense.info 

Informatie over gamen en games www.helderopvoeden.nl

Betrouwbare informatie voor jongeren over o.a. je lijf,  
vriendschap, relaties, verliefd zijn, alcohol, pesten, etc. 
www.hoezitdat.info  



Heeft u vragen?



Bedankt voor je 
aandacht en deelname!
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