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BEELDSCHERMEN
Hoe houd je het leuk?!

RAISE UP

Raise Up is er voor iedereen die vanuit Gods liefde 
en Zijn Woord de volgende generatie sterk wil maken.

Trainingen  |  Advies  |  Coaching  |  Spreekbeurten  |  Cursussen  |  Materialen

www.raiseup.nl
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PRAKTISCHE INFO
‒ Handout PowerPoint: 

raiseup.nl/downloads

‒ Vraag stellen of reageren:
 www.pijler.nl/chat
 06 20342972

‒Mentimeter

WAT WEET JIJ
van kids, tieners en media?
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WAT WEET JIJ?

‒ Of ga naar www.menti.com
‒ Vul de code in: 7268 7707
‒ Vul je naam in
‒ En speel mee!

WELKE MEDIA GEBRUIKEN ZE?
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HOE BLIJF JE OP DE HOOGTE?
‒ Kinderen zelf: belangstelling tonen, vragen, onderzoeken
‒ Zelf op onderzoek uitgaan 

(bureaujeugdenmedia.nl, mediawijsheid.nl, twitch.tv, gamen.info)
‒ Sparren en delen met andere ouders
‒ Leren van ouders met iets oudere kinderen
‒ Oudere (stabiele) tieners vragen om advies
‒ Informatieavonden en opvoedcursussen blijven volgen

VRAAG AAN JULLIE

‒ Of ga naar www.menti.com
‒ Vul de code in: 7268 7707
‒ Vul je naam in
‒ En speel mee!
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Praktische & inhoudelijke grenzen
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NIET ALLES IS LEUK

REGELS & GRENZEN

Gedrag/zichtbaar

Waarden

Fundament
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EEN GOEDE GRENS…

‒ Past bij de situatie en bij de leeftijd van je kind.
‒ Is haalbaar.
‒ Is concreet en voor iedereen duidelijk.
‒ Is bij iedereen bekend.
‒ Is goed uit te leggen. 
‒ Er is een passende consequentie.

KORTE PAUZE
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VRAAG AAN JULLIE

‒ Of ga naar www.menti.com
‒ Vul de code in: 7268 7707
‒ Vul je naam in
‒ En speel mee!
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DE BIJBEL

Wat zegt de Bijbel over 
omgaan met media?
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LEREN OMGAAN MET…

‒ Anderen (je woorden, vriendschap, ruzie, aandacht)
‒ Jezelf (eigenwaarde, jaloezie, beperkingen, gezondheid)
‒ Je tijd & talenten 
‒ Prikkels & verleiding (zelfbeheersing)
‒ God (stille tijd, Bijbelkennis, God vertrouwen)

MATTHEÜS 28:19-20

“Ga dan heen, onderwijs alle volken, (…), 
hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in 
acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de 
dagen, tot de voleinding van de wereld.”
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WAAR FOCUS JE OP?
School/ 
werk

Familie/ 
vrienden

Hobby’s/ 
talenten

Sport/
Buiten

Media

Slaap

GOD

HOE HOU JE HET LEUK?

‒ Verdiep je in de wereld van je kind
‒ Hou het gesprek open (coachen ipv preken)
‒ Fouten maken mag
‒Welke waarden geef je mee?
‒ Focus op het hele leven van je kind (cirkels)
‒Wees een voorbeeld, online en offline
‒ Pas de Bijbel praktisch toe! 
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ZORGEN OVER GAMEGEDRAG

‒ Gameninfo.nl (goede info + zelftest voor gamers)
‒ Boek All in the game (Erik Smit & Wietske Noordzij)
‒ Boekbijlagen bij All in the game

www.raiseup.nl/downloads/boekbijlagen
‒ Huisarts & hulpverlening
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