
              OMGAAN MET SOCIALE MEDIA 

TIPS VOOR OUDERS 

 

 

 

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Facebook, Twitter en andere 

media zijn de normaalste zaken van de wereld geworden. 

Het is niet meer dan normaal dat onze jongeren – meer nog dan wij als volwassenen – er gebruik van 

maken. KVK Westhoek wil het gebruik enerzijds aanmoedigen maar tegelijk waarschuwen voor de 

gevaren. 

 VERBIED HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA DOOR JE KINDEREN 

NIET! 

Kinderen worden aangetrokken door wat niet mag. Ze zullen ongetwijfeld stiekem 
een account aanmaken als ouders het verbieden. Pas dan beginnen de echte 
problemen! 
 

 MAAK SAMEN EEN ACCOUNT AAN. 

Bespreek het gebruik van de sociale media mat je kinderen. Stel voor om samen het 
medium te kiezen en maak dan samen met je kind een account aan. 
 
Zonder te sterk te neuzen in de privacy van je kind kun je op die manier een oogje in 
het zeil houden en ingrijpen indien nodig. 
 

 GEVAREN. 

De sociale media bieden enorm veel mogelijkheden maar brengen ook een aantal 
risico’s met zich mee. 
 
Er wordt onmiddellijk gedacht aan cyberpesten, pedofilie en het gebruik van 
ondoordachte profielfoto’s maar ook in het wegvallen van het warme persoonlijke 
contact (sociale omgang) schuilt een gevaar. 
 

 ACTIE 

Wij willen gedurende het komende seizoen focussen op twee thema’s! 
 
Timemanagement 
Trek samen met je kinderen na hoeveel tijd bested wordt aan sociale media. Dat zal 
wellicht angstaanjagend veel zijn! 
Maak samen met je zoon/dochter een planning op: wanneer sociale media – 
wanneer studeren – wanneer ontstpannen – wanneer gezinsmoment – wanneer ….? 
 
 
 



Sociale omgang: 
Moedig je kind aan om persoonlijk contact te zoeken met trainers en begeleiders. 
Geen probleem met berichten, mailtjes en tweets maar wij moeten elkaar blijven 
spreken. 
 
 

 COMMUNICATIE. 

Het sturen van onze jeugdspelers in de wereld van de sociale media is een taak van 
ouders en club samen. 
 
De sociale cel ** van KVK Westhoek staat paraat om samen met de ouders 
oplossingen te zoeken. 
 
Aarzel niet met ons contact te nemen. 
 
** Contactpersonen = Geert Glorie (algemeen TVJO) en Ilse Hostyn (psychologe) 
 


