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Kinderboeken waarin media een rol speelt:

Je vindt deze en andere leuke boeken op zwijsen.nl/kinderboeken. 

Kinderen en (social) media in de klas

Dat kinderen massaal gebruik maken van social media is een feit. De gemiddelde 

leeftijd waarop kinderen hun eerste stappen zetten op social media ligt op dit 

moment rond de 9 á 10 jaar. Ontdek in deze infographic hoe het is gesteld met het 

mediagebruik van kinderen. En hoe je als leerkracht je les verrijkt door de meest 

gebruikte kanalen in te zetten.

Hoeveel schermtijd per dag is gezond?

Best bekeken genres?

Top drie apparaten:  

Wat zijn de meest gebruikte apps?

Top drie activiteit op mobiel:

Hoe leren kinderen zelfstandig met beeldschermmedia?

Voor welke toepassingen staan leerkrachten een mobiel toe 

in de klas?

Voorbeelden hoe je als leerkracht 

je lessen kunt verrijken met media:

YouTube in de klas

Hoe leren kinderen het liefst: digitaal of via papier?

Tekenfilms ReclamesMuziekclips

10 - 12 jaar

maximaal 10 

minuten per dag

maximaal 1 uur 

per dag

64% van de jongeren geeft aan dat zij een 

smartphone kregen/kochten omdat hun ouders 

wilden dat zij bereikbaar zouden zijn.

44 % geeft aan een smartphone te hebben 

gekregen/gekocht omdat ze zelf bereikbaar

wilden zijn.

maximaal 1,5 uur 

per dag

 2 - 6 jaar 6 - 8 jaar 8 - 10 jaar

maximaal 2 uur 

per dag
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1. 91% smartphone

2. 50% televisie

3. 43% laptop

60 90 120

94%
van de twaalf-

jarigen heeft een 

mobiele telefoon

91%

63%

56%

56%

79%

69%

WhatsAppen

Via Google extra informatie zoeken: 56%

Apps of websites van school gebruiken: 52%

Via YouTube extra uitleg zoeken: 49%

Oefentoetsen op internet maken 46%

Informatie opzoeken

85% digitaal  4% papier

38% digitaal  30% papier

29% digitaal 45% papier

16% digitaal 62% papier

Woordjes leren

Huiswerk maken

Boeken lezen

YouTuben

59% Foto’s en filmpjes bekijken

Muziek luisteren

Als leerhulp en om te stemmen 

Informatie zoeken

Rekenmachine

40%

8%

17%

19%

Instagram in de klas

Twitter in de klas


