
opvoedingstips gamen
Er zi jn online heel  wat sites met t ips en opvoedingsadviezen te
vinden. Door op onderstaande blokken te kl ikken, kom je bi j  de
bi jhorende website terecht.  Er zi jn artikels,  websites,  f i lmpjes

die je kan beki jken.  Je hoeft zeker niet al les uit  te pluizen,
maar beki jk datgene wat voor jou interessant l i jkt .

D E E L  I

Internet en games maken deel
uit van de leefwereld van elk
kind. Maar als ouder wil je het
natuurlijk gezond houden. Deze
brochure biedt een antwoord op
enkele veelgestelde vragen.
 
Klik hier
 
 

6. WEBINAR: 
in gesprek  met mijn kind 

Kijk naar een toelichting van experts
uit Nederland over het in gesprek gaan

met je kind over gamen en sociale
media.

 
Klik hier

----------------------------------------------

GIDS: alles over gamen
voor ouders

1. 4. WEBSITE: BV's en hun
gamende kinderen

Op speelhetslim.be vind je
allemaal tips en trick en 

 vertelllen enkele BV's  over
hun gamende kinderen. 

Til je kennis over gamen naar
een hoger level!

 
Klik hier

2. FOLDER: Wat moet je
weten over gamen?

In deze folder leer meer over
games. Deze kan je samen met
je kind bekijken. Welke
verschillende soorten zijn er?
En wanneer weet je of het uit
de hand loopt?
 
klik hier

5. INTERACTIEVE VIDEO:
jongeren en ouders

In deze interactieve video
komen jongeren en ouders
aan het woord over gamen.

Verder worden er enkele
stellingen geformuleerd die je

aan het nadenken brengen.
 

Klik hier

3. WEBSITE: info over 
 thema's per leeftijd.

Op medianest.be vind je
informatie over allerlei
onderwerpen die je kind bezig
houden.
 
klik hier

Deze flyer werd ontwikkeld door CGG VAGGA. Je kan bij ons terecht als je je als ouder ongerust
maakt over het gamegedrag of druggebruik van je kind.
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Bekijk op ons eigen
youtubekanaal video's over
gamen en opvoeding. Experts
geven meer uitleg en jongeren
worden zelf aan het woord
gelaten. 
 
Klik hier

12. VIDEOS: Trimbosinstituut 

Het trimbosinstituut doet onderzoek
naar geestelijke gezondheid en

verslaving. Ze hebben een reeks videos
vrijgegeven die ook gaan over gamen.

 
Klik hier

----------------------------------------------

7. VIDEOAFSPEELLIJST:
Gamen en Opvoeding

10. ARTIKEL: Gamen is
goed en slecht voor

iedereen. 
Nieuw onderzoek toont aan
dat gamen - een uurtje per
dag- zelfs goed is voor een

kind. Wanneer wordt het dan
toch slecht? Lees het hier.

 
Klik hier.

8. ARTIKEL: wanneer ben
je gameverslaafd?

Vluchten naar een plek in de
virtuele wereld. Veel
gameverslaafden ervaren hun
spel op die manier. Maar
wanneer heeft iemand een
gameverslaving?
 
klik hier

11: DOSSIER: Gamen
De druglijn geeft informatie
over allerlei soorten drugs,

hun werking en hun gevaren.
Ze hebben ook een dossier dat

specifiek gaat over gamen.
 

Klik hier

9. ARTIKEL: Hoeveel
beelschermtijd geef je?

Krijg in dit artikel tips over hoe
je kan bepalen hoeveel
beeldschermtijd je je kind geeft.
 
klik hier
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