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Remco Pijpers (46) is oprichter van Mijn Kind Online en 
adviseert scholen, ouders en de Europese Commissie over 
betere digitale inhoud voor kinderen. Hij is vader van 
Isaac (9) en de tweeling  Esther en Vincent (6).Family 

OnlineMinecraft
Mijn vader hechtte eraan mij goede 

smaak bij te brengen. Hij wilde met me 
praten over ingewikkelde toneelstukken 
en probeerde me te bekeren tot jazz en 
opera. Ik las liever De Kameleon en was 
fan van de Stray Cats. Nu hecht ik er aan 
mijn kinderen goede smaak te leren. Ook 

op internet. Mijn zonen houden van 
Minecraft. Ik vind het de uitvinding van 
de eeuw. Geen marketeer die voorkauwt 

wat ze in die virtuele Lego-wereld 
moeten doen, mijn kinderen bedenken 

hun eigen spelregels. Ik deed een 
voorstel: bouw een Griekse tempel na. 
Goed voor je historisch besef. Maar ze 

maken hoge torens, recht-toe-recht-aan. 
Om die daarna in brand te steken. Elke 
keer dat de digitale fik er in gaat, gieren 

ze het uit van het lachen. Wat kun je 
daar tegenover stellen? Ik liet ze zien 
dat je regen in vuur kunt veranderen. 
Diepe buiging voor hun vader! Terwijl 
de vuurzee op de planeet Minecraft 
neerdaalde, zette ik een opera op. 

Uiteindelijk komt het allemaal goed.

Lesje social
Als ouders aan mediaopvoeding 
doen, focussen ze vooral op de 

risico’s en minder op de kansen en 
het plezier die de media kunnen 
bieden. Dat blijkt uit de Monitor 

Jeugd en Media 2015, onderzoek 
van Mediawijzer.net en stichting 
Kennisnet onder 1.700 tieners 

(10-18 jaar). Van kinderen mag het 
allemaal wel wat grappiger, de 
gesprekken aan de keukentafel 
over smartphone sociale media. 
En dan lees je over de nieuwste 

trend op social media: ‘roast me’. 
Engels voor: rooster me. Je plaatst 
een foto op Instagram of filmpje 
op YouTube en nodigt de wereld 

uit: maak me maar belachelijk. 
Probeer daar maar eens luchtig bij 
te blijven. Misschien tijd voor een 
goed gesprek: wat vindt het gezin 
grappig op internet? Wissel jullie 
favorieten maar uit. Maak een top 
3. Maar maak ook een ‘foute’ top 
3: wat probeert leuk te zijn, maar 

is helemaal niet leuk? 
Bron: www.dutchcowboys.nl/socialmedia/

de-nieuwste-trend-op-social-media-roast-me

happy news
De leukste nieuwe apps op een rijtje

1 LetterSchool 
Letters leren voor jonge kinderen. 
Deze populaire app is nu eindelijk 
ook voor Android beschikbaar. 
www.letterschool.nl

2 Hey BC 
Deze door Vlamingen gemaakte 
taal-app voor 5- tot 7-jarigen 
munt uit in schoonheid. Alleen 
voor iPhone en iPad. 
heyheyapps.com/heyheynews/
2015/8/19/hey-bc

3 Romeo en Julia
App van het Concertgebouworkest 
over het beroemde liefdespaar, 
over wie een opera is gemaakt 
door Prokofjev. Voor 10 t/m 12 
jaar. concertgebouworkest.nl/
Educatie/Educatieve-apps/
apps/Romeo-en-Julia/

4 Dubsmash
Enorme hit, deze playback-app. 
Zeer populair bij 11, 12 jaar en 
ouder. dubsmash.com

Kijk op mamafamily.nl voor nog 
meer tips van Remco.

Wil je weten waarom Minecraft 
goed is voor je kind? Kijk op 
mamafamily.nl
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Minecraft 
het boek
Minecraft leer je door het te doen, maar  
een instructie kan fijn zijn. De speciale hand- 
boeken voor kinderen liepen zo goed, dat er nu 
nieuwe versies zijn gemaakt. Mijn twee jongens 
verslinden ze. minecraft.jppublishing.nl/
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VideofaVoriet
Bijna dagelijks lees je over digitaal pesten.  
Het zou de spuigaten uitlopen. Zo’n tien procent 
van de kinderen zegt wel eens digitaal te zijn 
gepest, volgens het CBS (Centraal Bureau voor  
de Statistiek). Tien procent te veel, natuurlijk.  
Het Klokhuis heeft nu een heel goed en nuchter 
filmpje over digitaal pesten gemaakt. YouTube-
sterren Milan Knol en ‘Gamemeneer’ spelen de 
hoofdrol in de beste uitlegvideo die ik ooit zag 
over dit onderwerp voor kinderen. 
hetklokhuis.nl/algemeen/pesten


