
Help!
Mijn kind wil een
mobiele telefoon

10 tips 



Je denkt er al een tijdje
over na om jullie kind een
mobiele telefoon te gaan

geven.
Maar waar moet je aan

denken? 
In dit ebook geef ik 10 tips
waar je aan moet denken

als je jullie kind een mobiele
telefoon wilt geven.



Wat is de reden dat je jullie
kind een mobiel wilt geven? Is
dit, omdat jullie kind hier al

heel lang om zeurt. Of, omdat
het naar de middelbare school
gaat en jullie willen dat je kind
altijd bereikbaar is. Of heeft
het een totaal andere reden? 

Hoe dan ook, denk goed na
over de reden waarom je een
mobiel wilt geven. Dan is het

altijd een weloverwogen
keuze!

Waarom wil je jullie kind
een mobiel geven?
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Waarvoor wordt die
mobiel gebruikt?

Is dit, zodat jullie kind jullie
altijd kan bereiken als het
jullie nodig heeft? Of is het
voor puur vermaak van het

kind? Of is het, zodat het kan
whatsappen met vrienden en
vriendinnen. Of voor social
media en spelletjes doen?
Denk hier goed over na
voordat je die mobiel

aanschaft. Zo ontstaan er zo
min mogelijk verwarringen en
kunnen jullie goede afspraken

maken. (zie punt 8)
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Geef niet te vroeg een mobiel
Zo rond het 10e levensjaar

worden kinderen steeds
zelfstandiger in hun

mediagebruik. De wil naar een
eigen mobiele telefoon wordt

dan ook steeds groter. 
 Kijk naar jullie kind en wat het

aankan. Jij, als ouder, weet
het beste of jullie kind al toe is
aan een eigen mobiel. Geef dit
niet eerder dan dat jij denkt
dat het kan. Begeleidt jullie
kind ook goed in het proces

naar een mobiele telefoon en
tijdens het hebben ervan.
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Start met de oude
mobiel van jouzelf

Zodra jullie besloten hebben
dat jullie kind een mobiel
krijgt, zou ik er niet voor

kiezen om meteen naar de
winkel te rennen. Geef het
kind eerst een oude mobiel
dat in de kast ligt. Geef het
kind de mogelijkheid om te

laten zien dat het
verantwoord met een mobiel
kan omgaan. Daarna heb je

nog alle tijd om een mobiel aan
te schaffen die wat nieuwer is.
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Prepaid kaart of een
abonnement?

Je kunt kiezen voor een
prepaid kaart of een

abonnement. Bij prepaid kom
je nooit voor onverwachte

kosten te staan. 
Je hebt tegenwoordig ook

interessante
kinderabonnementen. Neem

contact op met jouw provider
wat de mogelijkheden zijn en

vergelijk de verschillende
kinderabonnementen met

elkaar.
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Leer ze vooral de wifi te
gebruiken

Leer jouw kind om zoveel
mogelijk de wifi te gebruiken
op de telefoon. Dat is kosten
besparend, aangezien bijna
iedereen tegenwoordig wel

een wifi heeft. Mijn ervaring is
dat ze altijd wel gebruik

mogen maken van andermans
wifi. En anders zijn er nog de

hotspots. Door het gebruik van
Wifi bespaar data en kun je

daar langer gebruik van
maken.
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Download een
ouderlijk toezicht app

Met die apps kun je in de gaten
houden wat jullie kind online aan
het doen is. Het voordeel is dat

jullie kind eerst jou om
toestemming moeten vragen bij
het downloaden van bepaalde
apps. Zo zie jij waar zij mee

bezig zijn en willen ze een app
die niet geschikt is, dan kun jij

die blokkeren. Ook zie je vaak in
die apps waar de telefoon van
jouw kind zich bevindt. Vooral
met buitenspelen heel handig.

Ook kun je in die apps de
schermtijd bepalen.
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Maak duidelijke afspraken
Maak duidelijke afspraken voor
je jullie kind een mobiel geeft,
maar tijdens het gebruik van
een mobiel zijn afspraken ook

belangrijk. Denk hierbij aan bijv.
de hoeveelheid schermtijd die

jullie kind krijgt, wanneer je wel
en niet je mobiel mag gebruiken
en dat huiswerk altijd voor het

gebruik van de mobiel gaat.
Maak ook afspraken over het

gedrag, zoals bijv. online pesten.
Bij het niet houden aan

gemaakte afspraak kun jij de
mobiele telefoon ook weer

innemen voor een bepaalde tijd.
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Bekijk 1x per week samen
met jouw kind hun telefoon

Via de ouderlijk toezicht apps
kun je zien welke apps populair
zijn bij jullie kind, maar wat ze

echt doen kun je niet zien.
Bekijk daarom bijv. 1x per week
samen de telefoon van jullie kind
en bespreek wat je ziet. Zo ga
je open het gesprek aan met
wat wel en niet wenselijk is.
Maak ook na het zien van de
mobiel ook nieuwe afspraken

over het online gedrag.
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Geef het goede voorbeeld
Hou je zelf ook aan de gemaakte
afspraken. Als jullie bijv. hebben

afgesproken geen mobiel aan
tafel doe het dan zelf ook niet.

Goed voordoen doet goed
volgen is mij altijd geleerd 
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