
De huidige generatie kinderen kleuters is opgegroeid met digitale zakenmedia. Ze kunnen gebruik 

maken van pc’s, tablets of , smartphones en deze middelen zijn mobiele telefonie en die zijn allemaal 

toegankelijk  voor kleuters. Zij komen er op school mee in aanraking of krijgen dat het als cadeau van 

hun ouders. Ze Kinderen gaan thuis steeds jonger en intensiever om met media. Deze trend zet door 

en wordt mede veroorzaakt door het toenemende toegenomen mediabezit.  

 

De vraag is of dat deze ontwikkeling in het belang van het kind is. Veel ouders gaan er van uit dat 

digitale media een positievef invloed heeft hebben op de ontwikkeling van hun kind en dat hen het 

kind er iets van lerenleert. De invloed van media op de breinontwikkeling is onderzocht door diverse 

verschillende deskundigen. Veel wEr zijn verschillende wetenschappers vragen zich af die zich 

afvragen of het goed is voor een kind dat als het ze op zo’’n jonge leeftijd met zoveel media te in 

aanraking komtmaken krijgen. Sommigen beweren dat het slecht is voor de hersenontwikkeling.  

Experts geven daarentegen aan dat een té intensief gebruik ten koste kan gaan van hun de 

hersenontwikkeling van kinderen, omdat simpelweg kinderen zij simpelweg minder tijd kunnen 

besteden aan het ontdekken en ervaren van de echte wereld om hun hen heen.  

Deskundigen vragen zich af of het in het kind z’nhet belang is van het kind is om op zo’n jonge leeftijd 

met digitale de media in aanraking te komen.  

 

Naar aanleiding vanAan de hand van een bronnenonderzoek en een praktisch 

onderzoekpraktijkonderzoek zal in dit verslag antwoord gegeven worden op de volgende 

onderzoeksvraag: 

Wat is de invloed van digitale media op de ontwikkeling van het kinderen tussen 2 de twee en 4 vier 

jaar oud?  

 

Voordelen Scriptium: 

 

 We halen ongeveer 20% meer fouten dan andere bureaus uit je scriptie 

 We kijken zowel op taal, structuur als op inhoud na 

 We bieden hulp op alle vakgebieden  

 

                                                                            Bekijk een voorbeeld inhoudelijke controle>> 

                                                                            Ga terug naar de site van Scriptium>> 

Met opmerkingen [SN1]: ‘steeds jonger mee omgaan’ is 
geen goede zin. ‘Op steeds jongere leeftijd’ zou beter zijn  

Met opmerkingen [SN2]: Media is meervoud, dus 
‘hebben’ 

Met opmerkingen [SN3]: Zoals wie? Als je dit soort 
uitspraken doet met je dit kunnen staven met één of 
meerdere bronnen 

Met opmerkingen [SN4]: Hier zou ik ook een bron 
gebruiken 
 

Met opmerkingen [SN5]: Dit is een herhaling, schrap 
deze zin 

Met opmerkingen [SN6]: Cijfers tot en met twintig dien 
je in onderzoek meestal in woorden te schrijven, behalve in 
het methode- en resultatengedeelte 
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