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Mediabegrip week 40-II 

Ik zie ik zie wat jij niet ziet…. 

                         
 

Voor de leerkracht 

Doel.  
Leerling leert kritisch te kijken naar de inhoud 
van film of series en criteria toe te passen om  
film en series te beoordelen.  

 
Dit sluit aan op de 
mediawijsheidcompetenties:  

- Media doorgronden 

- Reflecteren op mediagebruik 

 
 

Nodig in de les: 

Digibord. 

Woordenschat 
 
pictogrammen: Een pictogram is een symbool of afbeelding die de plaats inneemt van een 
tekst. Een symbool is beeldtaal 
 
discriminatie: Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt tussen hoe je met 
mensen omgaat. Bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen of tussen moslims en christenen. 
 
Kijkwijzer leeftijdsadvies: Een advies dat ouders en opvoeders waarschuwt tot welke leeftijd 
een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen.  
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Lesopbouw. 
Introductie: Slide 1, slide 2 

Voorkennis ophalen: Slide 3 
Begeleid de dialoog zo dat je ruimte geeft voor leerlingen om te vertellen, maar dat je niet 
onbedoeld vuurtjes aanwakkert.  
 
 

Zijn er kinderen in de klas die wel eens een aflevering hebben gezien? Praat hier 
dan over. Wat vonden ze ervan? Voelde het echt of nep? Werden ze er bang van? 
Door erover te praten kunnen angsten worden weggenomen en bepaalde beelden 
beter begrepen worden. 

 

Instructie: Slide 4, slide 5, slide 6 
Bespreek het item uit het Jeugdjournaal na. De video geeft veel ruimte om de dialoog te voeren. 
Zijn ze het eens met de leerlingen? Zijn ze het eens met de volwassenen? Vinden ze dat 
volwassenen mogen/moeten bepalen wat kinderen te zien krijgen? 

Kennis controleren: Slide 7, slide 8, slide 9, slide 10, slide 11 
Wanneer leerlingen de pictogrammen nog niet goed kennen, leg dit dan extra uit. 

Verwerking: slide 12, slide 13 
In de verwerking krijgen de leerlingen de kans zelf te bepalen invulling te geven aan wat geweld 
is of niet. En welke kijkwijzer daar dan bij hoort. 
 

 
Bij de laatste dia/opdracht wordt kinderen gevraagd een film of serie te 
beoordelen. Het is handig alvast wat opties te geven zodat dit niet teveel tijd kost. 
Bovendien kunnen beoordelingen naderhand ook nog met elkaar vergeleken en 
besproken worden.  

 

Reflectie; slide 14 

Hoe kijken leerlingen nu naar geweld in series en films? Vinden zij het al ‘normaal’ om deze 
spelletjes op het schoolplein na te spelen? En wat als heel jonge kinderen dit ook naspelen? 
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Gebruikte bronnen. 
 
Squid Game massaal nagespeeld op de basisschool: ‘Ouders realiseren zich niet wat de 
impact is’ 
Netflix gaf Squid Game leeftijdskwalificatie van 12 jaar 
Squid Game is ‘succesvolste nieuwe Netflix-serie ooit’, aldus Netflix 
Uitgelicht: de populariteit van Squid Game (Kijkwijzer-advies 16 jaar) 
Zorgen over kinderen die de serie Squid Game kijken 
Squid Game (foto) 
https://www.google.com/search?q=kijkwijzer+geweld&tbm=isch&ved=2ahUKEwi4yprWvMfz
AhUCM-wKHaD6DxAQ2-
cCegQIABAA&oq=kijkwijzer+geweld&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6BwgjEO8DECc6B
ggAEAgQHjoECAAQGFDyxANYp84DYPbSA2gAcAB4AIABXogBrAOSAQE2mAEAoAEBqg
ELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=i9xmYfjYOoLmsAeg9b-
AAQ&bih=524&biw=1650&hl=nl (foto’s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achtergrondinformatie.  

Datum: 10-10-2021  Bron: AD.nl 

Squid Game massaal nagespeeld op de basisschool: 
‘Ouders realiseren zich niet wat de impact is’ 
De Zuid-Koreaanse Netflixserie Squid Game staat al weken op nummer één in de lijst met best 
bekeken series. Ook onder basisschoolleerlingen is de serie - eigenlijk voor 16 jaar en ouder - 
razend populair, vaak tot groot ongenoegen van ouders en leerkrachten. ,,Ik vraag me af of 
ouders zich realiseren wat de impact kan zijn.” 

In Squid Game strijden vierhonderd schuldenaars om een grote pot met geld. Hiervoor spelen ze diverse 

kinderspelletjes, waarbij ze hun eigen leven op het spel zetten. Wie het niet redt of niet snel genoeg is, wordt 

meedogenloos neergeknald. Vanwege het gewelddadige karakter heeft Netflix de serie bestempeld als een serie 

voor 16 jaar en ouder, maar daar lijken jongere kinderen zich niet altijd wat van aan te trekken. 

Afgelopen week waarschuwde een Belgische basisschool ouders voor Squid Game, omdat leerlingen elkaar te lijf 

gingen tijdens het spelen van het spel Anna Maria Koekoek. Ook in Frankrijk kwam het tot gewelddadigheden na 

het openen van een speciale pop up-ruimte en in Engeland hebben diverse scholen ouders inmiddels 

opgeroepen om hun kinderen niet naar de serie te laten kijken. 

https://www.ad.nl/binnenland/squid-game-massaal-nagespeeld-op-de-basisschool-ouders-realiseren-zich-niet-wat-de-impact-is%7Ea401b167/
https://www.ad.nl/binnenland/squid-game-massaal-nagespeeld-op-de-basisschool-ouders-realiseren-zich-niet-wat-de-impact-is%7Ea401b167/
https://nos.nl/artikel/2401445-netflix-gaf-squid-game-onterecht-te-lage-leeftijdskwalificatie
https://www.ad.nl/show/squid-game-is-succesvolste-nieuwe-netflix-serie-ooit-aldus-netflix%7Ea985a37d/
https://www.kijkwijzer.nl/uitgelicht-de-populariteit-van-squid-game-(kijkwijzer-advies-16-jaar)/page18-0-570.html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2401416-zorgen-over-kinderen-die-de-serie-squid-game-kijken.html
https://www.roblox.com/games/7549229959/Squid-Game
https://www.google.com/search?q=kijkwijzer+geweld&tbm=isch&ved=2ahUKEwi4yprWvMfzAhUCM-wKHaD6DxAQ2-cCegQIABAA&oq=kijkwijzer+geweld&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6BwgjEO8DECc6BggAEAgQHjoECAAQGFDyxANYp84DYPbSA2gAcAB4AIABXogBrAOSAQE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=i9xmYfjYOoLmsAeg9b-AAQ&bih=524&biw=1650&hl=nl
https://www.google.com/search?q=kijkwijzer+geweld&tbm=isch&ved=2ahUKEwi4yprWvMfzAhUCM-wKHaD6DxAQ2-cCegQIABAA&oq=kijkwijzer+geweld&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6BwgjEO8DECc6BggAEAgQHjoECAAQGFDyxANYp84DYPbSA2gAcAB4AIABXogBrAOSAQE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=i9xmYfjYOoLmsAeg9b-AAQ&bih=524&biw=1650&hl=nl
https://www.google.com/search?q=kijkwijzer+geweld&tbm=isch&ved=2ahUKEwi4yprWvMfzAhUCM-wKHaD6DxAQ2-cCegQIABAA&oq=kijkwijzer+geweld&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6BwgjEO8DECc6BggAEAgQHjoECAAQGFDyxANYp84DYPbSA2gAcAB4AIABXogBrAOSAQE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=i9xmYfjYOoLmsAeg9b-AAQ&bih=524&biw=1650&hl=nl
https://www.google.com/search?q=kijkwijzer+geweld&tbm=isch&ved=2ahUKEwi4yprWvMfzAhUCM-wKHaD6DxAQ2-cCegQIABAA&oq=kijkwijzer+geweld&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6BwgjEO8DECc6BggAEAgQHjoECAAQGFDyxANYp84DYPbSA2gAcAB4AIABXogBrAOSAQE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=i9xmYfjYOoLmsAeg9b-AAQ&bih=524&biw=1650&hl=nl
https://www.google.com/search?q=kijkwijzer+geweld&tbm=isch&ved=2ahUKEwi4yprWvMfzAhUCM-wKHaD6DxAQ2-cCegQIABAA&oq=kijkwijzer+geweld&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6BwgjEO8DECc6BggAEAgQHjoECAAQGFDyxANYp84DYPbSA2gAcAB4AIABXogBrAOSAQE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=i9xmYfjYOoLmsAeg9b-AAQ&bih=524&biw=1650&hl=nl
https://www.google.com/search?q=kijkwijzer+geweld&tbm=isch&ved=2ahUKEwi4yprWvMfzAhUCM-wKHaD6DxAQ2-cCegQIABAA&oq=kijkwijzer+geweld&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6BwgjEO8DECc6BggAEAgQHjoECAAQGFDyxANYp84DYPbSA2gAcAB4AIABXogBrAOSAQE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=i9xmYfjYOoLmsAeg9b-AAQ&bih=524&biw=1650&hl=nl
https://www.hln.be/binnenland/basisschool-waarschuwt-ouders-voor-serie-squid-game-kinderen-spelen-gewelddadige-scenes-na%7Eab8d773b/
https://twitter.com/Samsamclv/status/1444675172368257029?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1444675172368257029%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Factu.fr%2Fsociete%2Fsquid-game-des-enfants-imitent-les-jeux-violents-de-la-serie-netflix-a-l-ecole_45484959.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10073111/Schools-warn-parents-not-let-children-watch-Squid-Game.html
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Zorgen 
Ook in Nederland zijn er zorgen, zowel bij ouders als bij docenten. De Amsterdamse Barbara (haar achternaam 
noemt ze liever niet, red.) zag ouders elkaar waarschuwen in de groepsapp van de school van haar 11-jarige 
zoon. ,,De - voornamelijk - moeders hadden geen idee wat voor serie het was en vonden het gruwelijk dat het 
kinderspelletje ‘Anna Maria Koekoek’ eindigde in een moordpartij. Een moeder waarschuwde hiervoor in de 
groepsapp, waarna een flink aantal andere moeders ook aangaven dat hun kind niet mocht kijken, ook al had 
‘iedereen’ in de klas het gezien”, vertelt ze.  

Ouder Indra schrijft op Twitter: ‘De negenjarige zegt dat AL haar klasgenootjes het constant over Squid Game 
hebben en die mogen het dus wel kijken, kennelijk, en waarom zij dan niet? Het kan toch niet zo zijn dat er zoveel 
ouders zijn die hun kinderen dat laten kijken? Ben ik nou raar dat ze dat niet mag?’ 

Niet voor hun ogen 

De Tilburgse basisschoolleraar Martijn Holsappel zag enkele van zijn leerlingen uit groep acht een spel uit de 
serie spelen op het schoolplein. Hij maakte er een TikTok-filmpje van met de tekst ‘Als je dit kent, dan zou je 16 
jaar of ouder moeten zijn... Uhm, hoezo kennen jullie dit?’ 

Holsappel maakt zich zorgen over de populariteit van de serie onder zijn leerlingen. ,,Het internet staat er vol 
mee. Ik merk dat een heleboel kinderen uit de bovenbouw fragmenten hebben gezien die niet voor hun ogen 
bedoeld zijn. Ze zijn te jong om te worden blootgesteld aan dit soort beelden.” 

Mediapedagoog Marije Lagendijk sluit zich daarbij aan. ,,Ik vind het wonderlijk dat het zo populair is, want het zijn 
best wel heftige beelden. Ik vraag me af of ouders zich realiseren wat de impact kan zijn.” Volgens Lagendijk 
komen kinderen er voornamelijk mee in aanraking via Instagram en TikTok, maar ook door het spelen van 
Roblox. ,,Dit soort heftige beelden kan kinderen slapeloze nachten geven. Word je er langer aan blootgesteld, 
dan kan het ook zorgen dat je anders gaat kijken naar de wereld. Je went eraan en geweld wordt zo 
genormaliseerd.” 

Ik merk dat een heleboel kinderen uit de bovenbouw fragmenten hebben gezien die niet voor hun ogen bedoeld 
zijn 

Realiteit 
Volgens Lagendijk speelt ook de houding van kinderen een rol. ,,Op zo'n jonge leeftijd kunnen ze nog niet goed 
inschatten wat nu realiteit is en wat niet. Ze hebben wel een moreel kompas, maar dat is nog heel gemakkelijk te 
beïnvloeden. In het hele groepsproces rond een hype als Squid Game moet je wel heel stevig in je schoenen 
staan om er niet aan mee te doen.” 
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Holsappel herkent dat. ,,Nadat ik mijn filmpje deelde, kreeg ik veel reacties van kinderen jonger dan 16 met de 
melding dat zij het ook keken. Als ik ze dan vroeg wat ze ervan vonden, gaven ze aan dat ze nergens bang voor 
waren en de serie ook niet eng vonden. Maar dat is allemaal stoerdoenerij, als je het mij vraagt.”  

Uitleggen 
Hoe ga je nu als ouder of leraar om met de populariteit van Squid Game? Verbieden is volgens Lagendijk niet het 
antwoord. ,,Dat is ingewikkeld, want ze komen er toch wel mee in aanraking. Het is daarom beter om uit te leggen 
waarom je liever niet wilt dat ze het kijken. Omdat het te gewelddadig is en dus niet goed voor ze is. Ook al kijken 
ze dan stiekem toch, ze kijken na zo'n waarschuwing toch op een andere manier.” Volgens Lagendijk is het ook 
belangrijk om het gesprek open te houden. ,,Je kunt zeggen dat jouw kind altijd bij jou terecht kan als het toch 
ergens last van krijgt na het kijken. Daarmee voorkom je dat een kind het stil houdt uit angst om zijn telefoon kwijt 
te raken.” 

Ook Holsappel gaat regelmatig het gesprek aan, op basis van de Kijkwijzer. ,,We praten dan over wat ze wel en 
niet willen zien. Er zijn kinderen in groep acht die echt alles kijken, maar dan laat ik duidelijk merken dat ik daar 
wel wat van vind. Maar uiteindelijk is het toch de keuze van de ouders. Het ene kind mag nu eenmaal meer dan 
het andere.” 

De leraar ziet het echter niet allemaal somber in. Hij ziet namelijk wel een kans in het klassikaal benoemen van 
de positieve aspecten van de serie. ,,Het gaat ook om wat het met je zou doen als je als vrienden tegen elkaar 
wordt uitgespeeld. Ik zie wel mogelijkheden om dat samen met mijn leerlingen wat dieper te analyseren.” 
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