
Wil jij je verdiepen in de game wereld van jouw kind?
De klas van jouw kind heeft een les ‘Bewust gamen’ van Online Masters gevolgd. Tijdens deze les ging de klas in 
gesprek over bewust gamen aan de hand van opdrachten van game-expert Koen Schobbers. Omdat gamen meestal 
thuis plaatsvindt, willen we je met deze tips & tricks helpen om je te verdiepen in de game wereld van jouw kind.

Tips & tricks van game-expert Koen Schobbers

1 Verdiep je eerst in de game-interesse en gamewereld van je kind:
Welke game is favoriet? 
Bekijk samen Let’s play video’s over die game op YouTube.
Vraag aan je kind:
Wat vind je leuk aan deze game? 
Wat is de uitdaging in deze game? 
Wat vind je (nog) moeilijk?
Volg je persoonlijkheden uit de gamewereld? Welke? 
Wat is interessant aan het volgen van deze persoon? Wat leer je hiervan?

2  Bedenk en onderzoek welke voordelen het gamen heeft (naast de nadelen die iedereen kent). 
Wat kun je leren van gamen? Waar kan jouw kind deze game skills nog meer voor gebruiken?  
Jouw kind kan deze lijst voordelen vast aanvullen!
Welke game skills kun jij als ouder gebruiken in jouw dagelijks leven?

3 Wees de ouder aan de zijlijn die zijn of haar kind steunt.
Breng een snack tijdens het gamen en kijk mee, stel vragen. 
Bekijk de gameplek van je kind. Is dit een prettige gameplek voor iedereen?
Moedig je kind aan om vrienden uit te nodigen om bij jullie thuis te komen gamen. 

4 Maak samen afspraken over de 5 S’en:
Slaap  –  Slaapt je kind voldoende? 
School  –  Hoe gaat het op school? Denk niet alleen aan cijfers, het welbevinden is net zo belangrijk!
 Sociaal  –   Heeft je kind ook regelmatig offline contact met vrienden en kennissen?  

Met wie gaat je kind om? Zijn dit positieve contacten? 
Sport  –   Krijgt je kind dagelijks genoeg beweging? Sport je kind in groepsverband?  

Draagt de sport bij aan een positief zelfbeeld? 
Spel  –   Welke gamesoort spreekt jouw kind met name aan? Waarom?  

Een schietgame hoeft niet over agressie te gaan.

5 Maak tijd om samen online & offline te gamen.
Online = thuis, samen / tegen elkaar
Offline = ga eens samen met je kind naar een game-evenement als de Dutch Comic Con.  
Kijk op www.dutchcomiccon.com voor meer informatie.

Deze tips & tricks zijn samengesteld in samenwerking met Koen Schobbers en horen bij de het online 
lesprogramma Online Masters. In dit gratis online lesprogramma nemen verschillende Masters uit het vak  
de leerlingen mee in hun wereld. Kijk voor meer informatie op www.online-masters.nl.  

www.online-masters.nl
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