
 

 
Geskryf namens die AON deur Lizette van Huyssteen van die Practica Program

+        Babas staar na skerms, maar hulle is net bewus van die kleurvolle beelde en 

klanke. Outjies wat jonger as 18 maande is verstaan nog nie dat beelde op 'n skerm 

veronderstel is om dinge voor te stel wat in die werklike wêreld bestaan nie. 



+        Kinders wat vroeg in hulle lewens baie TV-kyk sukkel later om te konsentreer. Vir 

elke ekstra uur wat 'n kind tydens die eerste 3 lewensjare per dag voor 'n 

televisie spandeer is die kanse 10% groter dat hy of sy op sewejarige ouderdom 

konsentrasieprobleme sal hê. 

+        Die Wêreldgesondheidsorganisasie beveel gevolglik aan dat kinders onder 2 jaar 

glad nie TV-kyk nie. Skermtyd moet van daar af dan beperk word tot 'n uur per 

dag, met ouerbegeleiding. 

+        Die Amerikaanse Akademie van Pediaters sê skerms kan op 18 maande 

bekendgestel word solank die ervarings ouderdomsgerig is, nie langer as 5 minute is nie, 

en 'n volwassene interaktief betrokke is. Hulle beveel ook aan dat skermtyd van 2 jaar af 

tot 'n uur per dag beperk word, met ouerbegeleiding. 

+        Televisie-kyk stimuleer en bedraad die breine van kleuters wat ouer as 2 jaar is 

steeds op 'n vreemde manier, maar die impak word geleidelik minder radikaal soos wat 

hulle ouer word - solank ouers die regte programme kies. 

+        Tipiese "cartoons" oorweldig kinderbreine. Navorsing toon dat programme wat 'n 

baie harde, besonder helder en vinnige karakter het (soos Spongebob Squarepants) 

vierjariges se breine so oorweldig dat hulle slefs vir 'n tydperk na die afloop van die 

program nie helder kan dink nie. 

+        TV-kyk sonder ouerbegeleiding is ook op enige ouderdom tydmors as die kyker 

se verwysingsraamwerk nog nie groot genoeg is dat hy of sy in staat is om dit wat op die 

skerm gebeur te verbind met situasies in die werklike lewe nie. Hulle moet ook so te sê 

alles kan verstaan wat op skerm gesê word en kan gesels oor wat hulle sien en onthou. 

+        TV-kyk word vanaf die ouderdom van 5 jaar meer sinvol omdat kinders dan kan 

begin om 'n basiese storielyn ten spyte kameraspronge te volg. Dit bly egter steeds net 

die geval as 'n mens "cartoons" vermy en die regte programme kies. Ouers moet ook 

altyd onthou dat die tyd wat kinders voor skerms spandeer hulle van beter 

leergeleenthede ontneem. 

  
TV-kyk oorstimuleer sekere breinareas ten koste van ander 

as die kykers te jonk is om 'n storielyn te volg en nog nie mooi 

taalvaardig is nie 

Wanneer babas en peuters TV kyk lyk dit op die oog af asof hulle baie 

geïnteresseerd is en gestimuleer word, maar hulle staar bloot na die 



interessante beeld-en-klank kombinasies en word meegevoer deur die 

onvoorspelbaarheid van die ervaring. 

Kinders se breine word van onder na bo en agter na voor bedraad. Gevolglik is sekere 

(sensoriese) breinareas gereed om aan interessante beeld-en-klank-kombinasies op 'n 

skerm aandag te skenk voordat die hoër (denkende) breinareas gereed is om daardie 

soort inligting te verwerk. 

Dit beteken dat sensoriese breinareas aangeskakel word terwyl denkende breinareas 

afgeskakel bly.  

Die probleem is dat breindele goed ontwikkel wanneer dit baie gebruik word en 

wegkwyn wanneer dit afgeskeep word.  

Wanneer babas televisie-kyk word sekere dele van die brein dus bedraad terwyl ander 

heeltemal ongestimuleer gelaat word. Dit het tot gevolg dat hulle breine dan op 'n 

vreemde, ongebalanseerde manier bedraad word. 

Prakties gesproke verklaar dit hoekom kinders, wat as jong babas en peuters vir lang tye 

na televisieskerms gesit en staar het, later op skool heeltemal goed kan sien en hoor, 

maar sukkel om dinge te doen wat deur die hoër dele van die brein bestuur word, soos 

om te konsentreer, te beplan, te redeneer en probleme op te los. 

Vraag: Beteken dit dat babas se breine ook ongebalanseerd gestimuleer word wanneer 

hulle na iemand se gesig kyk wat met hulle gesels en speel? 

Antwoord: Nee. ""Mirror neurons" sorg dat babas (en grootmense) se breine volledig 

aanskakel wanneer ons van aangesig tot aangesig op mekaar reageer. 

  



 
Volgens 'n studie wat in 2004 gepubliseer is sal 'n kind wat tydens die eerste 3 jaar van sy 

lewe 2 ure per dag voor 'n televisie deurbring dubbel so 'n groot kans hê om op 

skoolgaande ouderdom ernstige konsentrasieprobleme te hê as 'n kind wat glad nie 

tydens die eerste 3 jaar glad nie aan televisie blootgestel is nie.  

  

TV-kyk kan selfs vir vierjariges skadelik wees as die program nie 

breinvriendelik is nie. 

Dr Dimitri Christakis het 'n navorsingsprojek gelei waar 3 groepe vierjariges 

onderskeidelik vir 9 minute lank: (1) prentjies geteken het; (2) na 'n 

opvoedkundige geselsprogram op TV gekyk het en (3) na SpongeBob 

Squarepants gekyk het.  



Hulle het, direk nadat elke groep hul aktiwiteit afgehandel het, met die kinders speletjies 

gespeel om te sien of die ervaring hulle vermoë beïnvloed het om te konsentreer en 

take te voltooi. (Hierdie vaardigheid word Uitvoerende Funksie genoem.) 

Die uitslag was dat die kinders wat na SpongeBob gekyk het met elke 

speletjie swakker as al die ander kinders gevaar het.  

Hulle het gesukkel om aan te pas wanneer reëls verander, om te onthou, om probleme 

op te los en om hulself in te hou wanneer hulle moes wag.   

Vraag: Is alle soorte TV-programme skadelik? 

Antwoord: Nee. Kleuters se breine word net oorlaai wanneer hulle te veel TV kyk of na 

tipiese "cartoons" kyk. Hulle breine word oorweldig deur die vinnige pas waarteen die 

kamera rondgeskuif word, die skel klanke, die taal wat nie duidelik en maklik 

verstaanbaar is nie en die storielyn wat nie aansluit by 'n kleuter se 

verwysingsraamwerk nie. 

  
Kinders wat te veel tyd voor skerms deurbring word 

beroof van waardevolle leergeleenthede  

Televisie-kyk skep ‘n omgewing wat radikaal verskil van die omgewing wat 

jong kinderbreine nodig het. 

Voorskoolse kinders is afhanklik is van 3 soorte ervarings om maksimaal te ontwikkel en dit 

maak 'n geweldige verskil wanneer ouers die TV afskakel en die  onderstaande ervarings 

tuis aanmoedig:  

1. Mens-tot-mens interaksie ontsluit ontwikkeling. 

Lev Vygotsky het ons gehelp om te verstaan dat kinders ‘n bewustheid van hulself as 

onafhanklike persone ontwikkel en spesiale vaardighede aanleer terwyl hulle met mense 

in interaksie is. Besorgde volwassenes skep instinktief vir kinders geleenthede om meer 

bevoeg te word.  Hulle gebruik gesprekke en interaksie en hulle let op wat ‘n kind kan 

doen sodat hulle doelbewus vir hom of haar leersituasies kan skep waarin die kind kan 

oefen om vaardighede baas te raak wat effe moeiliker is as wat hy of sy reeds onder die 

knie het. 

2. Spel ontsluit ontwikkeling. 

Jean Piaget het ons gehelp om te verstaan dat kinders ‘n ingebore tydskedule en 

agenda het wat maak dat alle kinders die omgewing waarin hulle leef op verskillende 



ouderdomme verskillend waarneem en verwerk.  As gevolg hiervan is jong kinders 

geneig om voorwerpe en situasies in hulle omgewing op sekere voorspelbare maniere te 

ondersoek. Hierdie ondersoeke is deurslaggewend omdat kinders so leer om ‘n groot 

verskeidenheid basiese konsepte te verstaan. 

Hy het sekere spelpatrone beskryf wat jong kinders gebruik om te leer. Hulle leer onder 

andere soos wat hulle hul liggame en hande gebruik om voorwerpe uit verskillende 

hoeke waar te neem, te hanteer, te laat beweeg, van vorm te laat verander, te 

verbind, manipuleer. groepeer en organiseer. 

3. Groeiende bevoegdheid ontsluit ontwikkeling. 

Maria Montesorri het ons gehelp om te verstaan dat kinders uitdagings op verskillende 

ouderdomme op sekere voorspelbare maniere aanpak. 

Hulle word vanuit hulself aangedryf om nuwe vaardighede aan te leer en belangrike 

begrippe te leer verstaan deur ‘n ingebore drang na orde, voorspelbaarheid en 

bevoegdheid. Terwyl hulle hulle hande gebruik om die wêreld waarin hulle leef baas te 

raak ontwikkel hulle gedagtes ook om die abstrakte wêreld van begrippe onder die knie 

te kry. 

  
Groete en beste wense tot volgende keer! 

  
 


