
Cursus: Mediawijsheid in de klas 08/09 
 
Op deze plek is achtergrondinformatie te vinden voor de docenten die in het jaar 
08/09 lessen mediawijsheid gaan geven. Er zijn artikelen, websites, en links naar 
bruikbare filmpjes. Voor vragen ga naar http://www.freekzwanenberg.nl.  
 
1. Het sociale web en populaire jongerenwebsites: 
www.hyves.nl, www.youtube.com, www.marokko.nl, www.sugababes.nl, www.fok.nl, 
www.partypeeps2000.nl, www.geenstijl.nl  
 
www.dumpert.nl, www.clipjes.nl, www.spele.nl, www.gamer.nl 
 
Chatten: 
www.chatten.nl – het is heel gemakkelijk om in te loggen als gast en mee te doen aan 
een online gesprek. 
 
2. Websites met als onderwerp (jongeren en) media: 
http://mijnkindonline.weg-log.nl/ 
http://ict-en-onderwijs.blogspot.com/ 
www.denieuwereporter.nl 
www.frankwatching.nl 
www.bright.nl 
http://onderwijsvooruitzicht.blogspot.com/ 
www.gorissen.info/Pierre/ 
www.ictnieuws.net/ 
www.henkblanken.nl 
http://weblogs3.nrc.nl/klaver/ 
http://blog.weetwatzegamen.nl/ 
http://www.freekzwanenberg.nl 
 
3. Achtergrondinformatie: Artikelen/onderzoeken 
Klik op de naam van een artikel/onderzoek om naar de inhoud doorgelinkt te worden. 
 
Artikelen: 
Virtuele stille tocht in habbo 
Rouwen op hyves 
'Ik haat om gedumpt te worden-hyves' 
Pro-anorexia-beweging breidt zich uit op internet 
Privacy is passé, veel plezier ermee 
Presentatie over sekse-stereotypes in de media 
16 vormen van internetcentsuur 
Het nieuwe ideaal: supermodel 
NRC: fotobewerking in de media 
 
Filmpjes: 
Mediawijsheidkanaal – hier staan allerlei filmpjes over (jongeren en) media, waarvan 
veel bruikbaar zijn voor in de klas. 
Onderzoeken: 

• Onderzoek over kinderen en internetgebruik 
• Onderzoek kinderen en internetverslaving 
• Jongeren, media en seksualiteit 
• Digital Natives digital immigrants 

 
4. Zie bijlage 1 voor de handleiding ‘Mediawijsheid op de Werkplaats: brugklas’ 
 
5. Zie bijlage 2 voor de handleiding ‘Mediawijsheid op de Werkplaats: tweede klas’ 
 



6. Powerpoint presentatie bij les 4 tweede klas. 
Link naar videoclip van rapper 50 Cent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 1 

Handleiding mediawijsheid op de Werkplaats 

               Brugklas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auteur: Freek Zwanenberg 
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Inleiding 
 
Deze handleiding is onderdeel van een docententraining voor Werkplaatsdocenten 
die lessen mediawijsheid in de brugklas willen geven. In deze handleiding staat al het 
benodigde materiaal voor vier lessen. Op de DWP staat veel achtergrondinformatie, 
en links naar relevante websites en filmpjes: zie ‘Mediawijsheid in de klas 08/09‘ 
onder ‘mens en maatschappij’.  
Eerst komen vier lessen aan bod, inclusief voorbereidingsopdrachten en eventueel 
achtergrondinformatie. Vervolgens is in de bijlagen een artikel opgenomen over 
kinderen en hun mediagebruik, en worden pedagogische en didactische tips 
gegeven, alsmede tips om zelf mediawijzer te worden.  
Veel succes met de lessen, voor vragen ben ik bereikbaar op 
http://www.freekzwanenberg.nl 
 
 
Freek Zwanenberg augustus 2008  



Les 1: Presentaties over het persoonlijke internetg ebruik 
 
Doelstellingen 

- De leerling vertelt over zijn/haar persoonlijke internetgebruik 
- De leerling kent zijn/haar online imago (heeft zichzelf gegoogled) 
- De leerling kent het persoonlijke internetgebruik van zijn/haar medeleerlingen 

 
Inhoud van de les:  
De leerlingen geven in groepjes korte presentaties over hun internetgebruik. Wat 
betreft internetgebruik zullen de volgende sites/toepassingen/games vaak genoemd 
worden: hyves, MSN, YouTube, World of Warcraft, Runescape. De docent laat de 
leerlingen elkaar bevragen over elkaars internetgebruik, en vult zelf eventueel aan 
met vragen als:  

- Hoeveel vrienden heb je op hyves?  
- Wat voor informatie over jezelf zet je wel en niet op internet?  
- Hoe lang internetten jullie per dag?  
- Was je verbaasd over de informatie die je over jezelf vond op internet?  
- Hoe kom jij over op internet, als je denkt aan alle online informatie over jou?   

 
Bij deze les gaat het om het gezamenlijk voeren van een gesprek over het gebruik 
van internet door jongeren, waarbij de kennis van de leerlingen zelf komt. Probeer de 
leerlingen algemene uitspraken te laten doen over het internetgebruik van jongeren, 
zodat ze samen in gesprek raken over wat daarbij wel en niet gewoon of raar is.  
 
Tip: laat de leerlingen de presentatie aanleveren op usb-stick, waarmee voorkomen 
wordt dat bij elke nieuwe presentatie de leerlingen opnieuw moeten inloggen op hun 
dwp-account.  
 



Voorbereidingsopdracht bij les 1  
 
Het is voor les 1 de bedoeling dat je, je eigen digitale profiel gaat maken, waaruit 
duidelijk wordt wat jouw bezigheden op internet zijn. Maak met je groepje met behulp 
van een A-4tje of een powerpointpresentatie een presentatie over de volgende twee 
dingen:  
 
1. Wat doe je op internet?  
Wat zijn je favoriete en vervelendste websites en waarom? (denk ook aan favoriete 
filmpjes, leuke tips voor medeleerlingen enzovoort) 
 
2. Hoe kom je over op internet?  
Het is de bedoeling dat je gaat ‘egosurfen’, wat betekent dat je op internet naar 
zoveel mogelijk informatie over jezelf gaat zoeken. Wat is over jou te vinden? 
Hobby's, adres, geboortedatum, politieke meningen, foto's/filmpjes? (zoek als je extra 
tijd hebt ook eens informatie over familie, vrienden of leraren) 

Verwerk de gevonden informatie van jou en je groepje in je presentatie. Maak er wat 
moois van.  

Zoektips voor het egosurfen:  

1. Als je in google informatie over iemand zoekt, zet dan voor- en achternaam tussen 
"hoge aanhalingstekens", dan zoekt google alleen op die combinatie.  
2. Zoek op www.wieowie.nl, dat is een zoekmachine die op namen zoekt in google, 
hyves, youtube, schoolbank.nl, en linkedin.  
3. Je kunt mobiele telefoonnummers vinden door in google achter de naam 06 in te 
typen 
4. Je kunt op www.zoeknummerinfo.nl zoeken op vaste telefoonnummers, maar ook 
op postcode of adres. Geeft niet altijd resultaat, maar wel vaak.  
5. Zoek op profielsites zoals: hyves, sugababes, myspace, facebook of cu2.  
6. Wees creatief! 
 



Les 2: Onzichtbaar op internet 
 
Doelstellingen 

- De leerling bedenkt wat hij/zij zou doen als hij/zij één uur de beschikking over 
een onzichtbaarheidsring zou hebben.  

- De leerling begrijpt dat online anonimiteit hetzelfde inhoudt als onzichtbaar zijn 
- De leerling discussieert over stellingen over anonimiteit 

 
Onzichtbaar op internet?  
Begin de les met het noemen van de ring van 'lord of the rings' waar je onzichtbaar 
van wordt en/of de onzichtbaarheidsmantel van Harry Potter. Check of iedereen dat 
kent. Geef daarna de leerlingen, in twee- of drietallen, vijf minuten de tijd om na te 
denken over de vraag: Wat zou jij zelf doen als je onzichtbaar was? Na de vijf 
minuten worden klassikaal een aantal van de antwoorden besproken. Maak daarbij 
de koppeling met internet, en vergelijk het anoniem zijn op internet met onzichtbaar 
zijn. Eventuele vraag aan de klas: wat doen mensen op internet dat ze in het echte 
leven (in real life) niet zo snel zouden doen? 
 
Driehoeksdiscussie over anoniem/onzichtbaar zijn:  
Plaats drie kaartjes met respectievelijk ‘eens’ ‘oneens’ en ‘neutraal’ erop, in drie 
hoeken van het lokaal. Noem een van de stellingen (zie de voorbereidingsopdracht), 
en vertel de leerlingen dat ze bij een kaartje moeten gaan staan waar hun mening 
het meest bij aansluit: eens, oneens of neutraal.  
De groepjes die zich vormen bij de verschillende standpunten, krijgen een paar 
minuten om een aantal argumenten bij hun standpunt te bedenken. Na die paar 
minuten mag elk van de groepjes een aantal standpunten opnoemen. De andere 
groepjes mogen reageren en met elkaar in discussie gaan. Als leerlingen overtuigd 
raken van een ander standpunt, mogen ze in die hoek gaan staan.  
Elke stelling brengt een aspect van anonimiteit in kaart. Door de kinderen daarover te 
laten nadenken en discussiëren, krijgen ze een idee van de verschillende 
standpunten. Vrijheid is goed, maar niet te veel. Schelden op internet zou je 
misschien willen verbieden, maar waar ligt dan de grens? Zo gaat deze les 
uiteindelijk over persoonlijke grenzen op internet.  
 
Probeer verder veel te vragen naar persoonlijke voorbeelden. Als een leerling zegt: 
‘ik scheld zelf ook wel eens op internet’, vraag dan door, of moedig de leerlingen aan 
om dat te doen.  
Je hoeft niet alle stellingen te behandelen, dat is ook afhankelijk van de beschikbare 
tijd. Probeer wel een evenwicht te zoeken in de meer positieve kijk en de meer 
negatieve kijk op anonimiteit online. 
 
Stelling 1   
Introductie: Een van de gevolgen van het onzichtbaar zijn op internet, is dat mensen 
veel verder gaan in hun gedrag dan normaal. Er is immers niemand die je er op aan 
kan spreken! En zo zie je dat mensen op internet veel vaker schelden en tieren op 
elkaar.  
Stelling: Het schelden op internet hoort er nou eenmaal bij, iedereen doet het, ik ook.  
 
 



Stelling 2   
Introductie: Niet iedereen gebruikt de anonimiteit op internet om anderen te klieren. 
Sommige mensen gaan juist hele persoonlijke dingen over zichzelf vertellen, omdat 
ze zich door de onzichtbaarheid vrijer voelen.  
Stelling: Doordat je niet weet wie er aan de andere kant zit, word je op internet juist 
heel openhartig over jezelf.  
 
Stelling 3   
Introductie: Op forums zijn vaak moderators aanwezig, die ervoor zorgen dat mensen 
niet te ver gaan met wat ze zeggen.  
Stelling: Er zouden veel meer moderators moeten zijn op internet.  
 
Achtergrondinformatie 
Wat zou je doen als je onzichtbaar was? Waarschijnlijk zullen de meeste mensen 
allerlei ‘slechte’ dingen noemen, zoals mooie spullen stelen, stiekem bij mensen in 
huis gaan kijken of geintjes met hun vrienden uithalen.  
Anoniem zijn op internet is eigenlijk hetzelfde als onzichtbaar zijn: je kunt doen wat je 
wilt want niemand kan je zien. In principe weet alleen de internetprovider welke naam 
en adres er verbonden zijn aan het IP-nummer van je computer.  
Dit aspect van internet biedt hele nieuwe mogelijkheden van menselijk contact en het 
spelen met identiteiten: je kunt je voordoen zoals je wilt. In virtuele werelden zoals 
World of Warcraft, Second Life of Habbo Hotel, maken mensen een ‘avatar’ aan, een 
virtuele representatie van zichzelf. Die avatar kun je zo mooi maken als je zelf wilt, en 
vrouwen kunnen een man worden, of andersom. Ook je naam, op internet je 
nickname¸ kun je telkens weer opnieuw kiezen, evenals de manier waarop je, je 
gedraagt. Tijdens het chatten kun je doen alsof je al volwassen bent, of misschien 
nog juist kind. Op forums of weblogs kun je reageren op de woorden van anderen, 
zonder daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Dat leidt er over het algemeen toe 
dat mensen extra openhartig worden. Zo zie je heel veel grof taalgebruik op internet, 
maar mensen vertellen ook juist hele persoonlijke verhalen, juist omdát niemand 
weet wie ze in het echt zijn. Ook is het in virtuele werelden veel makkelijker om 
contact met elkaar te maken. Samengevat zou je kunnen zeggen dat de vergaande 
anonimiteit op internet leidt tot grensoverschrijdend gedrag, zowel in negatieve als in 
positieve zin.  
 
Kinderen krijgen al op jonge leeftijd met deze dynamiek van het internet te maken. Zij 
gebruiken het internet voornamelijk om te communiceren. Ook kinderen spelen met 
hun identiteiten, en oefenen zich in sociaal gedrag op internet. Maar ook al kun je, je 
voordoen zoals je wilt, je blijft wel dezelfde persoon achter de computer, die ontdaan 
kan zijn van wat er op je af komt op internet.  
Het is belangrijk dat kinderen inzien dat die onzichtbaarheid op internet niet persé 
hoeft te leiden tot grenzenloosheid. Ook al zijn er veel grenzeloze websites (denk 
alleen al aan de grote hoeveelheid pornografie op internet), toch blijf je zelf je 
grenzen aangeven. Als je iets vervelend vindt, hoef je er immers niet naar te kijken. 
Deze les zet kinderen aan het denken over hun eigen grenzen, wat  eventueel leidt 
tot bewuster gedrag.  



Voorbereidingsopdracht les 2:  
Nog niet aanwezig, binnenkort op DWP.  



Les 3: Real life chatten 
 
Doelstellingen:  

- De leerling kan een ‘real life chat’ voeren met medeleerlingen 
- De leerling kent minstens drie verschillen tussen online en offline 

communicatie (afkortingen, smileys, andere manier van communiceren) 
- De leerling kan feedback geven op de real life chat van medeleerlingen 

 
Inhoud van de les:  
In deze les gaan leerlingen in groepjes een ‘real life chatsessie’ voeren. Dat houdt in 
dat de leerlingen proberen om in het echt (in real life) het taalgebruik van chatten na 
te bootsen in korte sketches die ze voorbereiden. Na elke sketch wordt de rest van 
de groep gevraagd om feedback. Hierbij staat de volgende vraag centraal: lijkt dit 
ook echt op hoe het gaat op MSN? Waarom wel/niet? Laat de leerlingen 
verschillende redenen geven waarom een sketch wel of niet ‘waarheidsgetrouw’ is, 
en laat ze een gesprek voeren over de verschillen tussen ‘normale’ communicatie en 
online communicatie.  
De docent houdt de klas aan de praat, en stimuleert daarbij het doorvragen, 
persoonlijke ervaringen vertellen (hoe gaat dat bij jou meestal?) 
 
Leerlingen komen vaak met real life chats waarin veel gescholden wordt. Probeer 
daar niet negatief op te reageren, maar juist onderzoekend: hoe komt dat dat MSN-
gesprekken soms uitlopen op scheldpartijen? De les sluit ook aan op de vorige les, 
en inzichten daaruit kunnen ook gebruikt worden.  
 
Achtergrondinformatie 
Instant messaging (zoals MSN) of chatten (kletsen via een chatbox bijvoorbeeld) is 
een heel andere manier van communiceren dan een face-to-face gesprek. 
Veelgehoord commentaar is dat deze ‘online communicatie’ veel schraler is dan 
‘gewone’ communicatie, omdat je elkaar niet kan zien, horen, voelen of ruiken. Dit 
weerhoudt jongeren er echter niet van om online massaal en in zeer grote netwerken 
contact met elkaar te onderhouden, online vrienden te maken, of verliefd te worden 
via internet. Voor velen van hen is online communicatie net zo echt als gewone 
communicatie, en een gesprek op school wordt thuis moeiteloos via MSN voortgezet.  
Wat is de aantrekkingskracht van online communicatie voor jongeren? Dit is lastig te 
zeggen, maar het zal deels te maken hebben met de betrekkelijke veiligheid van het 
medium: je kunt even nadenken voor je wat zegt, je hoeft iemand niet in de ogen te 
kijken. Deze ‘afstandelijkheid’ maakt misbruik echter ook makkelijker, er wordt ook 
veel gepest op MSN en in chatrooms.  
Vanwege het intensieve gebruik van online communicatie is het belangrijk dat 
jongeren leren om de verschillen tussen gewone en online communicatie te kunnen 
duiden. MSN blijft dan niet iets dat enkel op de computer gebeurt, maar wordt 
rechtstreeks verbonden met het gewone leven, ‘real life’. Door de twee vormen van 
communicatie met elkaar te vergelijken kunnen onderwerpen als pesten, respect of 
persoonlijke grenzen makkelijker besproken worden. 
 



Probeer daarom online communicatie gewoon als een ándere vorm van 
communicatie te benaderen, die haar eigen voor- en nadelen heeft. Een paar 
aspecten van online communicatie: 
- Het gebruik van een nickname 
- Het getypte woord als inhoud van het gesprek 
- Hoofdletters of veel uitroeptekens als je iets wilt ‘schreeuwen’ 
- Gebruik van emoticons om emoties duidelijk te maken (een lachende smiley 
achter een grappig bedoelde zin) 
- Een persoonlijke schermafbeelding bij je nickname 
- Zo snel mogelijk proberen te schrijven en daardoor veel afkortingen gebruiken.  
Bekende voorbeelden waarmee kinderen waarschijnlijk zullen komen:  

• Hvj=hou van jou 
• Hhvvj=hou heel veel van jou 
• Lol=laughing out loud 
• Mj=met jou? 
• Rofl=rolling on floor laughing 
• Biw=ben ik weer 
• Lmao=laughing my ass off 
• Btw=by the way 
• Paw=parents are watching 
• Lkkr=lekker 
 

 



Voorbereidingsopdracht les 3:  
Op internet communiceren mensen voortdurend met elkaar. Via MSN, forums, 
profielsites (hyves, sugababes), maar ook via YouTube, gamesites enz. Online 
communicatie verschilt behoorlijk van ‘normale’ communicatie. Je kunt elkaar 
(meestal) niet zien, horen, ruiken of voelen. Alles gaat via de woorden die je typt en 
de symbolen (emoticons) die je daarbij gebruikt. Gevolg is dat er bijvoorbeeld veel 
afkortingen worden gebruikt, omdat dat nou eenmaal sneller is. Maar doordat je 
elkaar niet ziet zie je ook dat mensen vaak veel openhartiger worden, wat zowel leuk 
als minder leuk kan zijn. 
In deze les gaan we praten over de verschillen tussen digitale en gewone 
communicatie, aan de hand van een ‘real life chat’.  
 
Bij Real life chat  komen online en gewone communicatie samen in een grappig 
toneelstukje. Er wordt wel gesproken, maar alleen in chattaal, en emoties worden 
alleen met (getekende) smileys getoond. 

Opdracht:  Bedenk met je groepje een ‘real life chatsessie’ van 1 of 2 minuten. Het 
kan tussen twee personen zijn, maar mag ook met meer (een chatroom nadoen 
bijvoorbeeld). 
Onderwerp:  mag alles zijn, bijvoorbeeld een gesprekje over hobby’s, een politiek 
onderwerp, totale onzin, gamen, maar het kan ook een ruzie zijn of juist een heel 
persoonlijk gesprek. 
Taalgebruik: praten mag, maar wel met chattaalgebruik. Dus: veel afkortingen, 
zelfbedachte woordjes, hoofdletters. Gebruik ook (getekende) emoticons om je 
emoties te tonen. 

Filmpje 1 real life chat (YouTube): twee jongens imiteren een chatroom 
Filmpje 2 real life chat (YouTube): zes mensen doen een chatroom na in het echt.  

Websites voor inspiratie: 

1. Wikipedia over internettaal: veel afkortingen die op internet gebruikt worden 

2. MSN-emoticons: veel voorbeelden van smileys en emoticons 

3. www.hyves.nl : veel van jullie klasgenoten hebben een profiel op hyves. Vooral bij 
de krabbels die mensen elkaar sturen, zie je mooie voorbeelden van online 
communicatie.  

4. www.fok.nl : een groot forum met allerlei onderwerpen, waar je goed kunt zien hoe 
mensen online met elkaar communiceren.  



Les 4: Online pesten 
 

Doelstellingen:  
- De leerling geeft een presentatie over online pesten 
- De leerling kent vijf tips voor slachtoffers en daders van online pesten 
- De leerling denkt na over zijn/haar eigen grenzen bij online pesten 

 

Inhoud van de les:  

De leerlingen laten hun presentatie zien, en de antwoorden worden besproken. 
Sommige leerlingen zullen een A4tje hebben beschreven, andere leerlingen komen 
met powerpointpresentatie. Het doel is dat leerlingen veel persoonlijke ervaringen 
met elkaar delen, en gezamenlijk  

Online pesten komt in bijna elke klas voor (ook gymnasium), en kan hele extreme 
vormen aannemen. Een veilige sfeer is essentieel, evenals veel respect voor 
kinderen die ervaringen met de groep willen delen. Kinderen komen met de meest 
indringende verhalen, en weten gezamenlijk meestal heel veel tips te formuleren 
waarmee online pesten voorkomen kan worden. Het is eventueel een idee om de 
beste tips op te laten schrijven, zodat elk kind ze op een kopietje zou kunnen krijgen.  

Voor meer informatie over online pesten, zie het hoofdstuk ‘Kinderen en hun media’ 
in de bijlage (blz. ).  

 



 

Voorbereidingsopdracht les 4:  

We hebben het de afgelopen lessen gehad over online communicatie, en hoe dat 
zorgt voor nieuwe vormen van omgang met elkaar. In de vierde les zal het over 
online pesten gaan. Als opdracht is het de bedoeling dat jullie in tweetallen of 
groepjes een A-4tje pakken (of iets groters) en daarop jullie visie op online pesten 
geven. Daarbij moeten minstens de volgende vier vragen behandeld worden:  
 

1. Wanneer is er volgens jou sprake van online pesten? Denk aan de grens tussen 
pesten en een grapje maken en probeer zoveel mogelijk voorbeelden te bedenken.  
2. Beschrijf een ervaring, van jezelf of iemand die je kent, met online pesten. Gebruik 
hiervoor ongeveer tien zinnen. 
3. Noem minstens vijf gouden tips voor een slachtoffer van online pesten.  
4. Welk advies (of adviezen) zou je aan de dader willen meegeven?  
 
Maak er iets moois van! Gebruik kleur en eventueel tekeningen. In de vierde les gaan 
we gezamenlijk de resultaten bekijken en bespreken.  
Hieronder heb ik een aantal websites gezet waar je kunt lezen over online pesten:  
Pesten online is 'grappig' 
Verhalen van slachtoffers 
Website door Glen over online pesten 
Website 'stop digitaal pesten'



Bijlagen:  
1. Kinderen en hun media 
2. Pedagogische tips 
3. Didactische tips 
4. Zelf mediawijzer worden?  

1. Kinderen en hun media 
Als er één groep is die duidelijk in een gemedialiseerde omgeving leeft, is dat wel de 
jeugd. Elke dag maken kinderen gebruik van internet, televisie, hun mobieltje, radio, 
mp3-speler, en spelcomputer. En dan zijn er ook nog media waar ze passief mee 
geconfronteerd worden, zoals de alomtegenwoordige reclame op straat, bij winkels 
en billboards. Ook op school worden kinderen in toenemende mate geacht via 
elektronische leeromgevingen met internet te werken.  
Het internet is het medium dat de meeste invloed heeft op de leefwereld en identiteit 
van kinderen. Kinderen gebruiken internet ongeveer evenveel als televisie, maar er 
zijn grote verschillen in het gebruik ervan. Waar de televisie voornamelijk passief 
geconsumeerd wordt, heeft de komst van internet bij de jeugd een ware 
omschakeling teweeggebracht: kinderen zijn prosumenten, mediaproducerende 
consumenten geworden, met internet als platform voor ontelbare mogelijkheden tot 
zelfexpressie en communicatie. Een aantal voorbeelden zal illustreren hoe kinderen 
tegenwoordig naast hun gewone identiteit(en) een ‘digitale identiteit’ bezitten, en 
welke voor- en nadelen daarmee verbonden zijn.  
 
De digitale identiteit: de wederzijdse beïnvloeding  van kind en internet 
Door de komst van het internet is de beïnvloeding door de media niet meer 
éénrichtingsverkeer; kinderen kunnen nu zelf de inhoud van de media bepalen, wat 
ze ook volop doen. Hun imago, persoonlijke gegevens, normen en waarden worden 
allemaal gereguleerd via internet, en de kinderen er te krijgen te maken met allerlei 
nieuwe vormen van communicatie en leefwijzen. Dit gebied van wederzijdse 
beïnvloeding tussen het kind en internet noem ik de digitale identiteit. Laten we eens 
wat dimensies hiervan bekijken.  
 
In hun vrije tijd presenteren kinderen zichzelf  aan de wereld via profielsites als 
hyves en Sugababes. Met hun profielen gevuld met foto’s, filmpjes, beschrijvingen 
van hobby’s favoriete tv-programma’s, vakantielanden en eten, kunnen ze helemaal 
zelf bepalen hoe ze over willen komen. Deze online zelfpresentatie is een ideale 
manier om je te leren verhouden tot de leeftijdsgroep, wat voor kinderen vanaf tien 
jaar steeds belangrijker wordt. Bij de wat jongere kinderen is de website Kindertent 
populair, waar je een eigen website kunt aanmaken met daarop al je hobby’s en 
interesses. YouTube is de videowebsite waar vooral jongeren hun zelfgemaakte 
filmpjes opzetten. Met deze filmpjes kunnen ze aan iedereen laten zien dat ze 
grappig, stoer of slim zijn.  
In virtuele werelden als Habbohotel, Runescape of World of Warcraft kunnen 
kinderen zich voordoen zoals ze willen; niemand ziet toch wie ze in het echt zijn. Dit 
geeft kinderen de mogelijkheid om te experimenteren met hun identiteit, en te 
oefenen in allerlei sociale vaardigheden.  
 
Het doel van de meeste kinder-activiteiten op internet is voornamelijk communicatie, 
met vrienden, familie en vaak ook onbekenden. Dit online communiceren  doen 
kinderen veel via MSN, de profielsites en in virtuele werelden, en dat levert hele 



nieuwe vormen van communicatie op. Je kunt elkaar vaak niet direct zien of horen of 
aanraken, en je hebt zelf controle over wanneer je reageert op een berichtje. 
Smileys, plaatjes, veel afkortingen en een heel eigen taalgebruik tonen hoe creatief 
kinderen kunnen zijn in het overbrengen van hun boodschap (kadertje met MSN-
taal?). Die boodschap doet er qua inhoud vaak niet zo toe, het gaat online vooral om 
het feit dát je communiceert. Zoals kinderen elkaar vroeger ook briefjes toestopten, 
met een geheime boodschap, zo ‘krabbelen’ ze nu een berichtje op elkaars 
hyvesprofiel.  
Opvoeders fronsen vaak hun wenkbrauwen bij het idee dat hun kinderen op MSN 
driehonderd- en op hyves tweehonderd ‘vrienden’ hebben, maar zien daarbij niet de 
parallel met de ‘normale’ wereld: ook wij laten zien hoe sociaal en aardig we zijn door 
ons te omringen met vrienden. Je zit immers liever niet in je eentje in de kroeg. Op 
internet, waar fysieke grenzen niet bestaan, is het wat extremer, omdat je veel meer 
vriendschappen tegelijkertijd aan kunt gaan. Aardig en behulpzaam zijn levert in 
cyberspace (verrassend genoeg) veel vrienden op, en ook het op YouTube plaatsen 
van een mooi, grappig of stoer filmpje kan wereldwijd reacties uitlokken van 
bewonderaars. Kinderen kunnen zich ook aansluiten bij duizenden online 
gemeenschappen gevormd op basis van gemeenschappelijke interesses. Een 
jongen die veel gamet, kan in zo’n gemeenschap, bijvoorbeeld gamer.nl, allerlei 
informatie over gamen vinden, maar ook andere gamers ontmoeten, die samen 
discussies voeren en elkaar tips geven. Ook op profielsites bevinden zich vaak zeer 
druk bezochte fora waar kinderen met elkaar in gesprek gaan over allerlei 
onderwerpen. Er wordt zelfs gesuggereerd dat ouders wat betreft opvoeding steeds 
meer aan de zijlijn komen staan, omdat kinderen elkaar via internet raadplegen en 
informeren over spannende onderwerpen als liefde, seks en  actuele trends.   
Door de komst van het sociale web, meestal aangeduid met de term ‘web 2.0’, barst 
het internet van de mogelijkheden tot communiceren en het gezamenlijk beoordelen, 
categoriseren en delen van informatie. Ook komen er steeds meer tools beschikbaar 
om via simpele en makkelijk downloadbare programmaatjes foto’s en video te 
bewerken, of zelfs games te ontwerpen.  
Op eigen websites en weblogs (een virtueel dagboek dat voor iedereen leesbaar is 
en over allerlei onderwerpen kan gaan), schrijven kinderen en jongeren over wat hen 
zoal bezighoudt. Vrienden en onbekenden kunnen reageren, met commentaar, 
complimentjes en suggesties.  
Ten aanzien van liefde  en verliefdheid  spelen de virtuele netwerken ook een grote 
rol. Volwassenen hebben aparte datingwebsites zoals ematching of singleplanet, 
maar kinderen en jongeren gebruiken daarvoor gewoon hyves, MSN of sugababes. 
Ook bij flirten, wat veel gebeurt online, heb je het voordeel van online communicatie: 
je kunt even nadenken over wat je zegt, en doordat je elkaar niet ziet worden de 
gesprekken al snel intiemer. Jongeren maken ook afspraakjes met elkaar via 
internet, en contact met de geliefde is ook voor een groot deel virtueel door internet 
en mobiele telefoon. En als het niks wordt, kan de verkering uiteraard ook via MSN, 
hyves of een smsje uitgemaakt worden… 
Ook de seksuele ontwikkeling van kinderen neemt door het vele internetgebruik 
nieuwe gedaantes aan. Zo komen kinderen (ongevraagd) al heel jong in aanraking 
met porno, wat zeer heftig en zelfs schadelijk kan zijn (noot Delfos?). Porno op 
internet kan zeer extreem zijn, en is binnen een muisklik toegankelijk. Dat geldt niet 
alleen voor het onschuldig intikken van werkstukonderwerpen als ‘poesjes’ in Google 
(zie kader); kinderen worden door het klikken op banners (online reclamezuilen) op 
spelletjessites vaak direct doorgelinkt naar expliciet seksuele content.  



Ook experimenteren met seksueel gedrag gebeurt via internet. Kinderen flirten met 
elkaar via MSN en hyves, maar gaan soms ook over tot ‘cyberseks’, ofwel het 
uitkleden en al dan niet masturberen voor de webcam.  
 
Kinderen leren door het gebruik van actieve media zichzelf kennen, en zich 
verhouden tot letterlijk de rest van de wereld. Ze delen op internet lief en leed met 
elkaar, ontwikkelen er hun seksualiteit en consumentengedrag. Met in potentie een 
wereldpubliek kunnen zij zichzelf presenteren en zich mengen in allerlei vormen van 
communicatie. Hun digitale identiteit speelt dus een grote rol in hun leven.  
 
De vele gezichten van internet 
Het internet is echter een gecompliceerd medium met vele gezichten: behalve veel 
vrijheid en blijheid kent het web ook veel haat, agressie en bedrog. Je zou het web 
kunnen zien als een collectief bewustzijn, dat de mens in al haar aspecten laat zien. 
Kinderen zijn lang niet altijd in staat om de volwassenenwereld waar ze mee te 
maken krijgen op internet, te duiden.  
Net als gewone communicatie is online communicatie uiteraard niet altijd gericht op 
aardig en behulpzaam zijn. Via internet kunnen mensen ongestoord naar hartelust 
hun haat en frustratie botvieren. Iemand uitschelden of bedreigen is bijzonder 
makkelijk als de ander niet weet wie je bent. Dat geldt ook voor oplichterij, wat op 
allerlei manieren voorkomt. Kinderen krijgen niet alleen te maken met mensen die 
zich heel anders voordoen dan ze zijn, maar ook met valse reclames die geld of 
gratis ringtones bieden maar enkel spam (ongewenste reclameboodschappen) of 
dure telefoonabonnementen opleveren. Vooral de jongere kinderen worden nogal 
eens ´gehackt´, wat betekent dat iemand anders in één van hun MSN-, Hyves-, 
Runescape- of  Habbo-accounts inbreekt, en daar van alles verandert. Zo kan er 
opeens onder je eigen MSN-naam vreselijke beledigingen geschreven worden naar 
je hele adresboek, of je Habbo-account met allerlei virtuele bezittingen wordt 
leeggeplunderd. Virtueel bezit betekent niet dat er geen waarde aan wordt gehecht, 
en een account verliezen waar zeer veel tijd en energie in zit, kan heel frustrerend 
zijn. De dader kan een onbekende zijn, maar ook een klasgenoot die een ‘geintje’ wil 
uithalen. De grens tussen zo’n geintje en regelrecht pesten of bedreigen is op 
internet nogal vaag. Er is inmiddels veel geschreven over hoe kinderen elkaar 
‘digitaal pesten ’, maar vaak wordt voorbijgegaan aan het feit dat volwassenen 
elkaar ook aan de ‘digitale schandpaal nagelen’, door beledigende informatie in tekst 
en/of beeld te publiceren. Bij kinderen gebeurt het echter vaak onder klasgenoten, en 
zonder enig besef van de gevolgen. Behalve het elkaar hacken worden ook andere 
‘geintjes’ uitgehaald:  
- Het sturen van anonieme dreigmails  
- Bedreigingen via MSN of andere communicatiemiddelen 
- Het abonneren van een klasgenoot op allerlei seksblaadjes  
- Het publiceren van iemands telefoonnummer, met uitnodigingen om te bellen voor 
seksafspraakjes.  
Ook crimineel gedrag als ‘happy slapping’ (het filmen en op internet zetten van 
kinderen die andere kinderen in elkaar slaan), wordt door sommige kinderen als een 
grap gezien.  
Online pesten gaat vaak veel verder dan in het echt, door de ontremmende functie 
van de online anonimiteit. Helaas voor sommige kinderen werkt het internet volgens 
het principe van ‘the rich get richer and the poor get poorer’: kinderen die in het 
normale leven al sociaal zijn, zullen alleen maar socialer worden door het gebruik 



van online communicatietools, maar kinderen die in het gewone leven al slecht in de 
groep liggen, maken grote kans op internet ook het slachtoffer van pesten te worden. 
 
Er zijn nog meer complicerende factoren bij het internetgebruik van kinderen. Online 
communicatie via internet leidt automatisch tot digitale sporen . Aan de ene kant is 
internet wellicht het walhalla van vrijheid, aan de andere kant is het ook een medium 
dat niet snel vergeet. Jaren later kun je nog geconfronteerd worden met rare foto´s 
van een langvergeten uit de hand gelopen feestje. Ook kunnen mensen er makkelijk 
achterkomen waar je woont en op school zit, en worden allerlei zoek- en 
persoonsgegevens opgeslagen door websites. Door hun intensieve communicatie op 
internet lijkt de waarde van privacy voor kinderen dan ook steeds meer naar de 
achtergrond te verdwijnen. Op internet geldt namelijk nog sterker dan in real life: hoe 
meer persoonlijke details je geeft, des te meer ben je te vertrouwen. Alleen blijven je 
digitale persoonlijke gegevens jaren op internet staan, en kunnen door iedereen 
gekopieerd en opgeslagen worden. Daarbij komt nog dat veel websites aanspraak 
maken op de persoonlijke gegevens van kinderen, meestal voor reclame-doeleinden.  
Wat betreft omgang met informatie  blijken kinderen ook helemaal niet zulke 
‘internettovenaars’, als kinderen online gaan hebben ze vaak geen zin om te lezen 
(dat moet op school al zoveel), en letten daardoor voornamelijk op plaatjes en 
animaties. De structuur van websites is vaak onduidelijk voor ze, en belangrijke 
aanwijzingen worden gemist. Het juist spellen van een website is ook vaak moeilijk, 
wat op zich echter niet echt verrassend is bij kinderen van acht tot twaalf jaar.  
Op internet is het heel belangrijk om te weten wíe iets schrijft, op een plek waar alles 
als waarheid wordt gepresenteerd. Kinderen worden ook niet gespaard als het gaat 
om beïnvloeding door bedrijven. Zij zijn als consumenten immers enorme 
goudmijnen, en hoe jonger ze gehecht raken aan een merk, des te beter voor de 
desbetreffende merken. Reclame op internet is steeds vaker moeilijk van de inhoud 
van een website te onderscheiden, en sluikreclame krijgt hele nieuwe dimensies door 
de zogenaamde ´viral videos´ en ´viral games´, ofwel videos en spelletjes waarin op 
subtiele manier een merk aangeprezen wordt.  
Een laatste complicatie bij het gebruik van internet die ik hier noem, is het probleem 
van verslaving. Zowel MSN-en als online gamen kan zeer verslavend zijn. Dat heeft 
meestal te maken met de sociale druk die erbij komt kijken. Als je geroepen wordt om 
te eten moet je een einde maken aan tien verschillende gesprekken, of midden in 
een spannende opdracht je clanleden achterlaten in World of Warcraft. Internationale 
contacten maken ’s nachts gamen ‘noodzakelijk’. Eén van de gevolgen van 
intensieve online communicatie is de ongeschreven regel dat hoe sneller je reageert 
op iemands berichtje, des te meer respect je hebt voor diegene. Of wel: je moet het 
liefst altijd online zijn, en sommige jongeren nemen dat erg serieus.  
 



2. Pedagogische tips 
De pedagogische tips gaan over de omgang met de leerlingen en de sfeer in de klas 
tijdens lessen over media. Welke houding neem je aan als docent mediawijsheid?  
 
Ontwikkel een open houding ten opzichte van (nieuwe ) media 
Bij alle aspecten van mediawijsheid is het heel belangrijk om op zijn minst een 
neutrale positie in te nemen ten opzichte van de media, en in het bijzonder internet. 
Kinderen ervaren bij volwassenen vaak een aantal vooroordelen rondom internet, 
zoals: ‘internet is alleen maar gevaarlijk’, ‘chatten is stom’, ‘zoveel vrienden op hyves 
hebben slaat nergens op’, ‘agressieve games zijn slecht’, ‘van internetten word je 
alleen maar een kluizenaar’. Met een dergelijke visie op internet is het moeilijk in 
gesprek gaan, omdat kinderen zich niet snel serieus genomen voelen.  
Het internet en de andere media zijn zoals gezegd niet goed of slecht, het zijn 
platformen voor onze eigen ideeën, meningen en verhalen. Ze worden zowel ingezet 
om kwaad te doen als om goed te doen, en op die manier zouden de media ook 
besproken moeten worden in de klas.  
Een docent die zelf enthousiast is over de mogelijkheden van de (actieve) media, 
terwijl hij/zij zich ook bewust is van de gevaren ervan, zal makkelijker les kunnen 
geven over de media dan iemand die toch voornamelijk nadelen en gevaren ziet.  
 
Probeer je in te leven in het perspectief van kinde ren 
Bij alle vormen van mediawijsheid is het eveneens belangrijk om je in te leven in hun 
positie: voor hen zijn met name de nieuwe media alweer veel vanzelfsprekender dan 
voor de oudere generatie. Hun leven ziet er door de komst van nieuwe media 
fundamenteel anders uit dan het leven van kinderen tien jaar geleden. Het is 
onmogelijk om hetzelfde mediagebruik te gaan vertonen als leerlingen, alleen al door 
tijdgebrek, maar dat is ook helemaal niet nodig. Het is voldoende om te beseffen dat 
hun leefwereld er heel anders uitziet, en dat de media daar een grote rol in spelen.  
 
Oordeel niet te snel 
Deze tip hangt samen met de vorige twee, het ontwikkelen van een open houding en 
het inleven in het perspectief van kinderen: oordeel niet te snel over de verhalen van 
kinderen over hun mediagebruik. Soms zullen ze je met een onschuldig gezicht over 
de meest rare online ervaringen vertellen, die rechtstreeks indruisen tegen alles wat 
enigszins fatsoenlijk is. Vooral met zaken als seksualiteit en pesten maken kinderen 
al op jonge leeftijd behoorlijk heftige dingen mee, waar ze niet altijd makkelijk over 
praten. Probeer daarom altijd het verhaal aan te horen, en niet te veel te laten 
merken als je geshockeerd bent. Door niet te snel te oordelen, krijgen kinderen ook 
de tijd om zelf hun houding ten opzichte van allerlei ‘media-dilemma’s’ te bepalen.  
Ook bij het bespreken van kritische mediawijsheidthema’s, waarbij het minder om de 
persoon van de leerling gaat, is het belangrijk om niet te veel in te vullen als docent. 
De kinderen moeten voor zichzelf gaan nadenken.  
 
Goede vragen stellen is belangrijker dan kennis ove r media 
Vooral bij kritische en morele mediawijsheid gaat het voornamelijk om vragen stellen, 
zodat de leerlingen zich bewust worden van de werking en invloed van de media. 
Kennis over de media is ook wel belangrijk, maar het zelf leren nadenken komt eerst. 
Dat heeft ook te maken met de snelheid van de ontwikkelingen in medialand. Over 
tien jaar worden MSN, hyves en YouTube wellicht veel minder gebruikt, maar online 



communicatie zal nog volop bestaan. Daarom is het belangrijker om kinderen 
daarover te leren nadenken.  
Maar om wat voor vragen gaat het dan? De kunst is om ‘domme’, open vragen te 
stellen, die de leerling uitnodigen om uitleg te geven, terwijl ze tegelijkertijd toch even 
moeten nadenken over hun mediagebruik:  
- Hoe werkt hyves eigenlijk? 
- Zijn vrienden op hyves nou ook echte vrienden?  
- Kun je eigenlijk ook verliefd worden op iemand als je alleen maar met elkaar chat? 
- Waarom schelden mensen veel makkelijker op elkaar via internet?  
- Wat blijft er over van zoiets als ‘de waarheid’, als alle informatie digitaal bewerkt kan 
worden? 
- Word jij zelf eigenlijk onzeker van al die perfecte schoonheden in reclames?  
Uiteraard hoort bij goede vragen stellen ook goed luisteren, en veel de bal 
doorspelen naar andere leerlingen: wat vind jij daarvan?  
 
Stel de persoonlijke ervaring van de leerlingen cen traal 
Een belangrijke component van het leren reflecteren, is het praten over de 
persoonlijke ervaringen. Dat geldt ook voor de ‘virtuele’ ervaringen van kinderen, die 
centraal staan bij morele mediawijsheid. Zoals eerder benoemd zijn de virtuele 
ervaringen van kinderen heel reëel, en soms ook zeer ingrijpend. Door met elkaar in 
gesprek te gaan, kunnen kinderen hun ervaringen met elkaar delen, en samen 
praten over oplossingen van problemen. De docent kan deze gesprekken initieren 
door persoonlijke vragen te stellen en veel door te vragen:  
- Hoe heb je dat gedaan?  
- Kun je daar wat meer over vertellen?  
- Hoe voelde je je toen je dat deed?  
- Heeft iemand anders uit de klas hetzelfde meegemaakt? 
- Hoe zou leerling X het beste hiermee om kunnen gaan?  
 
Zorg voor een veilige sfeer in de klas 
Gesprekken over persoonlijke ervaringen kunnen alleen slagen binnen een klas met 
een veilige sfeer. Het creëren daarvan is dus een belangrijke taak voor docenten die 
aandacht willen besteden aan het sociale mediagebruik van leerlingen. Het praten 
over persoonlijke internetervaringen kan voor kinderen en zeker voor pubers 
ongemakkelijk zijn. Ten eerste zijn die ervaringen soms heel heftig, en ten tweede 
vinden ze het vaak raar om er met volwassenen over te praten. Die begrijpen het 
immers ‘toch niet’, en zijn ook nog gevaarlijk omdat ze de kinderen de toegang tot 
internet kunnen ontzeggen. Cruciaal is daarom het creëren van een veilige sfeer in 
de klas, zodat de leerlingen ruimte hebben om zich te uiten, zichzelf te laten zien. Dat 
houdt in dat leerlingen vrijuit kunnen spreken, elkaar niet uitlachen, en dat de docent 
de leerlingen elkaar laat bevragen, zodat de leerlingen ook echt met elkaar in 
gesprek gaan. Bij onderwerpen rondom seksualiteit, zoals porno of webcamseks, of 
lessen over digitaal pesten, moeten de leerlingen zich veilig voelen, anders zal er 
nooit een goed gesprek ontstaan.  
 

3. Didactische tips 
Wat betreft didactiek is het belangrijkste dat de docent gaat nadenken over de rol 
van media in zijn/haar eigen vakgebied. Op welke manier komen de media aan bod 
binnen mijn bestaande lessen? In hoeverre laat ik de kinderen opdrachten maken 



met behulp van media? Indien de media een rol spelen in de lessen en opdrachten, 
zou de aandacht daarvoor een vanzelfsprekend onderdeel van de les moeten zijn. 
Verder kan de docent binnen zijn/haar vakgebied leerlingen wijzen op hoe ze kritisch 
en moreel verantwoord met media omgaan.  
Ik zal hieronder een aantal didactische tips geven voor lessen over media.  
 
Laat de leerlingen veel discussiëren 
De invloed van media laat zich niet makkelijk verklaren, en kan het beste behandeld 
worden via discussie. Probeer kinderen bijvoorbeeld aan de hand van stellingen in 
groepjes te laten discussiëren. Als docent faciliteer je de discussie door de grenzen 
te bewaken, verder door te vragen, en meningen met elkaar te confronteren. Het is 
aan te raden om bij elke les over media ook een aantal discussiestellingen voor te 
bereiden. Dat is niet zo moeilijk, aangezien bij bijna elk media-onderwerp totaal 
tegenovergestelde meningen te formuleren zijn. Daarmee worden leerlingen ook 
geprikkeld om zelf na te denken.  
 
Laat de leerlingen presentaties  voorbereiden  
Het werkt heel goed om leerlingen zelf presentaties te laten maken en geven over 
hun eigen mediagebruik. Vaak vinden ze het leuk om te doen, en ze luisteren goed 
naar elkaar tijdens de presentaties. De docent wijst op interessante inzichten, en stelt 
de hierboven genoemde ‘domme vragen’. De leerlingen kunnen op deze manier met 
elkaar in gesprek komen over hun persoonlijke media-ervaringen. Daarbij is deze 
werkvorm voor docenten heel voordelig, omdat zij zich niet hoeven te verdiepen in 
het onderwerp; de leerlingen weten er zelf genoeg over. De docent hoeft enkel het 
gesprek te sturen, of de discussie gaande te houden.  
Ook als het gaat om het kritisch analyseren van digitale informatie, beeld en geluid, 
werkt het goed om kinderen eerst iets te laten voorbereiden, ze het te laten 
presenteren en er daarna over in gesprek of discussie te gaan.  
 
Laat de leerlingen filmpjes maken 
Op steeds meer scholen mogen leerlingen als opdracht ook filmpjes maken, 
bijvoorbeeld bij Frans of maatschappijleer. Het is echter ook juist een uitdaging om 
kinderen filmpjes over de media te laten maken. Het laten maken van een filmpje als 
opdracht heeft een paar enorme voordelen, maar ook behoorlijke nadelen. Een 
eerste voordeel is dat aan alle aspecten van mediawijsheid aandacht wordt besteed: 
actief omdat ze zelf allerlei verschillende mediavaardigheden moeten oefenen, 
creatief omdat ze er iets moois van moeten maken, kritisch omdat ze zich moeten 
verdiepen in een onderwerp en bij voorkeur ook discussiestellingen moeten 
toevoegen aan het filmpje, en moreel omdat ze zelf zowel maker als onderwerp zijn 
in hun productie, wat tot goede reflecties kan leiden. Een filmpje laten maken is dus 
een hele goede werkvorm om kinderen mediawijs te maken. Een ander voordeel is 
dat kinderen het heel leuk vinden om een filmpje te maken, en daardoor ook een 
sterkere verbinding met het onderwerp zullen hebben.  
Het grootste nadeel is dat het maken van een filmpje heel veel tijd kost. Er zijn ook 
veel verschillende stappen: het schrijven van een script, daarna het oefenen voor de 
scènes, daarna het opnemen, en dan het monteren wat vaak nog het langst duurt. 
Het is dus belangrijk dat de kinderen er wel genoeg tijd voor krijgen. Een ander 
probleem is de techniek: als de school geen camera’s heeft kunnen leerlingen óf 
camera’s van thuis meenemen, óf hun mobiele telefoon gebruiken. Dan is de 
beeldkwaliteit misschien wel slecht, maar dat is op zich geen probleem. Het 



monteren van het filmpje kan met behulp van het eenvoudige programma Windows 
Movie Maker gedaan worden. Het is in ieder geval belangrijk om rekening te houden 
met de technische aspecten van het verhaal. Het is echter ook een leuke uitdaging 
voor leerlingen om het helemaal zelf uit te moeten zoeken, dus ook docenten die er 
niks van weten kunnen in principe deze opdracht geven.  
Een paar dingen om aan te denken als je kinderen een filmpje laat maken als 
opdracht:  
- Zorg dat in elk groepje leerlingen in staat zijn om filmmateriaal (enigszins) te 

bewerken.  
- Geef de kinderen een paar overzichtelijke criteria waaraan de filmpjes moeten 

voldoen, zoals:  
1. Inhoud : Het onderwerp moet van verschillende kanten benaderd worden 
2. Discussie: Het filmpje bevat minstens één stelling waarover gediscussieerd kan 
worden in de klas 
3. Creativiteit: Is het filmpje creatief vormgegeven?  
4. Persoonlijke verbinding:   het onderwerp wordt verbonden met persoonlijke 
ervaringen.  
- Laat de filmpjes presenteren in de klas, en voer daarna discussie over het 
onderwerp. De presenterende kinderen kunnen ook de discussie leiden, en vragen 
beantwoorden over hun keuzes.  
- Laat de leerlingen zelf gedeeltelijk de filmpjes beoordelen (half cijfer van de 
leerlingen, half cijfer van de docent), op basis van de criteria. Op deze manier 
worden ze gedwongen om heel kritisch naar de producties van hun medeleerlingen 
te kijken. Het blijkt dat kinderen op dit gebied bijzonder streng naar elkaar kunnen 
zijn, en elkaar niet snel de hand boven het hoofd houden.  
 
Laat de leerlingen in groepjes de gesprekken en dis cussies voorbereiden   
Als kinderen vóór een onderwijsleergesprek of discussie al met elkaar 
gediscussieerd hebben, kan er meer diepgang bereikt worden. Daar komt bij dat dan 
alle leerlingen betrokken worden, ook degenen die in de klas wellicht minder 
makkelijk hun mening geven.  
 
Werk met kijkopdrachten 
Een hele eenvoudige maar zeer effectieve werkvorm is het gezamenlijk bekijken van 
een filmpje (bijvoorbeeld van YouTube), waarbij de leerlingen tegelijkertijd moeten 
nadenken over een aantal vragen, waarna er gediscussieerd kan worden. De 
filmpjes kunnen over allerlei onderwerpen gaan, maar als de vragen goed gesteld 
worden leren de leerlingen echt  kritisch naar media te kijken, het is goed voor hun 
visuele geletterdheid. In het kader van mediawijsheid zou een docent een filmpje 
over digitaal pesten, over privacy, of over seksualiteit kunnen laten zien. Mogelijke 
vragen daarbij kunnen zijn:  

1. Wat voor bedoeling hebben de makers met dit filmpje?  
2. Ben je het eens met de mening van de makers over dit onderwerp?  
3. Wat voor gevoel krijg je bij dit filmpje?  

Doordat iedere leerling voor zichzelf deze vragen moet beantwoorden – geef vijf 
minuten extra de tijd na het filmje – hebben ze er in ieder geval allemaal over 
nagedacht. Vervolgens kan de docent per vraag een paar antwoorden uit de klas 
laten oplezen, om vervolgens aan de hand daarvan in gesprek of discussie te gaan.  
Het kijken van filmpjes in de klas heeft meerdere voordelen: leerlingen kijken zeer 
geconcentreerd naar filmpjes, wat het onderwerp ook is. Verder kunnen korte 



filmpjes vaak in vijf minuten een indringend beeld geven van een bepaald onderwerp, 
iets wat via een verhaal lastiger is. Daarbij gaat het uiteraard over media, dus kan 
daarbij ook het beste visuele media gebruikt worden.  
Deze tip is dus ook een oproep: gebruik eens wat meer filmpjes in de klas, niet als 
vervanging van een verhaal, maar als aanvulling. Op websites als YouTube staan 
over elk onderwerp wel bruikbare, korte filmpjes, en het gebruik ervan levert zeer 
dynamische lessen op.  
Webtip: kijk eens op YouTube op het medialessenkanaal, daar staan allerlei 
bruikbare filmpjes voor in de klas. Een paar daarvan staan ook achterin dit handboek 
beschreven.  
 
Betrek de nieuwe internetmedia bij de lessen en opd rachten   
Hiervoor is wel een bepaalde mate van digitale vaardigheid van de docent nodig. Je 
kunt bijvoorbeeld een weblog rondom een bepaald onderwerp beginnen, en de 
leerlingen als opdracht daar posts voor laten schrijven. Zo leren ze hoe ze een goed 
artikel kunnen schrijven, hoe ze een doelgroep kunnen bereiken, hun mening 
vormen, informatie verzamelen en ordenen. Ook leren ze hoe je ‘connected’ kunt 
schrijven: met behulp van links naar andere artikelen, websites of filmpjes. Je kunt 
leerlingen ook een waardevol filmpje laten zoeken, en ze daarover een rescensie 
laten schrijven aan de hand van een aantal criteria. Door ze op elkaars posts te laten 
reageren, leren ze ook hoe ze met feedback om kunnen gaan, en discussiëren over 
hetgeen ze geproduceerd hebben.  
 
Gebruik reflectie-opdrachten 
Op het gebied van toetsing zijn ook keuzes te maken, afhankelijk van de rol die 
mediawijsheid krijgt binnen een school. De eerste mogelijkheid is om niet te toetsen. 
(Morele) mediawijsheid zou een extra aantekening op het rapport kunnen zijn, een 
voldoende of onvoldoende. De tweede mogelijkheid is om wel voor toetsen te kiezen. 
Dat is bij actieve, creatieve en kritische mediawijsheid geen probleem, maar de 
morele aspecten van mediawijsheid zijn heel moeilijk te toetsen, aangezien die ook 
vaak om de houding en over reflectie gaan. Hoe kom je erachter of leerlingen zich 
anders verhouden tot hun mediagebruik, of dat ze daarop reflecteren? De beste 
manier lijkt het werken met reflectiedossiers en –opdrachten. Door de leerling 
gerichte vragen te stellen over diens reflecties, kan hij/zij zich daartoe gaan 
verhouden. Deze reflectieopdrachten kunnen aan het eind van een lessenreeks of 
project gegeven worden, maar ook eventueel na elke les.  
In het volgende hoofdstuk zullen voorbeelden van bruikbare reflectievragen gegeven 
worden.  
 

4. Zelf mediawijzer worden?  
 
Experimenteer zelf eens met sociale media  
Door zelf te experimenteren met sociale media, kun je op zeer eenvoudige manier 
zelf zicht krijgen op het mediagebruik van je leerlingen. Maak bijvoorbeeld eens een 
hyves-account aan, eventueel anoniem, om te leren hoe dat in zijn werk gaat. Kijk 
eens op de hyvesprofielen van de leerlingen, die laten ze meestal graag zien. Op die 
manier leer je over je eigen grenzen rondom online privacy , en die van de leerlingen. 
Ga eens naar discussiefora van jongeren (link?), of verdiep je eens in de discussies 
bij filmpjes op YouTube. Neem eens een account bij Habbo, loop rond in die virtuele 



 

wereld en probeer eens te communiceren met andere mensen. Probeer ook eens te 
MSN-en of een online game te spelen, of gewoon websites te bezoeken die de 
leerlingen noemen. Kun je de in paragraaf 1.1 genoemde online gedragingen en 
belevenissen van kinderen terugvinden?  
 
Zaken om op te letten bij het bekijken van hyves van kinderen:  
- Staat het profiel op onzichtbaar? Dan staat het op privé, en is de leerling zich 
behoorlijk bewust van zijn/haar privacy.  
- Hoeveel vrienden heeft de leerling? Tussen de 150 en 250 vrienden is vrij normaal, 
daaronder zijn kinderen er gewoon minder mee bezig, daarboven zijn kinderen zeer 
actief met hun sociale contacten bezig. Meisjes hebben vaak meer vrienden dan 
jongens, en zijn ook meer bezig met hyves en MSN.  
- Persoonlijke informatie die op een profiel staat: wat vertelt een leerling over 
zichzelf?  
- Hyves waarbij de leerling aangesloten is: hiermee kom je op andere interessante 
hyves, bijvoorbeeld die van de klas, waarop ook weer allerlei interessante informatie 
te vinden is.  
- Krabbels die kinderen aan elkaar schrijven: via de krabbels die kinderen elkaar 
schrijven, is een heel goed beeld te krijgen van waar zij mee bezig zijn.  
 
Zoals ik hierboven al heb beschreven, is voorzichtigheid geboden bij virtueel contact 
met leerlingen. Probeer altijd je grenzen te bewaken. Je kunt beter helemaal geen 
vrienden via hyves worden, of MSN-en buiten schooltijd. Dat is ook niet nodig toch? 
Veel scholen hebben al in hun beleid opgenomen dat leraren en leerlingen slechts 
via de schoolmail met elkaar mogen communiceren.  
 
Vraag de kinderen wat zij op internet doen, en hoe dat in zijn werk gaat.  
Zoals gezegd vinden leerlingen het vaak leuk om over hun internetgebruik te 
vertellen, en werkt het om veel vragen te stellen. Door op de hoogte te zijn van het 
mediagebruik van de leerlingen, ben je als docent zelf al een stuk mediawijzer. Een 
leuke manier om erachter te komen wat je leerlingen op internet doen, is ze er 
gewoon een korte presentatie over te laten maken, bijvoorbeeld met de vragen:  

1. Wat doe jij op internet? Favoriete websites/filmpjes 
2. Wie ben jij op internet? Google je eigen naam, en probeer zoveel mogelijk 

informatie van jezelf te vinden.  
Kinderen leren op deze manier ook weer nieuwe websites en leuke filmpjes van 
elkaar, en de presentaties bieden weer stof voor boeiende gesprekken.  
 
Categoriseer online lesmateriaal met behulp van web  2.0-toepassingen 
Sinds een paar jaar zijn er op internet hele nieuwe mogelijkheden tot het 
categoriseren van informatie bijgekomen. Een voorbeeld is het openen van een 
YouTube-account (link?). Daarmee kun je vervolgens bruikbare filmpjes ‘bewaren’, 
desgewenst in aparte playlists. Als je dan een filmpje nodig hebt voor een les, hoef je 
slechts je account te openen om al die filmpjes in één oogopslag te kunnen vinden.  
Een andere handige toepassing is Del.i.cious, wat ook wel ‘social bookmarking’ 
genoemd wordt. Als je een account bij Del.i.cious neemt, kun je vervolgens elke 
interessante webpagina opslaan, en met behulp van een paar ‘tags’, of wel 
kernwoorden, categoriseren. Door bij andere accounts te kijken, bijvoorbeeld die van 
andere leraren, kun je op deze manier aan heel veel nieuwe en relevante websites 
komen.  



 
Verdiep je eens in een aantal weblogs over media en  onderwijs.  
Voor docenten die mediawijsheid serieus nemen, en graag ook de sociale media bij 
hun lessen betrekken, is het aan te raden om een aantal weblogs te volgen. Weblogs 
zijn sites rondom een bepaald onderwerp, waar op regelmatige basis nieuwe 
berichten ‘gepost’ worden. Door deze weblogs bij te houden, is het mogelijk om goed 
op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kinderen, 
media en onderwijs. Tegelijkertijd staat in de archieven van deze weblogs zóveel 
informatie, dat iemand die er nog weinig over weet, zich snel kan bijscholen. Daarbij 
leveren weblogs vaak inspiratie en actuele thema’s voor leuke medialessen. Er zijn 
ook heel wat docenten met een weblog, waar vaak interessante praktijkverhalen op 
staan. Hieronder staat een aantal weblogs die in het kader van mediawijsheid op 
school handig zijn om te volgen:  
www.denieuwereporter.nl 
www.frankwatching.nl  
www.bright.nl 
http://onderwijsvooruitzicht.blogspot.com/ 
www.gorissen.info/Pierre/  
www.ictnieuws.net/  
http://ict-en-onderwijs.blogspot.com/  
www.henkblanken.nl  
http://weblogs3.nrc.nl/klaver/  
http://mijnkindonline.web-log.nl/  
http://blog.weetwatzegamen.nl/  
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Inleiding 
 
Deze handleiding is onderdeel van een docententraining voor Werkplaatsdocenten 
die lessen mediawijsheid in de tweede klas willen geven. In deze handleiding staat  
al het benodigde materiaal voor vier lessen. Op de DWP staat veel 
achtergrondinformatie, en links naar relevante websites en filmpjes: zie 
‘Mediawijsheid in de klas 08/09‘ onder ‘mens en maatschappij’.  
 
Eerst komen vier lessen aan bod, inclusief voorbereidingsopdrachten en eventueel 
achtergrondinformatie. Vervolgens is in de bijlagen een artikel opgenomen over 
kinderen en hun mediagebruik, en worden pedagogische en didactische tips 
gegeven, alsmede tips om zelf mediawijzer te worden.  
Veel succes met de lessen, voor vragen ben ik bereikbaar op 
http://www.freekzwanenberg.nl 
 
 
Freek Zwanenberg augustus 2008  



Les 1: De voor- en nadelen van een online imago 
 
Doelstellingen:  

- De leerling weet dat je online imago zowel heel positief als heel negatief kan 
zijn 

- De leerling weet hoe je beroemd kunt worden via internet 
- De leerling denkt na over hoe je je grenzen rondom je online imago kunt 

bepalen  
 
Inhoud van de les:  
Deze les gaat over het online imago van mensen. Eerst wordt (een stukje van) een 
videoclip van Esmee Denters bekeken. Zij is op een positieve manier heel beroemd 
geworden via internet. In een brainstorm wordt gezamenlijk antwoord gegeven op de 
vragen:  

1. Wat zijn de redenen dat zij zo bekend is geworden?  
2. Welke rol speelt het internet hierbij?  

 
In groepjes denken de leerlingen vervolgens vijf minuten na over de vraag: op wat 
voor manieren kun je beroemd worden via internet? De leerlingen moeten zoveel 
mogelijk antwoorden bedenken, die na de vijf minuten verzameld worden.  
De docent maakt vervolgens de koppeling naar online imago als last, of wel het op 
negatieve manier beroemd worden via internet.  
 
De docent toont de eerste vier minuten van de Netwerkuitzending over het weblog 
Geenstijl (tot en met de uitleg over de Haagse keeper).  
Ook komt het artikel over de dronken tienermeisjes aan bod.  
 
De leerlingen denken in groepjes na over de vragen:  
1. Wat zet je wel en niet over jezelf online?  
2. Waar ligt bij het publiceren van gegevens van een ander de grens tussen een 
geintje en smaad (de ander zwartmaken)?  
3. Wat doe je als er iets over jou online staat waar je het niet mee eens bent?  

De antwoorden worden in de klas besproken, en er wordt gediscussieerd over 
verschillende meningen.  



Voorbereidingsopdracht les 1:  
 
De eerste les zal gaan over het hebben van een ‘online imago’, ofwel persoonlijke 
informatie over jou op internet.  
 
Opdracht 1:  
Check je eigen online imago: vorig jaar heb je bij mediawijsheid ook informatie over 
jezelf moeten zoeken. Zoek opnieuw en kijk of er meer over jou te vinden is. Probeer 
je eigen online imago te beschrijven met behulp van onderstaande checklist. Kijk bij 
elk punt of dat van jou zichtbaar is op internet.  
Adresgegevens:  
Naam/achternaam:  
Hobby’s:  
Meningen:  
Inhoud van gesprekken:  
Politieke standpunten:  
Mooie foto’s:  
Rare foto’s:  
Info over de school waar je op zit: 
Info over het werk dat je doet:  
Info over de vrienden die je hebt:  
  
Zoek ook eens op je vrienden, familie of leraren, en kijk wat hun online imago is.  
 
Bekijk verder de website ‘rotten neighbor’, waar mensen filmpjes en verhalen laten 
zien over buren waar ze een hekel aan hebben.  
Vraag: in hoeverre verdienen deze buren het om op deze manier bekend te worden? 
 
Lees het artikeltje ‘Britse Universiteit zoekt relschoppers via facebook’, en 
beantwoord de vraag: vind jij dat dit mag?  
  

Lees het artikeltje ‘Scholier bedreigt leraren op internet’ en beantwoord de 
vraag: is het erbij halen van de politie overdreven?  



Kopieerblad:  

Opdracht 1: noem zoveel mogelijk manieren waarop je beroemd kunt worden 
via internet:  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

Opdracht 2:  
Geef met je groepje antwoord op de onderstaande vragen:  
1. Wat zet je wel en niet over jezelf online?  
 
       WEL       NIET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Waar ligt bij het publiceren van gegevens van een ander de grens tussen een 
geintje en smaad (de ander zwartmaken)?  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
3. Wat doe je als er iets over jou online staat waar je het niet mee eens bent?  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 



Les 2: Online flirten en webcamseks 
 

Doelstellingen:  
- De leerling leest het artikel ‘trek ff lkkr uit dan!’ 
- De leerling discussieert over de rol die online flirten en webcamseks in het 

leven van jongeren speelt.  
- De leerling vormt een standpunt over de zinvolheid van een website als 

internetsoa.nl 
 
Inhoud van de les:  
De klas leest gezamenlijk het artikel (of leerlingen lezen het afwisselend voor) ‘trek ff 
lkkr uit dan!’ (zie hieronder) 
Vervolgens denken de leerlingen in groepjes na over- en schrijven de antwoorden op 
de volgende vragen:  
1. Wat zijn de ‘twee grote risico’s’ die worden genoemd in het artikel?  
2. Wat zijn goede manieren om iemand te versieren via internet?  
3. Aan het eind van het artikel wordt de rol van de ouders genoemd. Denk jij dat 
ouders veel invloed hebben op het online gedrag van hun kinderen?  
 
De antwoorden van de groepjes worden gezamenlijk besproken, en eventueel op het 
bord geschreven. Daarbij komen ook de twee gelezen artikelen aan bod, en de 
antwoorden op de daarbij behorende vragen.  
 
Vervolgens bekijkt de klas gezamenlijk de website internetsoa.nl, en het 
bijbehorende voorlichtingsspotje. Er wordt kort ingegaan op de vragen uit de 
voorbereiding:  
a. Ken jij verhalen die hier op lijken?  
b. Naar wie zou je toestappen als jou zoiets zou overkomen?  
c. Vind je het goed dat er dit soort websites zijn, om jongeren bewust te maken van de 
gevaren van online flirten en webcamseks?  
 
Achtergrondinformatie:  
Deze les is voornamelijk gericht op bewustwording, doordat de leerlingen uitgebreid 
kennismaken met de gevaren van online flirten en webcamseks. Er is echter ook juist 
de mogelijkheid om het te hebben over wat daar juist leuk aan is, bij vragen als: wat 
zijn goede manieren om iemand te versieren via internet? Het is soms moeilijk om de 
klas aan het praten te krijgen over dit soort onderwerpen, en sommige leerlingen 
zullen weinig met de genoemde gevaren te maken hebben, maar het is wel 
belangrijk dat ze zich ertoe leren verhouden.  
 
Tip: print het artikel (met de vragen erbij) uit voor elke leerling



Voorbereidingsopdracht les 2:  
 
Het onderwerp van les 2 is 'online seksualiteit', met als onderwerpen online flirten en 
webcamseks.  
 
Hiervoor moeten jullie een aantal korte teksten lezen en een website bezoeken. Bij 
elke tekst of website horen een of twee vragen, die je voor jezelf moet beantwoorden. 
Tijdens de les zullen we deze antwoorden bespreken.  
 
Artikelen die je moet lezen:  
1. Verhaal van een meisje dat misbruikt werd via de webcam 
Vragen bij artikel 1: waarom gehoorzaamde het meisje de jongen? Kun je je 
voorstellen dat jij hetzelfde zou reageren?  
 
2. Artikel over jongeren die flirten via internet 
Vragen bij artikel 2: Herken je dit verhaal? Hoe denk jij over flirten via internet?  
 
3. Internetsoa.nl, een websites over 'internetsoa's' 
Lees de 5 'internetsoa's', en denk na over deze vragen:  
a. Ken jij verhalen die hier op lijken?  
b. Naar wie zou je toestappen als jou zoiets zou overkomen?  
c. Vind je het goed dat er dit soort websites zijn, om jongeren bewust te maken van de 
gevaren van online flirten en webcamseks? 



Artikel voor in de klas:  

trek ff lkkr wat uit dan! 

Strippen en masturberen voor de webcam – het loopt aardig uit de hand op 
internet. Of is het hetzelfde als vroeger in het fietsenhok?  
 
Gepubliceerd: 18 april 2006, auteur: Oscar Vermeer 
Url: http://www.nrc.nl/binnenland/article1674039.ece/trek_ff_lkkr_wat_uit_dan! 

Rotterdam, 2 juni. Meisjes die zich uitkleden, seksuele handelingen verrichten voor de 
webcam of urenlang erotisch chatten. Geregeld berichten de media over seksueel gedrag op 
internet. Maar hoe erg is dat eigenlijk?  

In essentie is het niet anders dan tien jaar geleden, toen meisjes hun borsten lieten zien en 
jongens hun broek naar beneden trokken, zegt seksuoloog Peter Leusink. 'Daar moet je niet 
spastisch over doen. Elke generatie heeft zijn eigen seksuele uitingsvorm - en nu is dat dus 
internet.'  

Kinderen en tieners gebruiken alle media die voorhanden zijn om te rommelen met seks, zegt 
ook Marianne van den Boomen, docent-onderzoeker Nieuwe Media en Digitale Cultuur aan 
de Universiteit Utrecht. 'Dit is hoe doktertje spelen er in het internettijdperk uitziet.'  

En Justine Pardoen en Remco Pijpers, hoofdredacteuren van Mijnkindonline: 'De eerste 
seksuele ervaring zal steeds meer via internet gaan, nog ver voor de eerste echte tongzoen.' De 
twee hoofdredacteuren kennen veel voorbeelden van seksueel gedrag op internet. 'Groepjes 
meiden gaan bewust op zoek naar jongens die zich aftrekken voor de webcam. Camrukkers, 
noemen ze die. Ze lachen erom, nemen de beelden op en versturen die naar vrienden.'  

Seksueel gedrag op internet als onschuldige, moderne vorm van vies-doen-in-de-bosjes. Maar 
zo eenvoudig ligt het nou ook weer niet. Want tegelijk heeft internet grote invloed op de 
beleving van seksualiteit. Seksuoloog Leusink spreekt over 'instantseks': anoniem, 
vierentwintig uur per dag beschikbaar, toegankelijk voor iedereen.  

En in alle denkbare varianten. Leusink: 'Dankzij instantseks zijn seksuele fantasieën dichterbij 
gekomen. En dan voegt internet daar ook nog visualisatie aan toe, waardoor de beelden 
indringender worden en de opwinding krachtiger is.'  

Op internet ben je ook sneller geneigd seksuele grenzen over te gaan. Het begint vaak 
onschuldig. Voorzichtige contacten worden gelegd bij online-communities: profielensites 
zoals Sugababes, met 300.000 actieve leden één van de grootste van Nederland.  

Als lid van zo'n gemeenschap plaats je een profiel, dat bestaat uit persoonlijke informatie, 
foto's en een gastenboek. Daarna bouw je al chattend een nieuwe vriendenclub op. Als het 
klikt, kun je privé verder chatten, een 'echte' afspraak maken of besluiten elders samen te 
webcammen, bijvoorbeeld op msn.  

En dan gaat het vaak snel: in de veiligheid van de eigen slaapkamer, dankzij de anonimiteit 
van internet, zijn mensen eerder geneigd om telefoonnummers en adressen te geven, elkaar 



seksuele fantasieën toe te vertrouwen, te strippen voor de webcam of een sexdate te maken. 
Justine Pardoen van Mijnkindonline: 'Die wereld is zo privé, zo ongezien, dat mensen tot het 
randje gaan.' Seksuoloog Leusink: 'Meisjes willen vaak iets terugdoen voor complimentjes die 
ze hebben gekregen als 'ik ben benieuwd hoe je eruit ziet, je bent vast heel mooi'. Het is een 
soort loverboy-tactiek.'  

Niet iedereen realiseert zich de mogelijke gevolgen: webcambeelden die stiekem worden 
opgenomen en verspreid op internet. Alleen al het dreigen ermee kan werken als chantage om 
iemand te dwingen nogmaals uit de kleren te laten gaan. Zo werd Brian N. uit Beverwijk (20) 
in februari van dit jaar veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf, voor het maandenlang 
via de webcam afpersen van zestien meisjes tussen de dertien en achttien.  

Beelden die eenmaal online zijn gezet, blijven bovendien voor altijd beschikbaar, óók als ze 
van een website zijn verwijderd. Via websites als archive.org kan alles weer worden 
opgeroepen. Chris Groeneveld, chef van het 'team bestrijding kinderporno' van het Korps 
Landelijke Politiediensten, noemt dat 'één van de twee grote risico's van internet'. Groeneveld: 
'Een privé opgenomen filmpje kan een zwerftocht op internet beginnen. En als je er eenmaal 
opzit, kom je er nooit meer vanaf.' De stichting Mijnkindonline heeft daarom voor scholen 
een workshop ontwikkeld over internetrechecheren: leren hoe je informatie over jezelf 
terugvindt.  

Het tweede 'grote risico' is volgens Groeneveld 'mensen die zich voordoen als jongens van 
dezelfde leeftijd, maar die in de praktijk volwassenen met hele andere bedoelingen zijn'. 
Onderzoekster Van den Boomen: 'Ik denk dat meisjes wel half weten dat het gevaarlijk kan 
zijn, dat je op gekken kunt stuiten. Maar dat is ook precies het spannende eraan. En het is ook 
iets sociaals: sommige meisjes zitten samen achter de webcam.'  

Is er iets te doen aan misbruik via internet?  

Een verbod op profielensites lijkt geen oplossing. 'Van chatten krijg je geen SOA', zegt 
Leusink. En Van den Boomen: 'Verbieden is onzin - en bovendien onuitvoerbaar.'  

De oplossing lijkt eerder te liggen op het terrein van de opvoeding. Van den Boomen spreekt 
over 'internetopvoeding', waarbij ouders zich veel meer moeten verdiepen in wat internet 
precies is, hoe het werkt en wat hun kinderen er doen - in plaats van zich ertegen af te zetten.  

Van den Boomen: 'Dat het de verkeerde kant opgaat met de jeugd, is een historische 
constante. Nu is de focus nog hysterischer, omdat het niet alleen over seks gaat, maar ook 
over een voor de meeste ouders onbekend medium. Tel daarbij op dat in de publiciteit altijd 
wel een volwassen dader meespeelt en je hebt alle ingrediënten voor een schokkend verhaal: 
seks, onbekende werelden en machtswellustige volwassenen.'  

Vragen bij dit artikel:  
 
1. Wat zijn de ‘twee grote risico’s’ die worden genoemd in het artikel?  
2. Wat zijn goede manieren om iemand te versieren via internet?  
3. Aan het eind van het artikel wordt de rol van de ouders genoemd. Denk jij dat 
ouders veel invloed hebben op het online gedrag van hun kinderen?  



Les 3: Photoshoppen voor perfectie 
 
Doelstellingen:  

- De leerling kent zes manieren om bewerkte foto’s in de media te herkennen 
- De leerling weet dat door beeldmanipulatie nieuwe schoonheidsidealen 

worden gecreëerd en nageleefd 
 
Inleiding:  
De docent laat een paar voorbeelden van photoshoppen in reclames zien 
(photoshopdisasters.com), en geeft een korte uitleg over de inhoud van de les.  
 
Inhoud van de les:  
 
Bekijken en analyseren van Dove Evolution commercia l (20 minuten) 
De klas kijkt gezamenlijk naar de Dove Evolution commercial, terwijl de leerlingen 
ondertussen de volgende kijkvragen voorgeschoteld krijgen:  
1. Wat willen de makers met deze commercial zeggen? 
2. Wat is het belang van deze commercial voor Dove? 
3. Wat vind je zelf van het photoshoppen van foto's zodat mensen er in 
reclames nog perfecter uitzien? 
Na het bekijken van de commercial krijgen de leerlingen nog een paar minuten om 
hun vragen af te maken, zodat iedereen bij elke vraag één of meerdere regels tekst 
heeft staan.  
 
De docent vraagt per kijkvraag een paar leerlingen om hun antwoord 
daarop te geven. Elke vraag wordt besproken, en er wordt kort gediscussieerd over 
de meningen van de leerlingen. Eentuele extra discussievragen:  

� Wat voor gevoel krijg je bij dit filmpje?  
� Heb je zelf wel eens foto’s bewerkt?  
� Wat vind je van de ‘Photoshopvrij-actie’ van de website van Beperkt Houdbaar?  
� Voelen meisjes en/of jongens zich bedreigd door het perfecte 

schoonheidsideaal dat nu gepropageerd wordt in de media?  
� Hoe belangrijk vind je het zelf om mooi te zijn?  
� Wat is het schoonheidsideaal voor vrouwen en mannen dat nagestreefd wordt 

bij het photoshoppen van foto’s?  
 
Hoe herken ik een bewerkte foto? (20 minuten) 
De docent laat de zes tips om bewerkte foto’s te herkennen zien aan de klas, en licht 
ze kort toe zodat iedereen het begrijpt.  

1. Belichting van gezichten: zijn voorhoofden, tanden en ogen op dezelfde wijze 
verlicht?  

2. Lichtbron in de ogen: is het een puntje? Zijn er rode ogen? Hebben de 
lichtpunten dezelfde vorm?  

3. Schaduw: vooral bij flits of een kleine lichtbron zijn de schaduwen duidelijk 
zichtbaar in dezelfde richting met dezelfde helderheid. Zijn de schaduwen 
helemaal gelijk aan elkaar?  

4. Verschillen in ‘ruis’: zie je de kwaliteitsverschillen binnen een bewerkte foto 
aan de hand van ruis (blokjes)?  



5. Perspectief en vervorming: Klopt het perspectief? Is een hoofd erg groot terwijl 
de persoon achter iemand met een kleiner hoofd staat, of zijn lichaamsdelen 
raar vervormd?  

6. Aanraking: het is heel moeilijk om mensen tegen elkaar aan te plaatsen bij 
fotobewerking. Kun je zien of er lichaamsdelen wegvallen of vervormd zijn?  

 
De docent laat de klas de negen (on)bewerkte foto’s zien op de website NOVA 
SCIENCE. Per foto moeten de leerlingen in groepjes bepalen of hij bewerkt of 
onbewerkt is, met behulp van de zes tips. Na het bekijken en beoordelen van de 
negen foto’s wordt per foto besproken of hij bewerkt of onbewerkt is, en vervolgens 
klikt de docent op het meest genoemde antwoord. In het filmpje na de klik wordt 
uitgelegd waarom de foto bewerkt of onbewerkt is, en hoe. De docent en leerlingen 
proberen samen deze uitleg te vertalen. Bij te weinig tijd kunnen ook minder foto’s 
geanalyseerd worden.  
 
Achtergrondinformatie:  
Het onderwerp van deze les is ‘maakbare schoonheid’, het belangrijkste doel van 
deze les is dat de leerlingen kritisch leren kijken naar foto’s in reclames. Die zijn vaak 
bewerkt met het programma Photoshop om de modellen er mooier, sexiër of stoerder 
te maken. Recentelijk is de discussie opgewaaid over hoever bedrijven hierin mogen 
gaan. De perfecte schoonheid die we elke dag in de media om ons heen 
gepresenteerd krijgen, zou wel eens nadelige effect kunnen hebben op het 
zelfvertrouwen van zowel mannen als vrouwen. Documentaires als ‘beperkt 
houdbaar’ pleiten voor het transparanter worden van bedrijven over de mate van 
fotobewerking, en zetten vraagtekens bij door de media gepresenteerde beelden van 
perfecte vrouwen die zich gedragen als ‘stoeipoes’. Door de discussie over de 
grenzen van fotobewerking leren de leerlingen om zich kritisch te verhouden tot dit 
thema, terwijl tegelijkertijd hun ‘visuele geletterdheid’ wordt vergroot doordat ze 
concrete tips krijgen om fotobewerking in reclames te herkennen.  



Voorbereidingsopdracht les 3:  
Deze opdracht bestaat uit het bestuderen van drie websites/artikelen: 
1. Bezoek de website www.photoshopdisasters.com, en probeer minstens 15-20 foto’s 
te bekijken. Het is niet altijd even duidelijk wat de foutjes zijn, maar als je ze eenmaal 
ziet is het ongelooflijk dat de oorspronkelijke makers het zelf niet gezien hebben.  
 
2. Lees het artikel ‘vrouwen lijden onder schoonheidsideaal’ en denk na over de vraag: 
ben je het eens met de schrijver van dit artikel? Waarom wel/niet?  
 
3. Lees over de Photoshopvrij-actie op de website Beperkt Houdbaar (sowieso een 
interessante website om verder te bekijken) en denk na over de vraag: vind jij ook dat 
bladen duidelijk moeten zijn of ze bewerkte foto’s of niet gebruiken? 



Kopieerblad bij les 3 
 
Oefening 1:  
Beantwoord tijdens het bekijken van de Dove Evolution commercial de volgende 
vragen:  
1. Wat willen de makers (Dove) met deze commercial zeggen? 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
2. Wat is het belang van deze commercial voor Dove?  
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
3. Wat vind je zelf van het photoshoppen van foto's  zodat mensen er in 
reclames nog perfecter uitzien? 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Oefening 2:  
Zes tips om bewerkte foto’s (in reclames) te herken nen:  
 
1. Belichting van gezichten : zijn voorhoofden, tanden en ogen op dezelfde wijze 

verlicht?  
2. Lichtbron in de ogen : is het een puntje? Zijn er rode ogen? Hebben de 

lichtpunten dezelfde vorm?  
3. Schaduw:  vooral bij flits of een kleine lichtbron zijn de schaduwen duidelijk 

zichtbaar in dezelfde richting met dezelfde helderheid. Zijn de schaduwen 
helemaal gelijk aan elkaar?  

4. Verschillen in ‘ruis’ : zie je de kwaliteitsverschillen binnen een bewerkte foto aan 
de hand van ruis (blokjes)?  

5. Perspectief en vervorming : Klopt het perspectief? Is een hoofd erg groot terwijl 
de persoon achter iemand met een kleiner hoofd staat, of zijn bepaalde 
lichaamsdelen raar vervormd?  

6. Aanraking van mensen : het is heel moeilijk om mensen tegen elkaar aan te 
plaatsen bij fotobewerking. Kun je zien of er lichaamsdelen wegvallen of vervormd 
zijn?  

 
 
 
 



Les 4: Jongeren en porno 
 
Doelstellingen:  
- De leerling weet dat porno altijd voor volwassenen is geweest en pas sinds de 
komst van internet zo goed toegankelijk is voor kinderen.  
- De leerling kent de discussie over de seksualisering van de samenleving 
- De leerling discussieert over de invloed van de ‘pimp’ en ‘bitch’ stereotypes uit de 
media 
 
Inhoud van de les:  
De docent maakt de koppeling naar de vorige les, waarin het over 
schoonheidsidealen in de media ging. Deze les gaat over porno en de mate waarin 
het daaruit bekende stereotypegedrag invloed heeft op jongeren. De docent laat de 
powerpointpresentatie zien, en vertelt bij de eerste paar plaatjes hoe door de hele 
geschiedenis heen er afbeeldingen zijn geweest van mensen die seks hebben of er 
sexy uitzien. Dit is altijd bedoeld geweest voor volwassenen. Vanaf de jaren zeventig 
is porno ook steeds explicieter geworden, eerst in blaadjes, daarna ook op video. De 
komst van internet heeft twee belangrijke gevolgen gehad voor porno: 1. het is 
toegankelijk geworden voor iedereen, anoniem, 2. Het is veel extremer en 
gewelddadiger geworden. De docent laat de cijfers zien uit het Amerikaanse 
onderzoek (zie bijbehorende powerpoint op de DWP).  
Bekijken van onderstaande artikelen/websites en korte bespreking van 
voorbereidingsvragen:  
Artikel 1 Porno is geen taboe voor Waalse jeugd 
Vraag 1: in het artikel worden duidelijke verschillen genoemd tussen het pornokijken 
door meisjes en door jongens. Welke verschillen zijn dit, en waarom denk je dat die 
er zijn?  
Vraag 2: aan het eind van het artikel staat dat 60% van de jongeren porno een goede 
manier van seksuele voorlichting vindt. Ben je het daarmee eens? Waarom wel/niet? 
 
Artikel 2: Porno kijken normale zaak voor jongeren 
Vraag 1: Waarom willen de Christelijke partijen de uitzending van de jaren-70 
pornofilm 'Deep Throat' verbieden? Wat vind je daarvan?  
Vraag 2: Wat wordt bedoeld met het pleidooi voor een 'nieuwe preutsheid'? Wat vind 
je daarvan?  
 
Website 1: www.beperkthoudbaar.info 
Vraag bij website 1: lees de eerste twee punten uit het manifest (belangrijkste punten 
van de website). Zou jij het manifest ondertekenen, zoals de websitemakers graag 
willen? Waarom wel/niet? 
 
De docent maakt de koppeling van porno naar stereotypes in de media, en poneert 
de stelling dat stereotypes uit de pornowereld in de rest van de media ook steeds 
meer gemeengoed zijn geworden.  
 
Bekijken van ‘the candyshop’ van rapper 50 Cent 
De klas wordt in twee groepen gedeeld op basis van geslacht. De klas bekijkt (een 
gedeelte van) de videoclip ‘the candyshop’ van rapper 50 Cent. Daarbij moeten de 
jongens samen opschrijven wat het vrouwbeeld is in deze clip, en de meisjes wat het 



manbeeld is. Vervolgens noemen de twee groepen hun observaties, en wordt 
gediscussieerd over de stelling: door al deze stereotype beelden en gedragingen in 
de media, krijgen kinderen een heel vertekend beeld van seksualiteit.  
 
Achtergrondinformatie 
Deze les is behoorlijk spannend voor de leerlingen. Daarom is het belangrijk om niet 
te veel persoonlijke vragen te stellen als het gaat over pornokijken, en een veilige 
sfeer te creëren.  
Bij de discussie is belangrijk dat alle meningen boven tafel komen, dus niet alleen 
een bevestiging van de stelling. Veel leerlingen zullen van mening zijn dat zij 
helemaal niet beïnvloed worden door deze stereotypes. De jongens reageren in deze 
les meestal óf heel stoer, waarbij ze pornotermen gaan roepen en uitspraken doen 
als: vrouwen zijn speelgoed, óf ze worden juist heel stil. Het werkt makkelijker als ze 
juist wat uitdagend worden, want daardoor ontstaan er vaak ook fellere discussies 
met de meisjes. Bij de meisjes ontstaat door het bij elkaar zitten en de uitdagende 
opmerkingen van jongens vaak een strijdbare sfeer, waardoor ze fel van leer trekken 
tegen het behandeld worden als ‘bitch’.  



Voorbereidingsopdracht les 4:  

Les 4 gaat over de rol van porno in de media, en de invloed daarvan op jongeren.  
 
Opdracht:  
Lees onderstaande artikelen of websites, en beantwoord de vragen die daarbij staan. 
In de les zal er over gediscussieerd worden.  
 
Artikel 1 Porno is geen taboe voor Waalse jeugd 
Vraag 1: in het artikel worden duidelijke verschillen genoemd tussen het pornokijken 
door meisjes en door jongens. Welke verschillen zijn dit, en waarom denk je dat die 
er zijn?  
Vraag 2: aan het eind van het artikel staat dat 60% van de jongeren porno een goede 
manier van seksuele voorlichting vindt. Ben je het daarmee eens? Waarom wel/niet? 
 
Artikel 2: Porno kijken normale zaak voor jongeren 
Vraag 1: Waarom willen de Christelijke partijen de uitzending van de jaren-70 
pornofilm 'Deep Throat' verbieden? Wat vind je daarvan?  
Vraag 2: Wat wordt bedoeld met het pleidooi voor een 'nieuwe preutsheid'?  
 
Website 1: www.beperkthoudbaar.info 
Vraag bij website 1: lees de eerste twee punten uit het manifest (belangrijkste punten 
van de website). Zou jij het manifest ondertekenen, zoals de websitemakers graag 
willen? Waarom wel/niet?



Bijlagen:  
5. Kinderen en hun media 
6. Pedagogische tips 
7. Didactische tips 
8. Zelf mediawijzer worden?  

1. Kinderen en hun media 
Als er één groep is die duidelijk in een gemedialiseerde omgeving leeft, is dat wel de 
jeugd. Elke dag maken kinderen gebruik van internet, televisie, hun mobieltje, radio, 
mp3-speler, en spelcomputer. En dan zijn er ook nog media waar ze passief mee 
geconfronteerd worden, zoals de alomtegenwoordige reclame op straat, bij winkels 
en billboards. Ook op school worden kinderen in toenemende mate geacht via 
elektronische leeromgevingen met internet te werken.  
Het internet is het medium dat de meeste invloed heeft op de leefwereld en identiteit 
van kinderen. Kinderen gebruiken internet ongeveer evenveel als televisie, maar er 
zijn grote verschillen in het gebruik ervan. Waar de televisie voornamelijk passief 
geconsumeerd wordt, heeft de komst van internet bij de jeugd een ware 
omschakeling teweeggebracht: kinderen zijn prosumenten, mediaproducerende 
consumenten geworden, met internet als platform voor ontelbare mogelijkheden tot 
zelfexpressie en communicatie. Een aantal voorbeelden zal illustreren hoe kinderen 
tegenwoordig naast hun gewone identiteit(en) een ‘digitale identiteit’ bezitten, en 
welke voor- en nadelen daarmee verbonden zijn.  
 
De digitale identiteit: de wederzijdse beïnvloeding  van kind en internet 
Door de komst van het internet is de beïnvloeding door de media niet meer 
éénrichtingsverkeer; kinderen kunnen nu zelf de inhoud van de media bepalen, wat 
ze ook volop doen. Hun imago, persoonlijke gegevens, normen en waarden worden 
allemaal gereguleerd via internet, en de kinderen er te krijgen te maken met allerlei 
nieuwe vormen van communicatie en leefwijzen. Dit gebied van wederzijdse 
beïnvloeding tussen het kind en internet noem ik de digitale identiteit. Laten we eens 
wat dimensies hiervan bekijken.  
 
In hun vrije tijd presenteren kinderen zichzelf  aan de wereld via profielsites als 
hyves en Sugababes. Met hun profielen gevuld met foto’s, filmpjes, beschrijvingen 
van hobby’s favoriete tv-programma’s, vakantielanden en eten, kunnen ze helemaal 
zelf bepalen hoe ze over willen komen. Deze online zelfpresentatie is een ideale 
manier om je te leren verhouden tot de leeftijdsgroep, wat voor kinderen vanaf tien 
jaar steeds belangrijker wordt. Bij de wat jongere kinderen is de website Kindertent 
populair, waar je een eigen website kunt aanmaken met daarop al je hobby’s en 
interesses. YouTube is de videowebsite waar vooral jongeren hun zelfgemaakte 
filmpjes opzetten. Met deze filmpjes kunnen ze aan iedereen laten zien dat ze 
grappig, stoer of slim zijn.  
In virtuele werelden als Habbohotel, Runescape of World of Warcraft kunnen 
kinderen zich voordoen zoals ze willen; niemand ziet toch wie ze in het echt zijn. Dit 
geeft kinderen de mogelijkheid om te experimenteren met hun identiteit, en te 
oefenen in allerlei sociale vaardigheden.  
 
Het doel van de meeste kinder-activiteiten op internet is voornamelijk communicatie, 
met vrienden, familie en vaak ook onbekenden. Dit online communiceren  doen 
kinderen veel via MSN, de profielsites en in virtuele werelden, en dat levert hele 



nieuwe vormen van communicatie op. Je kunt elkaar vaak niet direct zien of horen of 
aanraken, en je hebt zelf controle over wanneer je reageert op een berichtje. 
Smileys, plaatjes, veel afkortingen en een heel eigen taalgebruik tonen hoe creatief 
kinderen kunnen zijn in het overbrengen van hun boodschap (kadertje met MSN-
taal?). Die boodschap doet er qua inhoud vaak niet zo toe, het gaat online vooral om 
het feit dát je communiceert. Zoals kinderen elkaar vroeger ook briefjes toestopten, 
met een geheime boodschap, zo ‘krabbelen’ ze nu een berichtje op elkaars 
hyvesprofiel.  
Opvoeders fronsen vaak hun wenkbrauwen bij het idee dat hun kinderen op MSN 
driehonderd- en op hyves tweehonderd ‘vrienden’ hebben, maar zien daarbij niet de 
parallel met de ‘normale’ wereld: ook wij laten zien hoe sociaal en aardig we zijn door 
ons te omringen met vrienden. Je zit immers liever niet in je eentje in de kroeg. Op 
internet, waar fysieke grenzen niet bestaan, is het wat extremer, omdat je veel meer 
vriendschappen tegelijkertijd aan kunt gaan. Aardig en behulpzaam zijn levert in 
cyberspace (verrassend genoeg) veel vrienden op, en ook het op YouTube plaatsen 
van een mooi, grappig of stoer filmpje kan wereldwijd reacties uitlokken van 
bewonderaars. Kinderen kunnen zich ook aansluiten bij duizenden online 
gemeenschappen gevormd op basis van gemeenschappelijke interesses. Een 
jongen die veel gamet, kan in zo’n gemeenschap, bijvoorbeeld gamer.nl, allerlei 
informatie over gamen vinden, maar ook andere gamers ontmoeten, die samen 
discussies voeren en elkaar tips geven. Ook op profielsites bevinden zich vaak zeer 
druk bezochte fora waar kinderen met elkaar in gesprek gaan over allerlei 
onderwerpen. Er wordt zelfs gesuggereerd dat ouders wat betreft opvoeding steeds 
meer aan de zijlijn komen staan, omdat kinderen elkaar via internet raadplegen en 
informeren over spannende onderwerpen als liefde, seks en  actuele trends.   
Door de komst van het sociale web, meestal aangeduid met de term ‘web 2.0’, barst 
het internet van de mogelijkheden tot communiceren en het gezamenlijk beoordelen, 
categoriseren en delen van informatie. Ook komen er steeds meer tools beschikbaar 
om via simpele en makkelijk downloadbare programmaatjes foto’s en video te 
bewerken, of zelfs games te ontwerpen.  
Op eigen websites en weblogs (een virtueel dagboek dat voor iedereen leesbaar is 
en over allerlei onderwerpen kan gaan), schrijven kinderen en jongeren over wat hen 
zoal bezighoudt. Vrienden en onbekenden kunnen reageren, met commentaar, 
complimentjes en suggesties.  
Ten aanzien van liefde  en verliefdheid  spelen de virtuele netwerken ook een grote 
rol. Volwassenen hebben aparte datingwebsites zoals ematching of singleplanet, 
maar kinderen en jongeren gebruiken daarvoor gewoon hyves, MSN of sugababes. 
Ook bij flirten, wat veel gebeurt online, heb je het voordeel van online communicatie: 
je kunt even nadenken over wat je zegt, en doordat je elkaar niet ziet worden de 
gesprekken al snel intiemer. Jongeren maken ook afspraakjes met elkaar via 
internet, en contact met de geliefde is ook voor een groot deel virtueel door internet 
en mobiele telefoon. En als het niks wordt, kan de verkering uiteraard ook via MSN, 
hyves of een smsje uitgemaakt worden… 
Ook de seksuele ontwikkeling van kinderen neemt door het vele internetgebruik 
nieuwe gedaantes aan. Zo komen kinderen (ongevraagd) al heel jong in aanraking 
met porno, wat zeer heftig en zelfs schadelijk kan zijn (noot Delfos?). Porno op 
internet kan zeer extreem zijn, en is binnen een muisklik toegankelijk. Dat geldt niet 
alleen voor het onschuldig intikken van werkstukonderwerpen als ‘poesjes’ in Google 
(zie kader); kinderen worden door het klikken op banners (online reclamezuilen) op 
spelletjessites vaak direct doorgelinkt naar expliciet seksuele content.  



Ook experimenteren met seksueel gedrag gebeurt via internet. Kinderen flirten met 
elkaar via MSN en hyves, maar gaan soms ook over tot ‘cyberseks’, ofwel het 
uitkleden en al dan niet masturberen voor de webcam.  
 
Kinderen leren door het gebruik van actieve media zichzelf kennen, en zich 
verhouden tot letterlijk de rest van de wereld. Ze delen op internet lief en leed met 
elkaar, ontwikkelen er hun seksualiteit en consumentengedrag. Met in potentie een 
wereldpubliek kunnen zij zichzelf presenteren en zich mengen in allerlei vormen van 
communicatie. Hun digitale identiteit speelt dus een grote rol in hun leven.  
 
De vele gezichten van internet 
Het internet is echter een gecompliceerd medium met vele gezichten: behalve veel 
vrijheid en blijheid kent het web ook veel haat, agressie en bedrog. Je zou het web 
kunnen zien als een collectief bewustzijn, dat de mens in al haar aspecten laat zien. 
Kinderen zijn lang niet altijd in staat om de volwassenenwereld waar ze mee te 
maken krijgen op internet, te duiden.  
Net als gewone communicatie is online communicatie uiteraard niet altijd gericht op 
aardig en behulpzaam zijn. Via internet kunnen mensen ongestoord naar hartelust 
hun haat en frustratie botvieren. Iemand uitschelden of bedreigen is bijzonder 
makkelijk als de ander niet weet wie je bent. Dat geldt ook voor oplichterij, wat op 
allerlei manieren voorkomt. Kinderen krijgen niet alleen te maken met mensen die 
zich heel anders voordoen dan ze zijn, maar ook met valse reclames die geld of 
gratis ringtones bieden maar enkel spam (ongewenste reclameboodschappen) of 
dure telefoonabonnementen opleveren. Vooral de jongere kinderen worden nogal 
eens ´gehackt´, wat betekent dat iemand anders in één van hun MSN-, Hyves-, 
Runescape- of  Habbo-accounts inbreekt, en daar van alles verandert. Zo kan er 
opeens onder je eigen MSN-naam vreselijke beledigingen geschreven worden naar 
je hele adresboek, of je Habbo-account met allerlei virtuele bezittingen wordt 
leeggeplunderd. Virtueel bezit betekent niet dat er geen waarde aan wordt gehecht, 
en een account verliezen waar zeer veel tijd en energie in zit, kan heel frustrerend 
zijn. De dader kan een onbekende zijn, maar ook een klasgenoot die een ‘geintje’ wil 
uithalen. De grens tussen zo’n geintje en regelrecht pesten of bedreigen is op 
internet nogal vaag. Er is inmiddels veel geschreven over hoe kinderen elkaar 
‘digitaal pesten ’, maar vaak wordt voorbijgegaan aan het feit dat volwassenen 
elkaar ook aan de ‘digitale schandpaal nagelen’, door beledigende informatie in tekst 
en/of beeld te publiceren. Bij kinderen gebeurt het echter vaak onder klasgenoten, en 
zonder enig besef van de gevolgen. Behalve het elkaar hacken worden ook andere 
‘geintjes’ uitgehaald:  
- Het sturen van anonieme dreigmails  
- Bedreigingen via MSN of andere communicatiemiddelen 
- Het abonneren van een klasgenoot op allerlei seksblaadjes  
- Het publiceren van iemands telefoonnummer, met uitnodigingen om te bellen voor 
seksafspraakjes.  
Ook crimineel gedrag als ‘happy slapping’ (het filmen en op internet zetten van 
kinderen die andere kinderen in elkaar slaan), wordt door sommige kinderen als een 
grap gezien.  
Online pesten gaat vaak veel verder dan in het echt, door de ontremmende functie 
van de online anonimiteit. Helaas voor sommige kinderen werkt het internet volgens 
het principe van ‘the rich get richer and the poor get poorer’: kinderen die in het 
normale leven al sociaal zijn, zullen alleen maar socialer worden door het gebruik 



van online communicatietools, maar kinderen die in het gewone leven al slecht in de 
groep liggen, maken grote kans op internet ook het slachtoffer van pesten te worden. 
 
Er zijn nog meer complicerende factoren bij het internetgebruik van kinderen. Online 
communicatie via internet leidt automatisch tot digitale sporen . Aan de ene kant is 
internet wellicht het walhalla van vrijheid, aan de andere kant is het ook een medium 
dat niet snel vergeet. Jaren later kun je nog geconfronteerd worden met rare foto´s 
van een langvergeten uit de hand gelopen feestje. Ook kunnen mensen er makkelijk 
achterkomen waar je woont en op school zit, en worden allerlei zoek- en 
persoonsgegevens opgeslagen door websites. Door hun intensieve communicatie op 
internet lijkt de waarde van privacy voor kinderen dan ook steeds meer naar de 
achtergrond te verdwijnen. Op internet geldt namelijk nog sterker dan in real life: hoe 
meer persoonlijke details je geeft, des te meer ben je te vertrouwen. Alleen blijven je 
digitale persoonlijke gegevens jaren op internet staan, en kunnen door iedereen 
gekopieerd en opgeslagen worden. Daarbij komt nog dat veel websites aanspraak 
maken op de persoonlijke gegevens van kinderen, meestal voor reclame-doeleinden.  
Wat betreft omgang met informatie  blijken kinderen ook helemaal niet zulke 
‘internettovenaars’, als kinderen online gaan hebben ze vaak geen zin om te lezen 
(dat moet op school al zoveel), en letten daardoor voornamelijk op plaatjes en 
animaties. De structuur van websites is vaak onduidelijk voor ze, en belangrijke 
aanwijzingen worden gemist. Het juist spellen van een website is ook vaak moeilijk, 
wat op zich echter niet echt verrassend is bij kinderen van acht tot twaalf jaar.  
Op internet is het heel belangrijk om te weten wíe iets schrijft, op een plek waar alles 
als waarheid wordt gepresenteerd. Kinderen worden ook niet gespaard als het gaat 
om beïnvloeding door bedrijven. Zij zijn als consumenten immers enorme 
goudmijnen, en hoe jonger ze gehecht raken aan een merk, des te beter voor de 
desbetreffende merken. Reclame op internet is steeds vaker moeilijk van de inhoud 
van een website te onderscheiden, en sluikreclame krijgt hele nieuwe dimensies door 
de zogenaamde ´viral videos´ en ´viral games´, ofwel videos en spelletjes waarin op 
subtiele manier een merk aangeprezen wordt.  
Een laatste complicatie bij het gebruik van internet die ik hier noem, is het probleem 
van verslaving. Zowel MSN-en als online gamen kan zeer verslavend zijn. Dat heeft 
meestal te maken met de sociale druk die erbij komt kijken. Als je geroepen wordt om 
te eten moet je een einde maken aan tien verschillende gesprekken, of midden in 
een spannende opdracht je clanleden achterlaten in World of Warcraft. Internationale 
contacten maken ’s nachts gamen ‘noodzakelijk’. Eén van de gevolgen van 
intensieve online communicatie is de ongeschreven regel dat hoe sneller je reageert 
op iemands berichtje, des te meer respect je hebt voor diegene. Of wel: je moet het 
liefst altijd online zijn, en sommige jongeren nemen dat erg serieus.  
 



2. Pedagogische tips 
De pedagogische tips gaan over de omgang met de leerlingen en de sfeer in de klas 
tijdens lessen over media. Welke houding neem je aan als docent mediawijsheid?  
 
Ontwikkel een open houding ten opzichte van (nieuwe ) media 
Bij alle aspecten van mediawijsheid is het heel belangrijk om op zijn minst een 
neutrale positie in te nemen ten opzichte van de media, en in het bijzonder internet. 
Kinderen ervaren bij volwassenen vaak een aantal vooroordelen rondom internet, 
zoals: ‘internet is alleen maar gevaarlijk’, ‘chatten is stom’, ‘zoveel vrienden op hyves 
hebben slaat nergens op’, ‘agressieve games zijn slecht’, ‘van internetten word je 
alleen maar een kluizenaar’. Met een dergelijke visie op internet is het moeilijk in 
gesprek gaan, omdat kinderen zich niet snel serieus genomen voelen.  
Het internet en de andere media zijn zoals gezegd niet goed of slecht, het zijn 
platformen voor onze eigen ideeën, meningen en verhalen. Ze worden zowel ingezet 
om kwaad te doen als om goed te doen, en op die manier zouden de media ook 
besproken moeten worden in de klas.  
Een docent die zelf enthousiast is over de mogelijkheden van de (actieve) media, 
terwijl hij/zij zich ook bewust is van de gevaren ervan, zal makkelijker les kunnen 
geven over de media dan iemand die toch voornamelijk nadelen en gevaren ziet.  
 
Probeer je in te leven in het perspectief van kinde ren 
Bij alle vormen van mediawijsheid is het eveneens belangrijk om je in te leven in hun 
positie: voor hen zijn met name de nieuwe media alweer veel vanzelfsprekender dan 
voor de oudere generatie. Hun leven ziet er door de komst van nieuwe media 
fundamenteel anders uit dan het leven van kinderen tien jaar geleden. Het is 
onmogelijk om hetzelfde mediagebruik te gaan vertonen als leerlingen, alleen al door 
tijdgebrek, maar dat is ook helemaal niet nodig. Het is voldoende om te beseffen dat 
hun leefwereld er heel anders uitziet, en dat de media daar een grote rol in spelen.  
 
Oordeel niet te snel 
Deze tip hangt samen met de vorige twee, het ontwikkelen van een open houding en 
het inleven in het perspectief van kinderen: oordeel niet te snel over de verhalen van 
kinderen over hun mediagebruik. Soms zullen ze je met een onschuldig gezicht over 
de meest rare online ervaringen vertellen, die rechtstreeks indruisen tegen alles wat 
enigszins fatsoenlijk is. Vooral met zaken als seksualiteit en pesten maken kinderen 
al op jonge leeftijd behoorlijk heftige dingen mee, waar ze niet altijd makkelijk over 
praten. Probeer daarom altijd het verhaal aan te horen, en niet te veel te laten 
merken als je geshockeerd bent. Door niet te snel te oordelen, krijgen kinderen ook 
de tijd om zelf hun houding ten opzichte van allerlei ‘media-dilemma’s’ te bepalen.  
Ook bij het bespreken van kritische mediawijsheidthema’s, waarbij het minder om de 
persoon van de leerling gaat, is het belangrijk om niet te veel in te vullen als docent. 
De kinderen moeten voor zichzelf gaan nadenken.  
 
Goede vragen stellen is belangrijker dan kennis ove r media 
Vooral bij kritische en morele mediawijsheid gaat het voornamelijk om vragen stellen, 
zodat de leerlingen zich bewust worden van de werking en invloed van de media. 
Kennis over de media is ook wel belangrijk, maar het zelf leren nadenken komt eerst. 
Dat heeft ook te maken met de snelheid van de ontwikkelingen in medialand. Over 
tien jaar worden MSN, hyves en YouTube wellicht veel minder gebruikt, maar online 



communicatie zal nog volop bestaan. Daarom is het belangrijker om kinderen 
daarover te leren nadenken.  
Maar om wat voor vragen gaat het dan? De kunst is om ‘domme’, open vragen te 
stellen, die de leerling uitnodigen om uitleg te geven, terwijl ze tegelijkertijd toch even 
moeten nadenken over hun mediagebruik:  
- Hoe werkt hyves eigenlijk? 
- Zijn vrienden op hyves nou ook echte vrienden?  
- Kun je eigenlijk ook verliefd worden op iemand als je alleen maar met elkaar chat? 
- Waarom schelden mensen veel makkelijker op elkaar via internet?  
- Wat blijft er over van zoiets als ‘de waarheid’, als alle informatie digitaal bewerkt kan 
worden? 
- Word jij zelf eigenlijk onzeker van al die perfecte schoonheden in reclames?  
Uiteraard hoort bij goede vragen stellen ook goed luisteren, en veel de bal 
doorspelen naar andere leerlingen: wat vind jij daarvan?  
 
Stel de persoonlijke ervaring van de leerlingen cen traal 
Een belangrijke component van het leren reflecteren, is het praten over de 
persoonlijke ervaringen. Dat geldt ook voor de ‘virtuele’ ervaringen van kinderen, die 
centraal staan bij morele mediawijsheid. Zoals eerder benoemd zijn de virtuele 
ervaringen van kinderen heel reëel, en soms ook zeer ingrijpend. Door met elkaar in 
gesprek te gaan, kunnen kinderen hun ervaringen met elkaar delen, en samen 
praten over oplossingen van problemen. De docent kan deze gesprekken initieren 
door persoonlijke vragen te stellen en veel door te vragen:  
- Hoe heb je dat gedaan?  
- Kun je daar wat meer over vertellen?  
- Hoe voelde je je toen je dat deed?  
- Heeft iemand anders uit de klas hetzelfde meegemaakt? 
- Hoe zou leerling X het beste hiermee om kunnen gaan?  
 
Zorg voor een veilige sfeer in de klas 
Gesprekken over persoonlijke ervaringen kunnen alleen slagen binnen een klas met 
een veilige sfeer. Het creëren daarvan is dus een belangrijke taak voor docenten die 
aandacht willen besteden aan het sociale mediagebruik van leerlingen. Het praten 
over persoonlijke internetervaringen kan voor kinderen en zeker voor pubers 
ongemakkelijk zijn. Ten eerste zijn die ervaringen soms heel heftig, en ten tweede 
vinden ze het vaak raar om er met volwassenen over te praten. Die begrijpen het 
immers ‘toch niet’, en zijn ook nog gevaarlijk omdat ze de kinderen de toegang tot 
internet kunnen ontzeggen. Cruciaal is daarom het creëren van een veilige sfeer in 
de klas, zodat de leerlingen ruimte hebben om zich te uiten, zichzelf te laten zien. Dat 
houdt in dat leerlingen vrijuit kunnen spreken, elkaar niet uitlachen, en dat de docent 
de leerlingen elkaar laat bevragen, zodat de leerlingen ook echt met elkaar in 
gesprek gaan. Bij onderwerpen rondom seksualiteit, zoals porno of webcamseks, of 
lessen over digitaal pesten, moeten de leerlingen zich veilig voelen, anders zal er 
nooit een goed gesprek ontstaan.  
 

3. Didactische tips 
Wat betreft didactiek is het belangrijkste dat de docent gaat nadenken over de rol 
van media in zijn/haar eigen vakgebied. Op welke manier komen de media aan bod 
binnen mijn bestaande lessen? In hoeverre laat ik de kinderen opdrachten maken 



met behulp van media? Indien de media een rol spelen in de lessen en opdrachten, 
zou de aandacht daarvoor een vanzelfsprekend onderdeel van de les moeten zijn. 
Verder kan de docent binnen zijn/haar vakgebied leerlingen wijzen op hoe ze kritisch 
en moreel verantwoord met media omgaan.  
Ik zal hieronder een aantal didactische tips geven voor lessen over media.  
 
Laat de leerlingen veel discussiëren 
De invloed van media laat zich niet makkelijk verklaren, en kan het beste behandeld 
worden via discussie. Probeer kinderen bijvoorbeeld aan de hand van stellingen in 
groepjes te laten discussiëren. Als docent faciliteer je de discussie door de grenzen 
te bewaken, verder door te vragen, en meningen met elkaar te confronteren. Het is 
aan te raden om bij elke les over media ook een aantal discussiestellingen voor te 
bereiden. Dat is niet zo moeilijk, aangezien bij bijna elk media-onderwerp totaal 
tegenovergestelde meningen te formuleren zijn. Daarmee worden leerlingen ook 
geprikkeld om zelf na te denken.  
 
Laat de leerlingen presentaties  voorbereiden  
Het werkt heel goed om leerlingen zelf presentaties te laten maken en geven over 
hun eigen mediagebruik. Vaak vinden ze het leuk om te doen, en ze luisteren goed 
naar elkaar tijdens de presentaties. De docent wijst op interessante inzichten, en stelt 
de hierboven genoemde ‘domme vragen’. De leerlingen kunnen op deze manier met 
elkaar in gesprek komen over hun persoonlijke media-ervaringen. Daarbij is deze 
werkvorm voor docenten heel voordelig, omdat zij zich niet hoeven te verdiepen in 
het onderwerp; de leerlingen weten er zelf genoeg over. De docent hoeft enkel het 
gesprek te sturen, of de discussie gaande te houden.  
Ook als het gaat om het kritisch analyseren van digitale informatie, beeld en geluid, 
werkt het goed om kinderen eerst iets te laten voorbereiden, ze het te laten 
presenteren en er daarna over in gesprek of discussie te gaan.  
 
Laat de leerlingen filmpjes maken 
Op steeds meer scholen mogen leerlingen als opdracht ook filmpjes maken, 
bijvoorbeeld bij Frans of maatschappijleer. Het is echter ook juist een uitdaging om 
kinderen filmpjes over de media te laten maken. Het laten maken van een filmpje als 
opdracht heeft een paar enorme voordelen, maar ook behoorlijke nadelen. Een 
eerste voordeel is dat aan alle aspecten van mediawijsheid aandacht wordt besteed: 
actief omdat ze zelf allerlei verschillende mediavaardigheden moeten oefenen, 
creatief omdat ze er iets moois van moeten maken, kritisch omdat ze zich moeten 
verdiepen in een onderwerp en bij voorkeur ook discussiestellingen moeten 
toevoegen aan het filmpje, en moreel omdat ze zelf zowel maker als onderwerp zijn 
in hun productie, wat tot goede reflecties kan leiden. Een filmpje laten maken is dus 
een hele goede werkvorm om kinderen mediawijs te maken. Een ander voordeel is 
dat kinderen het heel leuk vinden om een filmpje te maken, en daardoor ook een 
sterkere verbinding met het onderwerp zullen hebben.  
Het grootste nadeel is dat het maken van een filmpje heel veel tijd kost. Er zijn ook 
veel verschillende stappen: het schrijven van een script, daarna het oefenen voor de 
scènes, daarna het opnemen, en dan het monteren wat vaak nog het langst duurt. 
Het is dus belangrijk dat de kinderen er wel genoeg tijd voor krijgen. Een ander 
probleem is de techniek: als de school geen camera’s heeft kunnen leerlingen óf 
camera’s van thuis meenemen, óf hun mobiele telefoon gebruiken. Dan is de 
beeldkwaliteit misschien wel slecht, maar dat is op zich geen probleem. Het 



monteren van het filmpje kan met behulp van het eenvoudige programma Windows 
Movie Maker gedaan worden. Het is in ieder geval belangrijk om rekening te houden 
met de technische aspecten van het verhaal. Het is echter ook een leuke uitdaging 
voor leerlingen om het helemaal zelf uit te moeten zoeken, dus ook docenten die er 
niks van weten kunnen in principe deze opdracht geven.  
Een paar dingen om aan te denken als je kinderen een filmpje laat maken als 
opdracht:  
- Zorg dat in elk groepje leerlingen in staat zijn om filmmateriaal (enigszins) te 

bewerken.  
- Geef de kinderen een paar overzichtelijke criteria waaraan de filmpjes moeten 

voldoen, zoals:  
1. Inhoud : Het onderwerp moet van verschillende kanten benaderd worden 
2. Discussie: Het filmpje bevat minstens één stelling waarover gediscussieerd kan 
worden in de klas 
3. Creativiteit: Is het filmpje creatief vormgegeven?  
4. Persoonlijke verbinding:   het onderwerp wordt verbonden met persoonlijke 
ervaringen.  
- Laat de filmpjes presenteren in de klas, en voer daarna discussie over het 
onderwerp. De presenterende kinderen kunnen ook de discussie leiden, en vragen 
beantwoorden over hun keuzes.  
- Laat de leerlingen zelf gedeeltelijk de filmpjes beoordelen (half cijfer van de 
leerlingen, half cijfer van de docent), op basis van de criteria. Op deze manier 
worden ze gedwongen om heel kritisch naar de producties van hun medeleerlingen 
te kijken. Het blijkt dat kinderen op dit gebied bijzonder streng naar elkaar kunnen 
zijn, en elkaar niet snel de hand boven het hoofd houden.  
 
Laat de leerlingen in groepjes de gesprekken en dis cussies voorbereiden   
Als kinderen vóór een onderwijsleergesprek of discussie al met elkaar 
gediscussieerd hebben, kan er meer diepgang bereikt worden. Daar komt bij dat dan 
alle leerlingen betrokken worden, ook degenen die in de klas wellicht minder 
makkelijk hun mening geven.  
 
Werk met kijkopdrachten 
Een hele eenvoudige maar zeer effectieve werkvorm is het gezamenlijk bekijken van 
een filmpje (bijvoorbeeld van YouTube), waarbij de leerlingen tegelijkertijd moeten 
nadenken over een aantal vragen, waarna er gediscussieerd kan worden. De 
filmpjes kunnen over allerlei onderwerpen gaan, maar als de vragen goed gesteld 
worden leren de leerlingen echt  kritisch naar media te kijken, het is goed voor hun 
visuele geletterdheid. In het kader van mediawijsheid zou een docent een filmpje 
over digitaal pesten, over privacy, of over seksualiteit kunnen laten zien. Mogelijke 
vragen daarbij kunnen zijn:  

4. Wat voor bedoeling hebben de makers met dit filmpje?  
5. Ben je het eens met de mening van de makers over dit onderwerp?  
6. Wat voor gevoel krijg je bij dit filmpje?  

Doordat iedere leerling voor zichzelf deze vragen moet beantwoorden – geef vijf 
minuten extra de tijd na het filmje – hebben ze er in ieder geval allemaal over 
nagedacht. Vervolgens kan de docent per vraag een paar antwoorden uit de klas 
laten oplezen, om vervolgens aan de hand daarvan in gesprek of discussie te gaan.  
Het kijken van filmpjes in de klas heeft meerdere voordelen: leerlingen kijken zeer 
geconcentreerd naar filmpjes, wat het onderwerp ook is. Verder kunnen korte 



filmpjes vaak in vijf minuten een indringend beeld geven van een bepaald onderwerp, 
iets wat via een verhaal lastiger is. Daarbij gaat het uiteraard over media, dus kan 
daarbij ook het beste visuele media gebruikt worden.  
Deze tip is dus ook een oproep: gebruik eens wat meer filmpjes in de klas, niet als 
vervanging van een verhaal, maar als aanvulling. Op websites als YouTube staan 
over elk onderwerp wel bruikbare, korte filmpjes, en het gebruik ervan levert zeer 
dynamische lessen op.  
Webtip: kijk eens op YouTube op het medialessenkanaal, daar staan allerlei 
bruikbare filmpjes voor in de klas. Een paar daarvan staan ook achterin dit handboek 
beschreven.  
 
Betrek de nieuwe internetmedia bij de lessen en opd rachten   
Hiervoor is wel een bepaalde mate van digitale vaardigheid van de docent nodig. Je 
kunt bijvoorbeeld een weblog rondom een bepaald onderwerp beginnen, en de 
leerlingen als opdracht daar posts voor laten schrijven. Zo leren ze hoe ze een goed 
artikel kunnen schrijven, hoe ze een doelgroep kunnen bereiken, hun mening 
vormen, informatie verzamelen en ordenen. Ook leren ze hoe je ‘connected’ kunt 
schrijven: met behulp van links naar andere artikelen, websites of filmpjes. Je kunt 
leerlingen ook een waardevol filmpje laten zoeken, en ze daarover een rescensie 
laten schrijven aan de hand van een aantal criteria. Door ze op elkaars posts te laten 
reageren, leren ze ook hoe ze met feedback om kunnen gaan, en discussiëren over 
hetgeen ze geproduceerd hebben.  
 
Gebruik reflectie-opdrachten 
Op het gebied van toetsing zijn ook keuzes te maken, afhankelijk van de rol die 
mediawijsheid krijgt binnen een school. De eerste mogelijkheid is om niet te toetsen. 
(Morele) mediawijsheid zou een extra aantekening op het rapport kunnen zijn, een 
voldoende of onvoldoende. De tweede mogelijkheid is om wel voor toetsen te kiezen. 
Dat is bij actieve, creatieve en kritische mediawijsheid geen probleem, maar de 
morele aspecten van mediawijsheid zijn heel moeilijk te toetsen, aangezien die ook 
vaak om de houding en over reflectie gaan. Hoe kom je erachter of leerlingen zich 
anders verhouden tot hun mediagebruik, of dat ze daarop reflecteren? De beste 
manier lijkt het werken met reflectiedossiers en –opdrachten. Door de leerling 
gerichte vragen te stellen over diens reflecties, kan hij/zij zich daartoe gaan 
verhouden. Deze reflectieopdrachten kunnen aan het eind van een lessenreeks of 
project gegeven worden, maar ook eventueel na elke les.  
In het volgende hoofdstuk zullen voorbeelden van bruikbare reflectievragen gegeven 
worden.  
 

4. Zelf mediawijzer worden?  
 
Experimenteer zelf eens met sociale media  
Door zelf te experimenteren met sociale media, kun je op zeer eenvoudige manier 
zelf zicht krijgen op het mediagebruik van je leerlingen. Maak bijvoorbeeld eens een 
hyves-account aan, eventueel anoniem, om te leren hoe dat in zijn werk gaat. Kijk 
eens op de hyvesprofielen van de leerlingen, die laten ze meestal graag zien. Op die 
manier leer je over je eigen grenzen rondom online privacy , en die van de leerlingen. 
Ga eens naar discussiefora van jongeren (link?), of verdiep je eens in de discussies 
bij filmpjes op YouTube. Neem eens een account bij Habbo, loop rond in die virtuele 



 

wereld en probeer eens te communiceren met andere mensen. Probeer ook eens te 
MSN-en of een online game te spelen, of gewoon websites te bezoeken die de 
leerlingen noemen. Kun je de in paragraaf 1.1 genoemde online gedragingen en 
belevenissen van kinderen terugvinden?  
 
Zaken om op te letten bij het bekijken van hyves van kinderen:  
- Staat het profiel op onzichtbaar? Dan staat het op privé, en is de leerling zich 
behoorlijk bewust van zijn/haar privacy.  
- Hoeveel vrienden heeft de leerling? Tussen de 150 en 250 vrienden is vrij normaal, 
daaronder zijn kinderen er gewoon minder mee bezig, daarboven zijn kinderen zeer 
actief met hun sociale contacten bezig. Meisjes hebben vaak meer vrienden dan 
jongens, en zijn ook meer bezig met hyves en MSN.  
- Persoonlijke informatie die op een profiel staat: wat vertelt een leerling over 
zichzelf?  
- Hyves waarbij de leerling aangesloten is: hiermee kom je op andere interessante 
hyves, bijvoorbeeld die van de klas, waarop ook weer allerlei interessante informatie 
te vinden is.  
- Krabbels die kinderen aan elkaar schrijven: via de krabbels die kinderen elkaar 
schrijven, is een heel goed beeld te krijgen van waar zij mee bezig zijn.  
 
Zoals ik hierboven al heb beschreven, is voorzichtigheid geboden bij virtueel contact 
met leerlingen. Probeer altijd je grenzen te bewaken. Je kunt beter helemaal geen 
vrienden via hyves worden, of MSN-en buiten schooltijd. Dat is ook niet nodig toch? 
Veel scholen hebben al in hun beleid opgenomen dat leraren en leerlingen slechts 
via de schoolmail met elkaar mogen communiceren.  
 
Vraag de kinderen wat zij op internet doen, en hoe dat in zijn werk gaat.  
Zoals gezegd vinden leerlingen het vaak leuk om over hun internetgebruik te 
vertellen, en werkt het om veel vragen te stellen. Door op de hoogte te zijn van het 
mediagebruik van de leerlingen, ben je als docent zelf al een stuk mediawijzer. Een 
leuke manier om erachter te komen wat je leerlingen op internet doen, is ze er 
gewoon een korte presentatie over te laten maken, bijvoorbeeld met de vragen:  

3. Wat doe jij op internet? Favoriete websites/filmpjes 
4. Wie ben jij op internet? Google je eigen naam, en probeer zoveel mogelijk 

informatie van jezelf te vinden.  
Kinderen leren op deze manier ook weer nieuwe websites en leuke filmpjes van 
elkaar, en de presentaties bieden weer stof voor boeiende gesprekken.  
 
Categoriseer online lesmateriaal met behulp van web  2.0-toepassingen 
Sinds een paar jaar zijn er op internet hele nieuwe mogelijkheden tot het 
categoriseren van informatie bijgekomen. Een voorbeeld is het openen van een 
YouTube-account (link?). Daarmee kun je vervolgens bruikbare filmpjes ‘bewaren’, 
desgewenst in aparte playlists. Als je dan een filmpje nodig hebt voor een les, hoef je 
slechts je account te openen om al die filmpjes in één oogopslag te kunnen vinden.  
Een andere handige toepassing is Del.i.cious, wat ook wel ‘social bookmarking’ 
genoemd wordt. Als je een account bij Del.i.cious neemt, kun je vervolgens elke 
interessante webpagina opslaan, en met behulp van een paar ‘tags’, of wel 
kernwoorden, categoriseren. Door bij andere accounts te kijken, bijvoorbeeld die van 
andere leraren, kun je op deze manier aan heel veel nieuwe en relevante websites 
komen.  



 
Verdiep je eens in een aantal weblogs over media en  onderwijs.  
Voor docenten die mediawijsheid serieus nemen, en graag ook de sociale media bij 
hun lessen betrekken, is het aan te raden om een aantal weblogs te volgen. Weblogs 
zijn sites rondom een bepaald onderwerp, waar op regelmatige basis nieuwe 
berichten ‘gepost’ worden. Door deze weblogs bij te houden, is het mogelijk om goed 
op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kinderen, 
media en onderwijs. Tegelijkertijd staat in de archieven van deze weblogs zóveel 
informatie, dat iemand die er nog weinig over weet, zich snel kan bijscholen. Daarbij 
leveren weblogs vaak inspiratie en actuele thema’s voor leuke medialessen. Er zijn 
ook heel wat docenten met een weblog, waar vaak interessante praktijkverhalen op 
staan. Hieronder staat een aantal weblogs die in het kader van mediawijsheid op 
school handig zijn om te volgen:  
www.denieuwereporter.nl 
www.frankwatching.nl  
www.bright.nl 
http://onderwijsvooruitzicht.blogspot.com/ 
www.gorissen.info/Pierre/  
www.ictnieuws.net/  
http://ict-en-onderwijs.blogspot.com/  
www.henkblanken.nl  
http://weblogs3.nrc.nl/klaver/  
http://mijnkindonline.web-log.nl/  
http://blog.weetwatzegamen.nl/  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


