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Moderne technologie (zoals computers, smartphones, tablets) en sociale media (zoals
Instagram, Facebook, YouTube en WhatsApp) zijn niet weg te denken uit het moderne
leven, en ook niet uit het onderwijs. Die technologie en media zijn voortdurend in
ontwikkeling. Wat vandaag ‘hot’ is, is morgen achterhaald. Als onderwijsassistent
moet je op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied. Wat
kunnen kinderen ermee? Hoe kunnen de moderne media je helpen in de
beroepspraktijk? Daarnaast moet je weten welke rol de sociale media spelen in het
onderwijs. Wat heb je eraan? Hoe kun je sociale media inzetten en wat zijn de gevaren
ervan? Bovendien moet je zelf mediawijs zijn. Je moet kunnen omgaan met
veelgebruikte programma’s in het onderwijs en deze – indien nodig – aanpassen aan
de behoefte van de leerling.
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De wijsheid van media14.1
Media14.1.1

Media is het meervoud van medium. Media zijn middelen om informatie over te
dragen. Enkele voorbeelden: kranten, boeken, radio, tv en ook internet. De laatste
decennia wordt internet steeds belangrijker als overbrenger van informatie. Media
zijn een vorm van communicatie, waarbij veel mensen tegelijk worden bereikt. We
noemen dit ook wel massacommunicatie. Het is jouw taak als
onderwijsprofessional, en dus als mede-opvoeder, om kinderen te helpen om te
gaan met deze informatiebronnen. We noemen dat mediaopvoeding.
Mediaopvoeding leert kinderen bewust en selectief om te gaan met de media. Jij
leert hen om hun persoonlijke gegevens niet zomaar op internet te zetten, dat niet
alles wat op internet staat waar is en dat niet alle sites bedoeld zijn voor kinderen.

De kinderen van groep 8 zijn druk bezig met de musical. Ze hebben
besloten om een groepsapp aan te maken: ‘musicalgroep8’. Alle
achtstejaars melden zich hierbij aan en zo kunnen ze snel overleggen.
Ook buiten schooltijd kunnen nu eenvoudig afspraken worden gemaakt,
om te oefenen of samen aan een decorstuk te werken. Na een maand
ontstaat er wrijving binnen de groep. Met name de jongens vinden dat
de meiden te bazig zijn en alles beslissen. Ook vinden ze dat er te veel
vrije tijd in de musical gaat zitten. De jongens melden zich massaal af
voor de groepsapp.

Sociale media14.1.2
Een veelgebruikte definitie: sociale media is een verzamelbegrip voor online
platforms waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een
professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofddoel van sociale media is
persoonlijke informatie met elkaar uitwisselen. Bekende platforms zijn Facebook,
Twitter, Instagram en WhatsApp. Ook kinderen maken veel gebruik van sociale
media. Omdat er geen of weinig tussenkomst is van volwassenen, kunnen kinderen
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onderling informatie uitwisselen zonder controle. Dit kan tot problemen leiden.
Als mediaopvoeder is het je taak kinderen te leren behoedzaam om te gaan met
sociale media. Je leert hen hoe ze hun privacy en die van anderen kunnen
respecteren. En je leert ze dat de normen en waarden uit de ‘gewone’ wereld ook
gelden op internet.

Kinder- en jongerenmedia14.1.3
Kindermedia en jongerenmedia zijn speciaal bedoeld voor de leeftijdsgroep
van 2 tot 18 jaar. Die media kunnen digitaal zijn, maar dat hoeft niet. Kindermedia
hebben een educatieve doelstelling. Ze willen kinderen simuleren zich te
ontwikkelen. Denk aan een tv-programma als Klokhuis, digitale voorleesboeken of
apps die helpen om de tafels te automatiseren. Er zijn ook kranten die zich speciaal
op kinderen en jongeren richten, zoals: Kidsweek (voor kinderen tussen 7 en 12) en
7days (voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar). Beide kranten zijn op papier verkrijgbaar
en online te raadplegen. Net als kranten voor volwassenen. Zowel Kidsweek als
7days maken volop gebruik van de mogelijkheden van sociale media.

Mediawijsheid14.1.4
Mediawijsheid is volgens de Raad van Cultuur: het geheel van kennis,
vaardigheden en mentaliteit, waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief
kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde
wereld. Deze definitie stamt alweer uit 2005. We noemen hem hier, omdat hij wel
goed aangeeft hoe uitgebreid het begrip is. Een wat eenvoudigere definitie stamt
uit 2015 het veilig en slim inzetten van alle beschikbare media – digitaal en analoog
– om de eigen kwaliteit van leven te vergroten én ervoor te zorgen dat je optimaal
kunt deelnemen aan de wereld om je heen. Over deze vaardigheid moeten niet
alleen volwassenen beschikken, maar ook jongeren en kinderen. Om volwaardig
te kunnen deelnemen aan de democratische rechtstaat in Nederland, moet je
mediawijs zijn. Kinderen moeten het internet op: om informatie te zoeken, om op
het blackboard van school het huiswerk te zoeken, te gamen, te chatten en te pinnen.
Kennis over internet is dan ook onontbeerlijk.
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Methodes en programma’s14.2
Leerlingen begeleiden bij het goed omgaan met media is niet eenvoudig. Gelukkig
zijn er methoden ontwikkeld om professionals in de onderwijswereld hierbij te
helpen. In dit thema worden er enkele genoemd maar het is belangrijk dat je steeds
kijkt of er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit terrein. Het is een onderwerp waarbij
de ontwikkelingen zeer snel gaan. Bovendien is het een zeer actueel onderwerp en
de methoden en lessites schieten als paddenstoelen uit de grond.

Het mediawijsheid Competentiemodel14.2.1
Wat moeten de leerlingen eigenlijk kunnen? Om te weten wat een goede methode
is, moet je natuurlijk eerst weten wat er van zo’n methode wordt verwacht. Wat
moeten kinderen kennen om mediawijs genoemd te kunnen worden?
Mediawijzer.net ontwierp het Mediawijsheid Competentiemodel . Hierin wordt
mediawijsheid opgedeeld in tien competenties:
• inzicht hebben in medialisering van de samenleving
• begrijpen hoe media worden gemaakt
• zien hoe media de werkelijkheid kleuren
• apparaten, software en toepassingen gebruiken
• oriënteren binnen mediaomgevingen
• informatie vinden en verwerken
• content creëren
• participeren in sociale netwerken
• reflecteren op het eigen mediagebruik
• doelen realiseren met media.

Dit zijn vrije algemene begrippen. Op de website vind je instrumenten om deze
competenties te vertalen naar de onderwijswerkvloer. Ook vind je een algemene
toelichting en een Engelse versie van het model.
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Mediawijsheid: de competentie om apparaten, software en toepassingen te
gebruiken.

Methoden voor het basisonderwijs14.2.2
De volgende methoden bieden een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met groep
8:
• Nationaal Media Paspoort is een doorlopende leerlijn mediawijsheid (groep 1-8).
• Ontdekmedia biedt een leerlijn mediawijsheid voor het hele basisonderwijs, en

is expliciet samengesteld op basis van de tien mediacompetenties.
• Leerlijn programmeren richt zich – zoals de naam al zegt – met name op het

programmeren in het basisonderwijs, en claimt dat door middel van de
vaardigheden die de kinderen daarbij leren ook de andere competenties aan de
orde komen.

• Eigenwijs …? Mediawijs …! (4-12 jaar) maakt deel uit van de doorlopende leerlijn
mediawijsheid die Cubiss heeft ontwikkeld. Ook zij sluiten aan bij de tien
mediacompetenties en besteden ook aandacht aan de manier waarop een school
dit vak in haar curriculum kan implementeren.

• Mediaspoor focust op informatievaardigheden. Je kunt de lesmodules gratis
downloaden en online gebruiken op het digibord.

• Leefstijl Samen Mediawijs maakt deel uit van de sociaal-emotionele
vaardigheids-methode Leefstijl die wordt uitgegeven door Edu'Actief.
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Twee methoden die niet de hele doorgaande leerlijn volgen:
• Blits studievaardigheden biedt een leerlijn voor groep 5-8. De kinderen leren hoe

zij informatiebronnen lezen, begrijpen en verwerken, waaronder internet. Blits
besteedt expliciet aandacht aan alle media.

• De leerlijn Creatieve Code is ook bedoeld voor groep 5-8 en leert leerlingen
programmeren vanuit een culturele invalshoek. De methode is gemaakt door
kunstenaars en zowel online als offline beschikbaar.

Methoden voor het voorgezet onderwijs14.2.3
De volgende methoden bieden methoden aan voor het voortgezet onderwijs:
• Mediawijsheid, een vak apart! is een leerlijn met voorbeelden van programma’s

gekoppeld aan de kerndoelen voor het VO, per leerjaar uitgewerkt.
• Levenswijs mediawijs doet hetzelfde. Het programma maakt onderdeel uit van

de doorlopende leerlijn mediawijsheid die Cubiss heeft ontwikkeld en is het
vervolg op Eigenwijs…? Mediawijs…! voor het basisonderwijs.

• De leerlijn Mediawijsheid in de klas bestaat onder meer uit kant-en-klare lessen
en doe-opdrachten rond mediawijsheid en informatievaardigheden.

• De leerlijn Creatieve Code (zie hierboven) is ook in te zetten in de onderbouw van
het VO en leert leerlingen programmeren, vanuit een culturele invalshoek.

• De Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle ontwikkelde met Eye Film Instituut
Nederland, Bibliotheek Zwolle en verschillende scholen een curriculum
Mediawijsheid. Ook vind je er een plan van aanpak voor de invoering van het
vak Mediawijsheid op school.

• Leefstijl in de sociaal emotionele vaardigheids methode voor het voorgezet
onderwijs is mediawijsheid geïntegreerd. Het wordt uitgegeven door Edu'Actief.

Overige methoden14.2.4
Op internet vind je tal van losse lessen en lessenseries over mediagebruik en ook
ondersteunend materiaal. De site van mediawijzer.net biedt een goed uitgangspunt,
maar als je in Google ‘mediawijsheid lesmateriaal’ intypt, zie je dat er een
overweldigende hoeveelheid materiaal beschikbaar is om de leerkracht te helpen
de lessen mediawijsheid vorm te geven.
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Digitale oefenmethodes14.2.5
Bijna alle methoden bieden tegenwoordig online oefenprogramma’s aan die bij de
methode gebruikt kunnen worden. Zo kunnen kinderen extra ondersteuning krijgen
of extra uitdaging. Omdat deze oefenprogramma’s webbased zijn, kunnen ze ook
thuis worden ingezet. Daarnaast is er een scala aan zelfstandige oefenprogramma’s
ontwikkeld. Bekende programma’s voor het basisonderwijs: Squla, Rekentuin,
Taalzee en Ambrasoft. In het vo wordt veel gebruikgemaakt van WRTS, dat met
name bij het leren van een vreemde taal goed werkt. Dit zijn programma’s waarvoor
(deels) betaald moet worden. Er zijn op internet ook veel gratis programma’s te
vinden. In hoeverre kinderen leren door en met digitale ondersteuning, is nog niet
duidelijk. Maar er wordt wel veel onderzoek naar gedaan.

Gebruik van sociale media14.3
Sociale media zijn niet meer weg te denken uit de onderwijswereld. Op YouTube
vind je allerlei filmpjes, gemaakt door docenten of leerlingen, die een educatief doel
hebben. Er is een enorme hoeveelheid educatieve apps ontwikkeld en veel scholen
hebben een Facebook-pagina en soms ook een Instagram-pagina. Op veel scholen
wordt ook gebruikgemaakt van de sociale media om ouders op de hoogte te houden
van wat er gebeurt op school. Om de privacyrichtlijnen te volgen die de overheid
heeft opgesteld voor het veilig gebruik van sociale media, is het belangrijk om als
onderwijsinstelling een protocol op te stellen. In dit protocol moet geregeld worden
wat het mediabeleid van de school is en hoe ze de privacy van kinderen en
medewerkers beschermen.

Kwetsbare groepen14.3.1
Juist kwetsbare kinderen (en ook kwetsbare volwassenen) lopen op internet extra
gevaar. Het is daarom belangrijk dat deze groep mensen zowel in de samenleving
als op school veilig kan internetten.
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De voordelen van sociale media
Voor kwetsbare kinderen kunnen sociale media een uitkomst zijn, omdat ze kunnen
deelnemen aan de online-gemeenschap zonder dat hun handicap of beperking
zichtbaar is. Ze kunnen makkelijker contact maken dan in het ‘echte leven’ en zich
vrijer voelen. Er zijn allerlei apps en programma’s ontwikkeld om kinderen met
bijvoorbeeld een gehoorbeperking of visuele beperking te helpen. Ook voor kinderen
met een verstandelijke beperking biedt internet uitkomst. Teksten kunnen worden
voorgelezen, ze hebben meer tijd om na te denken dan bij klassikaal onderwijs en
er zijn speciale sites en internetcommunities die deze groep helpen en ondersteunen.

Voor kwetsbare kinderen kunnen sociale media een uitkomst zijn, omdat ze kunnen deelnemen
aan de online-gemeenschap zonder dat hun handicap of beperking zichtbaar is.

De nadelen van sociale media
Er zijn ook gevaren, juist voor de groep met een licht verstandelijke beperking.
Internet is geen 100% betrouwbare informatiebron. De grens tussen fantasie en
werkelijkheid is door deze groep niet altijd te trekken. Filmpjes en teksten op internet
met een ironische ondertoon kunnen door hen letterlijk worden opgevat. Kinderen
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met een verstandelijke handicap zijn makkelijker te beïnvloeden, omdat ze de
processen en regels die worden gebruikt om mensen te beïnvloeden door hen
moeilijker herkend worden.

Begeleiden van kwetsbare groepen
Wanneer je omgaat met kinderen die extra kwetsbaar zijn, is het van belang om
duidelijke afspraken te maken. Deze kinderen zijn vaak gevoelig voor het directe
beloningssysteem dat veel games gebruiken, ze lopen dus een extra groot risico om
verslaafd te raken aan internetspelletjes. Leg hen herhaaldelijk uit wat de gevaren
zijn van contact met vreemden via Snapchat, chat en online games. Bespreek met
het kind wat er te zien is op internet en wat het betekent.

I N  D E  P R A K T I J K
Leontien is onderwijsassistent op een basisschool in Amsterdam.
Praktisch alle kinderen in de klas hebben een smartphone, Leontien
merkt dat veel kinderen thuis lang op internet zitten. Soms hebben ze
er in de klas een kringgesprek over: wat vind je allemaal op internet en
wat doe je ermee? Tijdens een gesprekje op het schoolplein met een
van de meiden uit de groep, vertelt ze dat ze af en toe online afspraakjes
maakt met een jongen die ook in Amsterdam woont. Ze hebben het
over van alles en het meisje geeft aan dat ze het fijn vindt om met
iemand te kunnen praten. Ze is enig kind en haar ouders werken
fulltime. In de klas heeft ze niet veel vrienden, dus is ze extra blij met
dit contact.

Protocol sociale media14.4
Sociale media geven ongekende mogelijkheden om het onderwijs te verrijken. Er
zijn echter ook ongekende problemen zichtbaar geworden. Niet iedereen houdt er
rekening mee dat informatie die online wordt gedeeld – denk aan foto’s van
schoolfeesten, foto’s van het kamp en foto’s van het schoolplein – eenvoudig te
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verspreiden zijn. De scheidslijn tussen school en thuis wordt minder helder. Ouders
die op Facebook klagen over school of kinderen die iets schrijven over een leerkracht
beseffen niet altijd welke impact dergelijke berichten hebben. Vandaar dat veel
onderwijsinstellingen tegenwoordig een protocol sociale media hebben. Met behulp
van dit protocol maken ze afspraken over het gebruik van sociale media en internet
op school. Ze willen daarmee aangeven waar hun grenzen en verantwoordelijkheden
liggen en zo zorgen voor een veilig sociaal klimaat.

Voorbeeld van een (deel van een) socialmediaprotocol.
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Digitale geletterdheid14.5
Digiwijsheid, digitale vaardigheden, digitale geletterdheid, mediawijsheid en
21e-eeuwse vaardigheden zijn termen die veel door elkaar worden gebruikt. Toch
is het zinvol ze te onderscheiden. Digiwijsheid is de mate waarin je met computer
en internet kunt omgaan. Om goed met computers te kunnen omgaan, moet je op
een andere manier kunnen denken. Je moet gegevens kunnen analyseren en
zoekvragen op een andere manier kunnen formuleren om een antwoord te vinden.
We noemen dit computational thinking. Digiwijsheid en digitale
vaardigheden betekenen hetzelfde. Met digitale geletterdheid bedoelen we
dat kinderen beschikken over mediawijsheid, informatievaardigheden en
computational thinking. Digiwijsheid, mediawijsheid en digitale geletterdheid
maken deel uit van de 21e-eeuwse vaardigheden. Voor het gemak verwijzen mensen
naar deze drie termen tezamen als digi- en mediawijsheid.

21e-eeuwse vaardigheden14.5.1
21e-eeuwse vaardigheden – misschien wel beter bekend onder de Engelse
naam: 21st century skills – zijn vaardigheden waarvan men vindt dat die noodzakelijk
zijn om te kunnen deelnemen aan de hedendaagse, ingewikkelde maatschappij.
Veel vaardigheden hebben te maken met het gebruik van computers en internet,
maar lang niet alle. De computer is een niet meer weg te denken aspect van de
moderne samenleving, maar hoe die computer eruit zal zien of welke vorm hij over
50 jaar krijgt, dat weet niemand. Daarom zijn de 21e-eeuwse vaardigheden wat
algemeen omschreven.

Opsomming van de vaardigheden
Zoals gezegd zijn 21e-eeuwse vaardigheden vaardigheden die we nodig hebben in
de 21ste eeuw. We zien dat bedrijven, scholen en opleidingsinstituten steeds minder
belang hechten aan kennis en steeds meer belang aan vaardigheden als:
• samenwerken
• creativiteit
• ICT-geletterdheid
• communiceren
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• probleemoplossend vermogen
• kritisch denken
• sociale en culturele vaardigheden.

Zoals je ziet, hebben lang niet alle vaardigheden betrekking op computers of internet.
ICT-geletterdheid neemt wel een belangrijke plaats in, dit is een combinatie van
computervaardigheden, informatievaardigheden en computational thinking.
Informatievaardigheden zijn dan vaardigheden om informatie op het internet te
zoeken, te vinden en te beoordelen.

Kritische beroepssituatie14.6
Beroepsbeoefenaar
Marlie en Joey lopen stage op een basisschool. Ze zijn in hun laatste jaar van
de opleiding mbo onderwijsassistent. Ze lopen stage in groep 8 van basisschool
De Regenboog. Ze hebben drie maanden gewerkt in deze groep, die bestaat
uit 27 kinderen. De groep heeft twee leerkrachten. De meester werkt op
maandag, dinsdag en woensdag, de juf werkt op donderdag en vrijdag. De
groep bestaat uit 15 meiden en 12 jongens. Een paar kinderen zijn blijven zitten
en zijn dus iets ouder dan de rest. Het is geen eenvoudige groep, er zitten een
paar ingewikkelde kinderen bij. Zowel de juf als de meester zijn streng en
duidelijk, ze kunnen goed orde houden.

Casus
Op een middag geven Marlie en Joey samen een les aan deze groep. De juf is
met twee kinderen in de teamkamer gaan zitten om hun werk door te nemen.
De groep is bezig met een project over China. Ze moeten in kleine groepjes
informatie zoeken en mogen daarvoor zowel boeken als laptops gebruiken
die in de klas staan. De kinderen zijn eraan gewend om internet te gebruiken
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en de school heeft een protocol sociale media. Als de les voorbij is en de
kinderen naar huis gaan, vertelt een van de kinderen dat twee groepjes op
‘rare’ sites zaten en elkaar plaatjes van blote mensen hebben laten zien.

Dilemma
Marlie en Joey weten niet goed wat ze moeten doen. De schooldag is voorbij.
De kinderen zijn naar huis. Hoe ernstig is het eigenlijk? Is het überhaupt
waar? Wat hebben de kinderen precies gezien?
Er moet iets gebeuren, maar wat?
1 Ze sturen – in overleg met de leerkrachten – een mail naar de ouders van

groep 8 en vertellen wat er gebeurd is. Ze vragen de ouders om hierover
met hun kind te praten. Zelf zullen ze de volgende dag nog op het
onderwerp terugkomen.

2 Ze besluiten – in overleg met de leerkrachten – om de kinderen niet meer
zelfstandig op internet te laten. Ze zullen in het vervolg de betreffende
informatie uitprinten.

Verdieping: Het nut van
programmeren

14.7
Programmeren is een van de 21e-eeuwse vaardigheden. In de toekomst is het
waarschijnlijk net zo belangrijk om te kunnen programmeren als om goed Engels
te kunnen spreken. Programmeren leert kinderen creëren in plaats van consumeren.
Door te leren hoe een computer werkt, krijgen ze meer inzicht in wat er gebeurt als
ze ermee omgaan, hun computational thinking neemt toe. Het idee achter het
programma is niet om kinderen op te leiden tot programmeur, maar om ze
vaardigheden te leren waarvan ze in elk beroep profijt hebben:
• creatief en logisch denken
• ruimtelijk inzicht
• probleemoplossend vermogen
• structureren
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• samenwerken.

Programmeren leert kinderen creëren en samenwerken in plaats van consumeren.

Programmeertalen14.7.1
Er zijn veel programma’s om kinderen te leren programmeren, zoals Scratch. Er zijn
verschillende sites waarin het programma wordt uitgelegd en waar kinderen kunnen
oefenen. Een Nederlandstalige: https://scratch.mit.edu/. Onder andere de TU Delft
heeft een educatieve site gemaakt voor kinderen:
https://online-learning.tudelft.nl/courses/scratch-programmeren-voor-kinderen/.
Ook zijn er talloze boeken verschenen over dit programma. Python is ook een
programmeertaal, iets abstracter dan Scratch. Kijk bijvoorbeeld eens op:
http://programmerenvoorkinderen.nicolaas.net/. Er zijn ook veel boeken over
Python.

Overige programma’s14.7.2
Er zijn zo veel programma’s en applicaties over programmeren voor kinderen, dat
we hier slechts een greep doen uit de Nederlandstalige programma’s. Typ in Google
in ‘programmeren’ en ‘kinderen’ en je ziet snel hoeveel materiaal er is.
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• Codekinderen is een educatieve omgeving waarin kinderen zowel online als
offline leren programmeren.

• In Gamestudio van het Klokhuis leren kinderen een eigen game te maken.
• Bomberbot is een uitgebreid programma waarin kinderen leren hoe

programmeertalen in elkaar zitten.
• Coderdojo leert kinderen programmeren met hulp van vrijwilligers. Het

programma werkt samen met Unicef.
• CodeCombat is geschikt voor het vo en leert kinderen door gaming te

programmeren.
• CreativeCode is gemaakt door kunstenaars en leert kinderen programmeren op

een creatieve en kunstzinnige manier.

Op mediawijsheid.nl kun je een programmeerwijzer downloaden. Op deze site is
ook veel informatie te vinden.

Programmeren: zinloos?14.7.3
Niet iedereen is zo enthousiast over de snelle opmars van programmeren als vak
in het onderwijs. Deze mensen vinden dat je prima met computers kunt leren
omgaan zonder te weten hoe ze werken. Tegenwoordig heeft bijna iedereen een
auto, maar slechts een handjevol mensen weet iets van autotechniek. Dit soort
zaken moet je aan de experts overlaten. Daarnaast is het curriculum van de scholen
toch al overvol. Waarom zou je er nog meer aan toevoegen? Ten slotte vinden ze
dat programmeren eigenlijk zinloos is als onderdeel van 21e-eeuwse vaardigheden.
Over twintig jaar hebben we waarschijnlijk heel andere computers –
quantumcomputers – die op een totaal andere manier werken en die je op een totaal
andere manier moet programmeren.

W E T E N S C H A P P E L I J K  O N D E R Z O E K
Jong Amerika bezwijkt aan de wanhoop
‘Aantal zelfmoorden blijft stijgen’

In de Verenigde Staten is het aantal mensen dat zelfmoord pleegt sinds 1999 met 25%
gestegen. Het is een van de oorzaken van de dalende levensverwachting onder witte,
vooral laagopgeleide Amerikanen. Ook onder de jeugd stijgt het zelfdodingscijfer. Na
het verkeer is zelfdoding de tweede doodsoorzaak in deze leeftijdscategorie. Het snel
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veranderende tienerbrein blijkt extra kwetsbaar voor stress en prestatiedruk. Jonge
mensen leven tegenwoordig in complexe gezinssituaties en krijgen structureel te
weinig slaap. Er zijn drugs en alcohol in hun omgeving, en natuurlijk ook sociale
media. Door de sociale media worden de wreedheid waaraan scholieren elkaar al
decennialang blootstellen, met een factor duizend uitvergroot.

Cyberpesten
Pesten en cyberpesten blijken regelmatig een rol te spelen bij de vroege dood van
kinderen en tieners. De levens van kinderen zijn tegenwoordig volgeroosterd en in
combinatie met de constante overstimulatie is dat ongezond. We weten nog niet wat
al die schermen met het jonge brein doen. Het lijkt of kinderen minder goed leren
omgaan met negatieve emoties en emotionele pijn. Een achtjarige jongen werd gefilmd
door bewakingscamera’s van zijn school terwijl hij werd gepest. De school ontkende
en de jongen bleef een dagje thuis. De volgende dag pleegde hij zelfmoord. De
lijkschouwer zei in de lokale media dat hij geen idee had dat een achtjarige het idee
van zelfdoding kon bevatten. ‘Misschien had hij het op internet gezien?’ De jongen is
begraven met zijn tablet.

Bron: Somers, M. (2003). Jong Amerika bezwijkt aan de wanhoop. Geraadpleegd op 13
december 2017, van
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/23/jong-amerika-bezwijkt-aan-de-wanhoop-
12213931-a1567662
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