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Voorlichting over social media: is dat belangrijk? 

 

Sinds 2008 is er een enorme versnelling op het gebied van nieuwe media gekomen. Social media 

is ontzettend groot én machtig geworden: 

 Ruim 70% van de Nederlanders gebruikt één of meerdere sociale media. 

 Volgens verschillende onderzoeken lijden jongeren aan Social Media Stress. 

 Volgens de Onderwijsinspectie is het aantal zittenblijvers de afgelopen vijf jaar enorm toe-

genomen. 

 Terugdringen heeft geen zin: kansen benutten en voorlichting geven is de sleutel tot suc-

ces. 

Een toekomst die veel uitdaging biedt om het tij te keren en vooral de voordelen en kansen van 

sociale media te gaan benutten. Tinksels heeft een triple-training ontwikkeld die synergie brengt 

tussen ouders/verzorgers, leerkrachten én jongeren in het basisonderwijs (groep 7 en 8) en het 

voorgezet onderwijs (klas 1 en 2). Daarom bestaat de training uit drie onderdelen, voor elke 

groep een aparte sessie. Leerkrachten/docenten en ouders/verzorgers spelen een cruciale rol in 

dit geheel. Speerpunten in alle drie de sessies zijn: 

Informeren - Bewustwording - Synergie - Leren 

Training voor jongeren: 

De training is uitermate geschikt voor jongeren uit de basisschoolgroepen 7 en 8 en uit het voor-

gezet onderwijs klas 1 en 2. Onder schooltijd (in overleg) wordt ze tijdens twee actieve sessies van 

een uur geleerd hoe ze zich kunnen profileren op social media en hoe hun eigen puberbrein werkt. 

Daardoor krijgen ze inzicht in de kloof die soms ontstaat tussen hen en volwassenen als het gaat 

over het bewuste gebruik van social media. Tijdens de training leren ze hoe ze hier goed mee om 

kunnen gaan. Ze kennen de valkuilen en krijgen handvatten. De mogelijkheden en kansen van so-

cial media als het gaat om onderwijs en kennisvergaring komen ook aan bod evenals online pes-

ten. Natuurlijk krijgen ze tips hoe ze als eerste nieuwe generatie social media op een goede ma-

nier in kunnen zetten in hun leven. Een eindopdracht voor de jongeren is de afsluiting voor dit pro-

ject; in overleg zal een toepasselijke praktijkopdracht gekozen worden. 

Training voor leerkrachten/docenten: 

De deelnemers krijgen informatie over de belangrijkste social media op dit moment en uitleg over 

het puberbrein. Ook wordt aandacht besteed aan het de vergelijking met de Skinner-Box. Daarnaast 

wordt stilgestaan bij het social mediabeleid van de school zelf. Verder komen kansen, valkuilen 

voor jongeren, de eigen voorbeeldfunctie, mindful mediagebruik en het belang van samenwerking 

met ouders én jongeren naar voren. Na de training zijn leerkrachten beter in staat te begrijpen wat 

de ongekende kracht van social media is en hoe ze jongeren hier op een verantwoorde manier kun-

nen begeleiden in het toepassen hiervan. Aan de hand van de praktijkopdracht van de jongeren zal 

een einddiscussie de training afsluiten. 

Training voor ouders/verzorgers: 

De deelnemers krijgen informatie over de belangrijkste social media op dit moment, uitleg over 

het puberbrein en er wordt aandacht besteed aan de vergelijking met de Skinner-Box. Ze leren 

over de kansen, mogelijkheden én valkuilen van social media. Na de training weten ouders beter 

hoe ze in gesprek kunnen komen én blijven met hun kinderen over social media en de sturende, 

steunende én inspirerende rol die ze hebben. Ze kunnen met humor en mindfulness hun kinderen 

helpen om meer social mediawijs te worden. Aan de hand van de praktijkopdracht van de jonge-

ren zal een einddiscussie de training afsluiten. 

Totaalpakket 

De school neemt de drie trainingen als totaalpakket af. Dit is belangrijk 

om synergie tussen de drie groepen optimaal te kunnen bewerkstelligen.  

Wie, wat & waar? 

De training is uitermate geschikt voor 

leerkrachten, docenten en jongeren 

van het basisonderwijs (groep 7 en 8), 

het voortgezet onderwijs (klas 1 en 2) 

en de ouders/verzorgers van de jonge-

ren. De sessies voor ouders/

verzorgers en leerkrachten/docenten 

worden bij voorkeur op de school zelf 

gegeven en duren ongeveer twee uur. 

De sessies voor de jongeren worden in 

twee lessen van elk een uur gegeven. 

Ons aanbod 

Uit ervaring weten we dat elk traject anders is. Als u benieuwd bent naar de kosten voor uw 

school, dan kunt u vrijblijvend een offerte opvragen. U ontvangt in elk geval naast twee trai-

ningen van twee uur (leerkrachten/docenten en ouders/verzorgers) en twee trainingen van 

één uur (jongeren): 

 Informatie over gebruik, trends en ontwikkelingen van social media 

 Handvatten om jongeren nu en in de toekomst bewust om te laten gaan met social 

media 

 Synergie tussen uw schoolteam, ouders/verzorgers én jongeren 

 Voldoende kennis om valkuilen van social media voor jongeren te veranderen in kan-

sen voor de jeugd van de toekomst. 

 Een eindevaluatie met de trainer om nog één keer alle bevindingen van alle drie de 

sessies bijeen te leggen voor nog meer synergie. 


