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Welkom! 

Marcel Kesselring 
Wij geloven in: 

Leren in een uitdagende leeromgeving 
Leren door samenwerking, kennisdeling 

Leren door creëren 
Leren met ICT en sociale media 

En nu verder…… 
•  11.30-12.00 

Sociale Media 11-tal 
•  10.30-11.30 

Digitaal Burgerschap 
•  09.45-10.15 

Sociale Media op school 
•  9.00-9.30 Klavertje 4 Model 

Normen en 
waarden Mediawijsheid 

Bepalen spelregels 

Hoe zorg ik ervoor 
dat leefregels tot 
leven komen in 

mijn school 

Wat heb ik nodig 
om de volgende 

stap te maken 

Digitale 
Vaardigheden 

Kahoot.it 

• Open internet op je mobiel 
of tablet 
• Ga naar:  
 

www.kahoot.it 

• Volg de instructies 

Het goede nieuws! 

•  De internetvaardigheid van de 
Nederlandse bevolking is hoger 
dan gemiddeld in de Europese 
Unie.  
 

•  Negen op de tien Nederlanders 
kan met zoekmachine overweg 

•   
De internetvaardigheid die de 
meeste Nederlanders beheersen, 
is het gebruik van een 
zoekmachine, zoals Google. 

Digitale Vaardigheden 

•  Voor 90% van de banen in 2020 
zijn digitale vaardigheden nodig! 
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experts – afkomstig van verschillende woonprojecten, scholen, de GGZ en de politie  

Veel jongeren krijgen een smartphone van hun 
ouders, maar ze leren niet hoe ze daarmee 

moeten omgaan.  

BRON: LVB-jeugd en de risico’s van sociale media • Stichting Kennisnet 2014 

Begeleiding 

Door de problematiek van deze jongeren escaleren situaties sneller, en belanden ze 
eerder in moeilijke situaties. Dreigtweets, haatcampagnes, en banga-lijsten komen 

veelvuldig voor. Ook proberen loverboys en pedoseksuelen regelmatig in deze 
kwetsbare groep slachtoffers te vinden. 

 

experts – afkomstig van verschillende woonprojecten, scholen, de GGZ en de politie  

Tegelijkertijd blijken deze jongeren ook vaak ‘dadergedrag’ te vertonen, 
zoals: samenscholen om anderen te pesten, elkaar aanzetten tot het 

handelen in drugs, en het overschrijden van seksuele grenzen. Ook gaat 
een aantal jongeren steeds actiever op zoek naar (al dan niet vrijwillige) 

sekspartners via datingsites en sociale media; gedrag dat vaak nauwelijks 
gecorrigeerd wordt.  

BRON: LVB-jeugd en de risico’s van sociale media • Stichting Kennisnet 2014 

 Slachtoffers en daders 

 Paul Willems van zorginstelling Amerpoort 

 “Er zijn nu heel grote verschillen tussen enerzijds 
begeleiders die goed op de hoogte zijn van de risico’s 

van sociale media, en anderzijds groepen die er niet in 
thuis zijn en die het ook niet interesseert.  

 
Het is best ingewikkeld om iedereen op het niveau te 
krijgen dat ze deze jongeren kunnen begeleiden en 

behoeden voor de risico’s van sociale media.” 

BRON: LVB-jeugd en de risico’s van sociale media • Stichting Kennisnet 2014 

Gebrek aan kennis? 

Wereldwijd begint de nieuwe 
technologie steeds meer een hoofdrol te 
spelen. Je kunt ze niet weghouden van 

sociale media. 
 

Maar het pijnpunt is: hoe krijg je het 
bewustzijn van de risico’s in de vezels van 

deze kinderen en 
jonge mensen?” 

Cor de Ruiter, voorzitter van stichting Orion voor speciaal onderwijs in Amsterdam.  

Verbieden geen optie? 

BRON: LVB-jeugd en de risico’s van sociale media • Stichting Kennisnet 2014 

GZ-psycholoog Heestermans 

Ze krijgen vaak veel te weinig kennis aangedragen. Ze willen er 
graag bij horen. Ze gaan ook zitten chatten, twitteren, facebooken 

of appen – en gelijk hebben ze – maar ze tuinen er makkelijker in. Ze 
hebben niet door wat er gebeurt als iemand aardig tegen ze is.  

Er zijn grenzen aan hun weerbaarheid; dat zal via hun omgeving moeten 
komen. Maar repressie werkt niet. Je ziet té vaak dat ‘beheersing’ de 

automatische ‘oplossing’ is als de 
omgeving zich onmachtig voelt. De computer of de telefoon moeten dan 

weg, of ze mogen er alleen nog onder toezicht gebruik van maken. Dat 
heeft hooguit tijdelijk zin, maar het is géén oplossing.  

We moeten dit soort jongeren leren omgaan met sociale media in een 
samenleving waarin sociale media steeds belangrijker worden.” 
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Samenvattend 

oorzaak  
begeleiding  

kennis 
repressie 

 leren omgaan 
begeleiding 

De mens is een sociaal dier 
• Compliment = grote beloning 
• Via sociale media is er altijd iemand, je bent nooit alleen 

Kinderen met ASS brengen meer tijd door achter 
beeldschermen (TV, Computer) 
 
•  Beperkte interesse? 
•  Solistische activiteit 
•  Computer: Preoccupatie op specifiek gebied 
•  Beloning computer = direct, voorspelbaar & continu 

“Op school lig ik buiten alle groepjes…” 
 
“In WoW ben ik een leider van een hele  
tribe…” 
 
Of gezond relativisme: 
“Mijn Avatar in WoW is een aan zijn kont 
krabbende koe, hoe serieus denk je dat 
ik die wereld neem…” 

“Het is belangrijk dat wij, de leerlingen, zelf 
nadenken over wat we willen leren en wat we 
nodig hebben in de toekomst. Ik zit wel in het 
speciaal onderwijs maar dat wil niet zeggen 
dat ik niks kan.” 
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21ste 
eeuw 

Samen op reis 

•  Op de bonnefooi op 
reis? 

•  Of maak je een 
reisplan? 

•  Kies je eigen weg! 

•  Vele wegen naar Rome 

Een nieuw landschap Jongeren verlaten Facebook? 

Bron: Marketingfacts 

Jongeren verlaten twitter? 

Bron: Marketingfacts 

New kids on the block 

Bron: Marketingfacts 
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Sociale Media op school EEN GOEDE BODEM 

infrastructuur	  

wifi
	  

ict-‐vaar
dig	  

didac7sche	  inzet	  ICT	  

mediavaardig	  en	  mediawijs	  

Sociale Media op school 

EXTERNE COMMUNICATIE 
 

•  Profileren 
•  Relaties opbouwen 

Wat is jouw verhaal van de 
school? 

•  Wat vertel jij over je werk op 
een feestje? 
•  Wat vertel je over je werk 

online?  
•  Vertel je privé hetzelfde als op 

je werk? 

The Golden Circle 

Begin met de WAAROM vraag 
 
•  Waarom ben je een school? 
•  Waar doe je het voor? 
•  Waar kom je ‘s morgens je bed 

voor uit? 

Why 

How 

What 

Laat de wereld zien hoe mooi je 
bent 

1. Waarom je iets doet? 
2. Hoe je dat doet 
3. Wat je doet? 
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Luisteren online…. 
Wat vertellen ze online? 

Monitoring tools 

https://www.youtube.com/watch?v=vEEyZJXzxvc https://www.youtube.com/watch?v=7XHhuvZRnlY 
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Sociale Media op school 

SAMENWERKING 
 

•  Leraren, ouders 
•  Tijd-en plaats onafhankelijk werken 
•  Kennisdelen 

Delen – het nieuwe 
vermenigvuldigen 

Real-time samenwerken 
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Slimmer samenwerken!! 

•  Slim combineren en benutten van kennis 

•  Slim gebruiken van elkaars kwaliteiten 

•  Slim inzetten van sociale media 

Samenwerken….. 

Sociale Media op school 

DIDACTISCHE MEERWAARDE 
 

In de klas 
Differentiëren 

Motivatie 

Wat betekent dit voor het 
onderwijs?  

Rijke leeromgeving Van kennisoverdracht… 
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naar actief kennis verwerven! 

28-12-15 

Zelf iets maken Interactie Onderzoeken 

ENGELS SPREKEN 
Oefen gesprekken in het Engels en neem ze op 

INSTRUCTIE FILMPJE MAKEN 
Laten zien dat je de stof beheerst - planmatig werken - instructiefilm maken - Publiceren op YouTube 

•  Bedenk waar je goed in bent op 
school. 

•  Beschrijf hoe je dat gaat 
uitleggen. 

•  Laat je plan beoordelen door 
de docent. 

•  Maak een testfilm met de App. 
dan weet je wat je straks 
anders wilt. 

•  Ga in een rustige ruimte zitten. 
•  Maak je instructiefilm 
•  Laat je film zien aan de docent. 
•  Als de docent je film goed vindt 

kun je op youtube zetten. 

Maak je eigen boek over de slavernij 

•  Laat de leerlingen een 
interactief boek over de 
slavernij maken.  

•  Geef afhankelijk van de 
doelgroep voorbeelden waar 
ze uit kunnen putten en stel 
eisen aan het eindresultaat op 
basis van de leerdoelen. 

•  De leerlingen kunnen 
verschilende sociale media 
gebruiken om bijvoorbeeld 
podcasts of video’s/animaties 
te maken over de slavernij die 
ze vervolgens in hun boek 
zetten.  

Sociale Media op school 

DIGITAAL BURGERSCHAP 
 

•  Normen en waarden 
•  Zelfredzaamheid 
•  Mediawijsheid 

•  HOE GAAN WE MET ELKAAR OM 
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http://shar.es/1XuHHQ 

http://www.mediawijsheid.nl/buzz/ 

Digitaal burgerschap 

79 % van de 8-18 jarigen 
heeft een mobieltje Wie zijn je vrienden? 

De risico’s 

79 % van de 8-18 jarigen heeft een mobieltje Privacy  

http://samenflink.nl 

Website ontwikkeld door psychologie-studenten van de Hogeschool Leiden, bedoeld voor 
LVBjongeren, om ze digitaal weerbaar te maken tegen cyberpesten, stalking en intimidatie. 

http://www.omroepbrabant.nl/Media.aspx?d=1903511 
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Vraaghetdepolitie.nl  

Site waar kinderen en jongeren veel informatie kunnen vinden en op dinsdag en donderdag al hun 
vragen kunnen stellen tijdens een chatsessie met de politie. 

0-4 jr 

samen 
kijken 

  

4-8 jr 

 zelf laten 
spelen 

  

8-10 jr 

 beheer  
apps 

Ouderavond 

10-12 jr 

meekijken 

protocol 
project 

project 

12-14 jr 

protocol 
project 

project 

14-18 jr KIND 

OUDER 

SCHOOL 

JEUGDZORG 
POLITIE 

VERENIGING 
BIBLIOTHEEK 

MEDIAWIJSHEID COMPETENTIES 

© marcel kesselring 

Mediawijsheid competenties 

BRON: OnderzoelkMediawijsheid in het primair onderwijs: achtergronden en percepties,  Walraven , Paas , Ilona Schouwenaars  Mei 2013  
 

Start rond  
9/10 jaar 

Start rond  
3 jaar 

Start rond  
6 jaar 

Start rond  
5/6 jaar 

Vanaf    
10 jaar 

Vanaf    
10 jaar 

Kansen  

Lune van Ewijk, 10 jaar oud en "digital girl of the year". Zij 
schrijft over haar passie voor robots, programmeren en het 

hoe zij haar digitale vaardigheden opdoet 
Lifesplash is de fashion- en beautyblog van Jiami 

Jongejan (13) 
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Kansen 

Privacy  

De 9-jarige Dani Jonas heeft een nieuw app bedacht in 
de strijd tegen pesten. "Touch & Go Junior" 

David (11 jr) & Ivo (10 jr) houden van wetenschap, 
muziek en internet.  

En zijn de makers van ScienceKid 

Gedragsregels 

•  Hoe gaan we met elkaar om?  
•  Verbieden?  
•  Of aanspreken op eigen 

verantwoordelijkheid? 

Positieve regels Afspraken maken 

TIPS geven Leefregels 

•  Hoe zorg ik ervoor dat leefregels 
tot leven komen in mijn school? 
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Hoe hebben we leren zwemmen? 

HOE GAAN WE HET SPEL SPELEN? 

HOE GAAN WE HET SPEL SPELEN? 

DOCENT OUDER 

LEERLING 

teamscholing ouderavond 

leerlingenraad 

SCHOOL 
CULTUUR 

HOE GAAN WE HET SPEL SPELEN? 

Ronde 1 
 
Geef individueel de 4 meest 
relevante uitspraken een sticker 

Ronde 2 
 
Kies van de eerste 11 uitspraken, 1 die 
jij gekozen had, en bespreek in de 
subgroep waarom, maak evt. Bredero 
College proof’ 
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HOE GAAN WE HET SPELEN? 

Regels t.a.v. mobieltjes / tablets  / laptops 

•  Mobieltjes staan tijdens de les uit/ stil. Ook op het schoolplein staat het belvolume uit en staat de 
telefoon op stil/trillen. 

•  Met toestemming van je leerkracht  mag je tijdens de les educatieve informatie opzoeken. 
•  Tijdens de lessen géén social media & mail: twitter, facebook, hyves, instagram,  gmail etc. 
•  Tijdens de lessen mag er niet ge-sms’t, gewhatsappt, gepingd worden.  Dit is wel toegestaan: 

tijdens (lunch) pauzes, voor schooltijd, na schooltijd (tenzij je nablijft). 
•  Er wordt niet gebeld in de school en op het schoolplein. 
•  Het is verboden om opnames (foto, film, geluid) te maken in de school en op het schoolplein. 

Wordt er van deze regel misbruik gemaakt moet de telefoon ingeleverd worden en geldt direct 
sanctie 3. 

•  Muziek luisteren mag indien toestemming van de leerkracht. 
 
Bij overtreding: 
1e keer:  inleveren bij leerkracht, einde dag terug 
2e keer:  inleveren bij de teamleider, einde week terug (5 werkdagen) 
3e keer:  inleveren bij de teamleider, ouders halen de telefoon op na een week. De leerling heeft geen 
toestemming meer voor het bijhouden van zijn of haar mobieltje. Deze wordt dan ’s ochtends 
ingeleverd bij de leerkracht en aan het einde van de schooldag kan de leerling zijn telefoon weer 
terugkrijgen. 

Wat heb ik nodig om de 
volgende stap te maken? 

Sociale Media op school 

Verbreden	  	  
didac7ek	  &	  
pedagogiek	  	  

Transitie 

Beleid	  	  
formuleren	  

Infrastructuur	  aanpassen	  

Professionaliseren	  

Innova7e	  ontvouwen	  

Transformatie 
Organisa7e	  aanpassen	  

Levendig	  houden	  van	  innova7e	  

ICT	  &	  sociale	  media	  integreren	  

Professionaliseren	  +	  Doorbreken	  

Substitutie 
Inspireren	  

Experimenteren	  	  

Trainen	  

21e

Innovatie accelerator: de leraar
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Positive Post-It day 

https://www.youtube.com/watch?v=0zLteIn7IS0 


