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Digitaal in het gezin
tekst Henrieke van Dam
beeld Fotolia, iStock

Zoonlief wil de nieuwste
iPhone en de jongste dochter
is niet van Facebook weg te
slaan. Alle opvoedboekjes
ten spijt: de discussies barsten los. Help, wat nu? Wat
is een goede houding met al
die beeldschermen in huis?
Over pedagoogelen en offline
opvoeden.

T

inder, Facebook en Whats
App: voor de jeugd van tegen
woordig is een wereld zonder
media ondenkbaar geworden.
Van de Nederlandse peuters en kleuters
speelt 70 procent vaak met een tablet
en 89 procent van de jongeren heeft
een mobiele telefoon met internet.

Schoolopdrachten worden gemaild en
cijfers staan online. „Ik app je”, roepen
scholieren op weg naar huis. Nieuwe
media zijn niet meer weg te denken uit
het leven van alledag. Maar hoe staat
het met de inburgering van de me
diaopvoeding?
Jong geleerd
Hoe het kan weet ik niet, maar Joran (3) heeft
een wc-rol te pakken. Gefascineerd kijkt hij hoe
de witte rol achter hem wegrolt. Sarah (1,5)
plukt een keukenkastje leeg en juist nu belt iemand van het Dierenfonds aan. De iPad weet
ik snel te vinden. Die biedt hulp. Magisch, hoe
lief de kinderen ineens aan het spelen zijn.
Hoe jong kinderen ook zijn, de tablet
trekt. En daarbij geldt: jong geleerd
is oud gedaan. Kinderen van 4 kun
nen al haarfijn uitleggen hoe Talking
Tomcat opgestart moet worden. Omdat
kinderen altijd enthousiast zijn over
digitale spelletjes, neigen ouders
ernaar hun kinderen in spitsuren
achter het scherm te zetten. De digitale

oppas. Maar is die iPad wel een goed
alternatief voor de wcrol van Joran?
Niet zomaar, zeggen gerenommeerde
wetenschappers. Het gebruiken van een
tablet voor kinderen onder de 2 jaar is
schadelijk voor de hersenen.
Voor oudere kinderen zijn de gevolgen
nog onbekend. Daarom raden weten
schappers aan dat zij dagelijks weinig
nieuwe media gebruiken. Vijf minuten
online is voor 3jarigen genoeg. Voor
de oudere broer of zus uit groep 3 is
twintig minuten per dag voldoende.
Het blijft staan dat de jongste telgen
van het gezin zich het best ontwikkelen
in de echte wereld. Bewegen, kijken en
voelen: dat is belangrijk. Die wcrol van
Joran is dus zo gek nog niet. Kan hij
meteen proberen om het papier weer
rond de rol te krijgen.
Gebruiken jonge kinderen toch
nieuwe media, dan is het belangrijk om
de digitale wereld samen te verkennen,
zoals je ook samen een (prenten)boek
leest. Kijk mee met het kind en be
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spreek beelden en spelletjes. „Kijk, daar
is het winter. Wat komt er na de winter?” En: „Nu sla jij Tomcat op de tablet.
Mag je poezen slaan?” Mediagesprekken
zijn veel leerzamer dan de zogenoemde
educatieve spelletjes. Kinderen leren
geen letter door chocoladeletters uit de
lucht te schieten. Maar als het kind de
A moet opzoeken terwijl ouder en kind
woorden met de A roepen, dan is online
spelen offline leren.
Oud gedaan
„Hoe was het op school?” vraag ik aan Bart
(14). Als hij thuiskomt wil ik er voor hem zijn.
Maar meneer heeft zijn mobiel. Hij zit ermee
onderuitgezakt achter de pc en is op twee
schermen tegelijk bezig. „Goed”, bromt hij – en
wel op zo’n manier dat ik hem voorlopig echt
niet moet storen. Er woont een puber in mijn
huis.
Gaan tieners naar de middelbare
school, dan vindt er vaak een ware revolutie plaats in hun mediagebruik. De
mail moet dagelijks worden gecheckt,
met vrienden wordt een WhatsAppgroep aangemaakt en natuurlijk is een
Facebookprofiel broodnodig. Ondanks
deze toename in mediagebruik mogen ouders niet meer meekijken op
het scherm: de term privacy doet zijn

Mediaopvoeding:
het jonge kind

Mediaopvoeding:
de puber

1. Leer het kind basis
kennis. Vertel over de
linker en de rechtermuis
knop, leg symbolen zoals
”venster sluiten” uit.
2. Zorg voor gefilterd
internet, maar vertrouw
nooit op dat filter. Zo
vind je op een speelsite
als spele.nl ook geweld
dadige 16+spellen.
3. Blijf in dezelfde ruimte
waarin het kind media
gebruikt. Leer het kind
een volwassene te roepen
als er rare dingen op het
scherm komen of als een
onbekende persoon con
tact zoekt.
4. Trek grenzen in tijd en
internetaanbod. Stel deze

1. Geef zelf het goede
voorbeeld in media
gebruik en mediatijd.
Alleen dan zijn de huis
regels geloofwaardig.
Daarbij: pubers kopiëren
nog altijd veel gedrag van
hun ouders.
2. Moedig aan de Tien
Geboden naast het eigen
mediagebruik te leggen.
Zo help je de jongere
grenzen in mediagedrag
te bepalen.
3. Geef aan dat cyber
pesten en onlineseks
over de grens gaan. Ook
verkeerd taalgebruik valt
hieronder. Gebruik op
nieuw de Tien Geboden.
4. Respecteer de privacy

regels op in een gesprek
met het kind, zodat het
kind er letterlijk mee kan
instemmen.
5. Bekijk spellen die het
kind wil spelen altijd eerst
zelf. Zo stel je als ouders
de internetomgeving van
je kind samen.
Bron: Stichting Mijn Kind
Online en Mediawijzer.net.

van de jongere, breek
daar niet op in. Zijn er
zorgen rond het media
gebruik: spreek deze rus
tig uit en vraag de puber
om een reactie.
5. Vertel dat je het media
gedrag aan hem of haar
toevertrouwt. Benoem
dat je ervan uitgaat dat de
puber zich aan de normen
en waarden van het gezin
houdt en dat er iemand
geroepen wordt bij rare
beelden of vragen en bij
toenadering door een
vreemde.
Bron: Ouders Online en het
lectoraat nieuwe media.
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intrede. Hoe kunnen ouders op deze
veranderingen inspelen?
De basis voor de mediaopvoeding
van tieners en pubers ligt verrassend
genoeg in de vroege opvoeding: het
gesprek. Als ouders al met hun jonge
kind in gesprek gaan aan de hand van
media, zal dat bij het ouder worden

Vijf minuten
online is voor
driejarigen
genoeg
veel gemakkelijker ook gebeuren. In
de puberteit verschuift dat gesprek
naar een kritisch evalueren van
media(regels). Daarom moeten ouders
hun eigen visie op media en media
gebruik al weten. Dan kunnen zij hun
huisregels goed en geloofwaardig uit
leggen. Zo wordt de jongere uitgedaagd
een eigen standpunt over mediagebruik
in te nemen.
„Daarvoor moeten jullie mij wel de

ruimte geven. Ik wil eigen grenzen aan
houden”, zo reageren veel pubers op
kritiek van hun ouders. Jongeren zoe
ken eigen standpunten. Neem de tijd
om die te horen en probeer het in een
gesprek eens te worden over bepaalde
regels. Dit kan goed aan de hand van
de Tien Geboden. Een voorwaarde voor
een goed gesprek is wel dat de ouder
zich verdiept heeft in nieuwe media.
Kennis over de leefwereld van jongeren
is nodig. Hoe aantrekkelijk is Facebook
en wat gebeurt er op Tinder? Pas dan
praten ouder en kind op gelijk niveau.
Huiswerk
Er is huiswerk te doen voor ouders van
het digitale gezin. Een goede media
opvoeding begint met het besef dat het
kind begeleiding nodig heeft. Media
verken je samen en je gaat erover in
gesprek. In de puberteit worden dat
kritische gesprekken. Ouders moeten
daarom weten waar ze voor staan. En
zij moeten zich verdiepen in media.
Dat is een voorwaarde voor een eerlijk
gesprek over de positieve en de nega
tieve kanten van mediagebruik. Want
alleen dan wordt mediaopvoeding een
altijd voortgaand gesprek tussen ouder
en kind.

Stijlen in mediaopvoeding
Bij veel ouders voert een van de
mediatietechnieken de boventoon.
De ouder heeft dan een bepaalde
mediaopvoedingsstijl.
• De autoritaire ouder stelt vooral
regels.

• De permissieve ouder overlegt en
volgt veelal de wil van het kind.
• De autoritatieve ouder gebruikt
regels en geeft ruimte aan het kind.
De autoritatieve aanpak leidt tot de
beste ontwikkeling bij het kind.

Mediatietechnieken bieden hulp
Ouders kunnen verschillende technieken gebruiken om hun mediaopvoeding vorm te geven. In de wetenschap worden dit mediatietechnieken
genoemd. De volgende vormen van
mediatie worden onderscheiden:
• Feitelijke of instructieve mediatie:
Ouders maken het kind wegwijs
in de digitale wereld met feitelijke
weetjes en instructies.

• Restrictieve mediatie: Er worden
regels gesteld en grenzen bewaakt
rond mediagebruik.
• Coviewing mediatie: Ouders kijken
mee met spelletjes of mediaberichten van het kind.
• Evaluatieve mediatie: Samen met
het kind evalueren ouders de media
door een kritisch waardeoordeel te
geven.

Colofon
Onwijs Online is een
speciale bijlage van
het lectoraat nieuwe
media in vorming
en onderwijs aan
Driestar Hogeschool
en verschijnt bij
het Reformatorisch
Dagblad.
Het lectoraat is een
samenwerking tussen
Driestar Educatief en
Erdee Media Groep.
Eindredactie
Gijsbert Bouw
Vormgeving
Corné van der Horst
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Familie Van Ginkel
Woonplaats: Maartensdijk
Gert (44), softwaredeveloper
Jolanda (42), huismoeder
Jorien (19)
Jonathan (18)
Gerlinde (15)
Mirjam (13)
Leendert (9)
Femke (7)
Nadine (2)

„Veel strenger
dan alle
andere ouders”
tekst Henrieke van Dam
beeld RD, Anton Dommerholt

Ruimte door regels, die zinsnede is Gert en Jolanda van
Ginkel op het lijf geschreven
staat. Beargumenteerde
regels welteverstaan: gefundeerd op de Bijbel. „Wij willen de kinderen een Bijbelse
opvoeding geven. Daarom
vloeit mediaopvoeding voort
uit huisgodsdienst.”

V

anaf je twaalfde jaar een mobiel, vanaf je vijftiende Facebook en vanaf je achttiende
jaar het wifiwachtwoord. Zo
wordt het mediagebruik in huize Van
Ginkel langzaam opgebouwd. „Je hoopt
dat de kinderen hierdoor leren om
zelfstandig te oordelen over hun eigen
mediagebruik: is dit nuttig of neemt
het te veel kostbare tijd in beslag? Dat
is ons doel van mediaopvoeding”, zegt
Gert van Ginkel. Samen met zijn vrouw
denkt hij na over de plaats van media
in het gezin. De jongste telgen van de
familie zijn in diepe rust, de oudere
garde zit boven te leren. Op een plankje
in de kast ligt een mobiele telefoon. Om
halftien moeten de andere mobieltjes
uit het huis daarbij liggen.

Verslavend
„Volgens de kinderen zijn wij veel
strenger dan alle andere ouders”, lacht

Jolanda van Ginkel. „Maar wij denken
dat de kinderen deze regels nodig hebben. Het is bescherming tegen henzelf.
Ze zijn jong en denken dat ze hun
mediagebruik wel kunnen inperken.
Maar als ik naar mijzelf kijk, zie ik dat
het niet zomaar lukt. Media zijn zo verslavend. Daarom moeten de mobieltjes
om halftien beneden liggen en daarom
gaat internet om tien uur uit. Onderhandelen doen we bijna niet, ruzies zijn
niet nodig.”
De jongere generatie Van Ginkel is
het niet altijd eens met de huisregels.
„Dat ik nog geen Facebookaccount
mag, vind ik een beetje onzin”, zegt
Mirjam. „Iedereen van mijn leeftijd
heeft een profiel.” Gerlinde zou later
wel regels stellen, maar niet de regel
dat mobieltjes om halftien beneden
moeten liggen. „Dat is wel erg vroeg.”
Jonathan grijnst. „En niet pas vanaf je
achttiende het wifiwachtwoord krijgen.
Eerder gratis appen zou handig zijn.”
Maar begrip voor de regels hebben ze
wel. „Ze zijn gefundeerd op de Bijbel en
het gesprek daarover is altijd mogelijk”,
zegt Jorien. „Onze ouders geven ons wel
mee hoe je op een goede manier kunt
omgaan met de media.”
Begrenzen
Midden in de woonkamer van huize
Van Ginkel staat de computer; opnieuw
een bewuste keuze van Gert en Jolanda.
„Je hebt er wel eens wat herrie van,
maar de natuurlijke manier van sociale
controle weegt daar zeker tegen op”,
zegt Jolanda. „De kinderen corrigeren
de jongsten als zij een ander program-

„Om halftien
’s avonds
moeten de
mobieltjes
beneden in de
kast liggen”

ma kĳken dan Koek en Ei, Klokhuis of
Schooltv. Dat is het voordeel van een
groot gezin.” En Gert vult aan: „We zien
vaak wat er langs ﬂitst op het scherm.
Soms moeten de kinderen daarom een
programma afsluiten. Bĳvoorbeeld als
er verkeerd gesproken wordt over de
dood. Dan protesteren ze weleens, maar
dat heeft een doel: daardoor leggen wĳ
nog eens uit waarom dit niet goed is.
Het gesprek over christelĳke normen
en waarden in mediagebruik ontstaat
dan vanzelf.”
Gert en Jolanda zien een duidelĳke

verandering op het gebied van mediagebruik als de kinderen naar de middelbare school gaan. „Mediagebruik is
dan ineens niet meer te begrenzen”,
zegt Jolanda. „Elke dag moet gemaild
worden en de app-berichten blĳven
binnenkomen.” Gert knikt nadenkend:
„Dat begrenzen van mediagebruik
is niet ons doel, maar je wilt dat de
kinderen ook andere dingen doen dan
communiceren via de mobiele telefoon.
Zĳ moeten de tĳd hebben om rustig na
te denken en om geconcentreerd in de
Bĳbel te lezen.”

Tegelĳk worden de positieve kanten
van media in het gezin van Ginkel
ruimschoots benut. „Ik mail met mĳn
nichtje in Duitsland”, zegt Mirjam. „En
je kunt via Facebook veel mensen in
één keer bereiken”, noemt Gerlinde.
Jonathan zoekt online uitleg bĳ schoolvakken en Jorien regelt veel via de mail
voor studie en studentenvereniging.
Dat gaat prima. Een beetje relativering
van de huisregels vinden de kinderen
Van Ginkel dus wel op zĳn plaats. „Er
zĳn belangrĳkere manieren van communiceren.”
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Práát met je kind
over mediagebruik
tekst Pieter Ariese
beeld André Dorst

Hoe houd je als opvoeder
greep op je overmatig facebookende en whatsappende
kind? Niet zelden schieten
ouders in een kramp. Terwijl
juist een open houding leidt
tot wederzijds begrip. Twee
media-experts over de balans
tussen duidelijke regels en
een goed gesprek.

B

ijna aan het einde van het
interview laat Steef de Bruijn
een paar groepsgesprekken
zien die leerlingen van een re
formatorische scholengemeenschap via
chatdienst WhatsApp met elkaar voer
den. De scholieren zelf anonimiseerden
de chats en verzamelden ze voor een
onderzoek van de lector nieuwe media.
Sommige groepsgesprekken staan
vol vloeken en scheldwoorden. Justine
Pardoen, hoofdredacteur van Ouders
Online, lacht er hartelijk om. Pure
provocatie noemt ze het. Iets wat alle
pubers doen. „Daar zou ik geen seconde
van wakker liggen.” De Bruijn: „Ik zou
er als opvoeder wel van schrikken,
hoor.” Pardoen: „Natuurlijk, ik schrik
óók. Maar dat ze zich zo gedragen,
geeft aan dat ze zich ontwikkelen.”
De Bruijn en Pardoen, ze houden
zich allebei intensief bezig met media
opvoeding. Iets waar talloze ouders
mee worstelen. Immers, er is nog
nooit een tijd geweest waarin kinderen
zó veel ruimte hebben om keuzes te
maken, zónder toezicht. Moeten ouders
strikte regels stellen? Of is juist een
goed gesprek de methode om je kind
zijn weg te laten vinden?
Pardoen schreef onlangs het boek
”Focus!”. Daarin stelt ze dat strenge
regels niet de manier zijn om kinderen
met nieuwe media te leren omgaan.
Het moet slimmer. Door de juiste

vragen te stellen en zo het gesprek op
gang te brengen.
Pardoen: „Met verbieden bereik je
niets goeds. Ik ben helemaal niet tegen
regels, maar die moeten wel ergens
over gaan. Je moet als opvoeder kun
nen verantwoorden waaróm je regels
stelt. Omdat je anders niets wezenlijks
overdraagt en je kinderen geen eigen
verantwoordelijkheid bijbrengt.”
De Bruijn: „Christenen zullen zeggen:
die eigen verantwoordelijkheid is be
langrijk, maar je hebt wel degelijk ook
een verantwoordelijkheid tegenover
God. Christelijke opvoeders zien graag
dat kinderen dat overnemen.”
Pardoen: „Kinderen moeten het zich
zelf eigen maken. Leren hun eigen le
ven te leiden. Als humanist heb ik een
groter vertrouwen dat mensen daar van
zichzelf toe komen. Is dat vertrouwen
er in jullie gezindte niet?”
De Bruijn: „Nou, je zult jongeren
duidelijk moeten uitleggen waarom
je vindt dat bepaalde normen heel erg
nuttig voor hen zijn. Het gesprek met
jonge kinderen is belangrijk om hun
geweten te vormen. Er zijn ouders in
onze gezindte die alles strak afbakenen
en daarmee willen helpen bij het vast
stellen van de grenzen. Het belangrijke
nadeel daarvan vind ik dat jongeren in
die omgeving niet leren eigen keuzes te
maken.”
Pardoen wil jongeren vooral op dat
spoor brengen door vragen aan hen te
stellen: „Dat lijkt heel neutraal, maar
dat is het natuurlijk niet. Met de juiste
vragen kun je jongeren heel erg sturen
in waarover ze gaan nadenken.”
Mediaopvoeding verschilt van andere
vormen van opvoeding omdat jongeren
over tal van platformen beschikken die
zich volledig aan de waarneming van
hun ouders onttrekken. Daarom móét
je wel in gesprek gaan om erachter te
komen waar een kind zich mee bezig
houdt, betoogt Pardoen. „Maar niet
om dan vervolgens toch weer stiekem
regels in te brengen.”
De Bruijn: „Daar sta jij vrijer in dan ik,
maar ik geloof dat jouw methode van

vragen stellen een handvat kan zijn om
op een evenwichtige manier, óók als
normatieve opvoeder, met je kind tot
een gesprek te komen.”
Pardoen: „Ik hoorde eens een chris
telijke vrouw zeggen: Als nietchristen
heb je al die regels niet; dat is veel
makkelijker. Alsof nietchristenen geen
normen hebben! Juist door samen te
leven kom je tot normen. Volgens mij
verschilt dat fundamenteel niet zo
veel.”
De Bruijn: „Het verschil zit ’m er
vooral in hoe je over God denkt. Zie je
Hem als hoogste macht en Iemand die
recht heeft op jouw leven? En wat bete
kent dat voor je gedrag? Dat bepaalt de
vorming van je geweten. Wat ik daarbij
moeilijk vind is dat jongeren heel
makkelijk het gewenste gedrag gaan
vertonen. Maar in een andere omgeving
kan dat weer heel anders zijn. Vanuit
hun geweten weten ze heel goed wan
neer iets over de grens is. Tóch gaan ze
eroverheen. Hoe komt het dat ze geen
praktische consequenties meer verbin
den aan dat morele kader? Kennelijk
is dat niet voldoende doorgedrongen.
Daar maak ik me zorgen over. Hoe
kunnen wij als opvoeders het gesprek
zo vormgeven dat die regels ook eigen
gemaakt worden? Ik denk aan het
Bijbelse voorbeeld van Daniël. Die wei
gerde voedsel, en nam zich in zijn hart
voor zich niet te verontreinigen. Niet
omdat hij zijn ouders een plezier wilde
doen, maar omdat hij ervan overtuigd
was dat God het zo wilde en dat het
beter voor hem was...”
Pardoen: „Ik denk dat kinderen dat
voor hun zestiende nog niet zo goed
kunnen. En dus gaan ze heel vaak over
de schreef. Nou, dan zeggen jullie wel
licht dat je er vóór die tijd voor moet
zorgen dat de regels zijn ingescherpt. Ik
neem die ongelukjes en excessen voor
lief. De waarde ervan is juist dat ze bij
dragen aan steviger gewetensvorming.”
De Bruijn: „Is dat niet te positief
gedacht?”
Pardoen: „Je moet ze niet lóslaten. Het
is misschien nog wel harder werken

Steef de Bruijn en
Justine Pardoen.

dan met al die regels, want er moet
met veel aandacht worden opgevoed.
Elke dag dat gesprek aangaan. „Is het
op WhatsApp altijd alleen maar leuk,
of gebeurt daar ook weleens iets waar
je moeite mee hebt?” Het kost tijd, elke
keer je kinderen in de ogen kijken. En
als er ellende is, moet je aan de slag.”
Dat christenen al tevreden zijn als ze
maar wat regels hebben afgekondigd is
wel een gevaar, beaamt De Bruijn. „Die
gemakzucht –voor zover die er nog
is– moeten we afleren. Het gaat erom
dat we vragend en belangstellend tóch
onze regels voorhouden. In de Bijbel
zie je voorbeelden waarin regels niet
zomaar directief werden opgelegd. Ik
denk aan de ontmoeting van Jezus met
de Samaritaanse vrouw. Hij weet dat zij
een zondige vrouw is, maar loopt toch
niet weg en valt ook niet belerend uit.
Hij stelt vragen en zo ontstaat er een
gesprek. Als Hij naar haar man vraagt,
komt Hij ineens wel heel dichtbij. Met
het resultaat dat zij haar zonden belijdt. Daaruit kunnen christenen leren
dat je met je kind in gesprek kunt komen door je dingen te laten uitleggen,
in plaats van meteen met verwijten te
komen. Als je niet weet wat SnapChat
of Tinder is, vraag maar of je kind het
aan je uitlegt.”
Pardoen: „Denk als ouders nooit: dit

had ik moeten weten, dus ik vraag
maar niks. Dat is pas echt dom. Door je
kwetsbaar op te stellen verlies je echt
niet je gezag.”
De Bruijn: „Dat vraagt wel een omschakeling van ouders. Het is een groot
verschil met de autoritaire opvoedstijl
van twintig jaar geleden. Maar als ze
wérkelijk aan mediaopvoeding willen
doen, zie ik weinig andere mogelijkheden.”
Pardoen: „Die autoritaire opvoedstijl
is voor kinderen veel onveiliger, mag ik
dat zeggen? Daarmee laat je hen op een
gegeven moment los zonder hen echt
iets te hebben bijgebracht.”
De Bruijn vindt juist dat een nadeel
van de benadering met filters. „Ik ben
vóór filtering, maar het stimuleert niet
om zelf na te denken. Daar zouden we
een verstandiger oplossing voor moeten
hebben.”
Pardoen: „Daarin ben ik wel orthodox;
bij kinderen onder de twaalf moet je
ervoor zorgen dat ze geen porno te zien
krijgen. Dat deel van de wereld is nog
niet voor hen bedoeld, die bescherming
hebben ze gewoon nodig.”
De Bruijn: „Die grens is, zeker op
smartphones, moeilijk aan te brengen.
Je kunt de werkelijkheid niet ontkennen en je moet ook je best doen de
confrontatie te voorkomen. Maar

jongeren komen toch met porno in
aanraking. Als opvoeder ben je erbij
gebaat kinderen al op jonge leeftijd te
vertellen wat de Bijbel over seksualiteit
zegt. Door hun de mooie kanten te
laten zien voorkom je niet dat ze porno
tegenkomen, maar dan zien ze wel dat
dat heel anders is dan wat ze hebben
meegekregen.”
Pardoen: „In een open relatie komen
kinderen dan vanzelf met: „Moet je
nu eens kijken wat ik heb gezien!”
Die kansen moet je aangrijpen. Als je
dán beschaamt en beschuldigt, is het
moment weg. Het kan ertoe leiden
dat kinderen minder durven te delen.
Je kunt hen niet altijd aan het handje
nemen, dus moet je erop vertrouwen
dat ze de juiste keuzes maken.”
De Bruijn: „Daarom is die vertrouwensband zo belangrijk. Binnen die
bedding kun je als opvoeder overdragen
waar de grenzen liggen, in de hoop dat
kinderen die overnemen.”
Justine Pardoen is hoofdredacteur van de
platformen Ouders Online en Mediaopvoeding.
nl en leidt het Bureau Jeugd & Media. Ze
schreef diverse boeken over mediaopvoeding.
Steef de Bruijn is lector nieuwe media in
vorming en onderwijs bij Driestar Educatief in
Gouda. Daarnaast is hij adjunct-hoofdredacteur van deze krant.
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Internet als klei
tekst Cora van den Heuvelde Groot

Internet in het
gezin. Hoe ga
je ermee om?,
David Clark;
uitg. De Banier, Apeldoorn, 2013; ISBN
97890 3360 320 4;
128 blz.; € 14,95.

”Internet in het gezin” biedt
christenen handreikingen
om in de praktijk met inter
net om te gaan. De auteur,
David Clark, beschrijft
internet als een deur naar
informatie, met kansen om
anderen te bereiken met
jouw boodschap.
Hij onderschat daarbij ech
ter niet allerlei gevaren van
internet. Helder en duidelijk
gaat Clark in op thema’s
zoals internetverslaving,
virtuele relaties en gokken.
Steeds wijst hij de lezers
erop om belangrijke Bijbelse
principes zoals wijsheid,
zelfbeheersing, verantwoor
delijkheid en goed rent
meesterschap toe te passen
op de manier waarop zij
omgaan met internet.
Deze tijdloze waarden
liggen ten grondslag aan

de door hem gedefinieerde
uitgangspunten voor een
verstandige beoordeling
van de mogelijkheden van
internet.
De auteur vergelijkt inter
net met de klei waarover de
apostel Paulus spreekt in
Romeinen 9:21, waarmee de
pottenbakker zowel een vat
ter ere als een vat ter onere
kan maken. Ook het inter
netgebruik behoort tot de
mogelijkheden die God gaf
en waarover eenmaal reken
schap afgelegd moet worden.
Per hoofdstuk is steeds
een aantal Bijbelteksten en
gespreksvragen toegevoegd
die helpen om de thema’s in
Bijbels perspectief te zien.
In het op een na laatste
hoofdstuk beschrijft de au
teur vijf richtlijnen die de in
ternetter kunnen helpen om
zich te beschermen tegen de
meest voorkomende gevaren
van internet. Zo roept hij bij

voorbeeld ertoe op om goed
geïnformeerd te zijn, naar
aanleiding van Mattheüs
10:16: „Ziet, Ik zende u als
schapen in het midden der
wolven; zijt dan voorzichtig
gelijk de slangen, en oprecht
gelijk de duiven.”
Clark besluit het laatste
hoofdstuk met vijf handrei
kingen waarmee de internet
gebruiker de mogelijkheden
van het web optimaal kan
benutten. Daar valt bijvoor
beeld oprecht zijn onder:
„Maar laat zijn uw woord
ja, ja; neen, neen; wat boven
deze is, dat is uit den boze”,
Mattheüs 5:37.
Aanbevolen voor ouders,
onderwijzend personeel, pre
dikanten en verder iedereen
die, vanuit zijn eigen verant
woordelijkheid en situatie,
zich wil bezinnen op verant
woord internetgebruik.

Gamende kinderen
tekst Ad Verwijs

Let’s game.
Over games en
gaming. Voor
ouders en gamers,
Martine F. Delfos;
uitg. SWP, Amsterdam, 2010; ISBN 978
90 8850 102 9;
80 blz.; € 8,90.

Welke ouder met opgroei
ende kinderen kent het
niet? Kinderen spelen games
op de computer, laptop en
tegenwoordig vooral op hun
smartphone. Welke ouder
ergert zich daar niet aan?
En dan? Hoe gaan ze daar
als ouder mee om en hoe
begeleiden ze hun kinderen
hierin?
Dr. Martine Delfos heeft
op verzoek van de Neder
landse Katholieke Vereniging
van Ouders het boek ”Let’s
game” geschreven. Aller
eerst voor de ouders, maar
ook voor de jongeren zelf.
Het is zo geschreven dat de
lezer een beeld krijgt van
wat gamen betekent voor de

ontwikkeling van kinderen
en jongeren, welke soorten
games er zijn en hoe die te
beoordelen. Daarnaast geeft
Delfos een aantal praktische
handreikingen om hier als

Minder
geschikt
voor
jongere zelf
ouders mee om te gaan.
Het boek geeft speciale
aandacht aan opvoeding
in het virtuele milieu, een
terrein waar veel ouders niet
zo in thuis zijn. Daarom kan
de informatie die hierin aan

gedragen worden voor deze
ouders zeer van pas komen.
Het boek is in 2009 ge
schreven; daarmee zijn de
voorbeelden gedateerd. Dat
is jammer, maar niet heel
erg storend. De grote lijn is
nog steeds hetzelfde.
Een aanrader voor iedereen
met gamende kinderen en
ook voor ouders die daarmee
te maken zullen krijgen.
Voor kinderen zelf lijkt het
minder aantrekkelijk. Er
zullen niet veel jongeren zijn
die dit gaan lezen om kennis
over dergelijke spelletjes op
te doen. Daar ligt toch vooral
een verantwoordelijkheid
voor de ouders.
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Familie Van Tol
Woonplaats: Nunspeet
Arjan (33), teamleider
voortgezet onderwijs
Hanneke (35), huisvrouw
en basisschooljuf
Corné (9)
Marith (8)
Robert (5)
Leah (1)

„Het gesprek,
dat is het
belangrijkst”
tekst Henrieke van Dam
beeld RD, Anton Dommerholt

Het smartboard op school, de
computer in de bibliotheek en
de iPad thuis: kinderen maken
overal kennis met media. Dat
merken Arjan en Hanneke van
Tol in de dagelijkse praktijk.
„Zelfs in ons jonge gezin nemen media al een grote plaats
in. Je hoopt dat de kaders die
je nu aangeeft, de gewetens
vormen voor later.”

C

orné en Marith lezen een
boek, Robert speelt met
Duplo en Leah slaapt. Een
rust in huis waar menige
ouder van droomt. „Kijk, dit samenzijn,
daar gaat het om”, glimlacht Hanneke.
„Kinderen moeten niet gestimuleerd
worden om individueel op een scherm
bezig te zijn. Laat ze alsjeblieft zien dat
samen praten en samen spellen spelen
veel gezelliger is.” In gesprek over media in het jonge gezin.
Verbaasd, dat zijn Arjan en Hanneke
over het mediagebruik van sommige
klasgenoten van hun kinderen. „Pas
was ik mee op excursie met Corné”,
vertelt Arjan. „Toen zag ik dat verschillende klasgenootjes foto’s maakten
met een smartphone. Dan denk ik:
Wat moeten die kinderen met zo’n
telefoon? Zo jong al zo’n luxe mobiel,
wat is daar het nut van?” Tegelijk weet
hij hoe groot de aantrekkingskracht
van media op kinderen is. „Dat beeld-

scherm trekt gewoon, daar hoef je
geen moeite voor te doen. Kinderen
leren ontzettend snel hoe ze ermee
moeten omgaan. Onze Leah drukt niet
op telefoonknopjes, maar ze veegt met
haar vingers over het scherm van een
mobieltje.”
Van wie de kinderen precies leren
hoe een computer werkt, dat weten ze
zelf niet eens. „Op school krijgen we
soms computerles, maar eigenlijk weet
ik vanzelf wel hoe de iPad werkt als ik
daarop de krant wil lezen”, zegt Corné.
De kinderen Van Tol krijgen ieder
per dag een kwartier tot een halfuur
mediatijd. De laptop staat dan op de
keukentafel. „Ik doe vaak spelletjes op
spel.nl of ik zoek informatie over dieren op Google”, zegt Marith. Broertje
Robert vertelt honderduit over het spelletje Candy Crush en Corné mailt veel.
„Voor mijn verjaardag heb ik pas zelf de
uitnodigingen verstuurd.”
Schietspellen
Gewetensvorming is een belangrijk
doel in de mediaopvoeding van Arjan
en Hanneke. „Dat hangt samen met
onze grote verantwoordelijkheid”, zegt
Hanneke. „Wij hebben onze kinderen
laten dopen en wij moeten rekenschap
afleggen van onze opvoeding.” „Daarom
stellen we enkele regels”, vult Arjan
aan. „Je wilt je kinderen bewaren voor
grensoverschrijdend gedrag, want
dat smaakt altijd naar meer. Tegelijk
geven wij de kinderen heel bewust
eigen verantwoordelijkheid. Zo hoop je
dat onze kaders hun gewetens vormen
voor momenten dat wij niet naast hen
staan.”
Hanneke zag dat onlangs nog in

„Dat
beeldscherm
trekt, daar hoef
je geen moeite
voor te doen”

de praktĳk toen Corné Tanki Online
wilde spelen. „Zĳn vriendjes deden
dat ook allemaal. We hebben het toen
samen eens bekeken. „Waar ben je mee
bezig?” vroeg ik hem. „Je schiet op
andere mensen, je voert oorlog. Maar
wĳ moeten onze naasten liefhebben
als onszelf. De Heere noemt Zichzelf
de Vredevorst. Waarom zouden wĳ dan
schietspelletjes doen?” Hĳ heeft het
even gespeeld, maar later kwam hĳ er
toch van terug. „Het is niet goed, mam,
ik wil dit niet meer doen.” Kĳk, dan
zie je toch dat het gesprek werkt.” En
Arjan knikt: „Het gesprek, het gesprek,

het gesprek: dat is het belangrĳkst.”
Lezen
Arjan en Hanneke vinden het lastig dat
er in de gereformeerde gezindte zo verschillend wordt omgegaan met media.
„Je belandt in discussies met de kinderen
die je helemaal niet wilt”, zegt Hanneke.
„Ik hoor argumenten voorbĳkomen
zoals: „Heel veel kinderen uit mĳn klas
spelen dit ook.” En dat terwĳl ik het spel
Bĳbels niet verantwoord vind. Het zou
ﬁjn zĳn als alle ouders op één lĳn zaten
wat betreft mediagebruik. Daarom moeten ouders niet alleen met hun kinderen

maar ook met elkaar in gesprek.”
Welke plaats media in het gezin krĳgen als kinderen ouder worden, weten
Arjan en Hanneke niet. Maar voorlopig
is de computer nog niet de grootste
hobby van de kinderen. „Het leukst hier
in huis vind ik mĳn Playmobil”, roept
Robert. „Ik heb de boot en een auto met
aanhangwagen.” De grootste hobby’s
van Corné zĳn lezen en pianospelen.
Zusje Marith is ook een boekenwurm:
„Als de computer kapotgaat, vind ik dat
niet erg. Maar als er geen boeken meer
in huis zĳn, dan vind ik het echt saai
hier.”
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Gesprek of regels?
Ouders en kinderen
over mediaopvoeding
tekst Jeroen van der Laan
beeld Fotolia

onderscheiden zijn met betrekking tot
de mediaopvoeding van hun kinderen.

Het lectoraat nieuwe media
in vorming en onderwijs doet
onderzoek naar de invloed van
media op jong en oud. Onder
meer naar de vraag welke opvoedstijlen en welke vormen
van mediaopvoeding er zijn en
tot welk gedrag die leiden bij
jongeren. Er zijn vier verschillende mediaopvoedstijlen, zo
blijkt uit onderzoek van het
lectoraat onder bijna 4000
reformatorische jongeren en
500 ouders.

Belangstellend
De eerste groep ouders voert voornamelijk positieve en belangstellende gesprekken met hun kinderen. Zij tonen
belangstelling voor wat hun kind met
de computer of de smartphone doet en
zijn ook goed op de hoogte van wat hun
kind uitvoert. Als er op sociale media
iets vervelends of juist iets prettigs
gebeurt, dan spreken zij hier over met
hun kinderen. Ouders geven aan dat
deze gesprekken goed verlopen.
Opvallend is dat jonge ouders vaker
tot deze groep behoren. Dat kan wijzen
op een generatiekloof ten opzichte van
de groep oudere ouders, maar het kan
ook te verklaren zijn doordat jonge

A

Vooral de groep
ouders van
vijftig jaar en
ouder stelt fors
meer regels

an de jongeren is gevraagd
hoe zij de mediaopvoeding
van hun ouders waarderen
en hoe die wordt vormgegeven. Zij zijn in te delen in vier groepen.
De eerste groep betreft de kinderen die
helemaal niet spreken met hun ouders
over het gebruik van sociale media. De
volgende groep spreekt wel met zijn
ouders over sociale media. De kinderen
geven aan dat hun ouders weten wat ze
doen, belangstelling tonen en toestemming geven. De derde groep kinderen
vindt de ouders onwetend over hun
digitale leefwereld. Zij denken vooral
aan gevaren, hebben weinig kennis en
maken zich ongerust. De laatste groep
jongeren geeft aan dat ouders voornamelijk hun mening onderbouwen met
Bijbelse argumenten en dat zij het ook
met deze argumenten eens zijn. Opvallend is dat deze groep kinderen de
waarde van een internetfilter inziet en
die ook vaak heeft.
Uit het onderzoek onder de ouders
blijkt dat er vier verschillende stijlen te

ouders vaker jonge kinderen hebben,
met wie een gesprek voeren over het
gebruik van sociale media nog eenvoudiger is. Ook blijkt dat ouders met een
hogere opleiding significant minder
vaak positieve gesprekken met hun
kinderen voeren over sociale media dan
ouders met een lagere opleiding.
Kritiek
De tweede groep ouders voert ook
gesprekken, maar deze verlopen negatiever dan die van de vorige groep. De
gesprekken leiden vooral tot discussie
en kritiek. Zij vinden het ook lastig

Ik houd mij aan de afspraken met mijn ouders over wanneer ik mag gamen of
internetten met de computer of smartphone.

Laag opleidingsniveau
Middelbaar opleidingsniveau
Hoog opleidingsniveau

Ja, vaak

Ja, af en toe

Ja, maar zelden

Nooit

54%
51%
57%

27%
25%
26%

9%
14%
10%

9%
14%
8%

U heeft zelf, eenzijdig, regels ingesteld die bepalen hoe lang uw kind mag
gamen of internetten.
Ja, vaak
Ja, soms
Ja, zelden
Nooit

47,7%
29,1%
11,6%
11,6%

U bemoeit zich alleen met wat uw kind doet op sociale media als u merkt dat
er dingen gebeuren die u niet goed vindt.
Ja, vaak
Ja, soms
Ja, zelden
Nooit

28,3%
32,7%
19,6%
19,3%

De gesprekken tussen u en uw kind over (sociale) media ontaarden in
vervelende discussies.
Ja, vaak
Ja, soms
Ja, zelden
Nooit

om hun kind te overtuigen van standpunten over het gebruik van sociale
media en geven aan dat deze gesprekken ontaarden in vervelende discussies.
Een opmerking over het gedrag van
het kind heeft direct in een kritische
reactie tot gevolg. Opvallend is dat de
ouders die jonger zijn minder gesprekken hebben die leiden tot kritiek en
discussie dan oudere ouders.
Bijbelse waarden
De volgende groep ouders voert vooral
het gesprek over waarden en normen.
Deze waarden ontlenen zij aan de

Bijbel. Daarmee is hun levensovertuiging het sterkst aanwezig in de regels
en afspraken die zij met hun kind
maken. Met deze argumenten in de
hand spreken zij hun kinderen aan op
de geplaatste foto’s en berichten op
bijvoorbeeld Facebook. Ook vinden zij
het belangrijk om met hun kinderen te
spreken over hun presentatie op sociale
media als christen. Wellicht doen zij
dit omdat zij ook vaak aangeven dat
het mediagedrag van hun kind niet in
overeenstemming is met de waarden en
normen uit de Bijbel.
Opvallend is dat de rechterflank van

4,6%
19,0%

de gereformeerde gezindte significant
vaker op deze manier het gesprek
aangaat dan de andere flank. Daarnaast
is voor deze groep van toepassing dat
hoe hoger de opleiding, hoe meer zij
spreken over deze waarden en normen.
Regels stellen
De laatste groep ouders stelt vooral
regels en maakt afspraken over het
mediagebruik met hun kind. Deze
regels stellen zij vaak eenzijdig op en
betreffen bijvoorbeeld de tijdsduur van
het gebruik van internet, maar ook de
aard van de activiteiten. Bijzonder is

27,5%
48,8%

dat jongere ouders minder regels en
afspraken maken over het gebruik van
sociale media.
Vooral de oudere groep ouders, van
vijftig jaar en ouder, stellen fors meer
regels. Dit kan deels verklaard worden
door een generatiekloof en onbekendheid met sociale media. Daarnaast
blijkt dat de rechterflank van de gereformeerde gezindte significant meer
regels opstelt en afspraken maakt over
gebruik van sociale media dan de linkerflank. Ook blijkt dat hoger opgeleide
ouders vaker regels opleggen dan lager
opgeleiden.
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Gewetensvorming in
de digitale wereld
tekst Gijsbert Bouw
beeld Flickr, Fotolia, RD

Casus: Monique appt en kijkt GTST

Hoe kunnen ouders hun
kind Bijbelse kaders voor
mediagebruik bijbrengen?
Bedreigt de open digitale
wereld een gezonde gewetensontwikkeling? Orthopedagoog Albert de Korte:
„De open samenleving kan
juist goed zijn voor de gewetensopvoeding. Ouders
krijgen de kans om door
gesprekken daarover het
geweten van hun kind te
vormen.”

Monique (14, vmbo 2) is een intensieve smartphonegebruiker. Ze
whatsappt veel met klasgenoten en bekijkt elke avond de soap
”Goede tijden slechte tijden” (GTST).
Moniques ouders proberen haar mobielgebruik terug te brengen.
Zo dient ze haar telefoon weg te leggen tijdens gezinsmomenten.
Ook moet haar smartphone om 22.00 uur beneden in de kast liggen
tot de volgende morgen. In de praktijk blijkt handhaving van de
regels lastig. Monique rekt de grenzen steeds verder op.
Als haar ouders erachter komen dat Monique dagelijks naar GTST
kijkt, voeren ze een stevig gesprek met haar. Monique ziet weinig
kwaad in haar gedrag: „Alles wat je in de soap ziet, gebeurt in het
echte leven toch ook?” Haar ouders hebben wel veel moeite met
Moniques kijkgedrag: „Alles wat niet volgens Gods geboden is, moet
je ook niet in een soapserie bekijken.”
Als ze het Facebookaccount van hun dochter bekijken, nemen de
zorgen van de ouders alleen maar toe. Moniques profielpagina verschilt maar weinig van die van onchristelijke leeftijdsgenoten.
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D

e casus van Monique vindt De
Korte (42), orthopedagoog aan
het Calvijn College in Zeeland
en eigenaar van een eigen
praktijk in Middelburg, erg herkenbaar.
„Vaak proberen ouders –terecht– het
mediagebruik van hun kinderen te
beperken. Soms lukt dat.” Dat Monique en haar ouders botsen over haar
mediagebruik is niet bijzonder. „Het is
normaal gedrag van een puber. Ook al is
de relatie tussen ouder en puber goed,
het opzoeken van grenzen hoort erbij.”
Ook Marianne Golombek-Jansen (42),
docent aan de hbo-opleiding pedagogiek
aan Driestar Hogeschool in Gouda en
leider van de kenniskring Opvoedingsidealen in de praktijk, herkent veel in
de casus. „Meningsverschillen tussen
ouders en hun puber die tot een conflict
leiden, zijn heel normaal. Opvoeden gaat
nu eenmaal gepaard met confrontaties.
Het zou wonderlijk zijn als een kind
altijd exact doet wat zijn ouders willen.”
Mediaopvoeding heeft veel gemeenschappelijk met opvoeding op andere
terreinen, aldus Golombek. Toch zijn er
ook verschillen: „Als ouders samen met
hun kind iets meemaken, kan erover
gesproken worden. Op internet maak je
weinig met elkaar mee, en dus ligt een
gesprek daarover minder voor de hand.
Daar liggen zorgen van veel ouders: ze
weten niet wat hun kind doet. Daar
komt bij dat het voor jongeren een uitdaging is om hun grenzen aan te geven
als ze bezig zijn met nieuwe media; ze
hebben vaak het gevoel continu aanwezig te moeten zijn. Grenzen aangeven
is voor volwassenen al lastig, laat staan
voor pubers. Ze hebben daarin begeleiding nodig van hun ouders.”

Klimaat
Ouders proberen vaak hun regels uit te
leggen als het kind die overtreedt. „Het
is beter om goede vragen te stellen”,
aldus De Korte. „Monique uit de casus
kijkt dagelijks naar de soap ”Goede tijden slechte tijden” (GTST) en ziet daarin
geen kwaad omdat alles wat in de soap
gebeurt in het echte leven ook plaats zou
hebben. Haar ouders kunnen bijvoorbeeld vragen: „Hoe bedoel je dat?”, of:
„Stel dat jij een van die personen zou
zijn, hoe zou je dat vinden?” Door middel van deze vragen kunnen ouders een
beroep doen op de verantwoordelijkheid
van Monique zelf. Als zij en haar ouders
met elkaar in gesprek raken, is de kans
groot dat er een goed klimaat ontstaat.

De Korte.

Golombek-Jansen.

Als dat er is, kunnen haar ouders iets
zeggen over de normen en waarden die
zij aan Monique willen meegeven.”
Enkel en alleen een opgeheven vinger
helpt niet, aldus De Korte. „Daarmee
verlies je het contact met je kind. Terwijl
Monique door haar prikkelende opmerking haar ouders juist alle kans biedt een
gesprek aan te gaan.”
Als kinderen jong zijn, zijn er regels
nodig. Jongvolwassenen hebben veel
meer eigen verantwoordelijkheden. In
de tussenfase is het nodig dat ouders afspraken maken met hun kind, aldus De
Korte. „Afspraken maak je samen. Over

Golombek zou de ouders van Monique
willen adviseren om goed na te denken
over hun opvoedingsidealen: Wat wil
ik bereiken met de opvoeding? Tot wat
voor volwassene zou ik willen dat mijn
kind opgroeit? „Vervolgens is het de
uitdaging voor ouders om die idealen
concreet vorm te geven in de opvoedpraktijk van alledag. In het geval van
Monique kan dat betekenen dat haar
ouders niet tegen haar zeggen: „Ik wil
dat je je telefoon om 22.00 uur beneden
legt”, maar dat ze uitleggen waarom het
goed is om aan haar nachtrust te denken
omdat ze zich daarover zorgen maken.
Op die manier met pubers het gesprek
aangaan, helpt beter dan het opleggen
van regels.”
Dat betekent niet dat er geen regels
moeten zijn, aldus Golombek. „Ouders
helpen hun puber juist door regels. Die
vormen geen belemmering, maar bieden
ondersteuning om het kind een goed
leven te kunnen laten leiden. De kunst
voor ouders is dat aan hun kind duidelijk te maken.”

„Regels zijn geen
belemmering,
maar
ondersteuning
voor een puber”
televisieprogramma’s kunnen Monique
en haar ouders bijvoorbeeld afspreken
dat ze sommige uitzendingen wel mag
bekijken op haar smartphone, maar
”Goede tijden slechte tijden” niet. Op
die manier geven ze Monique een deel
van de verantwoordelijkheid. Die zou ze
niet heben als er alleen de regel zou zijn
dat GTST een verboden programma was.
Het geweten komt tot ontwikkeling als
ouders, naast het handhaven van regels,
jongeren geleidelijk meer eigen verantwoordelijkheid geven door het maken
van gezamenlijke afspraken. En een
goed functionerend geweten is nodig als
jongeren later eigen keuzes moeten gaan
maken.”

Sanctie
Helpt het als Moniques ouders haar een
sanctie opleggen, bijvoorbeeld dat ze
haar mobiele telefoon een week kwijt is
als ze die niet voor 22.00 uur beneden
legt? De Korte: „Bij het overtreden van
duidelijke en belangrijke regels is een
sanctie nodig. Ik zou de telefoon echter
geen week afpakken; daarvoor is die
te belangrijk voor de jongere. Je kunt
Monique wel zeggen dat ze haar telefoon
de dag erna al om 21.00 uur kwijt is.
Bij een 18- of 19-jarige helpt zo’n straf
niet meer. Dan moet een goed gesprek
afdoende zijn.”
Ook het installeren van een internetfilter is een vorm van het stellen van
een regel, aldus De Korte. „Maar alleen
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een filter is niet voldoende. Er zijn
steeds meer plekken waar jongeren ook
ongefilterd internet kunnen gebruiken.
We moeten hun dus leren goede keuzes
te maken, ook als we belijden dat we
de neiging hebben om steeds voor het
verkeerde te kiezen. Ouders moeten
het goede voorbeeld geven. Daarnaast
is een open samenleving goed voor de
gewetensopvoeding. Ouders krijgen
daarin ruim de kans om met hun kinde
ren in gesprek te gaan over het maken
van goede keuzes te maken en hun zo
verantwoordelijkheid te geven.”
De uitdaging van een christelijke
opvoeding is om Bijbelse normen en
waarden over te dragen, aldus Go
lombek. „Het is mooi als ouders hun
opvoedingsidealen ontlenen aan de
Bijbel. Tegelijk: een ouder kan zijn
kind niet dwingen om hetzelfde te
zijn als hij is. Een kind maakt uitein
delijk eigen keuzes. In de opvoeding
moeten kinderen leren om zelf die
keuzes te maken. Ze moeten ook ruimte
krijgen om zich daarin te oefenen. Dat
kan bijvoorbeeld door samen een aantal
afleveringen van ”Goede tijden slechte
tijden” te kijken en erover te praten. Niet
door dan meteen te zeggen: „Ik vind dit
niet goed en dat fout”, maar al pratend

het zelf zijn mediagedrag te laten evalu
eren.”
Facebookprofiel
Het is de taak van ouders en opvoeders
om jongeren aan te spreken op hun
profilering op sociale media. Als Mo
niques Facebookprofiel maar weinig
verschilt van dat van haar onchristelijke
leeftijdsgenoten, kunnen haar ouders
haar daar best op bevragen, aldus De
Korte. „Pubers denken veel na over de
manier waarop ze bij anderen overko
men. Het probleem is wel dat jongeren
als Monique zich vaak niet als christen
profileren op sociale media. Ze willen
dat alleen als een hele groep dat doet,
bijvoorbeeld een schoolklas. Op het
Calvijn College zie ik mooie voorbeelden
van groepen en individuele jongeren die,
ook via sociale media, uitdragen christen
te zijn.”
Onderdeel van een goed functionerend
geweten is ook dat iemand nadenkt
over wat goed is voor de ander. De Korte:
„Bij communicatie, juist via sociale
media, is het nodig dat jongeren zich
kunnen verplaatsen in de ander. In
WhatsAppgroepen worden nogal eens
dingen gezegd of foto’s gedeeld waarbij
je je afvraagt of de afzender wel na

gewetensvorming

19

gedacht heeft over de impact daarvan
op de andere leden van de groep.”
Gewetensvorming mag niet losstaan van
een levend geloof in God, aldus De Korte.
„Het geweten van een jongere kan alleen
tot volle ontplooiing komen als hij een
ware gelovige is. Ouders zijn niet in staat
hun kinderen dat te geven. Wel kunnen
ze hen oefenen in de ontwikkeling van
een goed geweten; dat wil God zegenen.
Ook mogen ze hun kinderen voorleven
in het leven met God.”
Ook Golombek benadrukt het belang
van het goede voorbeeld. „Dat geldt
concreet voor de manier waarop je je
gedraagt op Facebook. Je kunt geen goed
gesprek met je kind voeren over zijn
profilering op sociale media als er aan
jouw presentatie van alles schort. Voor
leven, begeleiden, zelf laten zien hoe je
leeft naar Gods geboden en continu met
je kind in gesprek zijn over waarden:
het zijn de componenten van een goede
opvoeding. Als het goed is, proeft een
kind in de opvoeding hoe het is om God
te dienen en te volgen. Ouders kunnen
het leven naar de essentie van de Tien
Geboden, liefde tot God en de naaste,
niet opleggen aan zijn kind. Ouders zijn
wel de uitgelezen personen om hierin
voorbeelden te zijn.”
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Familie Roest

„Thuis internet
is geen
noodzaak”
tekst Henrieke van Dam
beeld RD, Anton Dommerholt

Een doorsneegezin heeft geen
internet nodig. Daarvan is het
echtpaar Roest overtuigd. De
praktijk in hun gezin en bedrijf
bewijzen dit. „Wij ervaren
hier ’s avonds een oase van
rust. En hoe wij het praktisch
doen? Met een fax, usb-stick
en postzegel kom je er ook.”

G

een WhatsApp, geen Facebook en zelfs geen e-mail:
voor veel Nederlanders een
ondenkbare situatie, voor
het gezin Roest de praktijk van alledag.
„Iedereen roept dat internet zo handig
is. Dat ontkennen wij niet. Maar wij
vinden de nadelen van internetgebruik
zo groot dat we de ongemakken van het
leven zonder web voor lief nemen.” Zo
vat het echtpaar Roest uit Hendrik-IdoAmbacht zijn visie op internet samen.
De nog thuis wonende kinderen kunnen zich daarin vinden. „Het is heerlijk
rustig zonder internet”, zegt Teus. Zus
Jacoba valt hem bij: „Ik heb veel tijd
om te lezen en om bij vriendinnen en
familie langs te gaan. Sociale contacten
bijhouden vind ik veel belangrijker dan
digitale.”
Ongeconcentreerd
Principiële en praktische argumenten
gaven voor het echtpaar Roest de doorslag om internet te weren. „Wij willen
pornosites, grove pagina’s en gewelddadige beelden niet binnen handbereik

hebben”, zegt meneer Roest. „Een
filter is altijd te omzeilen, dat is voor
ons geen optie.” Zijn vrouw vult aan:
„Je merkt om je heen zo de aantrekkingskracht van internet. Mensen die
een aansluiting hebben, raken letterlijk
verstrikt in het web. Daarbij komen er
steeds meer negatieve invloeden van
internetgebruik op ons brein openbaar.
Veel mensen hebben moeite om een
goed boek te lezen omdat ze zich bijna
niet meer kunnen concentreren. Door
al deze nadelen durfden wij geen internet meer te nemen.”
In het gezin Roest wordt veel gesproken over deze bewuste keuze. „Sommige van onze getrouwde kinderen
hebben wel internet, daar zijn ze vrij
in. Maar we horen nooit dat zij zich benadeeld hebben gevoeld omdat wij hun
internet onthielden”, zegt mevrouw
Roest. „De kinderen waarderen het
juist dat wij thuis een rustpunt creëren.
Waar het kan, willen wij de wereld buiten houden. Die ontmoet je op straat
al genoeg.” Meneer Roest: „Onderzoek
heeft uitgewezen dat iemand die niet
met internet is opgegroeid, binnen
zeer korte tijd de weg weet op het web.
Thuis internettoegang is geen noodzaak. De kinderen leren er op school
en op hun werkmee omgaan. Daar
gebruiken ze internet voor onlineopdrachten of noodzakelijke mails. We
merken bij Jacoba niet dat er sprake is
van buitensluiting in de klas. Ook de
docenten gaan op een positieve manier
om met onze keuze en we krijgen alle
informatie van school per post toegestuurd.”
Het vergt creativiteit en extra inspanning om te werken zonder internet in
huis, merken de kinderen Roest. „Het

Woonplaats: Hendrik-IdoAmbacht
C. P. Roest (57), mede-eigenaar van Roest en Moree:
metaalbewerking, elektra,
robotica en automatisering
D. Roest (55), huismoeder
Thuiswonend:
Teus (21)
Jannie (19)
Jacoba (14)

„Ik ben
slechts één
keer per week
online, als ik
school heb”

is soms een nadeel dat ik thuis niet kan
mailen”, zegt Teus. „Ik ben slechts één
keer per week online, als ik les heb.
Daarom gebruik ik mĳn mailaccount
maar weinig. Dat vertel ik altĳd aan
vrienden en klasgenoten. Zĳ moeten
geen hinder ondervinden van mĳn
situatie. Mĳn schoolopdrachten maak
ik ruim van tevoren, zodat ik ze op tĳd
kan versturen. Maar die moeite heb
ik wel over voor de rust die ik thuis
ervaar.” Jacoba sms’t met klasgenoten over huiswerk. Onlineopdrachten
maakt ze in tussenuren op school. Zus

Jannie heeft een mailaccount voor haar
werk in de zorg. „Ik gebruik dat account alleen zakelĳk en mag mĳn mails
lezen op het werk.” Ondanks deze extra
inspanningen, overwegen de kinderen
om later ook geen internet te nemen.
„We hebben het verder niet nodig.”
Strijd
Het echtpaar Roest ontmoet meerdere
mensen die graag van internet af willen. „Bĳ deze mensen zie je een strĳd
die onze kinderen niet hoeven te voeren. Van internet loskomen is bĳna niet

meer te doen”, zegt mevrouw Roest.
„Want minderen in gebruik lukt niet,
zien we in de praktĳk. Schrĳf maar
eens eerlĳk op hoeveel tĳd je per dag
kwĳt bent aan internet. Dat vermindert
niet. We zien om ons heen dat je alleen
kunt stoppen als je er voluit van overtuigd bent dat internet meer negatieve
dan positieve kanten heeft.” Meneer
Roest knikt. En nog eens benadrukt
hĳ: „Wĳ zĳn allemaal geneigd om
steeds het verkeerde te doen. Daarom
moeten wĳ zeggen: geen internet is het
veiligst.”
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Leren via WhatsApp
tekst Gijsbert Bouw en Henrieke van Dam, beeld RD

Leren met behulp van WhatsApp. Kan dat?
Afgelopen schooljaar onderzocht het lectoraat
nieuwe media aan het Van Lodenstein College

in Kesteren of leerlingen onder begeleiding
elkaar kunnen helpen bij het leren van toetsen
en het maken van huiswerk via WhatsApp-

groepjes. De leerlingen kregen dagelijks tips en moesten een planning maken. Begeleiders deelden ook
dagelijks hun planning. Zes betrokkenen blikken terug.

Binnen de
perken

Mobiel
wegleggen

Planning
maken

Positieve
groepsdruk

Schoolregels
gelden

Twee keer
meegedaan

Bart Don (13), vmbo 1, Rhenen:
„Ik heb geen WhatsApp op
mijn mobieltje, maar op mijn
computer. Normaal gesproken
besteedde ik maar vijf minuten
aan mijn huiswerk; tijdens het
project was dat meer, omdat ik
elke dag een planning maakte.
Dat deed ik vroeger niet altijd.
Door die planning wist ik beter
hoeveel ik moest leren.
Ik werd begeleid door AnneRuth uit vmbo 4. Dat werkte
goed. Ze is nog niet zo oud als
een docent en weet veel beter
hoe je als jongere bent.
Ik hoop dat ik door het project
betere cijfers heb gehaald.
Ik blijf in elk geval gewoon
doorgaan met mijn manier van
media gebruiken: gewoon binnen de perken houden.”

Rick de Greef (14), vmbo 1,
Lienden: „Ik ben begeleid door
docent Van Panhuis. Ik denk dat
dat beter gaat dan door een
medeleerling: met een leraar is
het serieuzer in een groepje.
Voor dit project maakte ik soms
ook wel een planning. Ik heb
dyslexie, dus mijn leren gaat
soms moeilijker. Mijn oom
wordt leraar, en hij hielp mij
met plannen.
De tips die in de WhatsAppgroep werden gedeeld, heb
ik steeds gelezen. Sommige
volgde ik al op, andere heb ik
uitgeprobeerd.
Ik ben niet anders gaan denken over media en huiswerk,
maar ik gebruik mijn telefoon
ook niet heel veel. Ik heb wel
geleerd om mijn mobiel vaker
weg te leggen, en niet steeds
online te zijn tijdens het leren.”

Lieke van der Garde (17), havo
5, Opheusden: „Ik begeleidde
twee WhatsApp-groepjes uit
vmbo 4. In het begin vond ik
dat best spannend, maar later
was het leuk om te doen.
Ik had de indruk dat ik de sfeer
in de groep wel kon beïnvloeden. Ik ging niet overal even
serieus op in en lachte mee.
Sympathie verwierf ik wel.
Niet iedereen deed even goed
mee in het groepje. Maar een
aantal heeft er vast en zeker
iets aan gehad. Het begeleiden
kostte best wat tijd, maar ik had
zelf ook wat aan de tips en heb
geleerd hoe handig het is om
een planning te maken.
Ik zou zo’n project niet pas in de
vierde klas beginnen, maar al in
de brugklas. Daar moet je nog
leren hoe je met je huiswerk
omgaat en kennen leerlingen
elkaar nog niet zo goed.”

Marlies van der Dussen (15),
vmbo 4, Veenendaal: „Het
WhatsApp-project vond ik erg
stimulerend. Ik zag op de app
wanneer mijn vriendinnen
zaten te leren en dan dacht ik:
„Ok, ik moet ook aan de slag,
anders haal ik veel slechtere cijfers dan zij.” Dat was positieve
groepsdruk.
Wij vormden het app-groepje
#ThinkAboutSchool. Ik heb echt
meer aan school gedacht. Want
we appten veel over schoolwerk. Maar ook over gezellige andere onderwerpen. Zo
trokken we elkaar echt door de
toetsweek heen.
Voor onze examens hebben
mijn vriendin en ik samen een
leer-app gevormd. We spraken
steeds af dat we over een uurtje
weer online zouden komen. Dat
werkte heel goed. Ik weet mijn
examenuitslag nog niet, maar ik
denk wel dat ik geslaagd ben.”

Jan Willem Ruitenberg, docent
wiskunde en scheikunde, Opheusden: „Tijdens de tentamenweek heb ik mijn mentorklas,
vmbo 4, begeleid via WhatsApp.
Dat heb ik als positief ervaren.
Het geeft je nieuwe inzichten
omdat je op een nieuwe manier
met je leerlingen omgaat. Je
weet beter wat er onder hen
speelt.
Daarnaast loopt er een sneller
lijntje met je klas, zodat je lesuitval of cijfers direct kunt meedelen. Op de app was het vanzelf
”u” en ”meneer Ruitenberg”.
Natuurlijk werden de grenzen
van taalgebruik en beleefdheid
uitgeprobeerd, maar schoolregels gelden ook op de app.
Het is wel belangrijk om kritisch
te blijven kijken naar het programma. Media slokken je tijd
op. Denk goed na over de nadelen die kleven aan het gebruik
van WhatsApp.”

Florien van Brenk (15), vmbo
4, Dodewaard: „Twee keer
heb ik meegedaan aan het
WhatsApp-project. Eerst ben ik
zelf begeleid en daarna was ik
begeleider van vmbo 1.
Het begeleiden vond ik leuker,
en daarvan heb ik zelfs meer
geleerd dan van het begeleid
worden. Want de leertips voor
de leerlingen lees je dan extra
goed. Ook probeerde ik mij aan
de planning te houden die ik de
leerlingen stuurde.
De leerlingen zochten aan het
begin hoever ze konden gaan
met grof taalgebruik. Toen heb
ik gevraagd of zij hun taal wilden aanpassen. De groep ging
positief verder en ik praatte
gezellig mee. De sfeer werd
heel leuk. Uiteindelijk vond ik
het jammer met de app-groep
te stoppen.”
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„Goed gebruik
van media
stimuleren”
tekst Henrieke van Dam
beeld Sjaak Verboom

De audio-installatie van de
familie Hoogendijk wordt
bediend met een smartphone.
Zoon Diederick bestuurt zijn
modeltractor met een tablet
en broertje Julian programmeert zijn treindienstregeling
op de laptop. „Er is zo veel gebruik van nieuwe media mogelijk dat gewoon mooi is. Wij
stimuleren onze kinderen die
positieve kanten van media op
te zoeken.”

S

tation Nijkerk, 20.28 uur. De
trein uit Utrecht komt binnen
op spoor 2. Enkele minuten
vertraagd. In het huis recht
tegenover het station rijdt ook een
trein. Maar die heeft nooit vertraging.
„Voor onze miniatuurtrein maak ik
een baanplan op de laptop. Zo regel ik
hoe de treinen rijden en welke wissels
omgaan”, vertelt Julian Hoogendijk. „Ik
kan nog niet alles programmeren, maar
dat leer je vanzelf.” De kinderen Hoo
gendijk volgen een techniekopleiding
aan huis. Door hun mediagebruik. „Ik
programmeer mijn modeltractor ook
op de laptop”, zegt Diederick. „Daarna
kan ik hem met een app besturen. Als
ik de tablet beweeg, gaat de tractor in
dezelfde richting mee. Dat komt door
de bewegingssensoren in de tablet.”

Hightech spelen
Serieus spelen, zo noemt Ariaan het
programmeren van zijn zoons. Of: tra
ditioneel spelen met hightech toepas

singen. „Het leuke aan dit materiaal
vind ik dat ze logisch leren nadenken:
„De trein rijdt een verkeerd spoor op,
wat nu?” De jongens moeten in termen
van actiereactie gaan denken.” Bewust
kiezen Ariaan en Wilma voor speel
goed met mediatoepassingen. „Het is
belangrijk dat de kinderen media op
een positieve manier leren gebruiken”,
zegt Wilma. Lachend: „Zelfs Laurene
weet inmiddels hoe ze een treinenloop
kan programmeren. Maar de meiden
gebruiken de pc vooral om voorbeeld
filmpjes van loomtechnieken op te
zoeken of om spelletjes te doen.”
Nieuwe media zo lang mogelijk buiten
de deur houden, is voor Ariaan en
Wilma geen optie. „Het is onvermijd
baar dat media het leven voor een deel
bepalen”, zegt Ariaan. „Daarom zeggen
wij als ouders: „Prima, maar doe dan
mooie dingen met media in plaats
van passief filmpjes te kijken.” In een
dicterende opvoeding met ”dit mag
wel en dat mag niet” geloven we niet,
maar je kunt kinderen wel sturen.”
Wilma vult aan: „Samen spelen, dat is
belangrijk. Dat kan rond een bordspel,
maar ook door media te gebruiken. Op
twee laptops tegen elkaar spelen, vind
ik veel mooier dan alleen op je mobiel
bezig zijn.”
Bibliotheekabonnement
Ariaan en Wilma zien geen verschil
tussen dagelijkse opvoeding en me
diaopvoeding. „Mijn ouders gaven mij
een bibliotheekabonnement en thuis
bespraken we de boeken die ik mee
genomen had”, vertelt Ariaan. „Onze
kinderen zoeken informatie op Google.
Dat bespreken wij ook. Wat is er anders
dan vroeger? Natuurlijk heeft mediage
bruik nieuwe gevaren. Je merkt soms
dat je de kinderen moet afremmen in
hun mediagebruik. Ook vind ik het
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Familie Hoogendijk
Woonplaats: Nijkerk
Ariaan (37), manager design
bij een softwarebedrijf
Wilma (37), huismoeder
Diederick (13)
Julian (11)
Laurene (8)
Nathalie (5)

„Notulen van
vergaderingen
op school staan
nog op papier”

oprecht zorgelĳk dat je vrĳwel niet
meer anoniem kunt zĳn voor Google.
De informatie die zo’n bedrĳf verzamelt, kan heel verkeerd gebruikt gaan
worden. Maar dat alles bespreek je. En
dat is geen nieuw gegeven.”
Diederick en Julian zĳn tevreden met
de gang van zaken in huis. „We hebben geen vaste mediatĳd, maar als het
lekker weer is ga ik toch liever naar
buiten”, zegt Diederick. „Ik heb niet
meer media nodig. WhatsAppen vind ik
gezellig en makkelĳk, maar als er veel
onzin wordt gekletst op de groeps-app

meld ik mĳ af. Daar houd ik niet van.”
Julian zou ook wel willen appen, maar
hĳ heeft nog geen mobiel. „Die mis ik
niet echt, maar het zou wel leuk zĳn
voor als je even niets te doen hebt.”
Notulen per post
Investeren in de mediabegeleiding van
je kind is het belangrĳkst, benadrukt
Wilma. „Toon belangstelling, maak tĳd
vrĳ en speel eens een spelletje mee.
Ouders moeten bĳblĳven in wat hun
kinderen doen. Met Bĳbelse normen
en waarden kun je sturen in die bezig-

heden. Pas kwamen de meiden met een
ﬁlmpje waarin werd gevloekt. Ze weten
uit onze gesprekken dat dit niet goed is.”
Ariaan, nadenkend: „Veel mensen
vinden de ontwikkelingen rond media
snel gaan, maar ze gaan, vooral in onze
eigen kring, zo langzaam. De school
van Diederick heeft e-mailadressen van
alle ouders, maar de notulen van ledenvergaderingen krĳgen we nog per post.
Dat vind ik onverantwoorde papierverspilling. Laten we in plaats daarvan
verantwoord gebruikmaken van de
mooie kanten van nieuwe media.”

boeken
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Sociale media voor kinderen
tekst Ad Verwijs

Soci@l kids, je
kind op social media, Marlies Slegers;
uitg. Scriptum,
Schiedam, 2012;
ISBN 97890 5594 877
2; 223 blz.; € 16,95.

”Soci@l kids” is geschreven
voor ouders die willen weten
wat hun kinderen in het
digitale leven, en vooral via
sociale media, uitvoeren,
daar met hen over in gesprek
willen zijn, maar er te wei
nig van afweten om dat goed
te kunnen doen.
Het boek doet heel con
crete handreikingen om het
gesprek met het kind aan
te gaan. De principiële kant
van socialemediagebruik
komt in het boek niet aan
bod, maar het zal voor de
meeste ouders niet zo moei
lijk zijn daar zelf invulling
aan te geven.
Het boek is uitgegeven in
2012. Hyves neemt daar
door nog een grote plaats in
het boek in. Tegenwoordig
bestaat Hyves niet meer als

sociaal medium. Zonder veel
moeite kan de lezer daar nu
Facebook voor invullen.
Achtereenvolgens komt
een aantal sociale media
aan de orde, zoals YouTube,
Twitter en chat. In duide
lijke taal wordt uitgelegd
wat die sociale media zijn,
hoe ze werken en ook hoe je
als ouder kunt meekijken.
De beschrijvingen zijn zeer
gedetailleerd. Veel opties en
mogelijkheden worden bij
elk onderdeel beschreven.
Jammer dat WhatsApp bij
de verschijning van het boek
nog niet zo in beeld was.
Dat medium is tegenwoor
dig heel erg populair, maar
komt in dit boek helaas niet
aan de orde.
Ook de negatieve kanten
van sociale media komen
aan bod, zoals cyberpesten,
verleiding door reclame,

straattaal en loverboys die
via deze media meisjes bena
deren. Ouders moeten hun
ogen daarvoor niet sluiten.
Zij kunnen juist een belang
rijke rol spelen in de bege
leiding van hun kinderen als
het gaat om deze thema’s.
Met hun levenservaring kun
nen ouders hun kinderen erg
van dienst zijn.
Het boek wil een reisgids
zijn voor ouders in een
wereld die kinderen allang
betreden. Of het daarin
geslaagd is? Voor ouders die
niets of weinig afweten van
sociale media is dit boek
zeker een aanrader.
Op de ouders die al wat
ingewijd zijn in de mate
rie zullen de uitgebreide
beschrijvingen al snel als te
gedetailleerd overkomen en
is de neiging groot snel door
te bladeren.

Echte vragen stellen
tekst Cora van den Heuvelde Groot

Focus! Over
sociale media als
de grote afleider,
Justine Pardoen;
uitg. SWP, Amsterdam, 2012; ISBN
97890 8850 386 3;
118 blz.; € 14,90.

Facebook, Twitter, Whats
App, Instagram – jongeren
hebben bijna overal een
account, de smartphone
is altijd bij de hand, geen
moment meer offline, geen
moment meer rust. Ouders
maken zich zorgen over
deze constante stroom van
informatie die op hun kin
deren af komt.
Pardoen pleit in haar boek
”Focus!” voor een „mind
ful” mediagebruik. Ofwel:
je aandacht houden bij dat
waarmee je bezig bent,
weten waarom je dat doet
en je niet laten sturen door
wat er op je beeldscherm
verschijnt.
Bij zulk mediagebruik,
waarin jezelf beheersen

een belangrijke rol speelt,
is het nodig dat je kunt
reflecteren. Nadenken
over jezelf om keuzes te
maken over hoe je je ge
draagt.
Dat is precies wat pubers
moeilijk vinden. Ouders
kunnen hen daarbij helpen,
niet door regels op te stel
len die gaan over beperkin
gen in gebruik, maar door
in gesprek te gaan.
Maar daar laat Pardoen
het niet bij. Als moeder
weet zij als geen ander hoe
moeilijk het is om zo’n ge
sprek met een puber te voe
ren. Dé methode, waarvan
Pardoen uit ervaring weet
dat die werkt, is het stellen
van échte vragen.
Zulke vragen voldoen aan
een aantal voorwaarden,
zoals: je kunt het antwoord

niet op internet vinden, het
is geen verwijt verpakt in de
vorm van een vraag, je kind
moet bij zichzelf te rade
gaan: wat denk, voel of vind
ik zelf ?
Pardoen schrijft niet al
leen dat we echte vragen
moeten stellen maar geeft
daarvan ook voorbeelden:
Hoeveel schermen heb je in
gebruik als je je huiswerk
maakt? Waarom zo veel?
En: Denk jij dat er mensen
bestaan die gewoon echt
niet anders kunnen dan om
de paar minuten op hun
mobiel kijken?
Voor elke ouder en onder
wijzer die op zoek is naar
praktische adviezen over
hoe je met jongeren kunt
spreken over bewust media
gebruik is ”Focus!” een
aanrader.
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Mediaopvoeding in
de kerkelijke gemeente
tekst Gijsbert Bouw
beeld Fotolia, RD

Heeft de kerkelijke gemeente een rol in de mediaopvoeding? Kan een ambtsdrager of jv-leider om nieuwe media heen als hij actief is in het jeugdwerk?
Is twitteren tijdens de kerkdienst een goed idee om anderen te bereiken met
het Evangelie? Vijf vertegenwoordigers van vijf kerkelijke jongerenorganisaties
reageren op zes stellingen over de rol van nieuwe media in de kerkelijke gemeente.

De kerkelijke gemeente heeft niets
te zeggen over mediaopvoeding door
ouders.
Ds. D. Breure, Platform Hervormd
Jeugdwerk (HJW): „De kerkelijke gemeente heeft niet alles te zeggen over
mediaopvoeding door de ouders, maar
wel degelijk heel wat. Ouders hebben
een eigen verantwoordelijkheid, maar
de kerkelijke gemeente heeft zeker de
roeping om richtlijnen te geven, op
gevaren te wijzen en bepaalde grenzen
aan te geven.”
Sjaak Jacobse, Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG): „Allereerst
hebben ouders de taak om kinderen
op te voeden voor alle facetten van het
leven. Daar hoort dus ook mediaopvoeding bij. Daarin is de gemeente zeker
niet de bepalende factor. Aan de andere
kant: als je belijdt dat de gemeente een
lichaam is met de zorg voor alle leden,
dan is opvoeden ook een gezamenlijke
taak.”
Marieke de Vries, Landelijk Contact
Jeugdwerk (LCJ) binnen de Christelijke
Gereformeerde Kerken: „Als kinderen
van de gemeente gedoopt worden, beloven ouders ten overstaan van de hele
gemeente hun kinderen voor God te
willen opvoeden. In de vragen van het
doopsformulier gaat het om de ”leer
van de zaligheid”, maar die hangt niet
los boven het leven van 2014 waarin
zowel ouders als jongeren volop met
media te maken hebben. Juist in de
kerkelijke gemeente moeten ouders
leiding ontvangen hoe hun kinderen
mediawijsheid te leren.”
De kerkelijke gemeente is zelf een
belangrijke mediaopvoeder.
Steven Middelkoop, Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO): „Als
HHJO ontwikkelden we een opvoedingsbundel voor ouderkringen, waarbij ouders in kleine groepen spreken over de
opvoedingspraktijk. Hierbij is mediaopvoeding een van de onderwerpen. De
ervaring leert dat het voor ouders leerzaam is om van gedachten te wisselen
over huisregels en mediabegrenzing.

Soms kunnen simpele dingen behulpzaam zijn, zoals de regel om mobieltjes
’s avonds voor het slapengaan in te leveren. Hoewel het gebruik van nieuwe
media in het gezin voor veel ouders een
worsteling is, vormt dit niet de kern
van de christelijke opvoeding. Opvoeden is allereerst je kinderen Bijbels
leren denken. Gewetensvorming, op
hartniveau. Regels en grenzen kunnen
nooit het gesprek over de kernen van
ons belijden vervangen. Kinderen moeten ervaren dat grenzen voortkomen
uit een overtuiging van binnenuit. Laat
het dienen van de Heere leidend zijn bij
mediaopvoeding. Niet de angst voor het

„Jongeren zijn
wel netwerkers,
toch waarderen
ze niet-digitale
belangstelling”
ongrijpbare van media, maar het besef
dat we leven voor Gods aangezicht.”
Roel Boogaard, Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB): „Die rol zie
ik niet zo scherp. Ik zie wel een verantwoordelijkheid van de kerk bij het
toerusten en opscherpen van ouders
in hun taak als opvoeder. Als HGJB
geven we tijdens avonden over geloofsopvoeding aan ouders altijd mee dat
ze betrokken moeten zijn op de leefwereld van hun kinderen, dus ook op
het gebied van media.”
De Vries (LCJ): „Dat klopt. De vraag is
alleen: hoe? Binnen een kerkelijke gemeente kan op een actieve en positieve
manier aan mediaopvoeding worden
gedaan, bijvoorbeeld als de kerkenraad
jongeren en ouderen toerust in hoe
je op een waardevolle, verantwoorde
manier met media kunt omgaan. Of
als gemeenteleden open met elkaar
spreken over hoe je omgaat met media

binnen het gezin, en waarom. De kerkelijke gemeente kan echter ook passief
opvoeden. Als er binnen en door de
gemeente geen leidinggegeven wordt,
dwingt ze haar leden zelf op zoek te
gaan naar antwoorden. Dan laat ze een
mooie kans liggen.”
Als je met het jeugdwerk jongeren wil
bereiken kun je niet om nieuwe media
heen.
Ds. Breure (HJW): „Dat je er niet omheen kunt is te zwart-wit gesteld, maar
het is wel makkelijk om er gebruik van
te maken. Het maakt voor jongeren de
drempel om te reageren lager. Daar is
niets mis mee, al kan dit het persoonlijk gesprek nooit helemaal vervangen.”
Middelkoop (HHJO): „Zoals we de
boekdrukkunst hebben ingezet om
de Bijbelse boodschap te verspreiden,
mogen we in de komende decennia
digitale middelen inzetten. Daarbij
moeten we zin van onzin zien te
onderscheiden, maar tegelijkertijd in
mogelijkheden denken. Sociale media
bieden mogelijkheden om boodschappen binnen korte tijd breed te verspreiden. Daar kan het kerkelijk jeugdwerk
gebruik van maken.”
Jacobse (JBGG): „Eens. Voor een groot
deel van de jongeren zijn nieuwe media
een verlengstuk van hun persoonlijkheid. Wie nieuwe media buitensluit,
zet zichzelf op afstand. Aan de andere
kant: zitten jongeren er altijd op te
wachten dat hun jv-leider of een ambtsdrager reageert op hun statusupdates?
Jongeren mogen dan wel steeds meer
netwerkers zijn, toch waarderen ze
niet-digitale belangstelling nog altijd
het meest.”
De kerk is vanouds sterk gericht op
het woord, maar kan met het oog op
jongeren beter meer gebruikmaken
van beeldmateriaal.
Boogaard (HGJB): „Ik zou graag een
spade dieper insteken: het Evangelie gaat over ons totale mens-zijn.
De Heere Jezus wil Koning zijn over
hart, hoofd en handen. Hij sprak die
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Ds. D. Breure.

Sjaak Jacobse.

aan door verhalen te vertellen en Hij
gebruikte beelden om iets helder te maken. Daarnaast gaf Hij ons belangrijk
beeldmateriaal mee met de instelling
van de sacramenten.”
Ds. Breure (HJW): „Dit ”vanouds”
heeft heel fundamentele wortels. De
Bijbel leert dat het geloof uit het gehoor is en dat de Heere werkt door de
dwaasheid der prediking. Zolang beeldmateriaal puur ondersteunend blijft
kan er gebruik van worden gemaakt.
Maar de spits moet blijven liggen in het
doorgeven van het Woord en het overdragen van de gezonde leer. Beeldmateriaal appelleert vaak aan het gevoel en
geeft minder onderwijs, terwijl het gaat
om de inhoud van de leer. Wat houden kernbegrippen zoals verzoening,
bekering, geloof, heiliging, verkiezing
in? Dat blijft een kwestie van het laten
spreken van het Woord.”
Middelkoop (HHJO): „Het geloof is
door het Woord. Beeldmateriaal kan
van nut zijn, omdat jongeren dan beter
onthouden wat er wordt gezegd. Tegelijkertijd heb ik nooit antwoord van de
Heere gekregen door een plaatje, maar
wel door het lezen van Zijn Woord
of door het luisteren naar een preek.
Waar het Woord opengaat, daar werkt
de Heilige Geest. Dit betekent dat
beeld niet meer dan een hulpmiddel is.
Wezenlijk is de verkondiging van het
Evangelie, door mensen van vlees en
bloed, als een levend getuigenis.”
Het kost jongeren moeite zich te
concentreren tijdens een kerkdienst/
catechisatieles en predikanten/catecheten moeten daar meer rekening
mee houden.
Jacobse (JBGG): „Het is aantrekkelijk om
deze stelling met ”eens” te beantwoor-
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den. Wie om zich heen kijkt, merkt
dat jongeren én volwassenen minder
geconcentreerd kunnen luisteren, en lezen en informatie kunnen opnemen. In
die zin kan het zinvol zijn om prikkels
weg te nemen, meer te doseren en of
werkvormen te gebruiken. Toch hoop
ik vooral dat de wal het schip zal keren.
Juist deze tijd vraagt erom dat we ons
weer oefenen in luisteren, concentreren en doordenken.”
De Vries (LCJ): „Hiermee wordt de
verantwoordelijkheid meteen bij de
ambtsdrager gelegd. Een stap daarvoor
ligt bij jongeren zelf: hoe voorkom je
dat je met een stuiterend hoofd de kerk
of het catechisatielokaal binnenkomt?
Als je 1000 WhatsApp-berichten op een
middag binnenkrijgt, is het misschien
niet zo’n gek idee om die telefoon eens
even uit te zetten. Dat neem niet weg
dat een predikant/catecheet de verantwoordelijkheid heeft om geen barrières
op te werpen. Dat kan op een eenvoudige manier door bijvoorbeeld een
duidelijke structuur in zijn preek of les,
beeldend en helder taalgebruik en een
boodschap die niet blijft zweven boven
het leven van jongeren maar concreet
ingaat op hun vragen.”
Middelkoop (HHJO): „Ik spreek
wekelijks voor groepen jongeren en
ouderen. Daarbij valt mij op dat beide
doelgroepen te boeien zijn, wanneer je
dicht bij hun hart komt. Zelfs als die
boodschap haaks staat op de tijdgeest.
Spreken voor publiek betekent dat je
afstemt op de doelgroep. Maak hartelijk
contact vanachter de katheder, dan zijn
jongeren en ouderen bereid om in je
verhaal mee te gaan. De luisterhouding
van je publiek is de graadmeter voor de
mate waarin je in staat bent contact te
krijgen.”
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Roel Boogaard.

Twitteren tijdens een kerkdienst is
een mooie vorm om anderen te laten
delen in wat je hoort.
Boogaard (HGJB): „Als ik hoor dat
jongeren dat doen dan merk ik bij
mijzelf een bepaalde huiver, maar volgens mij heeft die primair te maken
met onbekendheid en onwil van mij
om me erin te verdiepen. Tegelijkertijd zijn sociale media voor jongeren
onderdeel van hun leefwereld. Ik ken
initiatieven waarin jongeren door hun
predikant juist worden uitgedaagd om
via Twitter en Facebook op de preek
te reageren. Ik vind het heerlijk en
ook nog een keer heel gereformeerd
om in de kerkdienst allereerst een
boodschap te mogen ontvangen, en
hiervoor is het voor mij belangrijk om
tijdens de kerkdienst even geen prikkels van buiten te krijgen. Ik zou zeggen: het uitdelen van die boodschap
vindt vervolgens de rest van de week
plaats en die is ook nog eens lastig in
140 tekens te vangen.”
Ds. Breure (HJW): „Als je geen mobiel
bij je hebt in de kerkdienst is dit al niet
mogelijk. Doe het maar na de dienst of
na de zondag. En laat dan maar zo veel
mogelijk anderen delen in wat de Heere
te zeggen had.”
Jacobse (JBGG): „Als je een kerkdienst
vooral ziet als een bijeenkomst waarin
je samenkomt om te luisteren naar
Gods Woord en samen met de gemeente te bidden en te zingen, dan past daar
geen Twitterevent in. Tijdens de kerkdienst is mijn mening over wat ik hoor
of meemaak niet relevant, ook niet
voor anderen. Dan word je voor Gods
aangezicht geplaatst en gaat het tussen
de Heere en mij persoonlijk. Ik vraag
me af of je dan direct behoefte hebt om
dat wereldkundig te maken.”

Wees wijs met media
tekst Melinda Jansen-Gijsbertse
beeld RD

Hoe kunnen we nieuwe media
verantwoord inzetten in het
onderwijs? Welke vormen van
mediaopvoeding zijn er en tot
welk mediagedrag leiden die
bij jongeren? Welke invloed
hebben nieuwe media op
de rol en positie van gezagsdragers: leraren, opvoeders,
ouders en ambtsdragers?

E

r zijn tal van vragen rond
het thema ”nieuwe media
in vorming en onderwijs”.
Vragen die vaak niet makkelijk te beantwoorden zijn. Het lectoraat
nieuwe media in vorming en onderwijs
zal proberen antwoorden te vinden en
wil een bijdrage leveren aan het verantwoord en verstandig omgaan met
nieuwe media. De aandacht richt zich
op drie terreinen: leraarschap, vorming
en leiderschap. Centrale vraag daarbij is
steeds: Wat is een verantwoorde plaats

voor nieuwe media?
Het lectoraat heeft voor de drie terreinen waarmee het zich bezighoudt
verschillende opdrachten:
Leraarschap: inzicht krijgen in de
invloed van nieuwe media op het onderwijsleerproces: op de didactiek, op
de over te dragen stof, op de leerling
en op de leraar en op hun pedagogische relatie.
Vorming: handvatten bieden aan onderwijsgevenden, opvoeders, ambtsdragers en ouders voor goede keuzes
op het vlak van mediaopvoeding.
Leiderschap: inzicht krijgen in factoren die bepalend zijn voor de positie
van gezagsdragers in het nieuwe
medialandschap.
Het lectoraat richt zich op leraren in
primair, speciaal en voortgezet onderwijs, maar ook op hulpverleners in
de zorg, ambtsdragers en kerkelijke
(jeugd)werkers. Ook heeft het lectoraat
ouders en jongeren op het oog.
Onderzoek
Het lectoraat verzette inmiddels veel
werk. Zo is er onderzoek gedaan onder
zo’n 3800 met name reformatorische
jongeren naar hun mediagebruik en

-gedrag. Gekoppeld aan deze analyse
doet het lectoraat onderzoek naar
mediaopvoedstijlen. Ook begon het
lectoraat een motivatietraject op het
Van Lodenstein College in Kesteren
onder leerlingen uit vmbo 1 en 4, dat
ertoe moet leiden dat ze leren studeren
zonder te veel afgeleid te worden door
sociale media en zo betere schoolresultaten halen. Verder wordt erover nagedacht hoe lesmateriaal het best digitaal
kan worden aangeboden.
Kenniskring
Aan het lectoraat is behalve de lector
een kenniskring verbonden, bestaande
uit personen met verschillen expertises
die praktijkgericht onderzoek doen. De
kenniskringleden komen uit verschillende organisaties: Driestar Educatief,
Erdee Media Groep, Hoornbeeck College en Calvijn College.
Informatie
Wilt u op de hoogte blijven van het
werk van het lectoraat? Bezoek www.
weeswijsmetmedia.nl, volg de lector op
Twitter, www.twitter.com/sdbruijn, of
like de Facebookpagina van het lectoraat, www.facebook.com/lectoraat.

