digitaal
in balans

1

Beste leerkracht
Vandaag de dag zijn digitale media niet meer weg te denken
uit het leven van jongeren. Je ziet het overal: op het openbaar
vervoer, thuis en op school. We kunnen moeilijk een dag zonder
ons geliefde scherm. In een mum van tijd zit je langer dan gepland
eindeloos te scrollen of je favoriete spel te spelen. Velen zien dit
als iets ontspannends en liggen daarom ook niet meteen wakker
van hun digitale-mediagebruik. Toch is het goed om stil te
staan bij de mogelijke invloed van digitale media op je leven.
Een goede digitale balans is belangrijk!
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Je klas is de ideale plaats om jongeren bewust te maken van hun
smartphonegebruik. Deze Mediawegwijzer dient als leidraad op
weg naar een betere digitale balans. Er wordt niet alleen duidelijk
gemaakt wat nu juist deze digitale balans is en hoe het komt dat we
zo afhankelijk van ons scherm zijn , maar er worden ook handige tips
en tricks gegeven waarmee je met de leerlingen aan de slag kan.

Balanceren kan je leren ! #digitalebalans

Veel leesplezier!
Mediawijs, Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid
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Wist je dat ...
dit niet de enige
mediawegwijzer is?
Neem zeker ook een kijkje
in onze mediawegwijzers over
beeldgeletterdheid, cyberpesten,
gamen, sexting, reclame, sociale
media, privacy, nieuws en data.
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Evolutie van de digitale balans

“Als ik mijn smartphone thuis eens vergeet, voel ik
mij heel de dag verloren.” — SEPPE, 17 J

“Bij ons is het schermtijd vanaf het avondeten
tot ze naar boven gaan voor tanden te poetsen”
— CINDY, MAMA VAN LILLY (2J) EN NINO (6J)
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Digitale media hebben veel positieve kanten: je kan
je informeren, interageren, amuseren en creëren.
Maar trop is trop en te veel is te veel. In deze
mediawegwijzer gaan we dan ook op zoek naar
een evenwichtig en gebalanceerd mediagebruik.
We focussen ons daarbij op de smartphone, omdat
deze in de voorbije jaren een immense opmars
heeft gemaakt en het digitaal leven van kinderen,
jongeren én volwassenen diepgaand beïnvloedde.
“Ja, eigenlijk is dat wel erg he, want vroeger kon
je zonder gsm … Ik ben opgegroeid in een tijdperk
dat er geen gsm bestond en nu kan je eigenlijk
niet meer zonder.” — BART, 55 J
Bizar toch? 25 jaar geleden werd je vreemd
bekeken als je een gsm had, maar nu ben je een rare
vogel wanneer je er geen hebt. Benieuwd hoe men
er in 1999 over dacht? Toon dit filmpje in de klas
en praat erover: https://tinyurl.com/y5q57cvr
“Of ik mijn smartphone altijd bij heb? Iedereen
toch, omdat de maatschappij nu zo is. Vroeger
stuurden we brieven nu sturen we een sms.” —
CAROLINE, 49 J

Vroeger hadden mensen niet continu de behoefte
om bereikbaar te zijn. De telefoon stond thuis en
mensen zouden wel terugbellen als ze je écht
nodig hadden. Deze normen en waarden zijn op

korte tijd veranderd door de komst van de gsm.
Met een sms’je of chatbericht word je uitgenodigd
voor een feestje diezelfde avond. Wie geen
smartphone heeft, is er niet bij. Bereikbaar zijn is
daarom een must geworden! Ouders verwachten
vaak van hun kinderen dat ze bereikbaar zijn of
hen up-to-date houden over hun plannen. De
tijd doden deed je vroeger misschien door te
bikkelen, daarna werd er lustig snake gespeeld
en ondertussen kan je jezelf bezighouden met de
candy crush saga.
Fenomenen zoals #Fomo* en #Phubbing** komen
steeds vaker voor. Maar evengoed maakt #Jomo
zijn opmars! The Joy of missing out is de tegenhanger van Fear of missing out en toont dat de
balans overal in vervlochten zit.

* FOMO = oftewel Fear Of Missing Out betekent
dat mensen de angst hebben om iets te missen.
Dit gevoel kan versterkt worden wanneer ze
daarbovenop online nog eens foto’s of filmpjes
van de sociale gebeurtenis zien.
** PHUBBING = een samentrekking van de
woorden Phone en Snubbing en staat voor het
negeren van anderen doordat mensen op hun
telefoon bezig zijn.

Doordat continu bereikbaar zijn de nieuwe
norm is, voelen zowel jongeren als volwassenen
zich wel eens verloren wanneer ze hun telefoon
niet bijhebben. Niet alleen het gevoel van
onbereikbaar zijn kan voor stress zorgen, maar
mensen geven ook vaak aan dat ze het vervelend
vinden wanneer ze niks kunnen opzoeken of
aan anderen laten weten. Vroeger werd er
gewoon afgesproken op een specifiek tijdstip en
specifieke plaats, maar nu is alles veel flexibeler.
“Ja, mijn smartphone is deel van wie ik ben, hij
plakt aan mij, het is bijna een vijfde ledemaat
geworden.” — AXELLE, 14 J
Vooral voor jongeren zijn digitale media erg
belangrijk. Zij zijn een generatie die opgegroeid
zijn met internet en worden al snel de digital
natives van de samenleving genoemd. Hun gsm
vormt als het ware een verlengstuk van henzelf en
is niet meer uit hun dagelijks leven weg te denken.
Ook kinderen worden van tijd tot tijd naar een
scherm gezogen. Dit is op zich geen probleem
en het is ook niet de bedoeling om ineens alle
digitale media overboord te gooien. Want lang
niet alle jongeren zijn aan hun toestel verknocht.
Benieuwd naar het digitale mediaprofiel van
jouw leerlingen? Bekijk dan eens het rapport
van Apestaartjaren 2018 en bespreek met hen
tot welk profiel zij behoren. Er zijn profielen op
maat van kinderen en ook op maat van jongeren.
“Ze zijn altijd boos, he. Het is nooit genoeg.
Moesten we geen afspraken hebben, zouden ze
er constant op zitten!” — PETRA, MAMA VAN

De doorbraak van de smartphone
Steeds vaker valt op dat de gsm niet meer van
nu is en voor de smartphone plaatsmaakt. Uit
het onderzoeksrapport van Apestaartjaren*
blijkt namelijk dat 95% van de jongeren (12-18
jaar) al over een eigen smartphone beschikt. De
smartphone is een manusje-van-alles en kan voor
allerlei dingen gebruikt worden, daarom nemen
zowel jongeren als volwassenen hem overal mee
naartoe. Zeker met de opkomst van mobiele data
kende de smartphone een groei. Hierdoor kan je
tegenwoordig overal je smartphone gebruiken:
even iets opzoeken, sociale media checken, een
spelletje spelen... Doordat de smartphone voor
duizend en één dingen kan gebruikt worden
en steeds bij de hand is, merken mensen dan
ook dat ze steeds moeilijker zonder kunnen.
Dit brengt hun digitale balans uit evenwicht.

VERSCHIL tussen gsm en smartphone.
GSM = mobiel toestel waarmee je kan bellen en
sms’en. Soms heeft een gsm ook een camera,
maar de kwaliteit is meestal niet zo goed.
Smartphone = mobiel toestel waarmee je niet
enkel kan bellen en sms’en, maar ook toegang
tot het internet hebt. Je kan apps downloaden
en op het internet surfen. De camera van een
smartphone is meestal ook veel beter dan die
van een gsm.

ERNEST (3J), NOAH (7J), EMIEL (9J) EN LEON (12J)
* APESTAARTJAREN 7: kwantitatief onderzoek (2018) een tweejaarlijkse vragenlijst afgenomen bij 2681 jongeren (Mediaraven, Mediawijs en IMEC-MICT-UGent) Lees meer op www.apestaartjaren.be
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De smartphone is van alle leeftijden
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De overgang naar het secundair onderwijs
gaat voor veel tieners met het krijgen van een
smartphone gepaard. De smartphone wordt op
een steeds jongere leeftijd gebruikt. 53%* van
de 9- tot 12-jarigen bezat in 2018 al een smartphone. Kinderen krijgen een hightech toestel met
duizend en een mogelijkheden, maar hoe moeten
ze hier nu mee omgaan? Leerkracht Tom Peeters
ontwikkelde een minilessenreeks rondom ‘Veilig
leren internetten’ omdat hij het belangrijk vindt
om dit aan zijn leerlingen van het lager onderwijs
mee te geven.
Tom Peeters: Mijn motivatie is vrij simpel: ik zie
in de lagere school heel veel leerlingen die een
smartphone, gsm, tablet en dergelijke krijgen
van hun ouders zonder te weten wat het allemaal
inhoudt. Ouders staan daar ook niet altijd bij stil
omdat ze zelf niet zijn opgegroeid met die dingen.
Meestal zijn het zelfs de kinderen die hun ouders
dingen bijbrengen en de problemen waarmee
kinderen te maken krijgen, zijn meestal niet
bekend of duidelijk voor de ouders. De kinderen
worden hierin niet altijd begeleid, waardoor
de problemen enkel groter kunnen worden.

ENKELE TIPS van Tom aan zijn leerlingen:
# Laat (aan je ouders) weten welke apps
je installeert en waarvoor je ze gebruikt.
# Zoek de mogelijkheden om problemen aan
te kaarten: hoe blokkeer ik een nummer?
Hoe maak ik een screenshot? Hoe verwijder
ik me uit een WhatsApp-groep? ...
# Bespreek problemen met ouders of
leerkrachten. Hierbij is de rol van de
volwassene zeer belangrijk: hij/zij mag
niet (ver-)oordelen. Tracht samen naar
oplossingen te zoeken. Maak de dingen
bespreekbaar.
# Leg een tijdsperiode vast wanneer de
smartphone niet gebruikt mag worden.
(bijvoorbeeld: niet tijdens het eten,
niet tussen 20u en 7u, ...)
Neem ook eens een kijkje op www.medianest.be,
daar vind je onder andere een smartphone contract
en het “screentje dealtje”-spel om zo afspraken
over schermgebruik te maken.

*APESTAARTJAREN 7: kwantitatief onderzoek (2018) een tweejaarlijkse
vragenlijst afgenomen bij 2681 jongeren (Mediaraven, Mediawijs en
IMEC-MICT-UGent) Lees meer op www.apestaartjaren.be
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Wat met verslaving ?

Wist je dat ...

JONG GELEERD IS OUD GEDAAN - KINDEREN (0-6 JAAR)
2,6 jaar de leeftijd is waarop kinderen gemiddeld genomen voor het eerst
in contact komen met de smartphone, tablet en interactieve media?
YouTube door 70% van de 6-jarigen gebruikt wordt?
SPELENDE KINDEREN = BLIJE KINDEREN (6-12 JAAR)
87% blij is wanneer ze gebruik maken van hun computer, smartphone of tablet?
51% soms boos is als ze moeten stoppen, maar 34% ook wel eens blij is om te stoppen?
OP AUTOMATISCHE PILOOT - JONGEREN
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het voor 70% een automatisme is geworden om de smartphone te gebruiken?
20% zich echt onrustig voelt als ze de activiteiten van hun vrienden niet kunnen volgen?
79% zich eraan stoort wanneer mensen op hun smartphone zitten tijdens een gesprek
(Phubbing, 16-24 jaar)?

Leerkrachten zeggen wel eens dat leerlingen
onrustig zijn wanneer ze gescheiden worden
van hun geliefde scherm, het woord “verslaving”
wordt al snel in de mond genomen. Verslaafd zijn
betekent dat je hele leven in teken staat van deze
verslaving. Je bent de controle over je gebruik
kwijt en wil wel stoppen maar kan dit niet (niet
voldoende eten, slaapproblemen, niet afspreken
met vrienden, ...). Een gevoel van onrust is
natuurlijk ook belangrijk om aan te pakken. Dit
kan in dialoog en met de nodige nuance. Het
doel is immers een evenwicht te vinden tussen
de positieve betekenis van een smartphone in
iemands leven en de mogelijke nadelen van een
té uitgebreid gebruik.

DE GEMIDDELDE SMARTPHONEGEBRUIKER

Smartphones

47 % bewust de smartphone wegsteekt tijdens een gesprek,
vergadering of les om niet afgeleid te worden?
43% schermtijd gebruikt om inzicht te krijgen in hun smartphonegebruik?

Een meta-studie naar het smartphonegebruik van
jongeren wijst erop dat 23% van de jongeren zelf
aangeeft verslaafd te zijn aan hun toestel.
Wil je met je klas aan de slag rond hun digitale
balans, neem dan zeker een kijkje in het
Inspiratiepakket: Kop Op zoek de digitale balans
van Cultuurconnect, Mediawijs en Linc.

Games
BRON :
Apestaartjaren 7, kwantitatief onderzoek (2018) een tweejaarlijkse vragenlijst afgenomen bij 2681 jongeren
(Mediaraven, Mediawijs en IMEC-MICT-UGent) Lees meer op www.apestaartjaren.be
Geestelijk gezond Vlaanderen. Verslaving, wat is het. Geraadpleegd op www.geestelijkgezondvlaanderen.be/verslaving
IMEC Digimeter, Vanhaelewyn, B., & De Marez, L. (2018). onderzoek naar digitale mediatrends in Vlaanderen
afgenomen bij 4547 respondenten
Mediawijs (2019). MediaNest Cijfers 2019: Onderzoek in Vlaanderen naar het mediagebruik en de mediawijsheid van
0 tot 7 jarigen en hun ouders. Geraadpleegd van https://assets.medianest.be/2019-10/MediaNestcijfers2019.pdf

Wil je met je klas verder werken rond dit thema,
neem dan een kijkje bij de lespakketten van het
Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere
Drugs. Voor de lagere school werkten ze het
educatief pakket “Vlucht naar avatar” uit en in
het secundair onderwijs kan je aan de slag met
“PLAY” dit vertrekt vanuit een positieve insteek
om jongeren inzicht te geven in hun eigen
gamegedrag en dat van hun leeftijdsgenoten.

Gokken in games
Sommige game elementen zoals loot boxen en skin
gambling zou je kunnen zien als online gokken.
Skin gamblinghoudt in dat je op een gokwebsite
meedoet aan een gokspel om een nieuwe skin te
winnen. Deze skin kan je dan gebruiken om je
avatar te pimpen. Loot boxen bevatten items die
de gamer kan gebruiken in zijn spel, zoals een
nieuwe outfit (skin) of wapen. Je koopt ze zonder te
weten wat er in zit, vergelijk het met een kraslotje.
Het is daarom belangrijk dat je weet waar je
leerlingen mee bezig zijn en hierover het gesprek
aangaat. Games die lootboxes bevatten, mogen
in België niet verkocht/aangeboden worden.
Een onderzoek van de kansspelcommissie
heeft uitgewezen dat loot boxen gokken zijn.

Onderzoek toont aan dat 10% van de Vlaamse
scholieren van het secundair onderwijs problematisch gamen. Er wordt vooral gegamed op de
computer (31%), smartphone (30%) of tablet (22%).

Wil je met je leerlingen aan de slag gaan rond
dit thema, het Vlaams expertisecentrum Alcohol
en andere drugs heeft een lessenpakket rond het
thema gokken “You bet”. Het pakket richt zich op
jongeren van 16 tot 18 jaar.

BRON : De Donder, E. (2016). Factsheet gamen. Brussel: VAD / Parent
zone, Gaming or Gambling: FAQ. / Sohn, S., Rees, P., Wildridge, B. et
al. Prevalence of problematic smartphone usage and associated mental health outcomes amongst children and young people: a systematic

review, meta-analysis and GRADE of the evidence. BMC Psychiatry 19,
356 (2019) doi:10.1186/s12888-019-2350-x / Kansspelcommissie,
2019. Belgische Kansspelcommissie oordeelt na analyse: “Betalende
loot boxen zijn kansspelen”.
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Jongeren + smartphone = dikke liefde
Je smartphone enkele uren aan de kant leggen,
het is niet voor iedereen even eenvoudig. Maar hoe
komt dat nu?
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“Vandaag de dag geven mensen al snel
zichzelf de schuld wanneer ze niet zonder hun
smartphone kunnen, maar is het wel hun schuld?
Apparaten en apps worden vaak zo ontwikkeld
door de makers, dat we er afhankelijk van
worden. Maar hoe houden de bedrijven onze
aandacht vast? Hoe zorgen ze ervoor dat we
voortdurend naar onze smartphone grijpen
en langer dan gepland met ons scherm bezig
zijn? Ze gebruiken een aantal mechanismen
die inspelen op onze psychologische zwakheden
waardoor onze aandacht bij het scherm blijft.”
— TIM VERHEYDEN, JOURNALIST VAN DE VRT

Enkele voorbeelden

Notificaties

We worden overspoeld door rode bolletjes die
aangeven dat er iemand op een foto heeft
gereageerd of een berichtje gestuurd. Dit maakt
ons nieuwsgierig: we willen graag weten wie wat
gezegd heeft. Daarnaast is het niet toevallig dat
de bolletjes rood zijn. Deze kleur triggert iets in
onze hersenen. Wanneer we veel rode bolletjes
zien, levert dit stress op die we willen wegwerken.
De melding openen brengt dan soelaas!

Eindeloos scrollen

Sommige mensen kunnen zich erin herkennen,
even iets opzoeken op Facebook en voor je het
weet ben je 20 minuten op de homepagina aan
het scrollen. Dit is niet toevallig. Vroeger stopte

de homepagina op een bepaald punt, maar nu
kunnen we eindeloos doorscrollen om te kijken
of we eventueel nog iets interessants zouden
tegenkomen. We jagen als het ware naar informatie!

Blauwe vinkjes

Wanneer mensen je bericht op Whatsapp gelezen
hebben, verschijnen er blauwe vinkjes. Aan de
ene kant hebben we hierdoor de drang om zo
snel mogelijk te antwoorden, aan de andere kant
verwachten we ook dat andere mensen zo snel
mogelijk op ons bericht reageren. Je kan dit echter
voorkomen door de vinkjes uit te schakelen!

Autoplay

Wanneer je door je tijdlijn op Facebook of
Instagram scrollt, is het niet meer verrassend
dat filmpjes op je homepagina vanzelf beginnen
te spelen. Ook dit is een techniek om je aandacht
vast te houden. Vroeger moest je zelf op play
duwen, maar nu gebeurt dit automatisch en voor
je het weet ben je al naar het vijfde kattenfilmpje
aan het kijken.

Je vriend is aan het typen…

De standaardzin die verschijnt wanneer je een
online conversatie start met een vriend. Normaal
gezien zou je een berichtje sturen en dan je
smartphone wegleggen, maar omdat je kan zien
dat de andere bezig is met terug te typen, blijf je
toch langer aan je scherm plakken.

Stories

Foto’s of filmpjes die slechts 24 uur te zien zijn,
zorgen ervoor dat je geneigd bent om hier dagelijks
naar te kijken want anders mis je ze gewoon!

Invloed op ons brein

Een balans vinden...Ga de uitdaging aan!

Hét psychologisch aspect waarop deze technieken inspelen is: bevestiging. Als je een foto
op Instagram of Facebook post, wil je die met je
vrienden of zelfs de wereld delen. Tegelijkertijd
hoop je dat deze foto (veel) positieve reacties
zal krijgen. Dit is de bevestiging waarnaar we
bewust of onbewust op zoek gaan. In het echte
leven zoeken we deze bevestiging ook, namelijk
in de vorm van complimentjes. Likes, hartjes of
positieve reacties bezorgen ons een goed gevoel.
We willen dus graag weten of we nog geliefd zijn
en daarvoor checken we maar al te graag een
paar keer per dag hoeveel “online complimentjes”
we gekregen hebben.

Het is natuurlijk makkelijk om de schuld enkel op
appontwikkelaars te steken. Veel hebben we echter
zelf in de hand. We kiezen er namelijk voor om
notificaties al dan niet in te schakelen. Natuurlijk
vraagt het wel wat digitale kennis en tijd om jouw
smartphonegedrag aan te passen. Er is geen one
size fits all wanneer het op het vinden van een
goede digitale balans aankomt! Sta daarom met
jouw leerlingen eens stil bij hun mediagebruik.
Voelen zij zich in balans? We geven enkele tips om
het evenwicht tussen online en offline te vinden.

Treintjes maken op onze smartphone
Tegenwoordig beseffen mensen steeds meer dat
hun smartphone bewust of zelfs onbewust veel
aandacht opeist. Professor Lieven De Marez
(imec-mict-UGent) heeft het over treintjes die
we op onze gsm maken. Een “treintje” is een
reeks van applicaties die we onbewust na elkaar
openen, zonder dat daar eigenlijk een aanleiding
voor is. Het begint bijvoorbeeld met een nieuw
berichtje op WhatsApp. Dat is de locomotief.
Terwijl we wachten op een antwoord dwalen we
even af naar Instagram of Facebook, wagonnetjes
die we aan de locomotief haken. Hierna checken
we onze mailbox en lezen we eventueel nog even
wat nieuwsberichten om daarna terug WhatsApp
te openen. Voor we het goed en wel beseffen zitten
we langer op onze smartphone dan gedacht!
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”
B a r t Va n h a e l e wy n — me d i a on d e r zoeker bij im ec-m ict-UGent

digitaal
in balans
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“
Er is een belangrijk onderscheid tussen
je smartphonegebruik en het gevoel dat je
daarbij hebt. Het is niet omdat je vaak met
je smartphone in de weer bent, dat dat per
definitie een probleem vormt. Pas wanneer jij
of anderen zich er ongemakkelijk bij voelen,
moet je stappen ondernemen.
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•
•
•
•

hang deze affiche op

Ban de smartphone uit je slaapkamer
Demp je meldingen
Vermijd schermen voor het slapen
Begin je ochtend offline

Gooi je meest tijdverslindende apps eraf
Verban afleiders van je beginscherm
Zet je automatische login uit
Stel tijdslimieten in voor apps

Kies welke meldingen je ontvangt
Stop de blauwe vinkjes (leesbewijzen)
Schakel mailmeldingen uit
Zet je meldingen tijdelijk uit

#3 Meldingen in toom houden

•
•
•
•

#2 ‘Smart’ omgaan met apps

•
•
•
•

#1 Niet slapen met je smartphone
Doe aan ‘phone stacking’
Wijs ‘phubbers’ op hun gedrag
Geef je vrienden voorrang
Ban de smartphone van tafel

Weersta de verleiding
Draag een horloge
Kijk eens om je heen!
Geef je smartphone een vaste plek

Zet de smartphone samen buitenspel
Plan schermvrije tijd in
Ga eens op pad zonder je smartphone
Avondje uit? Kies een smartphonebob!

Om te weten welke uitdaging het best bij
jou en je leerlingen past kan je de test
doen op www.kopop.be.

Welke uitdaging ga jij aan?

•
•
•
•

#6 Bewust een tijdje offline

•
•
•
•

#5 Tijd doden zonder smartphone

•
•
•
•

#4 Gedaan met Phubbing

6 uitdagingen

Een gezonde relatie met je smartphone ?

digitaal
in balans
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“
De MobileDNA lessen waren een succes.
De grootste doelstellingen waren om onze
leerlingen bewust te maken van de hoeveelheid
tijd die ze spenderen op hun GSM en hen zelf te
laten nadenken wat zij aanvaardbaar vinden.
Ten tweede werkten we aan zelfstandigheid.
Ze schrokken zelf van het aantal uren en hebben
er bewuster bij stilgestaan
18
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”
Leerkracht — s ecu ndair o nderw ijs

BEKIJK HIER HET
MOBILEDNA LESPAKKET

Smartphones op school

20

De aanwezigheid van de smartphone heeft zowel
voor- als nadelen. Technologie kan namelijk een
meerwaarde zijn voor het onderwijs maar zorgt
soms ook voor afleiding. Over het algemeen
zien we drie trends in het beleid van de scholen:
• Er zijn duidelijke afspraken over waar
en/of wanneer de smartphone gebruikt
mag worden.
• Er zijn geen afspraken over
smartphonegebruik.
• Smartphonegebruik is (grotendeels)
verboden.
Smartphoneverbod
Sommige scholen kiezen ervoor om smartphones
te bannen. Hiervoor hebben ze enkele redenen.
Ze willen bijvoorbeeld niet dat leerlingen zomaar
foto’s van elkaar verspreiden of dat gedurende
de speeltijd iedereen online spelletjes speelt en
de leerlingen daardoor niet meer met elkaar
babbelen. Bij scholen waar een smartphonevrij
beleid is, moeten de toestellen tijdens de

schooluren dus opgeborgen worden. Het nadeel
hier is dat leerlingen niet leren omgaan met
smartphone en dus ook niet aan een gezonde
digitale balans kunnen werken.
Telefoontas of gsmhotel?
In sommige scholen is er geen sprake van
een volledig smartphoneverbod, maar zijn er
bepaalde regels over het gebruik ervan. Zo wordt
er tegenwoordig van een telefoontas gebruik
gemaakt. Dit is een tas waarin leerlingen onder
hun klasnummer hun telefoon moeten plaatsen.
Hierdoor raken ze niet snel afgeleid tijdens de
les door meldingen en berichtjes, maar kunnen
ze wel snel hun gsm nemen wanneer ze deze
nodig hebben om een bepaalde opdracht te
vervullen. Op deze manier wordt er binnen de
klas aan een bewust smartphonegebruik gewerkt.
Wat vinden leerkrachten nu zelf?
“Bij ons op school is de smartphone verboden,
gsm’s moeten uit aan de schoolpoort. De
smartphone mag ook niet gebruikt worden in de

les. Enkel als er op voorhand gevraagd wordt om
het mee te brengen om opzoekwerk te verrichten
bijvoorbeeld. Maar dit wordt zo veel mogelijk
vermeden. We gebruiken hiervoor de iPads van
de school.” — TOM PEETERS, LEERKRACHT
LAGER ONDERWIJS

“Als leerlingen de toestemming krijgen, mogen
ze hun smartphone in de klas gebruiken. In de les
vraag ik soms om hem boven te halen en vragen
te beantwoorden, wat ik dan onmiddellijk op mijn
bord zie. Zo kan in plaats van één leerling iedereen
antwoorden.” — MICHAËL DE SCHUTTER,
LEERKRACHT SECUNDAIR ONDERWIJS

“De generatie van nu weet maar al te goed
hoe ze met hun smartphone overweg moeten.
Daarom vind ik het goed dat smartphones op de
speelplaats zijn toegelaten. Ondanks dat deze
misschien voor afleiding zorgen, zijn er veel
voordelen aan verbonden. Leerkrachten moeten
daarom leren hoe ze met deze tools omgaan en
moeten waar nodig worden bijgeschoold om

de smartphone voor de les in te zetten.” — TIM
VERHEYDEN, JOURNALIST VAN DE VRT

Wat is nu de beste keuze?
Het volledig verbieden van smartphones op
school is het negeren van de leefwereld van
jongeren. Door hen er binnen de schoolmuren
bewust mee te leren omgaan, reik je hen als
school ook belangrijke competenties voor buiten
de schoolmuren aan. Het vraagt echter heel
wat inzet en aanpassing van leerkrachten en de
directie om hierover op één lijn te komen en om
hier ook consequent hetzelfde mee om te gaan.
Heb je een verbod op school maar zien sommige
leerkrachten dit door de vingers? Of mag de
smartphone tijdens de lessen gebruikt worden,
maar weigeren sommige leerkrachten om hierin
mee te gaan? Dit zorgt voor verwarring onder de
leerlingen, waardoor ze het reglement, dat jij op
school hanteert, minder makkelijk gehoorzamen.
Het is belangrijk dat je als schoolteam op één lijn
zit en zo veel mogelijk dezelfde afspraken hanteert,
zowel voor jongeren als voor leerkrachten.
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De weg naar een mediawijs smartphonebeleid
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Hoewel mediawijsheid erg belangrijk is, blijkt
het nog niet voldoende aanwezig te zijn in de
schoolreglementen van Vlaamse middelbare
scholen *. Een groep studenten van de Universiteit
Gent bekeek de schoolreglementen van 124
scholen. Het begrip ‘mediawijsheid’ kwam slechts
in één van deze reglementen voor. In ongeveer 25%
van de schoolreglementen stond er zelfs geen enkele
verwijzing naar het belang van leren omgaan met
media. Terwijl jongeren de smartphone volledig
omarmd hebben, blijkt dat de meeste scholen
nog niet op deze mobiele kar gesprongen zijn.
De hervormingen van de eindtermen bieden
een mooi kader waar ‘Mediawijsheid en digitale
competenties’ een belangrijke plaats innemen.
Een smartphonebeleid is daarom cruciaal. We
geven enkele stappen die je kunnen helpen om
een smartphonebeleid op poten te zetten:

Stap #1 doelstellingen
Wat wil je bereiken met je smartphonebeleid?
Bepaal als school waarop je liefst wil inzetten.
Bepaal deze doelen samen met de leerkrachten,
de leerlingen en hun ouders. Als je met iedereen
rekening houdt, is de kans groter dat je beleid
gedragen wordt. Stel in deze stap ook een
pedagogisch mediaverantwoordelijke (mediacoach)
aan. Aangezien sommige leerkrachten weinig
kennis of uiteenlopende meningen hebben, is het
belangrijk om een aanspreekpunt te hebben met
ICT-kennis. Hierbij kunnen ze dan terecht met hun
vragen.

Voorbeeld: Persoonlijk smartphonegebruik. De
smartphone wordt gebruikt als medium om een
band op te bouwen met leeftijdsgenoten. Als
school is het belangrijk om jongeren hierin te
begeleiden, zodat ze online op een positieve
manier contacten kunnen leggen en tegen de
risico’s beschermd blijven.
“De smartphone mag gebruikt worden voor
het eerste en na het laatste belsignaal, maar
niet tijdens de schooluren zelf. Het gebruik
van een smartphone houdt nog steeds enkele
risico’s in, zoals cyberpesten. Het is natuurlijk
niet de bedoeling dat er foto’s of filmpjes
gemaakt worden van leerlingen, maar dat
kan eender waar gebeuren en ik zie het ook
als mijn taak om in de lessen extra aandacht
te besteden aan hoe om te gaan met sociale
media en de link naar pesten/plagen.”
— KIM PEYS, LEERKRACHT

Stap #2 koppelen schoolbeleid
Wanneer je als school regels over het gebruik van
de smartphone wilt opstellen, is het belangrijk dat
deze bij het huidige schoolbeleid aansluiten. Zorg
dat de regels binnen een pedagogisch project
en andere ICT-plannen passen. Welke regels je
als school oplegt, kies je zelf afhankelijk van de
schoolvisie en de doelgroep. Zo kan het zijn dat
afhankelijk van de leeftijd, de regels voor 12jarigen wat strikter zijn dan die voor 18-jarigen.
BRON : Van Hoecke, L. 2017. (W)onderwijze media

Voorbeeld: Maak een oplijsting van projecten en
vakken waar gebruik van media en mediawijsheid
aan bod komt en vertrek van wat je al liggen hebt
om een coherent beleid te maken.

Voorbeeld: Spreek niet enkel over de smartphone,
maar verwijs naar mobiele telefoon. Verwijs ook
niet specifiek naar een socialemediasite, maar
heb het over sociale media in het algemeen.

Stap #3 afspraken infrastructuur

“In principe mogen smartphones niet gebruikt
worden op de speelplaats, maar sinds kort werd
er op vraag van het leerlingenparlement een
versoepeling doorgevoerd.” — REBECCA NIJS,

Een van de randvoorwaarden voor een realistisch
mediawijsheidsbeleid is zicht krijgen op de ICTinfrastructuur van de school en van de leerlingen.
Op basis hiervan kan je bepalen hoe je deze in
functie van jouw beleid kan inzetten .
Voorbeeld: Bekijk of een Bring Your Own Deviceaanpak * haalbaar is voor jouw school en maak
hierrond afspraken.

Stap #4 up to date houden
Zo snel als de smartphone zich geïntegreerd
heeft in de levens van de jongeren, zo snel
zullen er ook weer nieuwe trends opduiken. Als
school is het belangrijk om mee te gaan in dit
verhaal. Natuurlijk kan je niet bij elke nieuwe
trend je beleid veranderen, zorg daarom dat
je vanuit een toekomstperspectief een beleid
schrijft . Aangezien media continu evolueren, is
het ook belangrijk om als leerkracht te blijven
bijleren rond mediawijze thema’s. Rooster
leerkrachten(teams) vrij om zich bij te scholen en
zet in op het verspreiden van deze kennis naar de
rest van de school.
BYOD = leerlingen brengen hun persoonlijk toestel mee
naar school en gebruiken dit in een klascontext.

LEERKRACHT
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Online schoolplatformen en digitale balans
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De komst van digitale media en continu bereikbaar
zijn, verplaatst zich ook naar de schoolomgeving.
Digitale leerplatformen, zoals Smartschool, worden
vaak in scholen gebruikt. Deze leerplatformen
zijn heel nuttig. Zo kunnen leerlingen hun punten
bekijken, en taken doorsturen en ontvangen. Het
is een medium dat het contact tussen ouders en
leerkrachten vergemakkelijkt. Aan de andere kant
blijkt dat deze platformen soms ook voor heel wat
druk en verwachtingen buiten de schooluren kunnen
zorgen, zowel bij leerlingen als leerkrachten.

De leerling
Vroeger werd aan het einde van dag het huiswerk
of een mededeling in de agenda neergeschreven,
maar tegenwoordig wordt er van de leerlingen
en leerkrachten verwacht dat ze ook na de les
bereikbaar blijven. Soms krijgen de leerlingen ‘s
avonds nog een mededeling om tegen de volgende
dag iets mee te brengen, zoals een stuk cursus of
rekenmachine. Dat kan voor stress zorgen. Uit het
rapport van Apestaartjaren* uit 2018 blijkt dat

ruim 30% het storend vindt wanneer ze in hun
vrije tijd communicatie over school binnenkrijgen.
De leerlingen zijn van mening dat de uren na
school dienen voor opgelegd huiswerk en daarna
om te ontspannen. Doordat ze met nieuwe
mededelingen kunnen worden bereikt, vervaagt
de balans tussen hun school- en privéleven.

De Leerkracht
Niet alleen leerlingen, maar ook leerkrachten
merken dat de balans tussen hun werk- en
privéleven veranderd is door de komst van deze
digitale platformen. Tot laat in de avond krijgen ze
mails van leerlingen die een vraag hebben en snel
een antwoord verwachten. Dit brengt extra druk
en stress met zich mee voor de leerkrachten zelf.
“Het is dus belangrijk om vooraf duidelijke
afspraken te maken tussen leerlingen en leerkrachten. Het is nodig die afspraken expliciet
uit te spreken en vast te leggen.” — PROF. DR.
ANNELORE DEPREZ

De school

Afspraken

Het is belangrijk dat de school afspraken maakt
over het gebruik van deze digitale platformen,
zoals Smartschool, en over de scheiding tussen
schooltijd en vrije tijd. Enerzijds moeten de
leerlingen weten wat ze kunnen verwachten
wanneer ze na de schooluren een mail naar
de leerkrachten sturen. Anderzijds kan er
met de leerkrachten afgesproken worden dat
mededelingen via Smartschool enkel in de les
of tot een bepaald uur mogen worden gegeven.

Vanuit de ervaringen van andere leerkrachten
hebben we hier mogelijke concrete afspraken
opgelijst:

“Geven we ouders en leerlingen tips over hoe ze
meldingen kunnen afzetten? Wanneer komen
punten online? Wanneer kondig je toetsen aan?
Dat valt allemaal af te spreken. Dit is een verhaal
van een goede digitale balans vinden.” — ELKE

• Er mogen na 18u of in het weekend geen
taken of berichten worden gestuurd tegen
de volgende dag.
• Leerkrachten moeten één keer per dag
hun account bekijken, maar ze kiezen
zelf op welk tijdstip ze dit doen.
• Leerkrachten krijgen een 3-tal
werkdagen om een antwoord te sturen.

BOUDRY, MEDIAWIJS

BRON : *Apestaartjaren 7, kwantitatief onderzoek (2018) een tweejaarlijkse vragenlijst afgenomen bij 2681 jongeren (Mediaraven, Mediawijs
en IMEC-MICT-UGent) Lees meer op www.apestaartjaren.be
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Smartphones in de klas Q&A

Lesfiches

Zijn mijn leerlingen sneller afgeleid door de
smartphone? Ook zonder gsm of smartphone zijn
leerlingen afgeleid. Vroeger gaven ze briefjes
door, nu checken ze hun meldingen. Maak
daarom duidelijke afspraken over wat mag en
wat niet en leg hen uit wat de mogelijke gevolgen
zijn wanneer de regels overtreden worden. Zorg
voor voldoende afwisseling in werkvormen. Zo zie
je ook sneller of ze Facebook aan het checken zijn.
Dit vraagt iets meer voorbereiding, maar geeft
ook meer voldoening én leerwinst.

Maak het thema digitale balans bespreekbaar
aan de hand van een paar leuke activiteiten in
de klas. Neem een sprong in de leefwereld van je
leerlingen en ontdek wat hen online bezighoudt.
Mediawijs ontwierp een lespakket om rond dit
thema te werken, je kan ze terugvinden in de
tooldatabank of via https://bit.ly/2p8nfhR.
Tijdens deze lessen denken leerlingen kritisch
na over hun eigen schermgebruik en verzinnen
ze uitdagingen om hun balans weer in evenwicht
te krijgen. De apps die hier in de kijker worden
gezet, zijn MobileDNA (Android) en Schermtijd
(IOS). Deze laten toe dat de leerlingen zelf hun
smartphonegebruik bijhouden. In deze lessen
wordt aan de volgende leerdoelen gewerkt:

Wat als ik stiekem gefilmd word? Leerlingen
moeten leren dat ze je niet zomaar mogen filmen
in de les. Net zoals te laat komen kan je hier een
sanctie aan koppelen. Maak ook duidelijk dat
dit strafbare feiten zijn, bijvoorbeeld door een
lesje te geven over portretrecht. Bekijk het online
lespakket “Recht op afbeelding” van StampMedia
voor meer informatie!
Is smartphones verbieden gemakkelijker? Als ze
thuis studeren, kunnen we ook niet verbieden
dat ze ondertussen op hun smartphone bezig
zijn. Daarom kunnen we ze op school beter leren
om met die verleiding om te gaan. Geef hen
bijvoorbeeld de tip om de vliegtuigmodus aan te
zetten als ze even niet gestoord willen worden.
Zijn digitale toestellen altijd een meerwaarde? De
inhoud primeert natuurlijk op de technologie.
Technologie moet ondersteunend zijn, geen doel
op zich.

Weten mijn leerlingen meer dan ik over smartphones? Leerlingen weten vaak wel hoe ze
media moeten gebruiken en hebben een goede
‘knoppenkennis’ maar dat betekent niet dat ze
het op een verstandige manier gebruiken. Welke
informatie is betrouwbaar? Hoe gedraag ik me
op sociale media? Daarin kan je hen coachen.
Wat met leerlingen zonder gsm? Laat dat net een
reden zijn om wel aan mediawijsheid te werken.
Mediawijsheid is het nieuwe zwemmen. Niet alle
leerlingen kunnen van thuis uit zwemles volgen.
Maar het is belangrijk om te leren zwemmen. De
school werkt emanciperend en kan alle leerlingen
mediawijze vaardigheden aanleren. Scholen
kunnen bovendien een aantal smartphones
of tablets voorzien, verhuren of verkopen aan
betaalbare prijzen. Samen op een toestel werken
kan ook leerrijk zijn.
Wat als wifi niet werkt? Een stabiele wifiverbinding
is noodzakelijk. Zorg er wel voor dat je steeds een
methodiek achter de hand hebt, indien er zich
technische problemen voordoen.
Hoe integreer ik zelf een smartphone in de les?
Start klein. Probeer het eens in één les uit. Zoek
het niet te ver. Gebruik gsm’s als rekenmachine,
om iets op te zoeken of om een foto van het bord
te nemen. Speciale apps kunnen eventueel later.
Gewoon doen; het maakt de lessen zo veel leuker
en het motiveert leerlingen.
BRON: Gebaseerd op Frederix, S. (2016, 21 maart). Hoe overleef
ik gsm’s in de klas. Geraadpleegd van www.klasse.be

•
•
•
•

MobileDNA & Smartphonebeleid

Correct omgaan met schermtijd
Bewust worden van dataverzameling
Lezen en opstellen van grafieken
Reflecteren over de eigen digitale balans

Deze doelen vallen te koppelen aan de eindtermen
uit de sleutelcompetenties Digitale competentie
en mediawijsheid en Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch
denken, systeemdenken, informatieverwerking en
samenwerken.

De MobileDNA-app werd ontwikkeld voor de
campagne Kop op die rond het thema van digitale
balans werkt. Met deze app krijgen leerlingen
snel inzicht in hun eigen smartphonegewoontes
en -patronen. Ze komen via de app te weten
hoe lang ze op hun smartphone zitten, op welk
tijdstip van de dag en welke apps ze het meest
gebruiken. Wanneer hun eigen profiel in kaart is
gebracht, kunnen ze een uitdaging aangaan om
hun smartphonegebruik te verminderen. Meer
informatie vind je op www.kopop.be.
In het midden van deze Mediawegwijzer vind je de
uitdagingen van Kopop. Deze variëren van naar
bed gaan zonder je smartphone tot je notificaties
eens uitzetten. Hang de poster op in de klas en
laat je leerlingen elkaar uitdagen. Reflecteer
daarna met hen over hoe het gelopen is en wat ze
moeilijk vonden.
QUIZ TIME ! Wat weet jij over mediagebruik van
je leerlingen? Scan de code en doe de Klasse quiz!

27

Interessante websites en apps

Digitaal kent geen uren
Dit inspiratiepakket helpt je in te zetten
op een evenwichtig mediagebruik in
je gezin, school, bibliotheek of bedrijf.
Zowel voor jongeren als volwassenen!
https://bit.ly/2qnTzO5
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www.kopop.be
Op deze website kunnen zowel jongeren
als volwassenen 6 uitdagingen
aangaan om een gezonde relatie
op te bouwen met hun smartphone.
Google atelier digitaal welzijn
De gratis cursus inleiding tot digitaal
welzijn van Google leert je aan de hand
van informatie en korte video’s hoe je
verstandig met technologie omgaat .
https://bit.ly/33GUAPB
www.fitinjehoofd.be
Op deze website leer je controle over
je eigen leven te hebben. Je vindt
er informatie en activiteiten terug
die je leren omgaan met stress en
tegenslagen. Deze website kan jou
dus helpen indien je door je digitaal
mediagebruik stress ervaart.

Moment (app)
Moment is een app die ervoor zorgt
dat je de verloren tijd die je aan je gsm
spendeert, inhaalt. De Moment-coach
helpt je om je gsm op een gezonde
manier te gebruiken, waardoor je nog
meer dan genoeg tijd overhoudt voor
offline activiteiten.
Forest (app)
Deze app helpt je om je beter te
concentreren. Wanneer je je moet
concentreren, plant je een boompje
in de app. Je mag niet naar je
smartphone kijken tot de boom
volgroeid is. Of je nu bij vrienden
bent, aan het studeren of op het werk,
deze app zorgt ervoor dat je een extra
motivatie hebt om hem even te laten
liggen. Groei, boompjes!
Unplugged
Deze methodiek van DeSleutel biedt
een leerlingenbundel aan om offline
aan de slag te gaan rond het thema
schermgebruik.

Wie zijn wij

Vind ons online

Mediawijs is het Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en
imec vzw. Mediawijs inspireert,
informeert en stimuleert bewust,
actief en creatief mediagebruik.
www.mediawijs.be

Bezoek onze site mediawijs.be.
Maak je persoonlijk profiel aan
om tools te downloaden, schrijf
je in op onze nieuwsbrief en volg
ons op Twitter (@MediaWijsBe),
Facebook (Mediawijs) en Instagram (@mediawijsbe).
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MediaNest

Mediacoach

MediaNest is een online platform voor ouders over mediaopvoeding. Ouders kunnen er
terecht met vragen over het
mediagebruik van hun kinderen
van 0 tot en met 18 jaar. MediaNest vertrekt van een positieve
invalshoek op media en opvoeding, met de nodige aandacht
voor de risico’s.
www.medianest.be

Mediacoach is een opleiding
voor professionelen die mediawijsheid willen integreren in hun
organisatie. De focus ligt op theorie, inspirerende voorbeelden
en uitwisseling rond mediawijsheid. De deelnemers realiseren
een concreet project in hun
organisatie en ontvangen een
competentiedocument na afloop.
www.mediacoach.be

Colofon

Werkten mee aan dit magazine

Wil je meer weten over

LINC vzw Kenneth Schenning , Tom Peeters, Tim Verheyden, Robyn Vanherle,

jouw digitale balans ?

Maarten Denoo & Studenten UGent Communicatiewetenschappen onder
begeleiding van Marijn Martens en Bart Vanhaelewyn.

www.mediawijs.be
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