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Naar mijn idee is er echter wezenlijk iets veranderd

Social media

Kunnen wethouders
privémeningen twitteren?
Wat vind jij? Laat je reactie
over dit onderwerp...
socialned.nl/?p=7769

Internet is snel opgekomen en razendsnel gegroeid inclusief allerlei toepassingen. Ineens zijn

Uitvouwen

in de samenleving waar we als ouders/maatschappij wel degelijk iets mee “moeten”.

fysieke afstanden overbrugbaar. Tussen pakweg 1985 en 1990 was het zo dat we als pubers via
de telefoon (vast met draad) contact met elkaar konden onderhouden als we niet konden
afspreken. Onze ouders vonden dit altijd te lang duren maar in dat opzicht is niks veranderd.
Alleen nu kan er continue contact worden onderhouden via sms-berichten maar nog veel
eenvoudiger en zeker goedkoper via MSN/Hyves/Facebook/Twitter/WhatsApp.
Als ik toen niet naar een feestje mocht dan hoorde ik pas achteraf de verhalen van de
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Op 21 juni jl. kwam in het
nieuws dat de Utrechtse
wethoude...
socialned.nl/?p=7769

gelukkigen die er wel naar toe mochten. Er bestonden geen mobieltjes met camera’s waardoor
je ook niet het risico had op een zeer ongewenst moment te worden vastgelegd op de

Socialned wordt
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Branches
Energie
Goede doelen
Onderwijs
Politiek
Sloopbranche

Tweeten naar @SocialNed

Financiele sector

gevoelige plaat. Tegenwoordig kunnen de meeste westerse pubers op elk gewenst moment
contact onderhouden met thuisblijvers of vakantiegangers en informatie delen.
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Vaste bloggers

Hierdoor kunnen naar mijn mening ook juridisch gerelateerde problemen ontstaan die
voorheen gewoon niet aan de orde kwamen. Ouders van nu zijn niet opgegroeid met social
media en kinderen leren heel snel. Helaas is een kenmerk van het puberbrein nu eenmaal dat
de puber de gevolgen van zijn of haar handelen niet kan overzien, dus juist daar dienen de
opvoeders een rol te spelen naar mijn idee. Maar hoe worden die opvoeders op de hoogte
gebracht?

Hannelore

Facebook
Foursquare

Engels (RSS) (31)

Google+

Fred Rommens

Hyves

(RSS) (31)

LinkedIn

Petra

Pinterest

Blankwaard

Twitter

(RSS) (31)

Een mooi voorbeeld vind ik altijd dat ouders hun kinderen (nog) niet alleen naar bijvoorbeeld

Wilma van de

een voetbalclub laten fietsen (en wat later naar de stad etc.) maar dat de meeste ouders hun

Meerakker (RSS)

kinderen wel onbeveiligd en zonder toezicht laten surfen op het internet en al heel vroeg

(24)

gebruik laten maken van de social media platforms.

Bart Pastoor
(RSS) (22)

Hierbij wordt niet of nauwelijks aandacht besteed aan de (zeker ook juridisch gerelateerde)
gevaren. In het kort volgen hieronder 10 aandachtspunten:

Natasja Paulssen
(RSS) (16)
Marcelle

1. Privacy
Social media sites kunnen het gedrag van hun leden volgen en in kaart brengen. Dit gebruiken
ze voor marketing technische doeleinden (de ene gebruiker ontvangt andere advertenties dan

Er staat een heleboel rotzooi op het internet. Veel is seksgerelateerd maar ook anderszins
schokkende informatie is gemakkelijk te vinden. De meest jonge kinderen kunnen deze
informatie “tegenkomen”. Je kunt eenvoudig een filter installeren voor dit soort informatie
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enorm grote kansen liggen voor de marketingindustrie.
niet-leden kan volgen als die een site bezoeken die gebruik maakt van Facebook-connect.

Algemeen

Warringa (RSS)

de andere). Verkopen van deze gegevens mag niet zomaar maar iedereen begrijpt dat hiermee
Nog maar enkele maanden geleden was in het nieuws dat Facebook ook het gedrag van
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zeker als de kinderen erg jong zijn. Een andere tip is het checken van de “geschiedenis” op de

privémeningen

Social Media Tools

computer van de kinderen om te controleren welke sites zijn bezocht.

twitteren?

Verkeersveiligheid

Wouter Jong op Kunnen

Web 2.0

18-11-2014 18:43

Gevaren van social media voor pubers » SocialNed

http://www.socialned.nl/gevaren-van-social-media-voor-pubers/

3. Aanwezigheid

wethouders

Websites

Aangeven waar je bent op een bepaald moment geeft dieven uiteraard een prima gelegenheid

privémeningen

WordPress

om een juist tijdstip te kiezen om in te breken. Foursquare biedt hiervoor zelfs een populaire

twitteren?

applicatie.
Laatste berichten

4. Schade reputatie
Een misplaatst bericht of foto op een social media netwerk kan behoorlijke schade

Kunnen wethouders
privémeningen

aanbrengen. Vakantiefoto’s willen pubers graag snel delen maar dit kan achteraf problemen

twitteren?

opleveren. Dit geldt niet alleen voor potentiële werkgevers maar denk bijvoorbeeld ook aan

Facebook als noodzaak

leraren, stagebegeleiders, etc.

Moet je alles kunnen
zeggen op social

5. Vertrouwelijke informatie

media, en mag dat ook?

Stel dat een puber een vertrouwelijk gesprek tussen ouders opvangt over de situatie op het

Leren schrijven? Verrijk

werk van één van die ouders en dat meldt op een social media platform. Dit kan een zeer

het met social media!

lastige situatie opleveren voor de betreffende ouder en als de informatie zeer vertrouwelijk is

WordPress tips voor

dan kan zoiets zelfs arbeidsrechtelijke consequenties voor die ouder hebben.

multi blogs

6. Belediging
Heel recent is een leerlinge geschorst na het beledigen van een docent op twitter. Op
basisscholen gebruiken veel leerlingen Hyves en daar bestaat de mogelijkheid tot het starten
van een “haat aan” groep. Ik heb in groep 7 van de basisschool gemerkt dat dit wordt gebruikt
om op die manier een leraar te beledigen. Nu kun je vraagtekens zetten bij de mogelijkheid
die Hyves, of in het eerste voorbeeld Radio 538, biedt. Maar leerlingen hebben niet in de gaten
wat de gevolgen zijn voor de docent.
7. Cyberpesten
Pesten via social media platforms komt ook vaak voor. Ouders van een gepest kind kunnen
juridische stappen ondernemen tegen de dader. Om cyberpesten te bewijzen zijn bijvoorbeeld
chat-logs te gebruiken. Ook een schermafdruk van een webpagina kan als bewijs dienen.
8. Kansen arbeidsmarkt
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Elke potentiële werkgever, ook voor een vakantiebaantje, zal de online reputatie checken van
een sollicitant. Zie ook onder punt 4.
9. Bedreiging
Ook bedreigingen via social media komen steeds meer voor. Dreigtweets zijn al een bekend
fenomeen. Kinderen wanen zich anoniem en zien het soms als een grap een bedreiging te
uiten. Heel recent is nog een 13-jarige jongen opgepakt na een dreigtweet.
10. Digitale identiteit
Veel mensen staan er niet bij stil maar op het moment dat je digitale identiteit wordt
gestolen, (via het achterhalen van inloginformatie) wordt het “echte” leven een hel.
Bezorgdheid
Als ouder wil ik mijn aankomende pubers toch echt voor enkele zaken behoeden. Van mij
mogen ze alleen naar de sportclub en zelfstandig andere dingen ondernemen maar op hun
eigen kamer een pc en een mobiel zonder dat ik inlogcodes heb dat vind ik lastiger.
Op de huidige en toekomstige scholen van mijn kinderen wil ik een workshop gaan aanbieden
waarin ik de kinderen, leerkrachten en het liefst ook de ouders, wijs op deze gevaren.
Ik hoor daarom heel graag van jullie of er nog meer juridisch gerelateerde gevaren specifiek
voor pubers zijn. Als wij weten waar we op moeten letten, kunnen we onze kinderen
informeren en hopelijk behoeden voor (enkele van) deze gevaren.
Like

18

Tweeten

49

Share
Share

4

Gerelateerde berichten:
1. Social media in het onderwijs

Tags: basisschool, leerlingen, mediawijsheid, school, Social Media,
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studenten

24 reacties aan “Gevaren van social media voor pubers”
1.

Tomas Jansma zegt:
12 juli 2011 om 09:11 (bewerken)
Benieuwd naar het percentage ouders die een oogje in het zeil houden bij het SoMe
gebruik van hun kinderen? check hier: http://ow.ly/5C7HE
Beantwoorden

Wilma van de Meerakker zegt:
12 juli 2011 om 09:22 (bewerken)
Dank Tomas,
Daar schrik ik toch nog van, bijna een kwart kijkt nooit mee en het grootste
deel soms. Ben wel benieuwd hoe vaak dat dan is.
Beantwoorden

Tomas Jansma zegt:
12 juli 2011 om 09:37 (bewerken)
Ik hoor het wel vaker, kinderen hebben PC of laptop op kamer en
ouders ‘laten het los’.
Ik wil nog wel eens kijken naar de geschiedenis en soms zelfs nog naar
inhoud…
En af en toe terloops gesprekje over inhoud discussies aanzwengelen.
Beantwoorden

2.

Esther zegt:
12 juli 2011 om 09:37 (bewerken)
Ben het zo eens met dit hele stuk en praat hier al maanden over maar aanslaan doet het
niet. Daar komt bij dat ik vind dat de scholen ook niet erg meewerken.Tijdens de
infoavond op de middelbare school word ook gewoon gezegd; Je mag je mentor toevoegen op
hyves dat als je vragen hebt dat je die gelijk kunt stellen. Mobiels moeten uit dat is de regel maar
ligt bijvoorbeeld je oma of opa op sterven dan mag hij op stil en op je tafeltje liggen?? Nou
vroeger liep de conciërge gewoon de klas in als er iets aan de hand was want die werd dan
gebeld…Het is niet alleen de jeugd die veranderd het is de hele wereld je moet je moet anders
hoor je er niet bij. Heb je geen laptop mag je niet eens menige opleiding volgen?
Beantwoorden

3.

7 van 14

Tomas Jansma zegt:

18-11-2014 18:43

http://www.socialned.nl/gevaren-van-social-media-voor-pubers/

Gevaren van social media voor pubers » SocialNed

12 juli 2011 om 09:59 (bewerken)
Ach, ik zie het zo:
Het is net als met leren fietsen. Wanneer je de zijwieltjes eraf haalt loop je, duw en
ren je een paar weken achter je fietsend lerend kroost aan.
Daarna mogen ze in de staat en een klein rondje in de buurt etc. etc.
De crux naar mijn onbescheiden mening is dat ouders gewoon ouders moeten zijn en grenzen
moeten (durven) stellen en dan langzaam maar zeker loslaten. Dat is bij het gebruik van SoMe
niet anders! Wanneer ik luister en praat met andere ouders kinderen van 6-7 kijken naar
‘Romancing the Stone’. Ouders vinden veel best hebben geen zin in ‘ruzie’ (opvoeden).
Mijn zoontjes roepen ook soms ook dat ze me niet aardig vinden wanneer ik iets botweg verbied
zonder allerlei verzachtende bypasses aan te leggen.
Dat doe ik soms bewust. To pull rank! Daarna zie je vaak dat de kinderen opgelucht ademen en
blij zijn dat de hiërarchie duidelijk is.
Bij pubers is het een glijdende schaal waarbij je soms lekker loslaat en ze soms keihard terugfluit.
Beantwoorden
4.

Bart Pastoor zegt:
12 juli 2011 om 10:52 (bewerken)
Ik snap de bezorgdheid. Ik onderschrijf dat het puberbrein impusliever reageert dan bij
volwassenen en dat dit soms tot situaties leidt die hoogst ongelukkig lijken. De in het
blog genoemde excessen zijn naar mijn mening niet maatgevend voor de gemiddelde jeugdige van
generatie Einstein. Het stuk ademt verder veel controle uit, en daarmee heb ik moeite. Opvoeden
vanuit een basis van wederzijds vertrouwen is een voedingsbodem voor transparantie. En vanuit
die transparantie ontstaat een natuurlijk lerende omgeving waarin controle niet aan de orde hoeft
te zijn. Ik heb nog nooit een PC gecontroleerd en zeker nooit de ‘geschiedenis’. We vertrouwden
ook dat het huiswerk werd gemaakt. En dat vertrouwen is nooit geschaad. Wel voerden we aan de
keukentafel gesprekken waarin wij samen (kinderen en ouders) de zaken konden bespreken die in
ons gezin speelden. Vertrouwen mensen, ook in het feit dat kinderen best zelf naar school kunnen
fietsen.
Beantwoorden

5.

Wilma van de Meerakker zegt:
12 juli 2011 om 11:24 (bewerken)
Esther, Tomas, Bart,
Dank voor jullie reacties. Vanuit mijn juridische achtergrond zie ik vooral gevaren en
risico’s, misschien dat dat de controle verklaart. Wel denk ik dat vooral ouders op de hoogte
moeten worden gesteld. Op die manier kun je in ieder geval een gesprek aangaan. Als je het niet
weet (en een behoorlijk aantal ouders heeft weinig kennis van social media) is dat niet mogelijk.
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Ik sprak laatst met iemand die sociale weerbaarheidstrainingen op scholen geeft en heel erg werkt
vanuit vertrouwen. Hij gaf wel aan dat pubers gewoon aan sommige zaken nog niet toe zijn en je
ze dus ook niet zomaar kunt “loslaten” (hoezeer je ze ook vertrouwt)
Beantwoorden
6.

Bart Pastoor zegt:
12 juli 2011 om 12:51 (bewerken)
Natuurlijk is voorlichten een must. Dat is ook vanuit de scholen een item. Nuttige
initiatieven zijn Slimmerkunde (hoe ga je slim en veilig om met de aangeboden kennis
op internet) en de weerbaarheid trainingen. Tip: het boek ‘Puberbrein binenste buiten’ van Young
Works geeft een interessante inzage in de ontwikkeling van het brein en tips voor ouders en
beleidmakers hoe hier mee om te gaan. Dank voor je interessante blog Wilma. Geeft stof tot
nadenken.
Beantwoorden

7.

Tomas Jansma zegt:
12 juli 2011 om 13:11 (bewerken)
Het opzoeken en delen van dit soort informatie is essentieel. Als ouders hoor je vaak:
“Al mijn vriendinnen mogen…”. Wanneer je je lijntjes checkt blijk je vaak niet alleen te
staan, en soms wel en denk je ben ik nu gek of…
Allemaal goed voor reflectie!
Beantwoorden

8.

Rob Lindhout zegt:
12 juli 2011 om 16:39 (bewerken)
Ik kan me vinden in de reacties van Tomas en Bart. Het gaat volgens mij om voorleven,
loslaten en vertrouwen. In het voorleven breng je over hoe je er als ouder over denkt en
laat je in je gedrag zien wat je bedoelt. In het loslaten gaat het erom je eigen angsten te
herkennen en zelf op te lossen i.p.v. deze op je kinderen te projecteren. In vertrouwen gaat het
erom dat je het leven aan de ander overlaat vanuit het vertrouwen dat ze het juiste pad voor
zichzelf kiezen, wat niet vanzelfsprekend jouw pad is.
Ik vind trouwens niet dat we ouders moeten voorlichten. Het zijn geen kinderen, dus behandel ze
ook niet zo. Betutteling leidt mijn inziens er alleen maar toe dat veel ouders achterover blijven
leunen en laten wat is…
Beantwoorden

9.

Wilma van de Meerakker zegt:
12 juli 2011 om 16:47 (bewerken)
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Goed om ook de andere invalshoek te lezen en te overdenken. Dank jullie wel hiervoor,
heren! Mooi dat je het hebt over “voorleven” Rob, ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is.
Naar mijn idee is dat alleen mogelijk als je zelf over de benodigde kennis/informatie beschikt en
juist dat zou ik ouders (maar denk ook aan leerkrachten) willen meegeven.
Beantwoorden
10.

Gevaren van social media voor pubers « Eisema.com zegt:
12 juli 2011 om 23:08 (bewerken)
[...] Social media: gemaakt voor MKB-bedrijven! via socialned.nl [...]

11.

Janine Scheper zegt:
16 juli 2011 om 10:23 (bewerken)
Heel goed om hier als ouders weer even bij stil te staan. Mijn kinderen zijn ook actief
op Hyves en Twitter. Zij moeten zich ervan bewust zijn dat met een paar (impulsief
opgeschreven) woorden heel wat aangericht kan worden. Met gevolgen voor jezelf, jouw gezin en
anderen. Zoals die inbraak tijdens de vakantie, hoe wisten ze nou dat wij….
Bedankt voor het artikel en jouw inzet om meer ouders van de gevaren bewust te maken. We
hoeven onze kinderen niet te gaan bespioneren, maar wel die angels met hen delen met hen en
een open gesprek aangaan over hun aandeel en hoe daarmee om te gaan.
Beantwoorden

Wilma van de Meerakker zegt:
16 juli 2011 om 10:35 (bewerken)
Dank je Janine!
Dat was precies mijn bedoeling met het artikel; ouders meer bewust maken
van de mogelijke gevaren.
Beantwoorden
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Sibren zegt:
22 juli 2011 om 18:00 (bewerken)
En als je het nu omkeert:
Ouders zorgen dat ze leren omgaan met sociale netwerken.
Als je dat namelijk kunt, praat je er als vanzelf over en ontdekken de kinderen wat jij “normaal”
vindt.
Extra voordeel: kinderen houden je “jong en dynamisch”
Beantwoorden

13.

Justine Pardoen zegt:
1 september 2011 om 22:35 (bewerken)
Zie vooral ook: http://www.mediaopvoeding.nl en http://www.mijnkindonline.nl. Er is
al zoveel mooi materiaal op dit gebied. Zie ook de pdf-brochures bij de links van
mediaopvoeding.nl. Ga niet het wiel zelf uitvinden, maar haak aan bij wat er al is en wijs ouders
daarop.
Succes!
Beantwoorden

14.

Wilma van de Meerakker zegt:
2 september 2011 om 08:52 (bewerken)
@Sibren ben het met je eens, denk zelfs dat wij nog van onze kinderen kunnen leren.
@Justine bedankt, ga ik zeker naar kijken!
Beantwoorden

15.

Terugblik 2011 en wat brengt 2012? « Wilmalegaltech's Blog zegt:
23 december 2011 om 16:28 (bewerken)
[...] meer naar aanleiding van een andere blog ontstond het idee samen met mede-ondernemer
en –ouder Diana Russo een workshop aan te bieden aan [...]

16.

Ralph zegt:
8 juli 2012 om 20:00 (bewerken)
Ik ben zelf ook ‘zo’n puber’. Maar ik zie de oplossing niet in de controle van ouders,
althans niet als een totaaloplossing.
De voorlichting van de kinderen zelf is cruciaal, en wordt onvoldoende gegeven op dit moment. Ik
beschouw mezelf als redelijk sociomed bewust, als mij bv Googled kun je me niet persoonlijk
vinden, op een leeg LinkedIn profiel na, wat ik preventief heb aangemaakt om identiteitsdiefstal
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te voorkomen. (zeker omdat LinkerIn een zeer serieus zakelijk netwerk is)
Ik merk daarentegen wel bij bv klasgenoten, dat ze totaal niet in de gaten hebben wat de gevaren
zijn, en vinden het dan raar als ik zeg liever niet getagged en al op hún Facebook pagina te willen
staan. Als ik ze dan uitleg waarom, dan kunnen ze het vaak wel accepteren.
Misschien lijkt het nou aslof ik de enige digibeet onder de jeugd, maar zeker niet hoor. Ik wordt
vaak gezien als dé computer nerd, en ik heb zeker ambities op het gebied van ICT media-design,
en ik doe ook al vaak dingen dat vakgebied.
Dus naar mijn mening meer voorlichting, niet alleen omdat het irritant is voor ouders en kinderen,
maar ook omdat je waarschijnlijk te laat zal zijn om in te grijpen bij belangrijke misstappen.
Internet gaat te snel voor mensen.
Beantwoorden

Wilma van de Meerakker zegt:
27 september 2012 om 13:25 (bewerken)
Helemaal mee eens dat er meer voorlichting zou moeten zijn en goed om nu
ook eens een reactie van ‘zo’n puber’ te lezen. Dank voor je reactie Ralph!
Beantwoorden
17.

Eva C zegt:
27 september 2012 om 13:16 (bewerken)
Hallo, ik ben een leerkracht die lesgeeft in de secundaire school in België. Wij zijn op
zoek naar iemand die een voorlichtingsavond voor ouders wil geven over deze
thematiek. Hebben jullie suggesties?
Beantwoorden

Wilma van de Meerakker zegt:
27 september 2012 om 13:29 (bewerken)
Super dat jullie een voorlichtingsavond willen organiseren. Geef zelf wel
vaker dergelijke presentaties maar het is wel erg sterk afhankelijk van de
insteek van de school. Ik weet niet precies waar precies in België de school is gevestigd
en wat de insteek is. Als je meer informatie wenst mag je ook altijd via mail of via
social media contact met me opnemen.
Beantwoorden
18.
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19 maart 2013 om 19:19 (bewerken)
Mensen ga met je tijd mee! en ga niet gelijk zo lopen stressen als er wat gebeurt wat
jullie niet honderd procent in de hand hebben. Dat je mensen waarschuwd ok maar ga kinderen
niet dwingen zoals inlogcodes vragen en al die shit. DOE NORMAAL, GA MET JE TIJD MEE!!
Beantwoorden
19.

Maris zegt:
14 mei 2013 om 14:50 (bewerken)
Ik zie nu pas dit blog. Dus ik ga het volgen. Ik ben verbonden aan een instelling die
werkt met mensen met een beperking waaronder veel pubers. Sociale media lijkt
enerzijds de deur die opengaat naar de maatschappij.
Maar nu al zie ik ook een flink aantal facetten waarvan ik denk… wat nu.
Maar ook zie ik een verschuiving op de werkvloer, collega’s die anticiperen op sociale media, en
jong adolescenten die gaan zoeken naar hulpverleners en docenten. Om de meest uit een lopende
redenen…
Ik ben er eigenlijk verbaasd over dat er niet meer onderzoeken zijn en worden gedaan naar veel
van de dingen die ik op dit blog al voor bij zie komen. Maar ik moet het nog even op mijn gemak
gaan door lezen…
De wereld word groter, natuurlijk moet je er relaxed mee omgaan…. maar soms verlies je wel
eens het overzicht, en kunnen verschillende doelen van gebruikers met elkaar in botsing komen….
Beantwoorden
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