
 

 

 

 

 

 

Opvoeden in het media-tijdperk 
 

Over social-media/opvoeden in het media-tijdperk/media-wijsheid 

Jongeren en ouderen verbinden zich steeds meer via digitale platformen met elkaar. De 

mogelijkheden van ICT hebben mensen dichter bij elkaar gebracht. Door producten als 

Facebook, WhatsApp, Snapchat en Pinterest kunnen we eenvoudig ons leven delen met 

anderen. Aan de andere kant zijn er ook problemen ontstaan door techniek. Denk aan 

cyberpesten, eenzaamheid en verslaving. Jongeren ervaren geen drempel in het gebruik van 

deze media. ‘Ouderen’ juist wel; zij schatten beter de risico’s in van moderne media. En dan 

zijn er nog criticasters die beweren dat grote groepen mensen hun privacy verkopen voor 

een leuke app. Tijdens de trainingen over social-media zijn de deelnemers bezig met 

bovenstaande zaken. 

“Kinderen hebben hun ouders 

nodig als ze online zijn!” 
 

De social-media trainingen hebben meerdere brede doelen. Vooraf bepaalt u welke doelen het 

meest relevant zijn. 

Kennis van actuele apps en sites. 

Kennis van potentiele risico’s. 

Ontwikkeling van de eigen attitude ten opzichte van moderne media. 

Interventies aangereikt krijgen waarmee de media-opvoeding vorm te geven is. 

 

 

 

 

 



Social-media is een onderwerp dat zich uitstekend leent voor een gezellige en betrokken 

training. Door middel van uitdagende quizjes en leuke werkvormen worden de deelnemers 

uitgedaagd volop mee te doen in het gezamenlijke leerproces. Er komen onderwerpen aan 

bod zoals: 

 

Facebook 

Habbo-hotel 

Snapchat 

Technische vooruitgang 

Eenzaamheid 

Cyberpesten 

Filters van Socrates 

Schermtijd 

Internet vergeet nooit 

FOMO 

Mobiel vrije zone 

Relatie 

Reallife 

Mobieltjes mogen natuurlijk meegenomen worden! 

“Kansen geven in deze tijd” 
 

Een social-media training is zeer geschikt voor ouders, kinderen en leerkrachten in het (speciaal) 

basisonderwijs in groep 7 en 8. 

 

Trainingen en advisering van Appel en Peer IT  

• up-to-date 

• op maat 

• visie gericht 

• verbinding tussen pedagogiek, didactiek en ICT  

• no-nonsens 

• niveau MBO en HBO 

• praktijk gericht 

• en vooral leuk en uitdagend! 


