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HOE OVERLEEF IK MIJN EERSTE OF
2DE(?) SMARTPHONE?
Vormingsaanbod voor leerlingen van de lagere school en hun ouders
i.v.m. nettiquette en digitale balans …

“Jacht op likes
maakt tieners
kwetsbaar”
De Morgen, 29 mei 2019

Smartphones openen de weg
naar sociale media

“Als puntje bij
paaltje komt,
zakken leerlingen
voor alle onderdelen
van mediawijsheid”
Remco Pijpers

Davy Nijs & Tom Vandries

Met het aanbod ‘Hoe overleef ik mijn 1ste (enz.…)
smartphone?’ richten we ons specifiek op de ‘overgang’, die
alle kinderen en jongeren vroeg of laat (mee)maken, van
smartphone-loos tot smartphone-bezitter. In de laatste graad
van het lager onderwijs neemt het smartphonebezit onder
Vlaamse jongeren opvallend toe. Volgens het Apestaartjaren
onderzoek (2018) bezit 53% van de kinderen uit de lagere
school een smartphone. In de eerste graad van het secundair
ligt dit het bezit al op 92%. De smartphone is dan ook een
‘typisch’ cadeau geworden dat je krijgt bij je communie of
lentefeest.
Het hebben van een smartphone, toegang tot sociale media
en een vergrootte on- en oﬄinewereld vol interessante
contacten kan jongeren wel eens doen wankelen. Soms lijkt
dit een tsunami van indrukken en contacten met zich mee te
brengen. Daarom dat we met deze les kinderen uit de laatste
graad van het lager onderwijs hierop expliciet voorbereiden
en parallel reiken we ouders en leerkrachten handvatten aan
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om hen hierbij te ondersteunen.

Hoe ziet ons pakket eruit?

Hoe sluit dit aan bij de
eindtermen?
Ons aanbod sluit aan bij de
eindtermen: mens en maatschappij
én wetenschappen en techniek.
Bovenal sluit deze les aan bij ICT en
sociale vaardigheden als
leergebiedoverschrijdende eindterm
(eindtermen met betrekking tot
attitudes). Leerlingen leren ICT op
een veilige, verantwoorde en
doelmatige manier te gebruiken en

Het totale pakket bestaat volgens ons ideaal uit een
klassikaal lesmoment en een sessie voor ouders en
leerkrachten. In de les gaan we met leerlingen van de laatste
graad van het lager onderwijs interactief aan de slag rond de
twee essentiële mediawijze thema’s die zij nodig gaan hebben
bij het gebruiken van hun eerste telefoon en sociale media: (1)
nettiquette of de ongeschreven omgangsregels online en (2)
mediawijze balans of hoe alles wat ze doen in evenwicht
houden, on- en oﬄine.
Tijdens de sessie voor ouders en leerkrachten geven we hen
gespreksstarters en doe-opdrachten mee waarmee zij ook
verder aan de slag kunnen. Deze
sessie bouwt voort op inhouden
maar ook creaties van leerlingen
uit hun lesmoment. Zo willen we
de duurzaamheid van het
vormingspakket garanderen.
Voor elke vraag maken we een
oﬀerte op maat.
Deel 1: Sessie voor
leerlingen
•Een afstemmingsgesprek via Skype of telefonisch met de
aanvrager (vb. leerkracht, ouder, directie, …)
•Twee lesuren (100 minuten) met maximum 24 leerlingen, 1
lesgever

ermee te communiceren. Bij sociale
vaardigheden speelt de les in op het
domein relatiewijzen.

•Er wordt o.a. een werkbundel voor de leerlingen ter
beschikking gesteld
•De les wordt opgebouwd aan de hand van een interactieve
presentatie met filmmateriaal en opdrachten, die nadien
beschikbaar wordt voor de leerkracht
•Kostprijs:
Eén klas - 2 lesuren - basisprijs 275 € + verplaatsingstijd +
afstand
Twee klassen - 2 x 2 lesuren op één voor- of namiddag 400 € + verplaatsingstijd + afstand
(indien gewenst kunnen we op een voor- of namiddag ook 4
lessen geven parallel door 2 sprekers)
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Deel 2: Sessie voor ouders en leerkrachten
•Een lezing van 90 minuten met de mogelijkheid om in te
gaan op vragen, 1 spreker

Geïnteresseerd?
Contacteer ons via mail
mediaopvoedingpuntbe@gmail.com.
We nemen dan nadien verder
contact met je op.
Zit je met andere ideeën of vragen,
ga dan vrijblijvend een verkennend
gesprek met ons aan. Dat kan
telefonisch via 0494 06 13 72 (Tom)
of 0494/178752 (Davy). We kunnen
ook afspreken bij een koﬃe of een
theetje in Hasselt of Leuven.

•De sessie wordt opgebouwd aan de hand van een interactieve
presentatie met filmmateriaal en enkele materialen worden
terug opgenomen vanuit de sessie met leerlingen
•Ingepland op een dagdeel of weekavond naar keuze
•Prijs: 400 € + verplaatsingstijd + afstand

Wie zijn wij?
Davy Nijs (°1975) is master in de orthopedagogiek en stelt zichzelf
het liefst voor als @mediapedagoog door zijn focus op de
combinatie tussen opvoeding en digitale technologie.
Hij ondersteunt ouders, opvoeders en
organisaties rond digitale thema’s. Bij
hogeschool UC Leuven-Limburg werkt hij
als lector binnen de opleiding
orthopedagogie en als onderzoeker binnen
de onderzoekslijn eSocialWork. Als
bestuurder geeft hij mee richting aan vzw
Link in de Kabel, een Leuvense organisatie
met de focus op het bevorderen van
mediawijsheid bij kwetsbare jongeren. Hij
zetelt ook in de stuurgroep van Mediawijs.be. Davy is getrouwd en
papa van drie zonen. Zijn passies liggen verder nog bij muziek (met
een flinke streep gitaar) én fietsen.
Tom Vandries (°1985) is master in de orthopedagogiek en
gepassioneerd door het kruispunt van
opvoeding en technologie. Hij wisselt
graag uit met ouders, leerkrachten en
professionals over deze uitdagingen en
valkuilen binnen opvoeding.
Als onderzoeker en lector is hij
verbonden aan de UC Leuven-Limburg.
Hij verdiept zich in de laatste nieuwe
ontwikkelingen omtrent
(media)opvoeding. Hiernaast gaat hij
omtrent dit thema met studenten aan de slag. Naast zijn
professionele bezigheden is Tom een fervent moestuinier, hobbykok
en trotse eigenaar van een beestenbende. Tom is getrouwd en heeft
een dochter
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