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Jeugd & Media 
in het (V)SO
Een verkenning onder beroepskrachten



Aanleiding

▪ Mediagebruik kinderen speciaal onderwijs

▪ Risico’s en kansen 

▪ Verschillende beperkingen en (problematisch) mediagebruik

▪ Mediawijsheidlessen beperkt

▪ Weinig lesmateriaal op maat

▪ Focus bestaand onderzoek op regulier onderwijs



Vraag

▪ 36 interviews 

Leerkrachten, ondersteuners, schoolmaatschappelijk werkers, IB’ers…

▪ Primair en Voortgezet Speciaal Onderwijs

▪ Cluster 3/4

▪ 4 studenten Social Work & 3 studenten Forensische Orthopedagogiek 

UvA, Windesheim, Driestar

Wat is er nodig om het mediagebruik van leerlingen in het (V)SO 

beter te kunnen ondersteunen?

Methode



Kansen

Educatieve doeleinden

Ondersteunende functies

Kennis opdoen

Vriendschappen

Risico’s

Online conflicten

Content ongeschikt voor leeftijd

Schietspelletjes nadoen

Grof taalgebruik

Langdurig gebruik/verslaving

Sexting en loverboyproblematiek

Contact met vreemden

Resultaten

‘We hebben heel wat kinderen die of dyslexie hebben of 

motorisch niet goed ontwikkeld zijn en daar kan het heel erg 

helpend zijn om wel via media te werken.’



Thema’s (problematisch) mediagebruik

Thuissituatie

▪ Laag milieu

▪ Ouders weinig zicht en grip

▪ Moeite grenzen stellen

▪ Eigen problematiek ouders

Online conflicten

▪ Externaliserend probleemgedrag / ADHD

▪ Meisjes

▪ Laag EQ, opleidingsniveau

▪ Hechtingsproblematiek

Verslaving

▪ ASS

Gedrag schietspellen

▪ ADHD / ODD

▪ Jongens

Sexting

▪ Beïnvloedbaar / naïef

▪ Behoefte geaccepteerd te worden

▪ Deviante vrienden 



Begeleiding (problematisch) mediagebruik

Preventief

▪ Gebruik mobiele telefoons verbieden

▪ Websites afschermen

▪ Alternatieven aanbieden

▪ Trainingen en voorlichtingen

Curatief

▪ In gesprek met leerlingen

▪ Ouders betrekken

▪ Maatwerk

▪ IB’er, SMW’er of sociaal wijkteam inschakelen



▪ Weinig zicht mediaopvoeding thuis

▪ Afspraken school – thuis

▪ Verantwoordelijkheid

▪ Samenwerking

Ouderbetrokkenheid

‘Wat zijn de verwachtingen van ouders naar school en wat zijn de 
verwachtingen van school naar ouders? En daarvoor moet je met 

elkaar in verbinding staan en moet je het gesprek met elkaar 
aangaan.’



Behoeftes

▪ Meer kennis (beroepskrachten, leerlingen en ouders)

▪ Lesmateriaal op maat (te maken)

▪ Betrokkenheid ouders

▪ Visie en beleid ‘Het zou mooi zijn om daar een soort van aangepast aanbod 

in te krijgen. Wat kun je nou eigenlijk doorlopend laagdrempelig 

met de kinderen of kind zelfstandig behandelen, want dat stukje 

van wat is er nou mogelijk om daarin te voorzien en die 

handelingsverlegenheid is er toch wel.’



▪ Ontwikkelen handreiking

▪ Inzicht in perspectieven en behoeften leerlingen en ouders 

▪ Breder inzicht in behoeften en good practices beroepskrachten 

▪ Relatie beperkingen en (problematisch) mediagebruik

Conclusie & discussie



Emma Middag

eg.middag@windesheim.nl

Vragen of reageren?


