
Pauline 14aas van Stichting llijn l(ind 0nline vindt ciaï l"laas vincit dat

]atttnler. "la. daï is een gemiste kans.0nderi,^lijs kan niet meer rryorclen. "La.rt

onl sociai rncciia heen, deze nieutr./e manier vari conllunirerel sociai rrrecii.r,

hoort bij het leven van kincleren. [err

;:';ï:i:::,ïï:;;:,i:: :ï".::,:;: I I Kinderen
op het gedrag van de krnderen kr,viiï." 

mOeten Op de
Proertuin baS jSS Ch O OI
Pauline l",]aas. die geregelrj als nrutrinre kUnnen Oefenen
diadocent voor de klas staat, vinci heï zolf

jLrist wei Íijn als leertingen rijclens ir;;er mgt SOCiAI mediA."
lessen onlirre gaan. "Dan l<arr ik zien lvat

De klas als proeftuin
Nederland is koptoper in het gebruik van social media en ook onze kinderen lopen hierin vóór.
Kinderen sturen elkaar berichtjes en foto's via social media, nauwelijks meer via email. Dit gebruik
zal naar verwachting de komende jaren alleen nog maar stijgen. Scholen weten niet goed wat ze
daarmee aan moeten. Nog maar weinig scholen hebben op dit gebied beteid gemaakt dat verder
gaat dan'social media op school zijn verboden'.

social mcdia juist wè1op school gebrLrikt moeten

kinderen op de basisscitool r'naar oefenen met

zie het ais een soort proeÍlLrin. Ze rnoeten de

irasisvaarcligheden lererr en uitproberen:

maak eelt,groepshyrres aan oÍ een rr,;eblog,

zet eerrs u,tat nlet dc klas op YoLtTtibe. Dan

kan een teerkrachï lret gesprel( er0ver

aangaan met de kl,ts: \rrl,tï kom je tegen?

Hoe reageren ntens0t.t i HlÊ g. je claarrrree

onr?'Bijvoorbeeld als eeir t<inci negalierie

reacties krijgt op cerr zeïi;,;rrrr,rakï iiirnplc

op YouTube. ZLrlke reriïies zijn nreï fijn

om te krijgen, dat zet aan hei cjenken over
ze cJoen en een pra.rtje nlaken: 'Goh. wie zíin ie vlienclen? de eigen reacties op anderen. Als krndererr op cie basisschool
l(en je ze allemaal? \lJelke foïo's staan er op ie Hvrres pagina? krirrncn ocÍererr Ên satlten kirrrnen praten over v,raarclen en nor_

\'Vaaront heb je die profielfoto gel<ozeti? Heb je je pagina op slot nr0lr ofl internet. [ererr ze hLrn eigen keuzes nraken."

staan o1 niet? l(rijg je L,ve1 eens onaardige krabbels?'ZL.rlke

gesprekies vlrtd ik heel bel.rngLlik. l(inderen rnoeten in een Een juÍfenhyves

veilige omgeving leren rladellketi over httit ottline geclrag e n P.iiiijlr llaas is lan penipg dat "elkc l;.lsissclrooijirf een leer-
htin ottlitte irltago"' 1{laciilerhy,.res rn6et hebben. Vra zo'lr ir.;r'p5 I'r111 ic zicn i,rat

s fl**aÊ!
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er tussen de krrtcleren speelt: en heï is leuk 0m zo contact te

hebben en sciroolnieLrï:/ties tc delen. De kinderen reageren ook

op je: 'mooie nieuwe prcfielfoto. iuÍl'Fn op deze nianiet

kunnen ook ouders gent.rkkeliik be trokken Lr,.rorden bij wat er

gebeurt in de klas."

Privé is privé, maar wat is dat?

Leerkrachterr ziln vaak huiverig om prive-inÍornratie \'"r09

te geven. Maar tlet een aparte leerkrachtenhyrres heeft

iemand dat zelf in de hand. l(letsen rret de eigen vrienden-

krÍng kan desgewenst via een prive-account, waar geen leerlln

gen als vrienden tryorden toegevoegd. Pauline Maas haalr

filosoÍe Stine lenserl cran, die stelt dat iedereen een lijstie zou

moeten opslellen met dingen die ze liever NIET over zichzelÍ

uriilen ïegenkomen op internet. lensen noemt dit'je intieme

kaprtaal'. iecjereen die social nredia gebruikt, moet nadenken

over de vracrg'Tot hoever ga je? Wat hou je prive en wat niet?'

f,laas: "ledereen kan regisseur zijn van z'n eigen oniine imago.

Als je doordacht dingen online zet, kun ie beter bepalen wat er

over le te vinden is. Dit kun ie beter leren aan kinderen als ie

hel ze1Í ook doet en zelf merkt waar je zo legenaan ioopt. Er

r .eft bij mil wel eens iemand op de stoep gestaan die ik a11een

online kende. Hij had een radto-interview gehoord waarin zo-

wel mijn echte naam a1s mijn online naam ter sprake kwamen.

Het kostte hem daarna niet veel moeite om mijn adres op te

zoeken. Dat was voor mij echt wel even schrikken, zoiets zal me

níet nog eens overkomen. Ik raad basisscltoolkinderen aan 0rÍl

geen achternaam in te vullen en geen herkenbare profieiÍoto te

gebruiken. Zelf zet ik nooiï folo's online vraar ntijn kinderen

herkenbaar opstaan."

Een klassenhyves

Samen nret leerling€rn ecn klassenhyves maken kan erg leuk en

leerz.ranr zijn. Pauline iulaas: "Zeker met groep 7-B kan dat besï.

Als je dat in de klas doet, komt het gesprek vanzelÍ op gang, oveI

keuzes en over grenzen van gedrag:'Wie zullen we toevoegen?

Wat zijn echte vrienden? Is iemand wel wie hil zegt dat-ie is?

Hoe kun je daar achter komen? Wat heb je eraan om zoveel

mogelijk vrienden toe te voegen? Welke foto's zetten we erop?

Wat vertellen we wei en wat niet? Hoe reageer je op reacties?'

Wat de kinderen leren van deze groepsgesprekken, werkt door

naar de manier waarop ze 0mgaan met hun eigen privéhyves.

Ze leren zo na te denken over hun oniine gedrag. Soclale media-

opvoedlng hoort echt thuls op de basisschool!"
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