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“‘Dit is het allermooiste cadeau dat ik ooit heb 
gekregen! Bedankt voor de leeslamp, daarmee kan 
ik ’s avonds na mijn werk nog een paar uur lezen en 
huiswerk maken’, zo luidde het mailtje van een kind 
uit Kenia. Kippenvel kregen mijn leerlingen ervan: 
met een oplaadbaar lampje van vijftien euro hadden 
ze het leven van een leeftijdsgenoot veranderd”, 
vertelt Nadine Duymaer van Twist, leerkracht van 
groep 8 van de Voorwegschool in Heemstede. “En 
wat is nou vijftien euro…? Als je met z’n tweeën 
naar de fi lm gaat en een fl esje cola koopt, ben je 
dat bedrag al kwijt.” 
De achtste groepers van de Voorwegschool haalden 
in december 2011 alles uit de kast om geld in te 
zamelen voor 150 led-lampen met zonnepaneel 
voor leeftijdgenoten op het platteland van Kenia. 
Niet met een sponsorloop of door langs de deuren 
in de buurt te collecteren, maar via sociale media. 
Ze organiseerden gezamenlijk een campagne 
met als thema ‘Geef een lichtje door’: ze ver-
kochten kaarsen, maakten een fi lmpje – waarin ze 
elkaar kaarsvlammetjes doorgeven – dat als ‘viral’ 
verspreid werd via internet, organiseerden een 
fl ashmob, hyveden en twitterden erop los om aan-
dacht te krijgen voor hun goede doel. Het project 
liep een paar weken, met als hoogtepunt een 24 
uurs-actie. “De kinderen zijn natuurlijk supertrots 
op het feit dat ze dit voor elkaar gekregen hebben; 
daarnaast realiseren ze zich het effect die sociale 
media kunnen hebben. Als je ze goed inzet, wérkt 
het gewoon!”

Droomproject
Sociaal met Media is een initiatief van Remco 
Pijpers, directeur van stichting Mijn Kind Online. 
“De meeste publieke aandacht voor sociale media 
heeft een negatieve lading: kinderen, ouders en 
leerkrachten worden gewaarschuwd voor de pro-
blemen en gevaren ervan. Als ik als media-expert 
benaderd word voor interviews door nieuwsrubrie-
ken, gaat dat meestal om cyberpesten, dreigtweets, 

bangalijstjes of online diefstal. Natuurlijk vind ik 
het prima om daarover voorlichting te geven, Mijn 
Kind Online is ervoor om ouders en leerkrachten te 
helpen als zij zich zorgen maken.
“Maar”, zo vervolgt Pijpers, “mijn hart ligt bij de 
kinderen. Kinderen en jongeren lopen warm voor 
goede doelen, ze vinden het belangrijk om andere 
mensen te helpen. Sociale media zijn heel geschikt 
als middel om iets voor een ander te doen.
Ik droomde al jaren over een project Sociaal met 
Media. In 2011 lukte het om dit initiatief van de 
grond te tillen, samen met de 1%Club, expert in 
ontwikkelingssamenwerking 2.0. Inmiddels hebben 
we een aantal sponsors, waardoor we een school 
of twintig kunnen begeleiden met het opzetten 
van een actie. De Voorwegschool was een van de 
eersten, ik ben daar ook persoonlijk bij betrokken 
geweest. Geweldig om te zien hoeveel zo’n actie 
met kinderen doet, hoe goed ze samenwerken, 
hoe handig ze sociale media inzetten voor hun zelf 
gekozen goede doel en hoe enthousiast ze worden 
van de ontdekking dat ze met media écht verschil 
kunnen maken. Ik word er erg blij van om kinderen 
zo vanuit hun eigen kracht bezig te zien.”

Identiteitsontwikkeling
In de projectomschrijving is het als volgt gefor-
muleerd: “Sociaal met Media koppelt een goede 
doelen actie, zoals veel scholen die jaarlijks hebben, 
aan mediawijsheid. Een dergelijke actie draagt bij 
aan de identiteitsontwikkeling en wereldoriëntatie 
van kinderen; bovendien bereidt deze hen voor op 
een loopbaan waarin je alleen verder komt wanneer 
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Sociale media & kinderen, vaak worden de negatieve 
aspecten van deze combinatie belicht: dan gaat het over 
cyberpesten, inbreuk op privacy of sites die kinderen geld 
aftroggelen. Het project ‘Sociaal met Media’ benadrukt de 
andere kant: hoe kinderen sociale media in kunnen zetten om 
aandacht te vragen voor een zelfgekozen goed doel.
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je ict en sociale media intelligent en constructief 
weet in te zetten. 
Voorwaarde voor deelname is dat jongeren zelf een 
actie bedenken waarbij ict de kern van de oplossing 
is. Niet alleen mediawijsheid, ook ondernemerschap 
en burgerschapsvorming zijn hierbij essentieel. 
In het proces ‘van idee tot uitvoering’ worden ze 
begeleid door deskundigen die ondersteuning 
bieden en gastlessen verzorgen. Om andere scholen 
te inspireren, delen de leerlingen hun goed-doen-
via-media op www.sociaalmetmedia.nl.”

Aanmelden
Scholen die een Sociaal met Media-actie willen 
opzetten, kunnen op verschillende manieren onder-
steuning krijgen. Remco Pijpers: “Er zit nog genoeg 
geld in de sponsorpot voor de begeleiding van een 
school of tien, dus wie in aanmerking wil komen, 
kan zich melden. Natuurlijk kunnen leerlingen zelf 
hun goede doel kiezen, groot of klein – of dat nu 
in de eigen wijk is of aan de andere kant van de 
wereld. Of ze kunnen zich aansluiten bij een project 
van de 1%Club, zoals de Voorwegschool heeft 
gedaan. Het is niet noodzakelijk dat een school die 
zich aanmeldt voor begeleiding, veel ervaring heeft 
met sociale media – als alle betrokkenen er maar 
voor open staan.
Scholen die liever zelf zo’n actie opzetten, kunnen 
vanaf november 2012 het Handboek Sociaal Met
Media gratis downloaden, met stappenplannen, 
adviezen, lesideeën en tips. Een deel van het mate-
riaal in dat boek wordt gemaakt door studenten aan 
de Pabo Almere [onderdeel van Windesheim Flevo-
land].” ■

www.sociaalmetmedia.nl

Effectief aan de slag
Op 21 maart hielden leerlingen van de Thor-
becke Scholengemeenschap in Zwolle een grote 
sponsordag voor goed onderwijs in Oeganda, 
een project van EDUKANS. Leerlingen van klas 
3 havo/vwo, die het vak Moderne Media volgen, 
haalden geld op via sociale media. “Verba-
zingwekkend hoe snel en effectief zo’n groep 
vijftienjarigen aan de slag gaat”, vertelt Freek 
Zwanenberg die de middag begeleidde namens 
Sociaal met Media. “Al snel hadden ze een plan: 
‘We moeten een logo hebben, een slogan, een 
twitteraccount, een fi lmpje en een strategie 
om snel veel aandacht te krijgen’. Ze besloten 
slim mee te liften op alle publiciteit rondom de 
YouTube-fi lm ‘Stop Kony 2012’, dat gaat over 
hetzelfde gebied als hun eigen scholenproject. 
De slogan: ‘Stop Kony? Geef Oeganda een 
kans, breng het land in balans!’ werd verspreid 
via invloedrijke twitteraars, met het verzoek te 
retweeten. Zelfs het account van de supporters-
vereniging van Ajax reageerde.”

Directeur in roze bunnypak
Ook VSO-leerlingen vinden het leuk aan om 
een goed doel te steunen via sociale media. 
Pauline Maas ging namens Sociaal met Media 
aan de slag met de schakelklas van Mariëndael 
in Arnhem. “In kleine groepjes bespraken leerlin-
gen welk doel ze wilden steunen. In Popplet, een 
soort digitaal prikbord, presenteerde elk groepje 
zijn doel: Anjerfonds, KiKa, Ronald McDonald 
Kinderfonds en Stichting Dierenlot. Dat laatste 
doel – met verve aangeprezen door een meisje 
dat een hondje heeft en dierenmishandeling 
superzielig vindt – kreeg de meeste stemmen. 
Nu gaan leerlingen echt actie voeren: een face-
bookaccount is er al en binnenkort maken ze een 
fi lmpje over Dierenlot. Om extra veel geld op 
te halen, dagen ze de directeur uit: Bij welk bin-
nengekomen bedrag trekt hij een roze bunnypak 
aan? Dat was lachen met zijn allen!”

Popplet waarin leerlingen van de schakelklas van Mariëndael 

online samen ideeën verzamelen

8e groepers van de Voorwegschool in actie voor Sociaal met Media. Fotograaf: Bert Oosterveld
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