
Welkom	  bij	  de	  workshop	  over	  

Paula	  Hoek	  en	  Rob	  Mudde	  
	  

ouders	  uit	  de	  Oudercommissie	  
Rijnlands	  Lyceum	  Oegstgeest	  

	  

voorbereid	  o.l.v.	  Michiel	  van	  Gaalen,	  social	  media	  expert	  
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Opzet workshop 

•  4 x 15 minuten: 
–  plenaire inleiding 
–  lol en risico’s 
–  het gesprek aangaan 
–  afsluiten: tips en tricks 

•  interactief en in groepjes 
•  reflectieve vragen 
•  niet belerend, wel bewustwording 



Welke vormen van social media zijn er? 



1.  Facebook 

2.  Google+ 

3.  Twitter 

4.  LinkedIn 

5.  Pinterest 

6.  Instagram 

7.  SnapChat 

8.  WeChat 

9.  WhatsApp 

10.  Telegram 

11.  Tumblr 

12.  Digg 

13.  Messenger 

14.  Ping 

15.  FaceTime 16.  Reddit 17.  Habbo Hotel 18.  WeHeartIt 19.  Tinder 20.  Vine 21.  Path 22.  Kik 23.  Skype 24.  StumbleUpon 25.  Blogger 26.  Myspace 27.  YouTube 28.  Vimeo 

Opsomming social media, spelletjes en meer . . .  

En ‘spelletjes’, zoals: 
1.  Clash of clans 
2.  Fifa 
3.  Minecraft 
4.  Sims 
5.  CandyCrush 
6.  FlappyBird 
7.  Hayday 
8.  AngryBird? 
9.  Brothers in arms 
10.  Battle Supremacy 
11.  G.T.A. 
12.  etc. etc.  

Gewetensvraag: wie verdiept zich hier in? 



Zijn onze kinderen 
geïnfecteerd? 

Of geïnjecteerd?  

Lol en risico’s 

Vroeger was alles 
toch beter? J 

Zijn ze asociaal? 



Welk plezier en welke risico’s zijn er?  

Groepjes gaan aan de slag 
met twee vragen. 
Graag de belangrijkste 
uitkomsten noteren, 
om te kunnen delen. 
 

•  Wat is er juist leuk aan de mogelijkheden van social media? 
•  Welke risico’s zie je als ouders bij het gebruik van social 

media? 



U vraagt zich af: 
 
“Hoe voorkom ik 
dat ze me dom en 
ouderwets vinden?” 
 
 

oeps . . . .  
 
 
Helaas slecht 
nieuws: dat vinden 
ze sowieso! 

 

J 



Hoe ga je het gesprek aan met je kind?  

•  Hoe start je? 
•  Mag je eisen je kind te volgen 

 op facebook/twitter? 
•  Kunnen kinderen eigenlijk nog wel zonder? 
•  Welk oordeel gaat eigenlijk meer over onszelf? 
•  Geef je zelf als ouder het goede voorbeeld?  
•  Welke normen / waarden breng je over? 
•  Ben je te beschermend als je je kind controleert? 



Waar en hoe een gesprek voeren? 

Waar? 
 

•  In de auto 
•  Wandelend 
•  Terloops 
•  Officieel: samen op de bank 
•  ? 
•  ? 
•  ? 
 

Hoe? 
 

•  Met 1 i.p.v. 2 ouders? 
•  Nieuwsgierig? 
•  Onderzoekend of oordelend? 
•  Helpend? 
•  Oplossingsgericht? 
•  ? 
•  ? 
•  ? 

En met deze openingszinnen . . . (uit de groep!) 
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Conclusie 
 

 
Afstand waar kan . . . .  
 
Nabijheid waar moet . . . . 
 
Door je er in te verdiepen!  


