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Like it or not? Hoe sociale media hun intrede doen op school? 

Jongeren en sociale media lijken bijna onafscheidelijk. Uit onderzoek blijkt dat het proces van 
volwassen worden zich bijgevolg ook steeds meer online afspeelt. Jongeren gebruiken de functies van 
sociale media voor het vormen van hun identiteit, het aanknopen van relaties en om te leren. Wat 
betekenen deze ontwikkelingen voor scholen? Hoe kunnen leraren zich zo goed mogelijk voorbereiden 
om jongeren bij hun mediagebruik te begeleiden en waar moeten ze zelf rekening mee houden als ze 
een profiel hebben op een sociaalnetwerksite? 

Kansen voor identiteitsvorming  

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit het leven van adolescenten. Facebook, YouTube, 
Twitter en Tumblr behoren volgens het meest recente Apestaartjarenonderzoek tot de top tien van 
meest gebruikte websites onder tieners. Bijna 90% van de Vlaamse jongeren tussen 12 en 18 jaar logt 
maandelijks in bij Facebook, 30% bij Instagram en 25% bij Tumblr (Apestaartjaren, 2014). Uit 
Amerikaans onderzoek bleek eerder dit jaar nog dat een kwart van de jongeren dankzij hun 
smartphones zelfs bijna voortdurend online zijn (Lenhart, 2015). 

Voor tieners spelen sociale media zoals Facebook, Twitter of Snapchat een rol in de verschillende 
veranderingen die ze doormaken tijdens de adolescentie. Tijdens de puberteit beginnen jongeren 
bijvoorbeeld te experimenteren met het vormen van hun eigen identiteit. Sociale media maken het 
mogelijk om zich met hun leeftijdsgenoten te vergelijken en zich door middel van tekst en beeld aan 
anderen te presenteren. Van hun onlinevrienden krijgen jongeren dan feedback in de vorm van likes 
en commentaren op deze zelfpresentatie. Krijgen ze bijvoorbeeld meer likes met een selfie uit de 
fitnessstudio of met een foto tijdens een middagje fietsen? Volgen er fijnere commentaren op een 
foto tijdens het lezen van een boek of op een groepsfoto tijdens een avondje stappen?  

Dankzij deze feedback krijgen jongeren validatie van anderen. Uit de reacties van hun onlinevrienden 
kunnen ze leren en kunnen de manier waarop ze zichzelf naar de buitenwereld presenteren verder 
aanpassen. Op die manier kunnen sociale media tieners helpen om te ontdekken op welke manier ze 
zich aan de buitenwereld willen presenteren en hoe ze door anderen waargenomen willen worden 
(Israelashvili, Kim, & Bukobza, 2012).  

Kansen voor relaties 

Daarnaast spelen sociale media ook een rol in de relaties die jongeren met anderen aanknopen. 
Tijdens de adolescentie breiden tieners hun vriendennetwerk uit en leggen ze contacten met een 
steeds diversere groep van personen. Sociaalnetwerksites helpen jongeren om deze contacten met 
hun vrienden te onderhouden. Ze maken het mogelijk om bij zowel letterlijke als figuur lijke ‘verre 
vrienden’ nog steeds op de hoogte te blijven van elkaars levensgebeurtenissen. Daarnaast zorgen ze 
er ook voor dat jongeren online nieuwe vrienden kunnen ontmoeten. Uit onderzoek van de 
Universiteit Antwerpen blijkt dat bijna de helft van de jongeren sociaalnetwerksites gebruikt voor het 
leggen van nieuwe contacten (Walrave & Heirman, 2013).  

Deze contacten kunnen jongeren gebruiken voor het benutten van hun zogenaamd sociaal kapitaal, 
de voordelen die je haalt uit relaties met anderen. Uit onderzoek blijkt dat sociaalnetwerksites vooral 
helpen bij het benutten van deze voordelen uit de brede groep van kennissen. Hoe breder iemands 
digitale netwerk is, hoe hoger de kans dat er diverse, en dus nuttige, reacties komen op vragen die je 
online stelt (Gray, Ellison, Vitak, & Lampe, 2013). Gezien een online sociaal netwerk een brede 
kennissenkring samenbrengt, is er een grotere hoeveelheid aan ervaringen verzameld dan wanneer 
men dezelfde vragen aan een homogene groep van hechte vrienden zou stellen. Zo kunnen jongeren 
van hun brede netwerk gebruik maken om onder meer tips te krijgen wanneer ze op zoek zijn naar 
een vakantiebaan of wanneer ze op reis gaan met hun vrienden. 
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Tijdens de adolescentie neemt het experimenteren en het beleven van romantische relaties en 
seksualiteit eveneens een belangrijke plaats in het leven van de jongeren in. Tieners gebruiken 
sociaalnetwerksites voor het aanknopen van romantische relaties. Zo heeft 13% van de jongeren al 
eens sociaalnetwerksites gebruikt om te flirten en 8% gebruikte de site zelfs voor het starten van een 
romantische relatie (Walrave & Heirman, 2013). Ook worden sociale media gebruikt voor het 
experimenteren met seksualiteit. Een voorbeeld hiervan is sexting, het uitwisselen van seksuele 
foto’s. Sexting kan gesitueerd worden in de jongerencultuur en het verlangen van opgroeiende 
jongeren om met hun seksualiteit te experimenteren (Van Ouytsel, Walrave, Ponnet, Heirman, & 
d'Haenens, 2014). Uit recent onderzoek blijkt dat ongeveer 11% van de Vlaamse jongeren uit het 
vijfde en zesde middelbaar al eens een zelfgemaakte seksueel getinte foto via het internet of de 
mobiele telefoon heeft gestuurd (Van Ouytsel, Van Gool, Ponnet, & Walrave, 2014).  

Sociale media en leren  

Tot slot voldoen sociale media ook aan de behoeften van jongeren om te leren. Uit het 
Apestaartjarenonderzoek blijkt dat iets meer dan de helft van de Vlaamse jongeren aangeeft dat ze 
nieuws via sociale mediakanalen ontvangen. Daarnaast gebruiken leerlingen sociale media ook voor 
huiswerk. De helft van de Vlaamse jongeren heeft al eens een Facebookgroep aangemaakt om over 
huiswerk te kunnen overleggen. In de studie werd vastgesteld dat leerlingen uit het aso vaker over 
schoolwerk online overleggen dat leerlingen uit het tso en het bso (Apestaartjaren, 2014).  

Kansen en risico’s op school 

Sociale media bieden aan jongeren dus unieke kansen voor hun ontwikkeling en het leggen van 
vriendschappen. Net als in de offlinewereld, kan het jammer genoeg soms fout lopen tijdens het 
experimenteren en communiceren. De ergernissen en conflicten uit de offlinewereld spelen zich ook 
grotendeels online af, en omgekeerd. Dat kan gevolgen hebben voor het welzijn van de leerlingen en 
het schoolklimaat, voorbeelden hiervan zijn cyberpesten, cyberrelationeel geweld en sexting.  

Zo werd volgens onderzoek van de Universiteit Antwerpen 11 procent van de jongeren al eens 
slachtoffer van cyberpesten. Ongeveer 43 procent van de gepeste jongeren werd gepest via een 
sociaalnetwerksite (Van Cleemput et al., 2013). Uit onderzoek naar cyberpesten bleek ook dat bijna 
de helft van de slachtoffers van cyberpesten met de dader naar school ging (Wegge, Vandebosch, & 
Eggermont, 2014).  

Ook het online experimenteren met relaties en seksualiteit kan risico’s inhouden. Bij het online 
beleven van romantische relaties, kunnen sommige jongeren sociale media misbruiken om hun 
partner te controleren. Zo kunnen ze gebruik maken van de functies van sociale media om te zien 
wanneer hun partner voor het laatst online was, of berichten gelezen werden of ze kunnen doorheen 
de dag berichtjes sturen om te controleren waar de ander is. Op die manier kunnen jongeren tijdens 
hun eerste romantische relaties geconfronteerd worden met cyberrelationeel geweld, dit is digitale 
vormen van partnergeweld. Wanneer jongeren, tijdens het experimenteren met hun seksualiteit, 
seksueel getinte berichten of foto’s van zichzelf versturen bestaat eveneens het risico dat die door de 
ontvanger verspreid worden. De berichten kunnen bijvoorbeeld worden doorgestuurd naar vrienden 
of uit wraak online geplaatst nadat een romantische relatie is stukgelopen (Van Ouytsel, Walrave, et 
al., 2014).  

Sociale media positief benaderen 

Cyberpesten, cyberrelationeel geweld en sexting behoren tot de mogelijke nevenwerkingen van het 
gebruik van sociale media. De enkele negatieve ervaringen zijn vaak opvallender dan de vele 
positieve ervaringen die jongeren via sociale media krijgen. We mogen niet uit het oog verliezen dat 
de mogelijke risico’s niet opwegen tegen de vele voordelen die sociale media aan jongeren bieden 
voor hun persoonlijke ontwikkeling, het uitbouwen van vriendschappen en de ontwikkeling van hun 
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vaardigheden. Het is voor leraren, leerlingenbegeleiders en directies vooral belangrijk om deze online 
risico’s te begrijpen en de kenmerken ervan te herkennen. Dit stelt hen in staat om digitale 
ontwikkelingen op een genuanceerde manier te benaderen en te begrijpen. Zelfs al kan je als leraar 
niet goed met sociale media in het algemeen of met een specifieke toepassing overweg, dan nog kan 
je levenservaring en kritische reflectie aan jongeren aanreiken wanneer ze behoefte hebben om over 
hun mediagebruik te praten of wanneer sociale media op één of andere manier in de les aan bod 
komen. 

Als leraar kan je jongeren zo goed mogelijk begeleiden door bijvoorbeeld zelf te experimenteren met 
sociale mediasites en applicaties. Op die manier word je beter vertrouwd met de technische 
aspecten van de apps. Daarnaast kan je ervaringen uitwisselen met andere leraars of ouders. Deze 
kennisuitwisseling en praktijkervaring kan je helpen om beter voorbereid te zijn wanneer je met 
jongeren een gesprek aangaat over hun mediagebruik. Ideale momenten om met jongeren over hun 
media te praten zijn gebeurtenissen in de actualiteit of jeugdboeken die handelen over het gebruik 
van sociaalnetwerksites. Gezien het belang van sociale media in het leven van jongeren is het 
belangrijk om steeds zulke gesprekken met respect en vanuit een positieve invalshoek aan te gaan. 
Praktijkorganisaties en praktijkgerichte literatuur kunnen erbij helpen om de juiste toon te vinden.  

Waar kan ik terecht voor meer informatie?  

www.mediawijs.be: De website van het Vlaamse kenniscentrum bevat verschillende online dossiers 
waarin informatie en praktijkvoorbeelden worden samengebracht over thema’s die gelinkt zijn aan 
mediawijsheid. In de MOOC Mediacoach wordt een online leertraject over mediawijsheid 
aangeboden.  

www.clicksafe.be : De portaalsite van Child Focus bevat een pagina voor leraars met informatie over 
veilige omgang met sociale media en online risico’s. Op de website is ook les- en spelmateriaal te 
vinden. 

www.mijnkindonline.nl is een website voor ouders en leraars met onderzoeksrapporten, 
voorlichtingsmateriaal en lesmateriaal over thema’s die te maken hebben met de relatie tussen 
kinderen en (online) media.  

www.veiligonline.be is een website van Child Focus en de Gezinsbond waarop een overzicht van 
vormingsavonden te vinden is en waarop opvoedingstips en informatie over veilig internetgebruik 
gebundeld zijn.  

  
Gebruik gepaste privacyinstellingen! 

Naast leerlingen, zijn ook veel leraren actief op sociale media. De manier waarop ze zich online 
presenteren kan een invloed hebben op hoe ze door leerlingen waargenomen worden. Zo vonden 
Amerikaanse onderzoekers aan de hand van een experiment dat wanneer een profiel van een 
universiteitsprofessor veel informatie over feestjes en uitgaan bevat, hij door studenten als minder 
competent en minder streng wordt ingeschat. Wanneer het profiel van de professor focust op 
conferenties en vergaderingen, kreeg hij door de studenten wel hogere scores op professionaliteit 
(Sleigh, Smith, & Laboe, 2013). De percepties die leerlingen over je hebben op basis van je online 
profiel, hebben dus een invloed op hoe je competenties worden ingeschat. Dat kan op zijn beurt 
weer een impact hebben op het gedrag van de leerlingen in de klas, de leerprestaties en de klassfeer. 

Door je informatie op Facebook alleen zichtbaar te maken voor vrienden, kan je er voor zorgen dat je 
persoonlijke statusberichten en foto’s afgeschermd blijven voor leerlingen die niet met je bevriend 
zijn. Als je bevriend bent met leerlingen op Facebook, dan doe je er goed aan om gebruik te maken 
van vriendenlijsten. Zo kan je bepaalde berichten voor bepaalde groepen van onlinevrienden 

http://www.mediawijs.be/
http://www.clicksafe.be/
http://www.mijnkindonline.nl/
http://www.veiligonline.be/
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afschermen zodat leerlingen ze niet te zien krijgen (Sleigh et al., 2013). Je kan ook een aparte 
Facebookgroep of –pagina maken voor de klas (wat bijkomende voordelen biedt, zie verder).  

Kan ik vrienden worden met mijn leerlingen op Facebook?  
Leraren met een Facebookprofiel worden vroeg of laat geconfronteerd met een vriendschapsverzoek 
van hun leerlingen. Hoe kan je hier als leraar het best op reageren? Is het wel gepast om 
Facebookvrienden met je leerlingen te zijn? Onlinevriendschappen tussen leraar en leerlingen 
kunnen de onderlinge band en communicatie vergemakkelijken. Het kan er voor zorgen dat 
leerlingen het gevoel hebben dat ze je beter kennen en je makkelijker durven aanspreken (Sarapin & 
Morris, 2015). Anderzijds bestaat ook het risico dat de privacy van de leraar in het gedrang komt en 
de rollen tussen leerling en leraar vervagen (Child Focus, 2015).  
 
Er bestaat op dit ogenblik nog maar weinig onderzoek naar de meerwaarde van zulke 
Facebookvriendschappen. In de meeste onderzoeken, wordt vooral opgeroepen om voorzichtig te 
zijn met het toevoegen van leerlingen aan je Facebookprofiel (Mazer, Murphy, & Simonds, 2009). 
Sommige scholen hebben een communicatieplan opgesteld met duidelijke regels over hoe leraren 
met leerlingen buiten de klas met leerlingen kunnen omgaan. Vraag dus bij je school of er al 
dergelijke regels werden opgesteld. Daarnaast kan je als alternatief overwegen om met leerlingen in 
dialoog te gaan met behulp van onlineleerplatformen zoals Smartschool of Blackboard. 
 
Sameer Hinudja en Justin Patchin, twee Amerikaanse internetonderzoekers, formuleerden enkele 
bedenkingen bij onlinevriendschappen tussen leerlingen en leraars. Een eerste bezorgdheid bestaat 
eruit dat je als leraar de morele plicht hebt om te reageren wanneer je op de Facebookprofielen van 
je leerlingen ziet dat ze betrokken zijn bij probleemgedrag. Wanneer bijvoorbeeld een leerling gepest 
wordt, zelf anderen lastigvalt of wanneer er andere risico’s zijn zoals problematisch alcohol- of 
druggebruik, dan heb je als getuige hiervan de verantwoordelijkheid om er iets aan te doen. Een 
online vriendschap met je leerlingen aangaan betekent dus dat je ook de verantwoordelijkheid 
aangaat om te reageren wanneer je er getuige van wordt dat de leerling slachtoffer of dader is van 
grensoverschrijdend gedrag (Hinduja & Patchin, 2013).  
 
Daarnaast wijzen de onderzoekers er op dat er bij digitale communicatie soms remmingen wegvallen 
die we bij persoonlijke gesprekken wel zouden ervaren. Online durven we immers al eens 
makkelijker brutaal te zijn of, omgekeerd, intiemere thema’s aanstippen. Daardoor zouden leerlingen 
misschien minder remmingen kunnen voelen om online (persoonlijke) vragen te stellen. Omgekeerd 
zal je het als leraar misschien makkelijker vinden om meer over jezelf te vertellen dan dat je dat in 
een face-to-facegesprek zou doen, zoals je politieke voorkeuren of informatie over je gezin (Hinduja 
& Patchin, 2013).  
 
Als je als leraar contacten wil hebben met je leerlingen op Facebook, kan je er misschien voor kiezen 
om, net zoals celebrities en bedrijven, een eigen ‘Facebookpagina’ aan te maken. Op die manier 
kunnen de leerlingen je eigen pagina ‘leuk vinden’ en kan je via dit medium met de leerlingen contact 
hebben. De leerlingen en leraars hebben dan geen toegang tot elkaars private profielpagina’s. Een 
publieke pagina heeft als bijkomend voordeel dat ze ook toegankelijk is voor leerlingen die geen 
Facebookprofiel hebben. Een eigen Facebookpagina geeft je als leraar de mogelijkheid om links te 
posten naar materiaal dat verband houdt met je lessen en maakt het mogelijk om erover met de 
leerlingen in gesprek te gaan (Hinduja & Patchin, 2013). Je kan met je klas er ook voor kiezen om een 
Facebookgroep aan te maken en deze groep als communicatieplatform te gebruiken. In deze groep 
kunnen documenten en informatie met de leerlingen gedeeld worden, zonder dat je met hen 
bevriend moeten worden. Je kan meer informatie vinden over hoe je een Facebookgroep moet 
aanmaken op www.facebook.com/help of www.mediahelpdesk.be. 
 
Conclusie 

http://www.facebook.com/help
http://www.mediahelpdesk.be/
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Jongeren zijn bijna altijd online. Sociale media bieden hen enorm veel voordelen. Digitale media stelt 
echter ook scholen voor uitdagingen. Als leraar kan je jongeren zo goed mogelijk begeleiden om de 
kansen van sociale media te benutten door met respect voor hun leefwereld met hen hierover 
positieve gesprekken aan te gaan. Zelf kan je het goede voorbeeld geven door op te letten met wat je 
over jezelf online plaatst en door bewuste keuzes te maken over hoe je in de online wereld met je 
leerlingen communiceert.  
 
Joris VAN OUYTSEL*  
Michel WALRAVE** 
Koen PONNET*** 
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** Michel Walrave (www.uantwerpen.be/michel-walrave) richt zich als hoofd van de 
onderzoeksgroep MIOS aan de Universiteit Antwerpen op het onderzoeken van de sociale implicaties 
van ict en gerelateerde risico’s. 
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Odisee onderzoek naar het offline en online risicogedrag van jongeren.   
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