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 SOCIALE MEDIA

TEKST: CARLA DESAIN
BEELD: RUUD JONKERS

Er bestaan veel positieve en zinvolle 

toepassingen van sociale media 

in het onderwijs. Dat ontdekte 

Heleen van Lier, socialemedia-

redacteur bij de Volkskrant, toen 

ze begin dit jaar een onderzoek 

startte naar de invloed van sociale 

media op onder meer de overheid, 

politie en onderwijs. Maar ze 

ontdekte ook dat het alleen 

werkt als de sociale media echt 

zijn verweven met de praktijk. 

Inzet van

sociale media  
 in de les biedt kansen

V
an Lier nodigde via haar web-

log op de Volkskrant-site ie-

dereen uit om mee te denken. 

De reacties stroomden binnen 

- via allerlei socialemedia-kanalen. ‘Het 

staat wel vast dat sociale media hele-

maal zijn geïntegreerd in de samenle-

ving, we kunnen niet meer zonder’, zegt 

Van Lier. ‘Maar de berichtgeving erover 

blijft vaak hangen in verhalen over in-

cidenten. Iedereen smult van breed uit-

gemeten hypes: bangalijstjes, project X, 

cyberpesten. Ik vond het als journalist 

tijd worden om te onderzoeken wat de 

invloed van sociale media is als je voorbij 

die hypes kijkt.’

Van Lier dook als eerste in het onderwijs. 

‘Ik kreeg na mijn oproep veel hulp en 

bruikbare tips. Ik heb mensen geïnter-

viewd, ben naar studiedagen en ouder-

avonden geweest, en heb veel gelezen.’

Wat viel je vooral op?
“Alle leerlingen en veel ouders en docen-

ten maken gebruik van sociale media; 

maar in de klas, in het onderwijs zelf, 

worden ze nog nauwelijks ingezet. De 

meeste scholen vinden dat ze ‘iets’ moe-

ten met sociale media, maar weten niet 

wat. Ze nemen dan vaak een van de vele 

mediawijsheldsclubjes in de arm – daar-

in is mijns inziens nogal een wildgroei en 

de kwaliteit loopt uiteen. Ik hoorde ver-

halen over lesjes in het aanmaken van 

een Twitter- of Facebook-account; nou, 

die knoppenwijsheid hebben leerlingen 

al heel jong.’

Wat moeten kinderen  
en jongeren dan wel leren?
‘Het allerbelangrijkste is: kritisch naden-

ken. Leerlingen moeten worden voorbe-

reid op het doorzien van (sociale) media. 

Het gaat me niet alleen over de echte 

uitwassen, maar vooral over de gevaren 

in de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld dat 

melige filmpjes die ze zelf online zetten, 

blijvend op internet staan. Het hoort bij 

onderwijs om leerlingen te laten naden-

ken over de gevolgen die zulke filmpjes 

kunnen hebben op wat langere termijn.

Jongeren beseffen vaak ook niet dat wat 

ze twitteren tegen hun vrienden, door 

iedereen is mee te lezen. Een leraar gaf 

dit voorbeeld van een tweet van een van 

zijn leerlingen: ‘Haha, ik sta hier om de 

hoek op het schoolplein toch #Stiekem-

TeRoken’.

Een kerntaak van het onderwijs is om 

leerlingen voor te bereiden op deelne-

Heleen van Lier & sociale media

Sociale media – vooral Twitter – spelen in het leven van Heleen van Lier een 

grote rol. Wie haar op haar 06-nummer vergeefs probeert te bellen, krijgt de 

melding: ‘Je was toch niet serieus van plan om mijn voicemail in te spreken, 

hè? Dat is echt niet meer van deze tijd. Via een van de sociale media ben ik veel 

sneller te bereiken.’ Voor haar werk pikt Van Lier via Twitter interessante trends 

op en ook privé twittert ze graag: ‘Tv kijken is veel leuker en soms nuttiger als je 

ondertussen kunt discussiëren over een programma.’ 

Van Lier vond ook haar partner via Twitter, toen ze een oproepje plaatste voor 

een interviewkandidaat over open source technologie. Tijdens het interview 

sloeg de vonk over en inmiddels wonen ze vijf jaar samen. Eerder had ze zelf 

aan den lijve ondervonden hoe groot het bereik van internet is. ‘In 2006 schreef 

ik mijn persoonlijke hersenspinsels op in een privé-weblogje. Ik schrok me te 

pletter toen GeenStijl daar stukken uit overnam, inclusief mijn privé-foto’s in 

bikini bij het zwembad. Niet heel schokkend, maar zo wil je jezelf niet op zo’n 

site terugzien. Ik weet nu echt wel waarop ik moet letten: alles wat je online 

publiceert, can and will be op GeenStijl.’
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men aan de maatschappij. Daar hoort 

ook bij hoe ze zich positief en profes-

sioneel kunnen bewegen in de online-

samenleving. Laatst ontsloeg een zie-

kenhuis een stagiaire, omdat ze van 

een patiënt, een bekende Nederlander, 

een foto op Facebook had gezet. Als op 

school meer aandacht was geweest voor 

mediawijsheid, ook in de stagevoorbe-

reiding, had zij wellicht beter nagedacht 

over die foto.’

Welke zinvolle voorbeelden  
kwam je tegen?
‘Inzet van sociale media in de les biedt 

veel kansen. Bijvoorbeeld voor leerlingen 

die wat stil zijn in de klas en nauwelijks 

hun vinger opsteken als ze het antwoord 

weten. Als ze antwoorden en opmerkin-

gen mogen twitteren, durven zulke leer-

lingen vaak wel mee te doen.

Ik ontmoette een leerkracht die aan 

‘flipping the classroom’ doet: hij laat 

leerlingen thuis op Facebook of YouTube 

de bronnen bekijken, zodat er tijdens de 

les tijd is om samen de stof te bespreken. 

Er is een schoolklas die met andere klas-

sen over de hele wereld verhalen, foto’s 

en filmpjes uitwisselt. Zo doen leerlingen 

spelenderwijs vaardigheden op in het ge-

bruiken van allerlei tools, dat is leuker 

en effectiever dan een knoppencursus. 

Ik wou dat mijn leerkracht vroeger zoiets 

had bedacht, dan zou mijn leefwereld in 

het kleine dorp waar ik ben opgegroeid, 

een stuk groter zijn geweest. Ook gewel-

dig: een ziek kind, dat via een webcam bij 

haar thuis en een in de klas, toch gewoon 

‘Jongeren moeten beseffen dat  
iedereen meeleest op Twitter’

met haar eigen groep mee kon doen en 

mee kon leren. De mogelijkheden van 

sociale media in het onderwijs zijn zo 

groot! Ouders kunnen bijvoorbeeld bij 

het onderwijs worden betrokken door 

een (afgeschermde) Facebook-pagina 

met foto’s van activiteiten in de klas.’

Waarom worden sociale media  
niet overal toegepast?
‘Een kleine groep gepassioneerde leer-

krachten zoekt naar zinvolle toepassin-

gen in het onderwijs. Maar veel anderen 

zijn een beetje bang voor die sociale me-

dia. Om die terughoudendheid te over-

winnen zet een uurtje cursus niet zoveel 

zoden aan de dijk, dan blijft het een gim-

mickje. Het werkt alleen als er structu-

reel aandacht voor is en als sociale media 

verweven zijn met de onderwijspraktijk, 

zoals in de voorbeelden die ik noemde.

Ik heb zelfs pleidooien gehoord voor 

het opnemen van mediawijsheid als 

onderdeel van de Cito-toets. Dan zullen 

leerkrachten dit onderwerp echt serieus 

nemen en er structureel aandacht aan 

besteden.’ <


