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Veilig gebruik van Socia Media

Voor wie?
Voor iedereen die meer grip wil op de risico’s van Social Media voor jongeren. Of je nu een
scholier bent die een foto deelt, een docent die pestslachtoffers ziet, of een ouder die het
contact kwijt raakt met het leven wat zijn of haar kind online leidt.

Herkent u het volgende?
U maakt zich zorgen over de overdaad aan
informatie en nepnieuws waar Social Media
een rol in speelt. U ziet of vreest dat jongeren
slachtoffer worden van online pesten, privacy
schendingen, cyberstalking, internetverslaving
(socialbesitas) of zelfs loverboys.
Elke dag komen er nieuwe apps, websites en
mogelijkheden bij. Het overzicht is weg. Hoe
bescherm je jongeren tegen sociale, seksuele
of financiële misstappen in de online wereld?

Resultaat van onze workshop
Jongeren begrijpen de risico’s en het belang van Privacy en veilig Social Mediagebruik. Ze
worden voorbereid op omgaan met cyberpesten en leren ook elkaar te corrigeren of te
ondersteunen bij pestgedrag. Ook laten we de jongeren zien dat het offline leven vaak
interessanter kan zijn dan de online variant.
Ook leerkrachten, ouders en volwassenen kunnen handvatten krijgen om jongeren effectief
te begeleiden (en waar nodig te beschermen) in deze online wereld. Anders dan
volwassenen groeit deze generatie actief op met Social Media. Door elkaar beter te
begrijpen wordt contact maken en begeleiden een stuk eenvoudiger.
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Hoe ziet onze workshop er uit?
Fase 1: Afstemming, voorbereiding & intake van persoonlijke uitdagingen




Mediawijsheid omvat een breed scala aan onderwerpen. Samen met u bepalen we
de trainingsbehoefte van uw leerlingen of medewerkers en indien gewenst ouders.
In overleg met docenten en mentoren stemmen we het niveau van de workshop af
op wat het beste bij de leerlingen of docenten en ouders past.
Docenten kunnen via het invullen van een persoonlijke intake vragen of ervaringen
inbrengen voor de training.

Fase 2: Workshop Mediawijsheid
De meest gevraagde combinatie van Mediawijsheid thema’s, gericht op leerlingen en
docenten, 2 (aparte) lesuren:










Inzicht krijgen in wat Social Media eigenlijk is en waar we precies gebruik van maken.
Verkennen ‘socialbesitas’: kunnen we nog wel zonder? Wat als ik niet online kan?
Cyberpesten: pesten gebeurt helaas ook online, en de impact gaat soms verder dan
gewoon pesten. Welke rol kan je hier zelf en als school in spelen?
Begrenzen van ongewenst gedrag: hoe geef je een grens aan zodat het ongewenste
gedrag stopt, en hoe help je andere online slachtoffers?
Grooming: veel kinderen geven aan nooit een naaktfoto van zichzelf te zullen
versturen. Hoe kan het dat het aantal slachtoffers van online loverboys dan groeit?
Verspreiding van privémateriaal: anders dan wat jongeren vermoeden kan het delen
van naaktfoto’s verstrekkende gevolgen hebben, persoonlijk en strafrechtelijk.
Privacy online: apps, websites en smarthphones verzamelen zonder dat we het door
hebben een hoop informatie over ons. Hoe kunnen we online informatie delen en
tegelijkertijd onze privacy beschermen?
Veilig Social Media gebruik: ondanks de risico’s kan Social Media ook gewoon sociaal
zijn. Hoe houden we het leuk?

De workshops zijn een open dialoog tussen leerlingen en trainer. De workshop kan in plaats
van aan leerlingen ook gegeven worden aan een groep docenten en / of ouders.

Fase 3: Vervolg, nazorg en follow-up




Na de eerste workshop van een uur volgt nog een tweede uur later in het jaar om de
opgedane kennis te toetsen, weer op te halen en waar mogelijk te verdiepen.
Deelnemers mogen nog vier maanden lang met de trainer contact opnemen over
lastige social media incidenten.
AgressieWerk.nl evalueert samen met de opdrachtgever het verloop en effect van de
workshop.
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Wat maakt onze agressietrainingen zo succesvol?
Maatwerk
Samen met u bepalen wij de specifieke behoeftes van uw leerlingen, onderwijzers en
ondersteunend personeel. Er zijn geen standaard workshops.
De driehoek
Leerlingen, docenten en ouders: samen sta je een stuk sterker. Wij betrekken alle partijen bij
het leren over veilig Social Media gebruik.
Informeren op niveau
Een onderwijsvorm die voor de ene groep of klas werkt kan bij een andere de plank totaal
misslaan. Samen met u bepalen we de geschikte werkvormen voor de doelgroep.
Nazorg en follow-up
Vaardigheden en kennis worden extra geborgd via een verdiepingsles later in het schooljaar.
Ook mogen deelnemers nog vier maanden lang met de trainer contact opnemen over Social
Media incidenten.

Vragen of interesse?
Wij onderzoeken graag samen met u welke mediawijsheid AgressieWerk.nl met uw jongeren
kan delen. Bel ons op 06-4217 0546 of vraag een agressiewerk.nl/gratis-adviesgesprek aan.
Met vriendelijke groet,
Team AgressieWerk.nl
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