media

‘Maak razendsnelle
WIFI-generatie mediawijs’
Steeds jongere kinderen zijn dankzij moderne spelcomputers en slimme telefoons continu online

hij had het WIFI-wachtwoord van een
vriendje gekregen. Daar ga je met je
opvoedregels. Liesbeth, met haar zoon en
een vriendje in Parijs, had via de iPhone
van het Koninginnedagdrama gehoord en
ontdekt dat je voortdurend informatie uit
de mobiele mediawolk kunt halen. Terug
van vakantie zeiden we tegen elkaar:
‘Dit gaat zo snel. Als wij als ouders,
overheid en mediamakers denken dat
we de boel enigszins kunnen reguleren
hebben we het mis. De beer is los en niet
meer te vangen. Maar misschien kunnen
we de beer wel temmen en kinderen
en jongeren - om ze te beschermen vertellen dat die beren er zijn.” Zo is het
idee voor het boek ontstaan. Zijn Delver
en Hop zelf honderd procent WIFI? “Ik
word er dagelijks uitgesurft door mijn
zoon. Liesbeth en ik doen niet alsof
we het allemaal weten. Er is een groot

verschil tussen vaardigheid en inzicht.
Het belangrijkste is dat we zoveel weten
dat we contact kunnen leggen met de
WIFI-generatie en bereid zijn te leren.
Een kind zei een keer tegen me, nadat

we uitleg hadden gegeven: ‘Oh, kunnen
volwassenen ook leren dan?’ Dat vond ik
net zo geweldig en leuk als het werk dat
ik nu doe.”

Op de foto: Bamber Delver (links) en Liesbeth Hop (rechts)

via het mobiele internet. Zonder toezicht, in totale privacy. Technisch zijn ze zeer vaardig, maar
sociaal-emotioneel heeft de WIFI-generatie behoefte aan begeleiding door volwassenen. Die hebben

V

op hun beurt bijscholing en training nodig.

“Verbieden is geen optie meer en filteren
werkt niet optimaal. Kinderen hebben
recht op onderwijs in mediawijsheid”,
aldus Bamber Delver, samen met
Liesbeth Hop auteur van het boek ‘De
WIFI-generatie: de jeugd op het mobiele
internet, vliegensvlug en vogelvrij’. Er is een
revolutie aan de gang en veel opvoeders,
maar ook overheid, bedrijfsleven én
mediamakers, hebben dat nog niet door.
“De veranderingen gaan razendsnel
en hebben ingrijpende gevolgen voor
de opvoeding, het onderwijs en het
overheids- en mediabeleid”, zegt Delver.
Wanneer volwassenen niet openstaan
voor deze omwenteling, zijn ze straks te
laat en staan ze gedeeltelijk buitenspel.
“Dat is niet goed voor kinderen en
jongeren. Zij kunnen emotioneel nog niet
verantwoord met de media en wat ze op
internet tegenkomen omgaan. Dan heb ik
het over het interpreteren en verwerken
van gewelddadige en seksuele beelden,
maar ook over digitaal pesten, het vinden
van de juiste informatie, het beoordelen
van mediabronnen, veilig chatten en
privacyregels. De media voeden de WIFIgeneratie mede op en beïnvloeden het
zelf- en wereldbeeld van de jeugd. Als
het toezicht van volwassenen wegvalt
kan dat al snel schrikbarende vormen
aannemen.”

Luisteren
“Als ouders of jeugdhulpverleners nog
denken dat zij de poortwachters zijn die als
enigen seksuele voorlichting geven, lopen

ze achter de feiten aan. Hun kinderen
kunnen alles over seksualiteit leren op
internet. Via goede voorlichtingssites,
maar ook wanneer ze (harde) porno
tegenkomen. Straffen werkt niet, er over
praten en kinderen de waarde van wat
ze zien uitleggen wel.” Hop en Delver
geven een voorbeeld over pestgedrag.
Delver: “Een meisje vertelt haar ouders
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dat ze via een filmpje op YouTube digitaal
wordt gepest. Vervolgens krijgt ze van
alles over zich heen. Ze moet het filmpje
eraf halen en mag vervolgens niet meer
op YouTube. Dat helpt niet. Wees blij dat
ze het vertelt en zeg: ‘Wat vervelend, is
dat al eerder voorgekomen?’ Kom niet
meteen met een oplossing of een belofte,
zoals volwassenen meestal doen, maar
vraag of ze zelf een oplossing heeft.
Vaak is dat het geval. Erken dat. We
vragen opvoeders hoe ze controleren wat
kinderen en jongeren op internet doen.
Een dagboek van een kind lezen doen we
niet, want dat vindt iedereen ongepast.
Is het dan wel geoorloofd zonder zijn of
haar toestemming te controleren welke
sites er bezocht zijn? Opvoeders moeten
vragen of ze het mogen doen. Als het
kind nee zegt, kunnen ze zeggen dat ze
zich zorgen maken en vragen hoe ze er
samen uit kunnen komen. Het doel is dat
ouders en andere opvoeders kinderen en
jongeren helpen opgroeien tot sociaal
gezonde, verantwoordelijke volwassenen,
waarbij we moeten beseffen dat de jeugd
gewoon doorleeft, wat wij ook doen.
Jongeren accepteren de bemoeienis van
volwassenen, wanneer die bereid zijn te
luisteren en mee te denken.”

‘Wees niet bang te
laten zien dat je niet
alles weet’

Tekst: Jacques Geluk
Fotografie: Studio Alkmaar

bamberdelver@speakersacademy.eu & liesbethhop@speakersacademy.eu

Persoonlijk
Delver en Hop hebben tijdens vakanties
met hun kinderen persoonlijk ervaren
hoe snel de ontwikkelingen gaan. “Ik
wilde niet dat mijn zoon op de camping
via zijn Playstation zou internetten, maar
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