Presentatie ouderavond Socialbesitas
Problematisch gebruik van sociale media in basis en
voortgezet onderwijs voor OUDERS
Socialbesitas is de toenemende druk onder vooral jongeren om sociaal te zijn, iedereen te
volgen en de hele dag (en soms ook nacht) in de weer te zijn met de smartphone. Niet
reageren is geen optie. Alle online vrienden doen het zo. De gevolgen van socialbesitas
kunnen verstrekkend zijn: psychische vermoeidheid, achteruitgang van schoolprestaties,
slecht slapen, verslaving en digitale identiteitsschade door alles wat op internet bewaard
blijft.
Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd een smartphone. In groep zeven is het al heel
gewoon. Hoe ga je om met het online telefoongebruik van je kind? Een vraag die zowel
ouders als leerkrachten bezighoudt.
Inhoud van presentatie:
In de presentatie/workshop kan een keuze worden gemaakt uit onderwerpen waar de ouders
of de school dieper op in willen gaan. Bijvoorbeeld: dwangmatig en overmatig
socialemediagebruik. Sexting (seksueel getinte berichten/foto’s/afbeeldingen via sociale
media verspreiden) loverboys en grooming. Ook kan extra aandacht worden besteed aan
cyberpesten, dat door sociale media een geheel nieuwe dimensie heeft gekregen. Of aan
privacy en digitale identiteitsschade. Een presentatie met al deze onderwerpen kan ook.
Tijdens de presentatie worden aan ouders handreikingen gedaan om met het
socialemediagebruik van hun kinderen om te gaan.
Na afloop is er gelegenheid om het boek Socialbesitas tegen een gereduceerd tarief te
kopen. De presentatie wordt aan de doelgroep, basis of voortgezet onderwijs, aangepast.

Voor meer info: www.socialbesitas.nl
Mayke Calis is historica, journalist en tekstschrijver. Ze schrijft onder andere voor nrc.next
en De Persdienst. Ze heeft ook een periode in het voortgezet onderwijs gewerkt.
Herm Kisjes is verslavingsdeskundige en werkt als therapeut in een zelfstandige praktijk. Hij
is onder andere gespecialiseerd in internet- en gameverslaving. Hij schreef daar diverse
boeken over, zoals: ‘It’s all-in the Games’ en ‘Gamen en autisme’.
Mayke Calis: 06- 21253129 info@maykecalis.nl
Herm Kisjes: 06- 58822561 herm.kisjes@chello.nl

