Vluchten kan niet meer
social media, cyberpesten en schoolbeleid
5 trends
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1: Mobile Oxygen
Jongeren zijn via social media wereldburger geworden. Het zijn de jongeren die met nieuwe ideeën
komen en die in staat zullen zijn de wereld met een muisklik te beïnvloeden en te veranderen. Jongeren
zijn 24/7 online. Ook slachtoffers van pesten.
Mobiel leven betekent dat slachtoffers een bewegende prooi zijn. Vluchten voor pesten kan niet meer

2: Praxis Leren
Jongeren zijn niet langer afhankelijk van hun poortwachters, zoals docenten. Hun online platformen
zullen voor poortwachters steeds meer onzichtbaar én ontoegankelijk zijn. Poortwachters zullen
tevergeefs proberen met oude hulpmiddelen zoals regulering, blokkering en filtering de situatie weer
onder controle te krijgen. Oplossing: Peer education, o.a. vertrouwensleerlingen.
Peergroup educatie hoort het uitgangspunt voor beleid tegen pesten te zijn: positive peergroup
pressure – ook via social media

3: Access-soires
De koelkasten van morgen zijn de gadgets van nu. Apparaten zullen worden geïntegreerd in ons
dagelijks leven waar het van belang is dat een apparaat niet meegenomen moet worden of kwijt kan
worden geraakt. Mobiele media ontwikkelen zich tot o.a. kleding en fietsen. Wie vandaag de dag
veiligheidsprotocollen instelt en zich niet bewust is van deze 3e mediatrend, loopt constant hopeloos
achter. Wie in zo’n protocol louter mobieltjes wil verbieden, mag zich de vraag stellen of de school in
de toekomst knopen, armbanden, en ringen zal verbieden? Beleid hoort niet alleen peer proof (zie #2)
maar ook futureproof te zijn.
 Creëer futureproof veiligheidsbeleid – door uw doelgroep mede-bedacht en uitgevoerd.
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4: Asociale media
Naast social media bestaan er asociale media die de maatschappij vergiftigen. Het zijn de haat-en
scheld-blogs die vermomd als vrije meningsuiting en onderbroekenlol anderen belachelijk maken en
rucksichtslos belasteren. Onderzoek is nodig om na te gaan of de grens inmiddels is verschoven van de
scheld- en pestblogs naar schoolkantine en schoolplein. Wie beseft dat media van grote invloed zijn
kan er niet omheen dat een discussie over mediaethiek is onontkoombaar is. De Belgische campagne
‘Vies Wijf’ geeft een voorzet: http://goo.gl/4GctHs Scholen behoren social media gedragsprotocollen
te ontwikkelen, ook voor personeel.
 Geen veiligheidsbeleid zonder discussie over mediaethiek. Nieuwe gedragsprotocollen zijn
nodig.

5: Offline
Rust en stilte worden schaarse goederen. De eerste tekenen van social media moeheid zijn er al. In het
voorjaar van 2012 publiceerden de Nationale Academie voor Media en Maatschappij het onderzoek
‘Social Media Stress onder jongeren’. Collega-initiatieven volgden. Het creëren van offline momenten
is een wezenlijk onderdeel om jongeren ‘weer’ met elkaar leren om te gaan. De preventie van vooral
online pesten gaat hand in hand met een persoonlijke sfeer waar er ook weer offline met elkaar
gecommuniceerd wordt.
 Bied aandacht aan offline momenten( ook binnen schoolmuren) en bevorder persoonlijke
aandacht en omgangsvormen als bouwsteen voor up to date veiligheidsbeleid
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