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Tweestrijd bij scholen door
sociale media
Cyberpesten. Middelbare scholen in Rotterdam reageren verschillend op het nieuwe tijdperk
met Twitter en Facebook als uitlaatklep.
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Middelbare scholen in Rotterdam weten steeds vaker niet wat ze moeten doen met twitterende
scholieren, terwijl #kutschool en #kutmentor regelmatig online verschijnen. Uit een rondvraag bij
middelbare scholen blijkt dat de één wel streng controleert, terwijl anderen amper weten hoe Twitter
werkt. Het Emmauscollege in Rotterdam is één van de scholen die hard optreedt bij het digitaal
kwetsen of beledigen van docenten en leerlingen. “Met Facebook en Twitter proberen we vooral de
schade te beperken”, zegt Marijn Klomp, afdelingsconrector van de brugklassen. “Het is vaak als een
olievlek.
Online begint het klein, maar omdat zoveel mensen meekijken, wordt het steeds groter.” Volgens
Evert Boerstra, persvoorlichter bij het Openbaar Ministerie, is bij Twitter de drempel veel lager.
“Mensen kunnen heel snel iets online zetten en realiseren zich vaak niet hoe hard het overkomt”,
aldus Boerstra. Bij het Emmauscollege letten ze goed op de sociale media. “We kijken wel dagelijks
wat er allemaal online verschijnt”, zegt Klomp. “Zodra het kwetsend is, is het niet toegestaan. Dan
worden leerlingen daar op aangesproken.” Zulke dingen gebeuren volgens de conrector maandelijks.
Het college heeft het pestprotocol ondertekend, wat inhoudt dat ze gelijk optreden als er gepest wordt.
Ook geeft de school voorlichting aan de scholieren. Zo worden tweedejaars studenten door officieren
van justitie geïnformeerd over de strafbare feiten die je kunt plegen met je mening op internet zetten.
Eerstejaars worden voornamelijk op de gevaren gewezen, want ‘is het wel zo veilig om iedereen te
laten weten waar je op dat moment bent’. De school is niet tegen alles wat digitaal gebeurt. “We zijn
nu bezig met een pilot voor netbookklassen. De jongeren hebben allemaal een netbook gekregen
waarvan ze 25 procent van de lessen gebruikmaken. Later willen we dit misschien overal doorvoeren,
maar dan moeten ouders wel een bijdrage leveren.”

Roel Schrauwen, directeur van het Carré College in Rotterdam, is met zijn school ‘op een kruispunt
beland’. “Wij maken nog geen gebruik van social media, maar dat komt voornamelijk doordat we het
terrein eerst goed willen verkennen.” Volgens Schrauwen staan ze op dit moment onder druk, want er
zijn volgens hem qua internetgebruik ook goede punten aan de telefoons van tegenwoordig.
Leerlingen zijn op het Carré College vrij in het gebruik van platformen als Twitter, maar in de lessen
zijn telefoontjes ‘not done’. Volgens de directeur ligt het probleem nu vooral bij het ‘pingen’. Dit is het
gratis versturen van berichtjes naar elkaars Blackberry-telefoon. “Er zijn wel eens conflicten en vaak
merk je dat dat begint ‘op ping’”, vertelt Schrauwen.

Tweets
Wat is dit dan weer voor onzin #kutschool #h3d
@xinezvwaalwijk
Die klote mentor moet weer overdrjjven in een mail en mjjn ouders geloven het nog ook! #kutmentor
#kutschool
@Youri_dunnen
Wiskunde leren, daarna Frans, daarna ak topo, daarna Engels, daarna muziek, de tekst ens uit me
hoofd leren. #KUTSCHOOL Verziekt je leven!!
@xRuuuthx

Strafbaar
Met de komst van sociale media heeft ook de politie een verandering moeten ondergaan. Zo zijn er
internetrechercheurs gekomen die dagelijks tweets in de gaten houden.
•
•
•

In het Wetboek van Strafrecht staan geen artikelen over cybercrime. Toch kun je aangehouden
worden voor uitingen of dreigementen op Twitter en Facebook.
@doodsbedreiging geeft een overzicht van alle dreigteksten die de online wereld ingeschoten worden.
In de afgelopen week zijn er minstens 23 doodsbedreigingen op het Twitteraccount verschenen.
Na de aanslag in Alphen aan de Rijn vorig jaar kwamen er veel bedreigingen binnen op Twitter. De
meeste twitteraars hebben daarvoor 100 tot 200 uur taakstraf gekregen en een enkeling kreeg een
paar maanden celstraf.

Analyse
“Spijbelen moet soms kunnen”

“De ontwikkeling van een kind staat voorop. Spijbelen, of ander kattenkwaad, hoort daar ook bij”,
vertelt jeugdtrendwachter Bamber Delver overtuigd. Dit kun je nooit voorkomen, ook niet door nonstop leerlingen te monitoren via internet. Daarbij is het een onbegonnen zaak. Het internet is te
massaal en de hypes gaan veel te snel om ze goed te kunnen volgen.” Ook de informatieverstrekking
is volgens Delver veranderd.
“Het onderwijs is eigenwijs. Docenten denken nog steeds poortwachters te zijn, die bepalen wanneer
welke informatie wie bereikt. Dat is onzin. Scholieren verzamelen steeds vaker en sneller informatie
op eigen houtje.” Transparantie is volgens Delver belangrijk. “Scholen moeten op een doorzichtige
manier omgaan met social media. Twitter op een slimme, promotionele manier gebruiken.
Online ruzies aanpakken, oké, maar niet consequent controleren. Dat is geen doen. We springen toch
ook niet massaal op de fiets om achter onze kinderen aan te gaan zodra we vermoeden dat ze
stiekem een hamburger eten bij McDonald’s?”
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