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Altijd
verbonden
Bert Smits over jongeren
en sociale media

Iets later dan afgesproken komt Bert binnengewaaid in zijn

kantoor aan de Leuvense Vaart. Hij heeft zopas een lezing ge-

geven in een middelbare school, over ’de jeugd van tegenwoordig’ , want dat is één van de vele boeiende dingen waar deze
31-jarige pedagoog, ontwerper, ondernemer en vader van 3
dochters mee bezig is.

Samen met Pedro De Bruyckere schreef hij het boek ‘De jeugd
is tegenwoordig’. Ons gesprek focust voornamelijk op het
gebruik van sociale media bij jongeren.
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Wat versta je precies onder ’sociale media’?

Moet er dan een vak als ‘media-educatie’ komen
op school?

“Alle mogelijke online media waarbij mensen met elkaar in
interactie treden. Dat kan gaan om het uitwisselen van foto’s,
films, informatie, commentaar, persoonlijke ontboezemingen…
Het tweerichtingsverkeer tussen mensen is hierbij essentieel.
Enkele bekende voorbeelden zijn: Facebook, Twitter, YouTube,
Wikipedia, MSM Messenger.”

Welke zijn het meest populair bij jongeren?

“Facebook staat met stip op nummer 1. Het is een kanaal dat de
meeste jongeren dagelijks gebruiken.
Ook sms-en blijft populair, vooral omdat het goedkoop is. Jongeren voeren, in tegenstelling tot volwassenen, hele conversaties via sms. Mailen doen ze dan weer weinig; ze willen ‘instant
contact’. Dat vinden ze nog steeds op chatboxen als MSM (nu
Live) Messenger. Maar we merken dat Facebook steeds meer al
die dingen integreert en de andere media opslokt. “

En Twitter?

“Twitter is niet populair bij tieners. Het wordt gebruikt om jezelf
te profileren, om meningen rond bepaalde thema’s te lanceren, en op die manier ‘volgers’ te creëren. Dit is meer iets waar
‘oudere jongeren’ mee bezig zijn. Het zou wel eens het glijmiddel
kunnen worden langswaar nieuwe maatschappelijke structuren
ontstaan. Denk maar aan de beweging van de Indignado’s.”

“Dat zou niet slecht zijn, maar het is niet voldoende. Omgaan met
internet en sociale media moet in elk vak verweven zijn. Voor mijn
lezing vandaag vroeg de inleider aan alle jongeren in de zaal om
hun gsm uit te zetten. Voor mij was dat niet nodig. Wellicht waren
ze meer gemotiveerd geweest om te luisteren als ze direct online
dingen konden delen. Dat is nu eenmaal de manier waarop tegenwoordig ‘geleerd’ wordt, in een groot en divers netwerk. Natuurlijk moet er op school soms gewoon geluisterd worden, maar er
moeten ook actieve momenten ingelast worden waarbij de kennis
‘getoetst’ wordt in een breder – digitaal – kader. De beste leerkrachten zijn zij die duiding kunnen geven aan hun verhaal, en
daarin zijn vandaag die media onmisbaar. De rol van de leerkracht
is nu belangrijker dan ooit. Niet meer als grote bron van feiten,
maar als degene die jongeren helpt vat te krijgen op informatie,
en op een goede manier met de beschikbare media om te gaan.”
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Waarvoor gebruiken jongeren Facebook?

“Vooral om hun netwerk van vrienden te onderhouden. Maar
vergis je niet, het is niet omdat Facebook universeel is, dat de
vrienden dat ook zijn. De meeste Facebookvrienden zijn de
vrienden van onder de kerktoren. Facebook is gewoon een extra
kanaal om verbonden te blijven. Het versterkt de vriendschapsbanden, en dit spreekt de bewering tegen dat sociale media de
jongeren asocialer maken. Jongeren hebben een sterke behoefte om altijd verbonden te zijn met hun vrienden, virtueel of fysiek.
Ze kunnen nog moeilijk alleen zijn.“

Gaan jongeren op een goede manier om met
sociale netwerken?

“De digital natives, zij die geboren zijn na 1981, hebben een goede
technische kennis van deze media. Zij zijn opgegroeid met digitale technieken en hebben er weinig moeite mee. Dit betekent
niet dat ze er inhoudelijk altijd optimaal mee omgaan. In ‘hoe
bouw ik een goed netwerk op?’ hebben jongeren weinig ervaring. Hoe kan ik kennis ontwikkelen en delen via sociale media?
Net daar kunnen leerkrachten een belangrijke rol spelen. Vaak
staren zij zich blind op de technische vaardigheden van jongeren
en denken ze hen niets meer te kunnen bijbrengen. Fout!”

| markantmagazine |

Het boek ‘ De jeugd is tegenwoordig’ is het resultaat van
de samenwerking tussen twee jongerenexperts. Pedro De
Bruyckere is pedagoog en (jongeren) onderzoeker aan de
Arteveldehogeschool. Bert Smits is sociaal pedagoog , heeft
een eigen adviesbureau en is als onderzoeker verbonden aan
Groep T Leuven. Ze schreven een inspirerend boek voor iedereen die wil kennismaken met de nieuwe generatie jongeren.
Is de jeugd anders? Grenzeloos? Moeilijk? Rebels? Mediawijs?
Dom? Lui? Luxebeesten? Mythes worden genuanceerd of
ontmaskerd. De jeugd is anders en je komt te weten hoe je
best omgaat met jongeren thuis , in de klas en op het werk.

WIN een van de vijf exemplaren die we van uitgeverij
Lanoo Campus ( www. lannoocampus.be) mogen verloten
onder onze lezers.
Mail voor 30 mei naar redactie@markantvzw.be en vermeld:
als onderwerp: de jeugd is tegenwoordig en IN je mail: je
naam, postadres, lidnummer markanten misschien win je een
exemplaar van dit actuele boek. (ISBN13 978 90 815 1635 8)

Zijn onze leerkrachten klaar voor die aanpak?

“Zeker niet allemaal. Het is gek te bedenken dat nog niet
elk vak gebruik maakt van sociale media. Het is wel zo
dat de oudere generatie een klik moet maken wat betreft
de manier van informatie vergaren, van leren zeg maar.

door Lut Geypens
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In hun tijd was informatie schaars en kon alles lineair en diepgaand verwerkt worden. Tegenwoordig komt er zoveel informatie
tegelijk op ons af, dat dit niet meer werkt. Om te selecteren hebben
jongeren een syteem ontwikkeld waarbij ze ‘tappen’ uit die continue stroom, en zich op die manier een beeld vormen van de essentie. Ouderen, en zeker leerkrachten, moeten met dat gegeven leren
omgaan en de jongeren daarin tegemoet treden in plaats van zelf
af te haken. Het is eigenlijk een oefening in loslaten, de dingen op
je af laten komen en erop vertrouwen dat je het belangrijkste er
wel uit haalt.”

Leerkrachten staren zich
vaak blind op de technische
vaardigheden van jongeren
en denken hen niets meer te
kunnen bijbrengen. Fout!
“Ik geef altijd het voorbeeld van de handleiding bij een gsm. Wie
leest die vandaag de dag nog? We proberen het uit of vragen hulp
aan iemand die het beter weet. We zijn allemaal kampioenen geworden in trial and error, en jongeren nog veel meer dan ouderen.”

Welke rol spelen de ouders in dit verhaal?

“Eerst en vooral dit: de kloof tussen ouders en hun kinderen is
nog nooit zo klein geweest. Ze gaan samen naar Rock Werchter,
de kinderen op de camping met hun vrienden, de ouders op de
luxecamping. Kinderen zien hun ouders als rolmodel, wat niet
wegneemt dat ze een product van hun eigen generatie zijn en dus
toch op een andere manier in het leven staan. Het zou ons te ver
leiden om daar dieper op in te gaan, maar in mijn boek heb ik het
uitgebreid over wat de jongeren van nu maakt tot wat ze zijn.
Ik vind om te beginnen dat ouders zelf sociale media moeten
gebruiken om te weten wat het precies is, om er met hun kinderen over te kunnen praten. Als ik vroeger naar vrienden op de
hoek van de straat fietste, vroegen mijn ouders ook wat ik ging
doen en met wie. Online gaan is hetzelfde. Ouders moeten daar
even goed belangstelling voor tonen, zonder alles te willen controleren. Mijn ouders fietsten me ook niet achterna. Er moet een
cultuur zijn van praten en vertrouwen.”

Ook bij jonge kinderen?

“Daar ligt het iets anders. Ouders en kinderen zetten best
samen de eerste stappen op het internet. Ze kunnen samen een
e-mailadres aanmaken. Jonge kinderen mogen ook afgeschermd
worden van bepaalde sites. Ze gaan best in de woonkamer online,
zodat ouders kunnen ‘meekijken’. Iets wat je bij pubers beter niet
doet. Daar is praten belangrijk en hen wijzen op de risico’s. Ze
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moeten beseffen dat iets op Facebook plaatsen hetzelfde is als
roepen op de markt. Bovendien hebben de sociale media een
geheugen. Dat maakt gebruikers uiterst kwetsbaar en dat besef
moeten ouders hun kinderen bijbrengen. Hen bespioneren is uit
den boze, want dat werkt averechts. Of je ‘vriend’ mag worden
van je kind op Facebook, hangt van het kind af.”

Ze moeten beseffen dat
iets op Facebook plaatsen
hetzelfde is als roepen op de
markt.
‘Verbonden zijn’ betekent dat je voortduren
impulsen krijgt. Zijn er geen grenzen aan wat we
kunnen verwerken?

“Wie zal het zeggen? Jongeren hebben geleerd om met vele
impulsen tegelijk om te gaan. Het is trouwens bewezen dat hun
waarnemingssnelheid met 30% is toegenomen. Maar waar de
grens ligt, weet natuurlijk niemand.
Het is zeker een goed idee om af en toe rust in te bouwen, alles
letterlijk los te koppelen. Ouders kunnen wel helpen om hun kinderen die gewoonte bij te brengen.”

Je hebt je ook verdiept in de houding van jongeren op het werk …

“Ook daar blijkt dat jongeren heel sociaal zijn. Ze kunnen goed in
team werken en zijn prima netwerkers. Anderzijds zijn ze veeleisend. Ze werken om te leven, niet omgekeerd, zoals nogal wat
mensen uit de generatie van hun ouders deden. Ze weten dat
ze lang moeten werken en zijn van meetafaan met de planning
van hun beroeps- en privéleven bezig. Dat maakt dat ze zich niet
aan een werkgever binden en bijvoorbeeld op hun zesentwintigste een sabbatjaar willen voor een wereldreis. Dat botst met de
werkethiek van de vorige generatie. Toch kunnen werkgevers dat
maar beter aanvaarden en hun voordeel doen met de kwaliteiten
van de jonge generatie.”

Je kind en sociale media

Auteur Marlies Slegers gaat er van uit dat
kinderen hun ouders nodig hebben in de
echte én in de virtuele wereld. Haar boek wil
een houvast bieden om kinderen te volgen
en te begeleiden: ze maakt je wegwijs in de
wereld van Hyves, Facebook, Twitter en MSN
en gaat ook in op thema’s als social gaming, cyberpesten en
privacy. Kortom een verhelderend boek.
ISBN 978 90 5594 877 2, een uitgave van Lanoo/Scriptum

