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Van 
de Redactie INhoud PAGINA

JE KOMT THUIS NA EEN DAG HARD TE HEBBEN GEWERKT. JE ROEPT OF ER

IEMAND IS. JE ZIET EEN JAS, HALF OPGEHANGEN AAN DE TRAPLEUNING. JE
VINDT KINDLIEF IN HET BUREAU. HIJ TOKKELT OP DE COMPUTER. WANNEER

JE VRAAGT NAAR Z’N DAG, KRIJG JE EEN MOMPELEND ANTWOORD TERUG.
WANNEER JE VRAAGT OF HIJ HUISWERK HEEFT, ZEGT IE ONMIDDELLIJK EN

VASTBERADEN: “MEE BEZIG!” EN WANNEER JE VOOR HET COMPUTER-
SCHERM EVEN TOT STILSTAND KOMT, ZIE JE INDERDAAD WORD OPENSTAAN,
GEVULD MET REEDS EEN HALVE PAGINA ZWART OP WITTE LETTERS.
OMSINGELD DOOR OPFLIKKERENDE LICHTJES. 
“MAM, IK BEN BEZIG!”
MAM GAAT WEG.
DE TEKST DIKT BEETJE BIJ BEETJE AAN, TERWIJL STEF TEZELFDERTIJD PRAAT

VIA MSN MESSENGER MET MIEKE, LEENTJE, JENS EN BJORN.
ONDERTUSSEN IS EEN LIEDJE GEDOWNLOAD, WAAROP STEF DE BOXEN AAN-
ZET EN RITMISCH MEEDEINT OP DE MUZIEK. ALSOF DAT NOG GEEN ALMACH-
TIG VERTOON VAN MULTITASKING IS, SURFT HIJ NAAR EEN NIEUWSSITE.

HET IS EEN MAGISCHE POORT. GECREËERD DOOR WETENSCHAPPELIJK

ONDERZOEK, GESTART VANUIT MILITAIRE OVERWEGINGEN IN DE VERENIGDE

STATEN EIND JAREN 60, BEGONNEN ONDER DE NAAM ARPANET. VANAF

BEGIN JAREN 80, TOEN HET NET EEN OPEN NETWERK WERD, GEBASEERD

OP EEN STANDAARD COMMUNICATIEPROTOCOL, ONTSTOND INTERNET. DE

GROEI EN BLOEI VAN INTERNET, DIE IN DE DECENNIA DAAROP VOLGDE, WAS

FENOMENAAL. HET INTERNET ALS EEN DOORGANG TOT EEN VELD AAN KEN-
NIS. WAAR TUSSEN HET WEELDERIG WOEKEREND ONKRUID HEMELS MOOIE

BLOEMEN TE VINDEN ZIJN. 
DE COMPUTER MET INTERNETAANSLUITING IS NIET MEER WEG TE DENKEN.
HET BEÏNVLOEDT VELE MINUTEN, UREN, DAGEN… IN ONS DAGELIJKS

LEVEN. WE ZOEKEN ER NAAR INFORMATIE, WE GEBRUIKEN HET ALS COM-
MUNICATIESYSTEEM EN ZIEN HET ALS EEN MANIER OM TE ONTSPANNEN. 

JONGEREN. DE TOEKOMST VAN ONZE SAMENLEVING. GRETIGE INTERNETGE-
BRUIKERS VOLGENS DE MEDIA. IS DIT WEL ZO? EN ZO JA, WAT DOEN ZE

ER DAN MEE? EN VOORAL, WAAROM? 
EERST LATEN WE SPECIALISTEN AAN HET WOORD, DIE VANUIT ONDERZOEK

HET THEMA BEKIJKEN. WE STARTEN MET DE TOEGANKELIJKHEID VAN HET

INTERNET VOOR JONGEREN EN GAAN DAARNA DIEPER IN OP DE AANTREK-
KINGSKRACHT VAN INTERNET OP JONGEREN. 
DAARNA VOLGT EEN ARTIKEL OVER DE IMPLEMENTATIE VAN INTERNET IN

HET ONDERWIJS.
NOG MEER HOOR JE IN DE KRANTEN, OP TV… OVER DE ‘GEVAREN’ VAN

HET INTERNET. SEKS EN GEWELD TIEREN WELIG IN DE VIRTUELE WERELD.
ALLES WAAR JE MAAR AAN KAN DENKEN, BEVINDT ZICH OP HET NET. DE

ENE STEM ZEGT DAT WE JONGEREN DAARVOOR MOETEN BESCHERMEN VIA

CENSUUR, DE ANDERE VINDT DAT WE JONGEREN MOETEN WAPENEN TEGEN

WAT ZE ONVERMIJDELIJK OOIT ZULLEN ZIEN. 
OMDAT DE STEM VAN JONGEREN ZEKER NIET MAG ONTBREKEN IN EEN DOS-
SIER OVER HEN, VROEGEN WE AAN 7 JONGEREN (VAN 9 TOT 18 JAAR)
OM DE ROL VAN INTERNET IN EN OP HUN LEVEN TOE TE LICHTEN. 

DEZE UVV-INFO GEEFT EEN BEELD VAN HOE EEN TECHNOLOGIE EEN ENOR-
ME IMPACT KAN HEBBEN OP MENSEN, IN HET BIJZONDER JONGEREN, IN DE

MANIER VAN COMMUNICEREN, INFORMATIEVERGARING, ONTSPANNING EN

(SCHOOL)WERK EN WELKE ETHISCHE VRAGEN DAARBIJ OPDUIKEN.

VEEL LEESGENOT MET JONGEREN ONLINE!

Sonny Van de Steene
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Jongeren en internet
Joke Bauwens

docente mediasociologie
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De toegang tot internet

WERELDWIJD, ALTHANS IN DE WELVARENDE DELEN VAN DE WERELD, TONEN ENQUÊTE-

STUDIES AAN DAT INTERNET STERK DOORGEDRONGEN IS IN DE JONGERENCULTUUR. IN

DE THUISOMGEVING, OP SCHOOL, IN HET SOCIALE LEVEN EN IN DE VRIJETIJDSBESTE-

DING VAN JONGE MENSEN SPEELT INTERNET EEN CENTRALE ROL. OOK IN BELGIË HEEFT

INTERNET ZICH STEVIG GENESTELD IN DE DAGELIJKSE LEEFWERELD VAN JONGEREN. AL

BESTAAN GEEN EENDUIDIGE CIJFERGEGEVENS OVER DE VERSPREIDING VAN INTERNET IN

DE BELGISCHE GEZINNEN, TOCH STAAT VAST DAT IN GEZINNEN MET KINDEREN SNELLER

WORDT OVERGEGAAN TOT DE AANSCHAF VAN EEN COMPUTER EN INTERNETAANSLUITING. 

Ouders hechten groot geloof aan
de educatieve mogelijkheden van
computertechnologieën. Kinderen

gebruiken dit argument vaak om hun
ouders te overhalen tot de aankoop van
een computeruitrusting. Zo wees een
onderzoek van Dimarso (2004) uit dat in
Vlaamse gezinnen met jongeren (15+)
99% over een pc beschikte en 93% een
internetaansluiting had. 

In ieder geval heeft ook de opkomst van
breedband de toegang tot internet in de
thuisomgeving de afgelopen jaren fors
laten toenemen. In 2003 rapporteerde
een enquêteonderzoek van OIVO (Onder-
zoeks- en Informatiecentrum van de
Verbruikersorganisaties) dat 80% van de
Belgische jongeren tussen 11 en 25 jaar
thuis toegang had tot internet. Eén jaar
later rapporteerde het marktonderzoeks-
bureau Insites dat 86% van de Belgische
jongeren tussen 12 en 17 jaar thuis over
een internetaansluiting beschikte. Ver-
moed wordt dat door de komst van nieu-
we multimediaplatformen de toegang tot
internet nog sterker zal groeien, vooral
dan bij die groepen die thuis niet over
een computer beschikken. In Groot-
Brittannië bijvoorbeeld zijn gameconso-
les en interactieve digitale televisie niet
te onderschatten platformen om online
te gaan. Bijvoorbeeld in Britse gezinnen
met een lagere sociaal-economische sta-
tus die over het algemeen minder snel
overgaan tot de aanschaf van een com-
puter en internetaansluiting, zijn interac-
tieve digitale televisie, gameconsoles en
gsm’s mét webtoegang wel beter inge-
burgerd. 

Voorspeld wordt dat in de zeer nabije
toekomst het online gaan niet enkel
mogelijk zal zijn via computers, maar
ook via andere informatie- en communi-
catietechnologieën. Dat betekent dat op
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internet gaan minder en minder gebon-
den zal zijn. Minder gebonden aan de
plaats waar de internetaansluiting zich
bevindt (thuis of op school) en minder
gebonden aan de computer. Wat zich
aankondigt, is een alomtegenwoordige
internetomgeving waarin de mobiele
mens waar hij wil, wanneer hij wil en
hoe hij wil online zal kunnen gaan. Dit is
voor het overgrote deel van de consu-
menten alsnog toekomstmuziek en voor
veel volwassenen zal het dit misschien
ook blijven, maar vermoed wordt dat
zo’n martini-internetervaring (‘anywhere,
anytime’) wel eens sterk met het ver-
wachtings- en gebruikspatroon van jon-
geren zou kunnen overeenkomen.

Omdat in België nog steeds één jongere
op vijf thuis niet over een internetaan-
sluiting beschikt en de schoolomgeving
vaak te kort schiet qua computerinfra-
structuur, is de kans reëel dat deze jon-
geren heel wat minder vaak online kun-
nen gaan. Deze zogenaamde digitale
kloof tussen de ‘haves’ en ‘have nots’
valt tot op zekere hoogte samen met de
sociaal-economische ongelijkheid in ons
land. In Franstalig België treffen we ver-
houdingsgewijs meer jongeren aan die
thuis niet over internet beschikken. Ook
allochtone jongeren beschikken thuis
minder vaak over de mogelijkheid om
online te gaan. Een cybercafé of de com-
puterzaal van een plaatselijke biblio-
theek bieden voor deze jongeren wel de
gelegenheid zich in dié ruimten te bege-
ven waar veel van hun leeftijdgenoten
hun tijd doorbrengen: instant messa-
ging, online games, blogs, homepages,
profielsites, chatrooms... 

C van communicatie
Jongeren gebruiken internet bovenal als
een communicatietechnologie. Die toe-
passingen die jongeren in staat stellen te
communiceren met leeftijdgenoten blij-
ken het meest populair. Dat men na
schooltijd of na vakantieperiodes in con-
tact kan blijven met leeftijdgenoten,
beschouwen jongeren als onmisbaar.
Vaak hebben jongeren enkel contact met
leeftijdgenoten die ze kennen. Dat ‘ken-
nen’ is rekbaar: voor de enen betekent
dit vrienden, voor de anderen kan dit ook
‘iemand van zien’ zijn. Beide vormen van

kennen duiden er echter op dat de ande-
ren op het internet vaak belichaamde
anderen zijn uit de fysieke werkelijkheid
waarvan de jongeren deel uitmaken.

Dé manier om contact te houden met
leeftijdgenoten is instant messenger of
MSN, waarbij jongeren hun eigen con-
tactenlijst kunnen aanleggen, zelf bepa-

len met wie ze wensen te spreken en
toezicht kunnen houden op ongewenste
gasten. Eigenlijk zetten veel jongeren
hier de gesprekken die ze in het ‘echte’,
‘fysieke’ of ‘offline’ leven hebben met
vrienden en kennissen, gewoon verder.
MSN verschilt duidelijk van chatrooms in
die zin dat jongeren beter controle kun-
nen uitoefenen over wie ze toelaten tot
hun gesprekssfeer en wie niet. Deze
mechanismen van uitsluiting en inslui-
ting kunnen soms bikkelhard zijn, wan-
neer bijvoorbeeld bepaalde jongeren
ook in cyberspace te horen krijgen dat
ze er niet bijhoren. Tegelijk is MSN voor
veel jongeren een veel betere manier
gebleken om zich te beschermen tegen
ongewenste intimiteiten of gevaarlijke
intenties van volwassenen. Zelfbe-
scherming lijkt hier een probater middel
dan ouderlijke bescherming. Toch zeker
voor de oudere tieners die MSN prefere-
ren boven chatrooms. 

Naast MSN, blijven vooral jongere tie-
ners en kinderen zich aangesproken
voelen tot chatrooms. Hoewel ze zich
wel bewust zijn van de risico’s die chat-

rooms met zich meebrengen, komen
kinderen en jonge tieners makkelijker in
de verleiding om met vreemden te chat-
ten. Voor een deel hangt dit samen met
de levensfase waarin ze zich bevinden:
de nood aan experimenteren met iden-
titeiten, het uitbreiden van het eigen
sociaal netwerk en van de persoonlijke
onafhankelijkheid. 

Een derde belangrijke internetapplicatie
die gericht is op communicatie met leef-
tijdgenoten, zijn de persoonlijke home-
pages of profielsites die jongeren aan-
maken. Op deze sites tonen ze foto’s van
zichzelf, houden ze een blog bij en rea-
geren ze op elkaar. Onder de weblog-
gers treffen we bijvoorbeeld vooral tie-
ners aan. Eigenlijk zijn deze websites en
blogs laboratoria waar jongeren vorm
geven aan hun identiteit(en) en deze
volop verkennen. Door over zichzelf bio-
grafische informatie mee te delen, door
verhalen te brengen of door zichzelf bij-
voorbeeld voor te stellen als een
bepaalde muziekfan, construeren zij één
of meerdere identiteiten die zij aan
anderen willen presenteren en waar zij
bovendien graag respons op krijgen.
Meisjes zijn hier overigens veel sterker
mee bezig dan jongens.

Vermaak, ontspanning en plezier
Internet is voor jongeren een plaats
waar ze op zoek gaan naar vermaak,
ontspanning en plezier. Net als televisie-
kijken is internetten een leuke activiteit
om in de vrije tijd te doen. Er bestaat
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geen afdoend bewijs voor de vaak geui-
te stelling dat de jonge beeldschermge-
neraties het televisiescherm steeds
vaker zouden inruilen voor het compu-
terscherm, maar vast staat dat in de
vrijetijdsbesteding van jongeren internet
een belangrijke plaats inneemt. In
tegenstelling tot televisie kunnen jonge-
ren via internet op een veel actievere,

interactievere en creatievere wijze hun
tijd doden. Vooral de mogelijkheden die
internet biedt om de eigen muziekstijl
en muzieksmaak te verkennen, spreekt
jongeren erg aan. Uit het grootschalig
Brits onderzoek UK Children Go Online
leren we dat jonge tieners internet
opzoeken om hun interesses in games,
muziek en idolen te voeden. Vooral
gaming blijkt voor velen een aantrekke-
lijke vorm van vermaak. Hoewel ook
meer en meer meisjes gamen, blijven
tienerjongens de meest enthousiaste
spelers. Op internet zijn de grootschalige
rollenspellen, de zogenaamde massively-
multiplayer online role playing games,
populair. Enkele motieven die kinderen
en jongeren aanhalen om aan deze
spellen mee te doen zijn competitie
(willen winnen, zich willen meten met
anderen), controle (de baas kunnen
zijn) en fantasie (dingen kunnen doen
die in het echte leven onmogelijk zijn).

Vaak worden gamers afgeschilderd als
een beetje wereldvreemde, verslaafde
jongeren die urenlang, soms zelfs
dagenlang meedoen aan een fictief
spel. Deze extreme vorm van onderdom-
peling en escapisme, waarbij de jonge
spelers volledig opgaan in een verbeel-
de wereld en zo wegvluchten uit de
‘echte’ dagelijkse realiteit, spreekt ech-

ter een eerder kleine groep jongeren
aan. 

Informatiesprokkelaars
Een laatste belangrijke toepassing -door-
gaans de toepassing waar volwassenen
het meest mee vertrouwd zijn- is het
opzoeken van informatie voor persoonlij-
ke interesses (zoals fancultuur, muziek,
gezondheid, lichaam...) en schoolwerk.
Jongeren maken massaal en frequent
gebruik van de search engines (de zoek-
robotten zoals google) en sprokkelen op
die manier hun informatie bij elkaar.
Vooral voor schoolwerk is internet de
voornaamste informatiebron geworden.
De copy-pastegeneratie knutselt spreek-
beurten, scripties en boekbesprekingen
in elkaar door volop te plukken, te knip-
pen of te kopiëren uit het werk van ande-
ren. Wikipedia, de online encyclopedie
die door gewone geïnteresseerde men-
sen wordt aangevuld, is voor de meeste

jongeren een standaard naslagwerk
geworden. Vooral de scholen en de
bibliotheken zien zich hier geconfron-
teerd met generaties die de traditionele
manieren van informatievergaring (in de
bibliotheek, via gedrukte boeken) en van
kennisverwerving sterk uitdagen. 

De digitale generatie: 
much to do about nothing?
De kans op intensief internetgebruik
neemt toe wanneer jongeren thuis over
een internetaansluiting beschikken, dat
is duidelijk. Maar lang niet alle jongeren
die thuis online kunnen gaan, maken
met dezelfde intensiteit gebruik van
internet. Hoewel de enquêtestudie van
OIVO van 2006 meldde dat 93% van de
Belgische kinderen (9-12 jaar) en 95%
van de Belgische tieners (13-18 jaar)
dagelijks surft, plaatsen andere studies
kanttekeningen bij dit beeld van een
jongerengeneratie die elke dag opnieuw
vrij intensief met internet bezig zou zijn.
Het doctoraatsonderzoek van Agnetha
Broos (2006) bijvoorbeeld wees uit dat
27% van de Vlaamse tieners uit het
secundair onderwijs (jongeren van 12-
13 jaar, 14-15 jaar en 16-17 jaar) als
zeer lichte internetgebruikers kan wor-
den beschouwd. Het zou om een groep
jongeren gaan die slechts enkele keren
per jaar of zelfs helemaal geen gebruik
maakt van internettoepassingen. Een
tweede, iets grotere groep (34%) zou op
beperkte wijze gebruik maken van inter-
net. Deze jongeren maken op heel onre-
gelmatige basis gebruik van internetap-
plicaties. Als ze online gaan, hooguit één
keer per week, is dat vaak voor school.
Een derde groep (29%), de regelmatige
gebruikers, voldoen aan het ietwat ste-
reotiepe beeld van de digitale generatie.
Ze gaan bijna dagelijks online, maar blij-
ven weg van de moeilijke toepassingen.
Hun internetgebruik spitst zich vooral
toe op communicatie met leeftijdgeno-
ten en muziekbeleving. De laatste groep
omvat jongeren die elke dag op een
enthousiaste wijze ongeveer 3 uur met
vaak erg complexe internet- en compu-
terapplicaties bezig zijn. Deze groep is
echter relatief klein (10%). 

Ook in het buitenland plaatsen onder-
zoekers grote vraagtekens bij de zoge-
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naamde netgeneratie die digitaal gelet-
terd, zelfs meervoudig geletterd en
mediawijs zou zijn. Zo schatten heel wat
jongeren hun internetvaardigheden
hoog in. In het onderzoek zien we een
zelfbewuste generatie opduiken die
zichzelf veel competenter acht dan de
oudere generaties. Ouders geven wel
raad, maar jongeren zien hen niet als
experts. Internetvaardigheden leren jon-
geren vooral op informele wijze, via gis-
sen, vergissen en vergewissen en even-
tuele hulp van leeftijdgenoten, veelal
vrienden, broers of zussen. 

Toch kunnen eigenlijk de minste jonge-
ren echt creatief omgaan met al die
complexe en vernuftige internetapplica-
ties. De groep ‘wizz kids’ blijft dus rela-
tief klein. Bovendien maken onderzoe-
kers en leraars zich zorgen over de
mediawijsheid en informatiewijsheid
van veel jongeren. Zijn jongeren zich bij-
voorbeeld voldoende bewust van het
feit dat de commercie steeds dieper
doordringt in de digitale ruimte? En hoe
is het gesteld met de informatievaardig-
heden van de jonge generaties? Zijn zij
voldoende in staat de herkomst, auteur
en context van de informatie die ze op
internet vinden, kritisch te duiden en te
beoordelen? De school blijkt in ieder
geval op deze fronten slechts een mini-
male rol te spelen. Jongeren doen op de
schoolbanken en tijdens de lesuren
beperkte kennis op over internet- en
computerapplicaties. Kortom, de zoge-
naamde ‘digital borns’ (zij die grootge-
bracht zijn met internet) mogen zich dan
in vergelijking met de ‘digital dinosaurs’
(zij die pas na hun jeugd met internet in
aanraking zijn gekomen) vaak als een
sterkere, kundigere en bewustere groep
internetgebruikers profileren, hun digi-
tale geletterdheid is zeker geen aange-
boren of verworven goed. 

Vrijheid, blijheid?
Rond internet hangt een zweem van
vrijheid die door jongeren sterk gekoes-
terd wordt. Zo wordt internet vooral
gebruikt in de private thuis- en vrijetijds-
sfeer. De schoolomgeving is duidelijk
niet de plaats waar jongeren surfen,
chatten of -ja zelfs- informatie opzoe-
ken. Ook in België zijn de scholen nog

steeds niet de plek waar jongeren zich
makkelijk toegang kunnen verschaffen
tot internet. De meeste scholen zijn niet
voldoende uitgerust en treden erg vaak
restrictief op ten aanzien van bepaalde
internettoepassingen (zoals het razend
populaire MSN), zodat slechts weinig
Belgische jongeren geneigd zijn op
school aan het internetten te gaan, ten-
zij tijdens de les informatica of voor een
schooltaak. Vermits heel wat ouders een
computer in huis haalden omwille van
de kroost en omdat de kinderen zélf
internet doorgaans sneller onder de knie
hadden dan hun ouders, hebben heel
wat jongeren internet zich toegeëigend
als ‘hun’ zone. Internet wordt door jon-
geren gezien als een soort van vrije,
autoriteitsloze en machtsvrije ruimte
waar men straffeloos zichzelf kan zijn,
waar men kan experimenteren zonder
commentaar van volwassenen en waar
men ongestoord gesprekken kan voeren
over persoonlijke ervaringen, problemen
en perikelen. Dit is de private zone die
jongeren voor zichzelf hebben afgeba-
kend en waar intrusie of inmenging van
ouders wordt gezien als een grove
inbreuk op hun recht op privacy, op vrije
meningsuiting en op jong zijn.

Elke vorm van restrictieve regulering
met betrekking tot internet wordt door
jongeren dan ook als zeer indringend
ervaren. Als ouders al toezicht houden

op het internetgebruik van hun kinderen
heeft dat dikwijls betrekking op de tijd
die ze mogen besteden op internet
(wanneer en voor hoe lang). Met name
voor de komst van breedband zagen
ouders er vooral op toe dat hun kinderen
niet te lang surften, omdat de telefoon-
lijn dan bezet was en de kosten hoog
konden oplopen. 

De signalen die ouders én kinderen op
dit vlak geven zijn niet eenduidig. Zo
beweren ouders dat zij het internetge-
bruik van hun kinderen begeleiden,
maar ervaren nogal wat kinderen op dat
vlak weinig steun van hun ouders.
Tegelijk geven ouders ook te kennen dat
ze weinig weet hebben van hoe hun kin-
deren te helpen en zijn ze vragende par-
tij voor meer overheidsregulering en
een betere begeleiding op school. De
kinderen, op hun beurt, houden niet van
ouderlijke inmenging, maar voelen zich
vaak onzeker op internet en zouden hier
soms graag de hulp van volwassen
experts inroepen. Een meer evaluatieve
begeleiding, waarbij ouders met hun
kinderen praten over hun prettige en
minder aangename internetervaringen,
wordt hierbij als de beste opvoedings-
stijl naar voor gebracht. Vooral als we
willen dat jongeren op een weerbare,
bewuste en kritische manier leren
omgaan met informatie, communicatie
en entertainment op internet.
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De adolescentie: 
een belangrijke overgangsfase
vol veranderingen en vragen

De adolescentie is één van de belang-
rijkste overgangsfases in het leven van
de mens. In deze periode groeit het
kind op naar de volwassenheid, maakt
zich los van de ouders en gaat keuzes
moeten maken die zijn/haar hele
leven kunnen bepalen. 
De adolescentie is een lange periode
waarin de adolescent verantwoorde-
lijkheden en privileges heeft, die ver-

schillen met de kindertijd en de vol-
wassenheid. Het is soms een moeilij-
ke, stormachtige periode in het leven.
Druk van familie, vrienden en school,
hormonale veranderingen, aantal keu-
zes die de jongere moet maken en
verwarring kunnen zorgen voor frus-
traties. 
Centraal in deze periode staat de iden-
titeitsvraag. Het vormen van een
identiteit is een levenslang proces dat
begint van bij de geboorte (Erikson;
zie Adams, Gullotta & Montemayor,
1993). Maar in deze periode zijn jon-

geren ten gevolge van de fysieke en
hormonale veranderingen genood-
zaakt zichzelf te herevalueren. Ze voe-
len zich niet meer thuis in hun eigen
lichaam en worden geconfronteerd
met vele vragen: ‘Welk soort persoon
ben ik?’, ‘Wat wil ik doen in dit
leven?’, ‘Welke relaties wil ik aan-
gaan?’. Door het tijdelijk gevoel van
vervreemding gaan jongeren experi-
menteren en op zoek om zo terug
evenwicht in zichzelf te verkrijgen.
Eveneens rond deze periode beginnen
jongeren te experimenteren met rela-
ties binnen hun eigen ‘peer’-groep. De
seksuele identiteit hangt voor een
deel samen met de identiteitsvraag
(Kohnstamm, 1997). 

Bij het opgroeien wordt er van de jon-
gere meer en meer verantwoordelijk-
heid verwacht en kan hij/zij voor de
buitenwereld al een aantal volwassen
taken uitvoeren. De jongere moet over
de toekomst en het leven beginnen
nadenken.
In de adolescentie functioneert het
verstandelijk vermogen van de jonge-
re anders en kan het méér aan. De
cognitieve ontwikkeling zorgt ervoor
dat ze anders staan ten opzichte van
zichzelf en bepaalt mede alle andere
belevingen (Piaget; zie Kohnstam,
1997).
Het gezin bepaalt mee de mate waar-
in met de adolescentie samenhangen-
de factoren van invloed kunnen zijn.
Naarmate het kind ouder wordt, zal de
ouderlijke controle verminderen en de
autonomie van het kind toenemen. De
adolescentie kan eigenlijk bekeken
worden als een keerpunt, waarbij de
globale autonomie van het kind groter
wordt dan de ouderlijke controle
(Compernolle, zie Handboek Gezins-
therapie, 1991).

Internet en jongeren: 
psychologische aspecten

Kim De Greve

licentiate in de Klinische Psychologie

DE INTRODUCTIE VAN INTERNET IN ONZE SAMENLEVING HEEFT EEN GROTE INVLOED OP DE VER-

SPREIDING VAN ALLERHANDE INFORMATIE, OP GEDRAG EN OP DE SOCIALE OMGANGSVORMEN.

OF WE HET NU GOED VINDEN OF NIET, COMPUTERS EN INTERNET MAKEN MEER EN MEER DEEL

UIT VAN ONS LEVEN. DE JONGEREN VAN VANDAAG ZULLEN OPGROEIEN MET DE VOOR- EN NADE-

LEN VAN EEN INTERNETSAMENLEVING. WAAROM IS INTERNET ZO INTERESSANT VOOR JONGEREN?
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Puber zijn binnen onze samenleving is
geen gemakkelijke opgave. Ten eerste
leven we in een maatschappij waarin
we overspoeld worden door informa-
tie. De positieve kant aan de overdaad
aan informatie is dat jongeren veel
meer keuzes hebben dan hun ouders,
maar aan de andere kant moeten ze
leren de informatie selectief te filte-
ren. Niet alleen worden
jongeren geconfronteerd
met een heleboel infor-
matie, maar ook met een
verzameling veranderen-
de en nieuwe waarden
en normen. Ook hier
moeten ze leren keuzes
te maken.
Als jongeren de tijd, gele-
genheid en voldoende
ondersteuning van hun
omgeving krijgen, dan
voelen zij die periode
niet echt aan als een cri-
sis. Meestal kunnen jongeren deze
frustraties ventileren bij hun vrienden
of in een sport, maar het internet biedt
daarvoor ook een goede ruimte van-
wege het zogenaamde anonimiteits-
gevoel en de vele mogelijkheden.

Algemeen kunnen we stellen dat een
opgroeiende jongere met veel veran-
deringen en keuzemogelijkheden,
zowel bij zichzelf als in zijn omgeving,
geconfronteerd wordt. Maar door de
verlenging van de adolescentie krijgen
ze de tijd om de keuzes die hun eigen
leven aanbelangen te maken. De rijk-
dom aan informatie op het internet
kan aan vragen die jongeren zich stel-
len tegemoetkomen.

Welke factoren bepalen 
de aantrekkingskracht 
van het internet?
Informatie en communicatie zijn
belangrijke elementen in onze samen-
leving. We willen allemaal op de hoog-
te blijven van wat er allemaal gebeurt
in de wereld, in België, in de buurt, om
de hoek... (Jurg & Zegwaart, 1995). Het
internet vormt een goede bron voor
zowel informatie met betrekking tot
wat er om ons heen gebeurt als voor
communicatie met andere mensen.

Maar het internet bestaat uit veel
meer elementen, waardoor het inte-
ressant is voor ons. De aantrekkings-
kracht van het internet kan men opde-
len in psychologische kenmerken en
sleutelfactoren. 
Psychologische kenmerken zijn ken-
merken die samen uitleggen wat een
persoon ervaart tijdens het surfen.

John Suler(1) distil-
leerde volgende psy-
chologische kenmer-
ken uit zijn casestu-
dy: een beperkte
sensorische ervaring,
anonimiteitsgevoel,
gelijkheid van status,
grensoverschrijdend,
communicatie, min-
der tijdsgebonden,
sociale poel en
droomwereld.
De beperkte sensori-
sche ervaring op het

internet bepaalt grotendeels hoe een
persoon zich voelt en hoe relaties zich
tussen mensen gaan ontwikkelen.
Overwegend communiceren mensen
via het net aan de hand van getypte
taal, maar door de ontwikkeling van
de webcamera is het ook mogelijk om
elkaar te zien. Een laatste technologi-
sche ontwikkeling, videoconferencing,
biedt de mogelijkheid om zowel te
horen als te kijken. 
Communiceren via getypte tekst heeft
een impact op hoe iemand zichzelf
voorstelt en creëert een anonimiteits-
gevoel. Via deze manier kan een per-
soon kiezen of hij/zij zijn/haar per-
soonlijkheid of een deel ervan bloot-
geeft, of zich verschuilt achter een
ingebeelde identiteit, of volledig ano-
niem blijft. Bijna op elke site kan men
zelf kiezen welke naam men voor zich-
zelf opgeeft. 
Het anonimiteitsgevoel heeft een
tweezijdig ontremmend effect. Langs
de ene kant zorgt het ervoor dat per-
sonen het gebruiken om hun woede,
frustraties en zorgen te uiten, vaak
door anderen te ‘gebruiken’. Langs de
andere kant kan een persoon volledig
open en eerlijk zijn over een bepaald
onderwerp dat hij/zij nooit zou
bespreken in een reële discussie. 

Op het internet heerst er een gelijk-
heid van status, ook wel netdemocra-
tie genoemd, ongeacht ras, geslacht,
sociaal-economische status... Uiteraard
beïnvloedt de status van de persoon in
de reële wereld een beetje de status
in de virtuele wereld. Invloed op ande-
ren via het internet wordt voorname-
lijk bepaald door communicatievaar-
digheden, volharding, kwaliteit van
ideeën en soms technische kennis. 
De reële ruimtelijke grenzen worden
transcendent in de virtuele wereld,
waardoor een persoon andere perso-
nen kan vinden met dezelfde unieke
interesses of behoeften, soms aan de
andere kant van de wereld. Het tran-
scendente van het net zorgt ook voor
de gelijkheid van status. 

Communicatie op het internet bestaat
uit twee vormen: synchrone en asyn-
chrone communicatie. Bij synchrone
communicatie, in chatrooms, commu-
niceren mensen met elkaar op het
zelfde moment. Uiteraard duurt het
ontvangen van een reactie van de
andere persoon in synchrone commu-
nicatie via het internet een aantal
seconden tot één minuut langer dan in
een reëel gesprek, omdat het ant-
woord nog getypt moet worden. Maar
het blijft een vorm van directe commu-
nicatie, zoals in het reële leven.
Asynchrone communicatie, in e-mail
en nieuwsgroepen, vereist niet dat
personen met elkaar communiceren
op hetzelfde moment. Het kan soms
uren, dagen en weken duren vooraleer
personen antwoorden. 
De tijd in ‘cyberspace’ is veel vager
dan in de reële wereld. internetom-
gevingen veranderen voortdurend
omdat (a) het veel gemakkelijker is
om ‘software’ te schrijven en te her-
schrijven, (b) men vlot op het inter-
net kan bewegen van de ene site
naar de andere en (c) men zonder
moeite kan in- en uitloggen bij online
groepen. Het subjectieve gevoel van
tijd bij de mens is gelinkt aan de
mate van verandering in de wereld
waarin we leven. Daarom lijkt het
alsof de tijd op het internet snel gaat,
juist omdat er in een virtuele omge-
ving zoveel verandert.

J OHN SUL ER
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Zonder veel moeite kan een persoon in
contact komen met een bijna oneindig
aantal personen via het internet. Maar
waarom kiest iemand wel die ene en
niet de andere persoon om een ‘cyber’-
relatie mee uit te bouwen? Iemand die
met anderen in contact komt via het
internet maakt gebruik van zijn/haar
onbewuste motivaties -verborgen ver-

wachtingen, wensen en angsten- en
bewuste voorkeuren om vrienden, lief-
desrelaties en vijanden te selecteren,
net zoals in het echte leven. 
Het voordeel van communicatie via de
computer is dat een persoon al de cor-
respondentie, van e-mail en chatses-
sies, kan opslaan. In tegenstelling tot

de echte wereld kan een internetge-
bruiker beschikken over een perma-
nent register, waarin de gesprekson-
derwerpen, met wie en wanneer er
gesproken is geweest, staan. Op die
manier kan een persoon altijd even
terugblikken op voorgaande gesprek-
ken en er zelfs delen uit gebruiken om
feedback te geven. 

Soms kan het voor de computer zitten,
starend naar het scherm, de persoon in
een soort droomtoestand brengen.
Doordat iemand zoveel meer kan in een
virtuele wereld dan in de reële wereld,
kan internet als surrealistisch ervaren
worden. Dit element bepaalt mede de
aantrekkelijkheid van het internet.

Uiteraard is het internet niet perfect.
De verbinding kan te traag verlopen,
technische fouten kunnen zich voor-
doen. Al de frustraties en woede bij
het falen van internet tonen aan dat
we afhankelijk zijn van computers en
van het internet, en behoefte hebben
om ze te controleren. 

De sleutelfactoren bepalen daarente-
gen de kracht van het internet. Cooper
(1998; zie Szuchman & Muscarella,
2000) vond drie factoren en definieerde
ze als ‘Triple A Engine’: toegankelijk-
heid, beschikbaarheid en anonimiteit
(accessibility, availibity, anonimity). 
Het concept toegankelijkheid wordt
gekenmerkt door de gemakkelijkheid,
beschikbaarheid en geschiktheid van het
internet in het leven van de mens. Door
de schijnbare ongelimiteerde beschik-
baarheid van producten, diensten en
mensen wordt het gebruik van het inter-
net nog meer vergemakkelijkt. Internet
is een virtuele winkel die 24/24h open
is voor sociale en zakelijke transacties.
De beschikbaarheid van het internet
wordt op basis van de universele con-
structie van vraag en aanbod gecreëerd.
Door een vrijwel oneindig aanbod van
sites, reclame en producten worden
de kosten voor gebruikers laag gehou-
den.
Het laatste element, anonimiteit, is het
meest relevant tot de kracht van het
internet. Dat een persoon zijn identiteit
verborgen blijft, blijkt een sterk effect
te hebben op het gevoel van vrijheid
en hoe mensen zich gedragen. Door
een verhoogd gevoel van vrijheid staan
mensen meer open om over dingen te
praten waarover ze in het reële leven
moeilijker zouden beginnen praten en
experimenteren ze meer. 

Kort gezegd, kan er gesteld worden
dat communicatie via het internet
gemakkelijk, toegankelijk, veilig, vrij
goedkoop en soms spannend is. De
emotionele kant van de communicatie
is controleerbaar. Anonimiteit speelt
een belangrijke rol en er is de moge-
lijkheid om jezelf anders te presente-
ren. Al deze elementen zorgen ervoor
dat het internet een vrij sterke aan-
trekkingskracht heeft voor de mens.
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John Suler (www.rider.edu/users/sul-
er/psycyber.psycyber.html, 1996) be-
schreef een aantal aspecten van het
internet die de aantrekkelijkheid ervan
verklaren voor jongeren. Allereerst
ging hij kijken naar de behoeften van
jongeren en ontdekte dat het internet
de ruimte gaf om aan deze behoeften
te voldoen. 
Ten eerste zijn jongeren bezig met het
experimenteren en exploreren van hun
identiteit. Het net biedt informatie over
alle mogelijke onderwerpen. Ook wat
betreft het experimenteren met en
zichzelf zoeken binnen relaties biedt
het internet mogelijkheden genoeg
voor jongeren. Zo kunnen ze informatie
zoeken over alles wat betreft seksuali-
teit en hun sociale vaardigheden oefe-
nen binnen ‘chatrooms’.
Het internet is een plaats waarin ze
kunnen experimenteren en exploreren
binnen de veiligheid van hun eigen
woonomgeving. Daarmee komt het
deels tegemoet aan het separatie-indi-
viduatieproces. Daarbij weten ouders
vaak minder af van het internet dan
hun kinderen, wat verklaart waarom
het zo leuk is om te surfen in een peri-
ode waar ze meer afstand willen
nemen van hun ouders. Tevens is er
geen controle door ouders, school of
andere volwassenen.
Vooral het communicatieve aspect
blijkt voor jongeren belangrijk te zijn.
L.S. Clark (1998, zie Jones, 1998) ont-
dekte in haar onderzoek naar het
gebruik van de media in de identiteits-
vorming bij tieners, dat jongeren voor-
namelijk internet gebruikten om te
communiceren alhoewel ze beweer-
den het voor school te gebruiken. 

Wat is het effect 
van het internet op gedrag?
In de virtuele wereld lijken personen
sneller verliefd te worden op elkaar en
elkaar gemakkelijker aan te vallen dan
in het reële leven. Aspecten van het
internet, anonimiteitsgevoel en de
communicatie via getypte tekst kunnen
de jongere een grotere vrijheid geven
in de manier waarop hij/zij zich
gedraagt op het internet. Uit onder-
zoek(2) is gebleken dat gedrag van
mensen op het internet, zowel met

betrekking tot chatten, e-mail, surfen
als met homepages, wel degelijk ver-
schilt van het gedrag in het reële leven
en dat ontremd gedrag bestaat op het
internet. Ontremd gedrag bestaat uit
ophitsen, hoge mate van zelfonthul-
ling, cyberpesten, uitwisselen van per-
soonlijke informatie, het publiceren en
zoeken van informatie op het internet.
Omwille van het sociale aspect in de
communicatie via het internet, bestaat
er een grote kans op verslaving
(www.rider.edu/users/suler/psycy-
ber.psycyber.html, 1996). Uiteraard
spelen hier verschillende factoren -con-
trole van de ouders, sociale activitei-
ten, tijd gespendeerd aan surfen- in
mee. Adolescenten die het grootste
risico lopen om verslaafd te geraken
aan het net, ervaren vaak problemen
op verschillende vlakken in het reële
leven, zoals relaties, uiterlijk, sociale
steun. Hierdoor wordt het internet een
vorm van ontsnapping, waar ze hun
problemen kunnen ventileren of hulp
zoeken. Het ontremmende effect, de
gemakkelijke toegankelijkheid, weinig
risico op gevolgen en de gemakkelijk-
heid waarmee men nieuwe relaties
kan aanknopen maken het internet tot
een zeer verleidelijk tijdsverdrijf. 
Internetverslaving komt in een minder-
heid van de gevallen voor en mag niet
verward worden met periodes van
overdreven internetgebruik. 
Daarom is het zo belangrijk om ouders
op de hoogte te houden van wat jon-
geren doen op het internet en te bena-
drukken dat het belangrijk is dat ze
betrokken zijn bij wat hun kinderen
doen, zonder de jongeren te veroorde-
len. Op die manier kan de communica-
tie omtrent het internet tussen ouders
en kinderen opengehouden worden.

Conclusie
Internet lijkt zich met een razende
snelheid binnen onze samenleving te
vestigen. Gelet op de snelle, dynami-
sche ontwikkeling van het medium en
het gebruik ervan, zal het internet
steeds een belangrijkere rol spelen in
de leefwereld van jongeren, zowel in
hun vrije tijd als op educatief vlak.
Jongeren worden geconfronteerd met
een overvloed aan informatie en

andere mogelijkheden om met men-
sen in contact te komen. Het internet
biedt een goede ruimte om te voldoen
aan de noden -honger naar kennis,
sociale contacten, vrij experimente-
ren- van jongeren. Vanuit de veilig-
heid van hun eigen woonomgeving
kunnen jongeren experimenteren en
exploreren met betrekking tot hun
identiteitsvorming op alle vlakken.
Een mindere kant van het internet is
dat het kan leiden tot verslaving, soci-
ale isolatie en e-plagen.
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Wie thuis een jongere heeft
rondlopen zal de discussies
over internet wel kennen.

Wilde verhalen over wat je er wel
mee kan doen, onrustwekkende
gebeurtenissen, discussies over hoe
lang op internet gewerkt mag worden
of waarom de computer niet op de
bureau of slaapkamer van de jongere
zou mogen staan... Er is gelukkig al
wat onderzoek gebeurd naar de plaats
van internet in de leefwereld van jon-
geren, maar naar de invloed die inter-
net op hun leefwereld zou hebben, is
onduidelijker. We bekijken eerst enke-
le onderzoeksresultaten en vervolgens
gaan we in op enkele invloeden die
meer en meer zichtbaar worden en
waar we als ouder rekening mee kun-
nen houden. 

Enkele onderzoeksresultaten
Internet heeft ongetwijfeld een grote
impact op jongeren. Cijfers van recente
onderzoeken spreken boekdelen. Het
Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk
en Technologisch Aspectenonderzoek
deed een uitgebreid onderzoek naar
ondermeer cyberpesten. Ze ondervroe-
gen 2.052 leerlingen van het 5de tot en
met het 6de middelbaar onderwijs eind
2005.
We citeren hen en brengen enkele cij-
fers bijeen:

Toegankelijkheid en afhankelijkheid van
internet
• 91,8% van de leerlingen hebben

thuis toegang tot internet. Op school
is het minder rooskleurig: terwijl offi-
ciële rapporten beweren dat sinds
januari 2001 97% van de secundaire
scholen en 93% van de lagere scho-
len internet hebben, beweren slechts
60,6% van de ondervraagden op
school gebruik te maken van internet.

Invloed van internet 
bij jongeren: 

een uitdaging op school en thuis?
Luk Vanlanduyt

deeltijds lector Onderwijstechnologie aan de Arteveldehogeschool in de lerarenopleiding, opleider in het REN en 

daarnaast betrokken bij Edu-tools en develop-it dat op maat ontwikkelt is voor ondermeer onderwijs. Betrokken bij diverse 

projecten rond onderwijs en ICT. Verzorgt regelmatig ouderavonden over internet-nieuwe media en jongeren of kinderen.

Inge De Cleyn

leerkracht buitengewoon secundair onderwijs - opleidingsvorm 3, deeltijds ICT-coördinator. 

Daarnaast betrokken bij ICT-BO, een website voor en door leerkrachten in het buitengewoon onderwijs.

TIJDENS EEN KLASSENRAAD MERKTEN ENKELE LEERKRACHTEN OP DAT VERSCHILLENDE

JONGEREN (15 JAAR) VAN EEN BEPAALDE KLAS DE LAATSTE TI JD ZO AFGEMAT WAREN.

HET WAS BEGONNEN MET 2 LEERLINGEN, MAAR HET GROEPJE BREIDDE UIT. HUN GEZICHT WAS

LIJKBLEEK, HUN OGEN WAREN DONKER EN INGEVALLEN. ZE VIELEN IN DE LES VOORTDUREND

IN SLAAP EN WAREN NIET IN STAAT HUN OPDRACHTEN GOED UIT TE VOEREN. MEN SPRAK

ZELFS OVER GEVAREN WANNEER DE LEERLINGEN MET MACHINES OF OP HOOGTE MOESTEN

WERKEN. UIT EEN NAVRAAG BIJ DE LEERLINGEN IN KWESTIE EN ENKELE KLASGENOTEN BLEEK

DAT ZE MET EEN GROEPJE EEN CHATCOMPETITIE HIELDEN. ZE PROBEERDEN DE HELE NACHT

DOOR MET MEKAAR TE CHATTEN, DIT ZELFS VERSCHILLENDE NACHTEN NA ELKAAR, ZONDER TE

SLAPEN. WIE HET LANGST VOLHIELD WAS DE WINNAAR. DE OUDERS HADDEN NIETS IN DE

GATEN. ZE SPEELDEN HUN SPEL IMMERS ACHTER GESLOTEN DEUREN OP DE EIGEN SLAAPKAMER.
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• gemiddeld besteden jongeren één
uur en 52 minuten per dag op internet
(de woensdag tot 2 uur 58 minuten).

• Ongeveer drie vierden van de jonge-
ren beweren dat ze gemakkelijk
enkele dagen zonder het internet
kunnen. Toch zouden slechts vier op
tien jongeren het internet niet mis-
sen als de internetaansluiting stuk
zou zijn. De helft van de jongeren
vindt dat een leven zonder het inter-
net saai en leeg zou zijn. Bovendien
surft ongeveer één jongere op drie
liever op het internet dan dat hij of
zij iets anders doet. Iets minder dan
de helft van de jongeren maakt naar
eigen zeggen veel nieuwe vrienden
via het internet en meer dan een
derde van de jongeren laat zijn of
haar huiswerk soms liggen door het
surfen op het internet.

• De helft praat dagelijks met anderen
via een messengerprogramma, één
op vier surft elke dag op het internet
naar websites, één op drie stuurt
dagelijks een e-mail.

Internetgebruik jongeren-ouders, jonge-
ren-school?
• Zes op tien jongeren zeiden dat hun

ouders hen soms wijzen op de geva-
ren van het internet. Of hun raad
door de jongeren ook au sérieux
genomen wordt, is echter niet zeker
aangezien slechts 38% van de jonge-
ren vindt dat zijn of haar ouders veel
kennen van het internet. Slechts
12% van de jongeren heeft van zijn
of haar ouders geleerd hoe hij of zij
moet internetten.

• In 21,3% van de gevallen uit het
secundair onderwijs geven ouders hun
kinderen soms tips over hoe ze beter
met het internet kunnen werken,
28,9% van de ouders tonen hun kin-
deren soms waar ze interessante web-
sites kunnen vinden op het internet.

• De jongeren uit het secundair onder-
wijs beweerden in zes van de tien
gevallen dat ze thuis zoveel mogen
internetten als ze willen. Omgekeerd
gaf 27,5% van de jongeren aan dat
hij of zij maar een bepaalde tijd op
het internet mag.

• De lage percentages op de stelling ‘Ik
mag van mijn ouders geen informa-

tie over mijzelf geven via het inter-
net’ (40,7%), ‘Ik mag mij niet
inschrijven op een website zonder de
toestemming van mijn ouders’
(30,8%) en ‘Ik praat soms met mijn
ouders over de dingen waarvoor ik
moet oppassen op het internet’
(32,9%) kunnen mogelijk verklaard
worden door het gebrek aan inter-
netkennis van de ouders. Als de
ouders niet weten welke de specifie-
ke gevaren van het internet zijn, dan
kunnen ze hun zonen en dochters
daar ook niet op wijzen.

• 42,4% van de jongeren gaf aan soms
samen met zijn of haar ouders naar
websites op het internet te surfen,
25,4% van de jongeren chat of e-
mailt wel eens met zijn of haar
ouders.

• Ongeveer zes op tien jongeren kun-
nen naar eigen zeggen op school
gratis en vrij het internet gebruiken.
Dit wil nog niet zeggen dat deze jon-
geren volledig vrij zijn in hun inter-
netgebruik: 58,3% van de jongeren
kunnen op de computers op school
namelijk slechts een beperkt aantal
websites bezoeken.

• Drie op vier jongeren mogen op de
computers op school enkel informa-
tie opzoeken die met schoolwerk te
maken heeft. Bovendien is er in 9
van de 10 gevallen tijdens het inter-
netgebruik een leerkracht aanwezig.
Een meerderheid van de leerlingen
kan daarentegen wel e-mails sturen
(74,4%) of chatten via een messen-
gerprogramma (54,4%) op de com-
puters van de school.

Kennis over internet
• De leraars informatica/ICT kennen

volgens hun leerlingen veel van het
internet (89,1%). Het aantal leer-
krachten van andere vakken met
veel internetkennis, wordt minder
hoog ingeschat (65,7%).

• 94% van de jongeren zegt dat ze
overweg kunnen met e-mail, een
werkje tikken of informatie zoeken.

• 88,2% van jongeren praat via een
messengerprogramma, 46,6% stelt
zelfs een website te kunnen maken...

• 14% voelt zich onveilig tot zeer
onveilig op weg van en naar school.

11,8% jongeren vindt het internet
een onveilige of zeer onveilige
plaats... 23% noemt het internet een
heel veilige plaats.

Internet en communicatie
• Jongeren praten nog altijd het liefst

‘in het echt’ met hun vrienden. Toch
springen ook de messengerprogram-
ma’s in het oog: negen op tien jonge-
ren praten graag tot heel graag met
hun vrienden via een messengerpro-
gramma. Communiceren via de gsm
komt op de derde plaats. De vaste
telefoon en e-mail sluiten het lijstje
af. Het liefst zijn jongeren fysisch bij
elkaar. De twee boodschappen waar-
bij jongeren iets meer geneigd zijn
om het internet of de gsm in te scha-
kelen, zijn ‘Tegen iemand zeggen dat
je verliefd bent op hem of haar’
(25,6% van de respondenten zegt dit
meer via internet of gsm) en ‘Tegen
iemand zeggen dat zijn of haar
gedrag je stoort.’ (18,5% van de res-
pondenten zegt dit meer via internet
of gsm).

Invloed
Veel onderzoek naar de invloed dat
internet heeft op jongeren is er nog
niet. Daarvoor is het te vroeg, we zien
echter al duidelijke sporen.

1. Impact op menselijke relaties (sociaal)

¬ Ongeduld en sociale discriminatie
"Je bent mijn vriendje niet, want ik kan
je niet bereiken op MSN." De invloed
van internet met MSN op het sociaal
gebeuren is niet klein. MSN is een chat-
systeem waardoor je meteen op de pc
ziet wanneer iemand ook aan de com-
puter zit en waarmee je kan praten, of
via een webcam elkaar kan zien.
Communicatie wordt directer én snel-
ler. Een brief schrijven en lang wachten
op een reactie is uit de mode. "Een
goede vriend is altijd bereikbaar of ant-
woordt altijd." Internet motiveert als
het ware tot ongeduld. Er is minder tijd
tot nadenken als de middelen om te
communiceren zo bij de hand liggen.
Dat het zover kan gaan dat leerlingen
de havenots van MSN uitsluit is natuur-
lijk nog een stap verder... 
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¬ Een experimenteerruimte voor com-
municatie

Ongeveer zes op tien jongeren zijn het
eens met de stelling ‘op het internet
durf ik meer dan in het echt’. Iets min-
der jongeren (42,5%) vinden het
gemakkelijker om hun gevoelens te
uiten via het internet of de gsm.
Doordat de jongeren elkaar niet kunnen
zien en dus ook niet meteen kunnen
zien hoe de andere reageert op een
bepaalde boodschap, durven ze via het
internet dingen zeggen die ze anders
niet zouden durven zeggen. Dat sommi-
gen ook eens seksueel experimenteren
(met MSN kan je ook een camera aan-
sluiten) en zich bewust soms eens
anders voorstellen dan wie ze zijn, is te
verwachten. Aan de andere kant besef-
fen de jongeren dat door het gebrek
aan ‘social context cues’ hun bood-
schappen via het internet of sms niet
altijd even duidelijk overkomen: 51,6%
van de jongeren vindt dat boodschap-
pen via internet of sms dikwijls ver-
keerd overkomen en 76% van de jon-
geren vindt het moeilijk om te voor-
spellen hoe de ander op een bepaalde
(virtuele) boodschap gaat reageren.
Het internet biedt aan de jongeren ook
de mogelijkheid tot privacy: 63,3% van
de jongeren vindt praten via het inter-
net leuk, omdat minder mensen het
kunnen zien of horen. 

Met dit alles brengt internet een nieu-
we meer anonieme ruimte voor jonge-
ren. Er wordt niet minder, maar meer
gecommuniceerd. De kwaliteit van die
nieuwe communicatie zou een interes-
sant onderzoek kunnen zijn...

2. Impact op het leerproces (cognitief)
Internet brengt zoveel nieuwe mogelijk-
heden voor kennis bij. Op een site zoals
http://fys.kuleuven.be/pradem/fysa-
plet.htm worden schitterende program-
ma’s getoond, waar de leerling online
kan spelen met fysicawetten. Men zou
verwachten dat internet ook veel sneller
nieuwe kennis door kan geven. Niets is
minder waar. Jongeren ervaren internet
als een warboel en veel tijd gaat verlo-
ren met het zoeken naar informatie.
Leerkrachten moeten dus getraind wor-
den om precieze taken te geven (dus

niet: "Zoek eens op internet informatie
over...", maar wel op deze site en die
site vind je een analyse over, vergelijk
die twee sites) en ook zelf efficiënter
internet te gebruiken.

3. Lichamelijke invloed (fysisch)
Wat zijn de fysische gevolgen? Jongeren
kijken uitgebreid naar tv en internet en
dit heeft potentiële problemen. Een
praktijktest bij laatstejaarsstudenten van
de lerarenopleiding in de Artevelde-
hogeschool toonde dat nauwelijks 5%
van de toekomstige leerkrachten kon
aangeven hoe men op een verantwoor-
de wijze (ergonomisch) werkt aan een
pc. In 2002 toonde reeds een onderzoek
dat 40% van de studenten aan de uni-
versiteit van Utrecht RSI-klachten (nvdr.
Repetitive Strain Injury: gewrichtsaan-
doening als gevolg van het feit dat men
voortdurend dezelfde beweging maakt)
heeft. Aandacht voor ergonomie is
belangrijker dan men vermoedt. In de
lerarenopleiding komt het onvoldoende
aan bod en precies jongeren die volop in
de groei zijn van hun lichaam, zien we
meer dan 5 uur per weekend werken
aan de pc. Als ouder is het zeker belang-
rijk een goede ergonomische werkruim-
te te voorzien. De site rsi.startpagina.nl
bevat heel veel links daaromtrent. 

4. Invloed op tijdsbesteding (tijdsecono-
misch)
"De pc is mijn grootste vriend", vertelt
de 14-jarige Johan. Het aantal minuten
dat leerlingen voor de (nu platte) buis
zitten, is hoog. Dit moeten we echter
goed plaatsen.

Het aantal minuten internet per week
stijgt tot de leeftijd van 15 jaar en
neemt daarna weer af. Wellicht te ver-
klaren door het feit dat jongeren tot 15
jaar vaak nog niet mogen uitgaan. Het
internet is in die periode een ideale
manier om te communiceren met vrien-
den. Naarmate de jongeren meer uit
mogen gaan (16 jaar is vaak een
belangrijke grens), besteden ze geleide-
lijk minder aandacht aan het internet. 

Uit de correlatieanalyses blijkt dat het
aantal minuten die men besteedt aan
het internet positief samenhangt met de

mate van internetafhankelijkheid, het
beschikken over geavanceerde internet-
kennis, de voorkeur voor shooter- en
fighter games, een verhoogd gebruik
van de gsm (om te telefoneren en te
sms’en) en de voorkeur om dingen via
internet of gsm te doen in plaats van in
het echt. Daarnaast vertonen zwaardere
internetgebruikers meer risicogedrag op
het internet: ze praten vaker met men-
sen die ze niet kennen via het internet,
ze plaatsen vaker persoonlijke informa-
tie op het internet en ze geven vaker aan
dat ze het paswoord van hun e-mailinbox
of messenger al eens doorgegeven heb-
ben aan een vriend of vriendin. Aan de
andere kant hebben de frequente
gebruikers van het internet vaak minder
betrokken ouders en wordt de tijd die ze
besteden aan het internet minder
beperkt door hun ouders.

5. Invloed op de jonge consument (econo-
misch)
Met internet staat de jongere nog dichter
bij de commerciële wereld. Meedoen aan
gratis spelletjes (in ruil voor een e-mail-
adres), het verlokken van jongeren met
gratis spulletjes (die dan afgehaald moe-
ten worden), aankopen doen via internet
aan de hand van micro-payment (beta-
len via gsm)... Internetmarketeers weten
maar al te goed dat het jonge volkje ver-
lokt kan worden.

Onderwijs en internet
En hoe staat het met internetgebruik in
het onderwijs?

1. Huidige situatie: beperkte infrastructuur
en ICT-vaardigheden
Wie op school komt zal ervaren dat
internet er nog geen grote plaats
inneemt. De infrastructuur is en blijft
een probleem, reden waarom onder-
meer -met speciale aandacht voor het
basisonderwijs- de Vlaamse regering
een inhaalbeweging wil maken en
extra subsidies toekende aan scholen
voor 2007. Maar ook dit is onvoldoen-
de ervaren veel ICT-coördinatoren,
gezien ICT veel meer mogelijk maakt.
Onderzoek toont dat een school die
investeert in ICT (ook al is dit niet altijd
nuttig) in de klas een klimaat creëert
waarin jongeren zich goed thuis voe-
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len. Van gameboy naar gsm, van gsm
naar computer enzovoort. We leven nu
eenmaal in een wereld waar zeer veel
digitaal is. Digitaal staat voor ver-
nieuwend, innoverend. Een school die
investeert in nieuwe toestellen creëert
een positiever leerklimaat. Dit garan-
deert nog niet dat jongeren beter
leren, maar de jongere ervaart de
school meer op hun maat gesneden.
Ouders verwachten van school op het
vlak van ICT ook veel. Ouders vinden
het belangrijker dan leerkrachten dat
jongeren van kinds af aan mee zijn,
want in het latere leven zijn ICT-vaardig-
heden ook belangrijk. Dat klopt, maar
dit mag niet de andere levensbelangrij-
ke vaardigheden, zoals creativiteit, fan-
tasie, wil, durf, moed, gezonde voeding
en communicatie, in de weg staan.
Sommigen zoals Hans Annoot stellen
het scherp: pas vanaf de 2de graad in het
middelbaar zou ICT ingeburgerd mogen
worden, pas dan beklijft het ICT-gebeu-
ren ten volle. Veel leerkrachten staan
argwanig tegenover een te groot
gebruik van ICT, wellicht omdat ze niet
overtuigd zijn van de positieve effecten
van ICT op het leerproces. Als ouders is
er de vraag of we niet te veel verwach-
ten van de school inzake ICT-gebruik…
of het moment waarop ICT geïntegreerd
worden. Mogen kinderen nog kind zijn
zonder het ICT-gebeuren?

2. Toekomst: nog meer ICT vraagt meer
visie van de school
We mogen aannemen dat ICT nog veel
indringender op school aanwezig zal
zijn. Uitgevers bereiden zich voor op
die ICT-klik: handboeken worden ver-
gezeld van cd-roms of meer en meer
websites, wat juist directies motiveert
of verplicht om ICT in de klas te bren-
gen. Maar mag de markt dicteren wat
in de klas gebeurt? Leerkrachten, en
zeker zij van de oudere generatie, heb-
ben het doorgaans moeilijk met ICT en
op nascholingscursussen ervaart men
ook een grote achterstand in vergelij-
king met andere landen. Daarenboven
is het leren via internet nog niet goed
ingeburgerd op school. 

Scholen gebruiken via internet elektro-
nische leerplatformen zoals Dokeos,

Smartschool en Blackboard (Elov). Deze
leeromgevingen zijn echter nog onvol-
doende geïntegreerd in het echte leer-
gebeuren en functioneren vooral als
een doorgeefluik van opdrachten,
Powerpoint-presentaties en hyperlinks.
In het basisonderwijs zijn dergelijke
leeromgevingen zelden terug te vinden
of onvoldoende doordacht. 

Leeromgevingen worden nog te wei-
nig effectief gebruikt als bijvoor-
beeld een mogelijk oefenplaats waar
extra of verdiepende oefeningen
zijn, remediërend, differentiërend.
Ook in Nederland concludeerde
Anita Van Essen dit: "De Elo kan
veel effectiever gebruikt worden."
en "Als er geen eenduidig beleid is,
krijgen docenten nog steeds de
kans om het gebruik van Elo te mij-
den." wat betekent dat een school-
directie een grote impact heeft op
het al of niet slagen van e-learning.

Schooldirecties en lerarenteams moe-
ten zich bezinnen over de rol die inter-
net nu maar vooral in de nabije toe-
komst mag en zal spelen. Zonder een
afgewogen pedagogische visie wordt
internet te pas en te onpas op school
gebruikt. Vorming van leerkrachten is
op dit punt erg nodig, want jongeren
moeten meer kunnen dan knippen en

plakken op internet. Leren is interpre-
teren, afwegen, onderzoeken. Leren is
meer dan weten waar het staat... Leren
is weten dat er meer is dan internet...
In die zin zou in een schoolbeleid of
teamverband afgesproken worden
hoeveel taken leerlingen op internet
moeten doen. Voor veel jongeren is
‘we moeten voor school een werkje
maken of iets op zoeken op internet’
een smoesje om op internet aanwezig
te zijn, te chatten of te spelen. Zou een
school hier geen duidelijk signaal kun-
nen geven en een maatregel vinden
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waarbij leerlingen na hun schooltijd
niet opnieuw achter een scherm
gekluisterd worden?

Aandachtspunten voor ouders?
Ouders hebben het ook hier niet echt
makkelijk… Internet bevat ondanks het
vele mooie veel gevaren waarvan jon-
geren zich niet altijd bewust zijn. Als
ouder is het nodig om jongeren op te
volgen en te wijzen op enkele mogelij-
ke problemen: 

1. Cyberpesten
Leerlingen kunnen op bijvoorbeeld
myspace.com een eigen dagboek
maken en anderen erop laten reage-
ren. Dergelijke dagboeken kunnen mis-
bruikt worden en aanleiding geven tot
minder leuke reacties.

Tips:
1.Spreek met kinderen en jongeren

over internet. 
2.Raad hen aan nooit telefoonnum-

mers of persoonlijke informatie door
te geven, zeker niet aan mensen die
ze niet kennen.

2. Auteursrechten
Veel jongeren vinden het kopiëren van
software een evidentie. Als ze een web-
site maken dan plukken ze auteursrech-
telijk beschermde foto’s van internet…

Tips:
1.Spreek de ouderraad op school hier-

over aan. Kan de school niet aanmoe-
digen tot gebruik van opensource?
Welke verwachtingen heeft de
school ten aanzien van welke soft-
ware gebruikt wordt?

2. Installeer enkel legale software. 

3. Ergonomie
Jongeren kunnen uren gekluisterd zit-
ten achter een pc. Kijk na of ze verstel-
bare stoel of tafel hebben, stimuleer
hen om af en toe te bewegen of te
pauzeren.
Op het internet vind je verschillende
websites met tips over een goede com-
puterhouding. 
Enkele voorbeelden: 
http://www.gezondheid.be/index.cfm
?fuseaction=art&art_id=1315

http://www.letteren.leidenuniv.nl/ind
ex.php3?c=26 
of www.ergonomie.be

Tip: 
Vraag aan je kind of hij/zij soms
schouderpijn, nekpijn of tintelende
vingers heeft tijdens het computer
gebruik. Dit wijst op een probleem.
Er zijn ook (leuke) oefeningen die ze
kunnen doen om het lichaam terug
te ontspannen. Bij aanhoudende
klachten moet je steeds een arts
raadplegen. Het kan zijn dat een
behandeling nodig is.

4. Beschikbaarheid van internet 
Het wordt al snel duidelijk wanneer de
school van je kind verwacht dat het
thuis een internetverbinding heeft. Als
je thuis niet de mogelijkheid hebt om
een computer al dan niet met internet-
aansluiting aan te schaffen, dan is het
erg belangrijk dat je de school hiervan
op de hoogte brengt. Bespreek samen
met de leerkrachten het probleem en
zoek naar oplossingen waardoor je kind
toch voor de volle 100% kan meedraai-
en in de klas.

Tip:
Vele gemeenten stellen internet ter
beschikking van hun bewoners in de
openbare bibliotheek of een andere
openbare plaats. Mits reservatie kan
je daar meestal gratis terecht. Maak
dankbaar gebruik van deze dienst! 

5. E-plagen en gevaren 
Als ouder heb je niet altijd zicht op waar
je kinderen mee bezig zijn aan de com-
puter, zeker niet als je zoon of dochter

een eigen computer op de kamer heeft
staan. Leg je hier niet zomaar bij neer.
Het is erg belangrijk dat de dingen die
je kinderen op de computer doen
bespreekbaar zijn in huis.

Tips:
1.Vraag regelmatig naar de bezighe-

den van je kind aan de computer. 
2.Ga regelmatig kijken waarmee je

zoon of dochter bezig is. Laat ook dui-
delijk blijken dat dit heel normaal is.

3.Maak de afspraak dat je kind onver-
wachte en minder fijne zaken die het
tegenkomt op het internet met je
komt bespreken. 

4. Laat duidelijk verstaan dat je op
internet dingen tegen kan komen die
niet leuk zijn en dat je daarover moet
kunnen praten. 

6. Internetverslaving 
Ook al wordt het gebruik van inter-
net in onze maatschappij als volledig
normaal en onmisbaar beschouwd,
toch mag je als ouder enkele duide-
lijke afspraken maken omtrent het
gebruik.

Tips: 
1.Maak afspraken over de momenten

waarop het internet gebruikt mag
worden en koppel daar gerust een
tijdslimiet aan. 

2.Maak duidelijk dat er naast internet
nog andere vormen van vrijetijdsbe-
steding bestaan. Moedig je kind aan
ook andere hobby's te beoefenen. 

3.Chatten en mailen vervangt de soci-
ale contacten niet die kinderen en
jongeren nodig hebben. Moedig je
kind aan om niet alleen via e-mail en
chat te communiceren, maar ook
‘live’ af te spreken met vrienden en
vriendinnen. 

Aandachtspunten 
voor leerkrachten?
1. Beschikbaarheid van internet 
In het onderwijs zien we steeds vaker
de trend opduiken dat leerlingen
thuis werken via een digitaal leerplat-
form. Leerlingen loggen thuis in en
vinden online hun huistaken, studie-
roosters, cursussen en extra oefenin-
gen. Afgewerkte taken worden online
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geplaatst en gemaild. In sommige
scholen is het een noodzaak gewor-
den dat de leerlingen thuis over een
internetverbinding beschikken om ten
volle te kunnen deelnemen aan alle
lesactiviteiten. In andere scholen heb-
ben leerlingen met een internetver-
binding een streepje voor, omdat zij
daar extra oefeningen kunnen raad-
plegen, boven op de basisleerstof die
ze in de klas verwerken. 
Mag de school dit wel van leerlingen
verwachten? Hebben alle leerlingen
wel de mogelijkheid om thuis inter-
net te raadplegen? 

Hoewel het aantal leerlingen dat thuis
over een computer met internet kan
beschikken steeds toeneemt, zijn er
toch nog steeds gezinnen die thuis geen
internet hebben. Vooral in scholen met
een groter aantal leerlingen uit kansar-
me en allochtone gezinnen moet men
hiermee rekening houden. Maar zeker
niet alleen daar. In elke school is de
kans groot dat er toch ergens in een klas
een leerling zit die thuis nog geen com-
puter en/of internet heeft. Vooraleer je
als leerkracht opdrachten geeft die de
leerlingen thuis via internet moeten
afwerken, is het belangrijk om na te
gaan of alle leerlingen ook effectief
internet ter beschikking hebben. Is dit
niet het geval, dan moet de leerkracht
oplossingen zoeken. 

Tips: 
1. Werk oefeningen waarbij een internet-

verbinding nodig is af in de klas zelf, ga
klassikaal naar de computerklas. Niet
alleen ben je dan zeker dat alle leerlin-
gen over internet kunnen beschikken,
maar je kan leerlingen ook bijsturen in
hun manier van werken. 

2. Misschien bestaat er een mogelijkheid
dat de leerlingen na schooltijd of tij-
dens de middag de kans krijgen om
binnen de school zelf het internet te
raadplegen voor het maken van taken. 

3.Als je extra oefeningen voorziet via
internet, kan je leerlingen zonder
internet thuis ook extra oefeningen
op papier bezorgen, zodat zij even-
veel kansen hebben om moeilijke
zaken extra in te oefenen. 

4.Voor leerlingen zonder internetver-

binding thuis kan er een uitgeprint
exemplaar van het examenrooster
klaar liggen. 

2. Ergonomie
Niet elke computerklas is goed inge-
richt, dat weten we. Het is ook niet altijd
financieel haalbaar om van een compu-
terwerkplek een ergonomisch ideale
werkplek te maken in
een school.

Tips: 
1.Als je een uurtje met

de leerlingen aan de
computer werkt, kan
je halfweg even een
pauze inlassen met
enkele oefeningen om
rug, schouders, armen
en polsen te ontlas-
ten.

2.Wijs de leerlingen op
hun werkhouding. Als
ze onderuit hangen aan
het computerscherm,
geef hen een opmer-
king. Verklaar ook
waarom het belangrijk
is dat ze aan hun hou-
ding werken.

3.Heb je een kinesist in
de school of in je ken-
nissenkring, nodig
deze dan uit in de klas
om wat meer uitleg te
geven over de hou-
ding bij computerge-
bruik en de gevolgen ervan.

3. E-plagen en gevaren 
Kinderen en jongeren zien het internet
als iets leuk, vol uitdaging, ontspan-
ning... Het is erg belangrijk dat je als
leerkracht ook de minder aangename
kanten van het internet aankaart. 
Enkele belangrijke zaken die je best bij
je leerlingen ter sprake brengt: 

1.Als je via e-mail en chatten commu-
niceert met anderen, dan voel je je
veiliger en durf je meer. Leerlingen
moeten leren dat ze hiervoor moeten
opletten en zich niet mogen laten
verleiden tot anonieme mails en
pestgedrag. Bespreek zeker en vast

de gevolgen die dit kan hebben voor
anderen, maar ook voor henzelf. 

2. Leerlingen moeten weten dat het
niet goed is om hun persoonsgege-
vens aan eender wie door te geven
via het internet. Mensen kunnen zich
immers anders voordoen dan ze zijn. 

3.Bekijk met leerlingen de kleine let-
tertjes bij veel invulformulieren en

wedstrijden en leer hen daar voor-
zichtig mee om te gaan. 

4.Maak aan de leerlingen duidelijk dat
ze situaties waarin ze zich ongemak-
kelijk voelen steeds moeten bespre-
ken met iemand. Je kan in de klas
een affiche uithangen in de zin van
'Word je ook gepest (op internet)?
Neem dan contact op met...' 

5.Bespreek in de klas positieve en
negatieve ervaringen rond internet,
invloed van reclame enzovoort.

6.Het is goed dat je als lerarengroep
nadenkt over de rol van internet op
school.

ME E R I N FO

www.besafeonline.be
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Flashygirl, supermaxboy en
badgirl10
Ze zijn tussen 9 en 12 jaar en ze zijn dol
op chatten. Een op drie leerlingen van
4de, 5de en 6de leerjaar chat elke dag. Een
op vier chat een of meerdere keren per
week. Driekwart van hen zegt iedereen
te kennen met wie hij chat. Meestal
zijn dat klas- of leeftijdsgenoten. Maar
één op vier chat dus ook met onbeken-
den. Eén op zes kinderen geeft wel
eens zijn naam en adres aan deze
‘onbekende chatvrienden’. Sommige
kinderen spreken zelfs af, zonder dat
hun ouders hiervan op de hoogte zijn.
Vogels voor de kat?

Rare vragen
Evelien, 11 jaar: “Ik was aan het chat-
ten en er was iemand die een hele
lieve naam had en ik dacht dat die lief
was en dan stuurde die persoon alle-
maal vieze foto’s en zo en vroeg die

om mijn webcam aan te zetten en ik
kon dat niet afsluiten.”

Bjorn, 12 jaar : “Iemand vraagt mij om
mij uit te kleden en mijn cam aan te
doen.” 

Carla, 12 jaar: “We gingen eens naar
een chatbox en we vroegen zijn e-
mailadres en voegden hem toe. Hij
vroeg of hij zijn cam mocht opzetten
en we zagen hem zichzelf aftrek-
ken.” 

Jongeren worden via chat of ontmoe-
tingswebsites geconfronteerd met rare
vragen en foute voorstellen. Ze praten
met iemand die in het begin heel aar-
dig lijkt maar mondjesmaat overgaat
naar lastige, intieme onderwerpen.
Ook met de webcam worden grenzen
verlegd. Jongeren komen op een leef-
tijd waar ze gaan experimenteren en

worden verleid om zich naakt te tonen.
Eens de beelden opgenomen en ver-
spreid op het net, kunnen ze nooit
meer worden teruggehaald. 

Kinderen giechelen veel over seks,
maar ongewenste en choquerende
confrontaties hebben hun weerslag op
hen. Vaak getuigen ze dat ze het wal-
gelijk vinden en gechoqueerd zijn, dat
ze nachtmerries hebben of moeten
overgeven na zo’n ervaring. 

Cyberpesten
Tom, 14 jaar: “Ik stuurde wat pikante
foto’s naar mijn vriendin. Na enkele
weken geraakte het uit. Ze stuurde de
foto’s door naar heel haar contactlijst,
die ook zelf de foto weer verder ver-
stuurden. De halve school heeft de
foto’s gezien, ik ga nooit meer naar
school...”

Door het valse gevoel van anonimiteit is
internet voor jongeren zelf nu hét mid-
del geworden om elkaar te pesten. Een
op tien beweert slachtoffer te zijn van
cyberpesten. Twee op tien geeft toe
dader te zijn. Drie op tien is toeschou-
wer van cyberpesterij. Inbreken in
iemands MSN-box, iemand uitsluiten in
een chatgroep, beledigende of bedrei-
gende mailtjes sturen, persoonlijke en
beschamende dingen verspreiden, een
anti-iemandwebsite maken... Het pes-
ten van alledag verschuift naar cyber-
space en daar worden de grenzen aan-
zienlijk verlegd. Cyberpesten is directer,
brutaler en harder. Vaak wordt er
gepest uit verveling of wil de dader een
beetje experimenteren. Cyberpesters
voelen zich machtig. Internet geeft hen
het idee anoniem te zijn. Ze denken dat
ze veilig zijn en dat niemand hen terug
kan vinden. Meestal weten ze niet goed
wat ze doen. Ze zien niet wat voor een

Tussen plezier 
en ontdekking 
loopt het mis

Kinderen, pesten en porno
Marjan Gerarts

kinderpsychologe bij Action Innocence Belgium

UIT DE STUDIE VAN DE UNIVERS ITE I T GENT EN ACT ION INNOCENCE BL I JKT DAT

95% VAN DE LEERLINGEN TUSSEN 11 EN 13 HET INTERNET GEBRUIKT, WAARVAN

75% WEKELIJKS EN BIJNA 40% DAGELIJKS. MEISJES CHATTEN EN MAILEN. JONGENS

BEZOEKEN SPELLETJESSITES EN SPELEN MULTIPLAYER-GAMES. DE SPELREGELS OP DE

CHAT ZIJN ECHTER HEEL COMPLEX . DE ADDERS ONDER HET GRAS ZIJN ANACONDA’S

EN DE GEVOLGEN BIJ MISBRUIK ZELDEN TE OVERZIEN.

Action Innocence is een Europese ngo die
bijdraagt tot het behoud van de waardig-
heid en integriteit van kinderen op het
internet. De psychologen van Action
Innocence geven gratis preventielessen
in scholen en dit voor kinderen van 8 tot
14 jaar. Momenteel hebben in België al
bijna 20.000 kinderen hieraan deelgeno-
men. In navolging hiervan, organiseert
de vereniging ook lezingen voor ouders
in scholen en ondernemingen. 

www.actioninnocence.org
Terkamerenlaan 62
1000 Brussel
T 02 626 20 00
F 02 626 20 06
belgie@actioninnocence.org 

Box 1: Action Innocence
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effect hun ‘grapjes’ hebben op het
slachtoffer. Vaak voelen slachtoffers zich
machteloos en weten ze niet wie de
dader is. De meeste slachtoffers zwij-
gen. Hun ouders weten van niets, hun
leerkrachten al evenmin. 

De foto’s van Tom staan voor de rest van
zijn leven op het internet. Niemand kan
nog achterhalen waar ze naartoe
gestuurd zijn, wie ze in zijn bezit heeft
of op welke websites ze allemaal staan.
Jongeren zetten dergelijke pikante
foto’s natuurlijk soms ook zélf op hun
blog of andere ontmoetingssites. Je
krijgt natuurlijk vaak meer reacties op je
foto als je een uitdagende houding aan-
neemt of schaars gekleed bent. Jammer
genoeg staan deze jongeren er niet
altijd bij stil dat dergelijke foto’s een
bepaald soort mensen aantrekt. 

Ook met gewone, ‘brave’ foto’s van kin-
deren loopt het vaak mis. Onschuldige
foto’s van kinderen worden van het
internet geplukt en digitaal bewerkt.
Soms is dat grappig (“Plots zag ik
mezelf met het lijf van een varkentje.”),
vaak helemaal niet. Kindergezichten
worden op pornografische scènes of
gemutileerde lichamen gemonteerd...

Poesjes!
Tine, 10 jaar: “Ik was op zoek naar
foto’s van de tiraanosaurus voor een
spreekbeurt en er kwamen ineens heel
vieze foto’s op.” 

Bram, 12 jaar: “Ik zag op internet foto’s van
terroristen die mensen onthoofden en mar-
telen, foto’s van dode en verbrande joden,
bloot gepropt in een wagen. Mensen die
dieren mishandelen, steken tandenstokers
in een hond en laten die hond ontploffen.”

Vier op tien zegt ooit gechoqueerd te zijn
door beelden op het web, overwegend
door pornografische of gewelddadige
scenes. Een op drie van hen durft er met
niemand over praten. Uit een gevoel van
schaamte en/of schuld, maar ook omdat
ze bang zijn voor straf en om nooit meer
op het internet te mogen.
Meestal komen kinderen ongewild op
deze sites terecht. Er zijn sites die doel-
bewust eenvoudige trefwoorden in-
voeren die populair zijn bij jongeren,
om gemakkelijker gevonden te wor-
den. Vaak worden zelfs tikfouten toe-
gevoegd. Als je bij Google het zoek-
woord ‘poesjes’ intikt, is pas de vijfde
website in de lijst er één die daadwer-
kelijk over katten gaat. 

Ook jongeren die bewust op zoek gaan
naar seksualiteit op het internet, raken
gechoqueerd of getraumatiseerd. De
beelden die ze te zien krijgen, zijn vaak
explicieter en extremer dan ze zich ooit
hadden kunnen voorstellen. 

Bovendien kunnen jongeren het idee krij-
gen dat wat ze op internet te zien krijgen
een realistisch beeld is van wat seksuali-
teit inhoudt. Bij porno worden alle
behoeftes meteen bevredigd, draaien alle
relaties puur om seks en worden vrouwen
vaak als onevenwaardig afgebeeld.
Sommige jongens krijgen zo het idee dat
meisjes leuk vinden wat ze daar zien en
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1. Installeer de computer op
een gemeenschappelijke
plaats. Laat je kind niet
alleen op het internet
surfen. Onderzoek beves-
tigt dat kinderen kritischer
en voorzichtiger chatten en
surfen als ouders hen bege-
leiden. Jammer genoeg
zegt 50% van de kinderen
nooit tot bijna nooit gecon-
troleerd te worden door
hun ouders. Bijna 40% van
de kinderen surft in een
aparte ruimte en bijna 19%
heeft internet op de kamer. 

2. Interesseer je voor de
leefwereld en voor de
chatvrienden van je
kind. Waarschuw voor de
risico’s van een persoonlij-
ke ontmoeting. Op het
internet is niet iedereen
wie ze pretenderen te zijn. 

3. Informeer je kind over de
gevaren van het ver-
spreiden van persoonlij-
ke gegevens (naam,
adres, telefoonnummer,
leeftijd, school...). Bekijk
ook eens welke nickname
uw kind gebruikt en of zijn
achternaam voorkomt in
het e-mailadres dat hij
voor onbekenden gebruikt. 

4. Sensibiliseer je kind voor
de risico’s verbonden aan
de verspreiding van per-
soonlijke beelden (foto’s,
webcam), deze kunnen
buiten hun weten om
misbruikt en getrukeerd
worden. Bekijk welke foto’s
van je kinderen op het
internet worden gepubli-
ceerd. Dit is bovendien wet-
telijk verboden zonder toe-
stemming van de ouders.

5. Moedig je kind van bij
het begin aan om met je
te praten over wat hij op
het internet ziet, aan-
stootgevend vindt of
hem in de war brengt. Als
uw kind geconfronteerd
wordt met choquerende
zaken is het belangrijk te
duiden wat hij gezien heeft
en te reageren op zijn
emoties, zijn ervaringen,
wat hij erover kwijt wilt. 1
op 3 kinderen durft niets te
zeggen uit schaamte, angst
voor straf of angst voor
internetverbod.

6. Leg je kind uit welke
dingen voor jou niet
kunnen, rekening hou-
dend met zijn leeftijd.
Wanneer uw kinderen
toch op zoek gaan naar
dergelijke sites, is het zaak

niet te panikeren, niet
boos te worden, maar wel
duidelijk te stellen dat die
site niet geschikt is en hen
uit te leggen waarom. 

7. Het internet is een
publieke plaats. Zorg
ervoor dat je kind zich
verantwoordelijk ge-
draagt, net zoals in het
dagelijkse leven. Jonge-
ren en ouders moeten
weten dat op internet
ook wetten gelden. Het is
verboden iemand te stal-
ken of te bedreigen op
het web. Slachtoffers
kunnen klacht neerleg-
gen bij de politie of de
Federal Computer Crime
Unit. Zij kunnen opsporen
van welk IP-adres de
dader werkt en zo maat-
regelen nemen.

Box 2: Tips voor ouders
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Federal Computer Crime Unit
contact@fccu.be
Meldpunt Internetcriminaliteit België. U
kan hen contacteren om klacht neer te
leggen en om aangifte te doen van
pedopornografisch of ander illegaal
materiaal op het internet. 

Sensoa
www.sensoa.be/ouders
Praten met kinderen en jongeren over
seksualiteit en relaties. 

LogProtect 
www.logprotect.org
Dit gratis softwareprogramma blokkeert
bepaalde persoonlijke informatie, die uw
kind via het internet wil versturen (msn,
chat, blog, formulieren...).

Hector Protector
www.netsafe.org.nz
Als uw kind op choquerende beelden
stoot, kan het met de Hector Protector
knop vlug zijn scherm bedekken en wordt
zo aangemoedigd om een volwassene te
roepen en te praten over zijn ervaring.

Beveiligde zoekmachines 
www.meestersipke.nl, www.netwijs.nl, 
www.look4.be 
Eenvoudige en veilige zoekmachines
waar je met maar één zoekwoord zoekt.
Je krijgt een beperkt aantal sites die
geschikt zijn voor kinderen en aange-
past zijn aan hun niveau. 

Browser voor kinderen
www.browser.nl, www.surfsleutel.nl

Box 3: Nuttige links

sommige meisjes voelen zich verplicht te
voldoen aan deze verwachtingen, om
hun vriendje te kunnen houden. 

“Ik ken niks van computers.”
Eén op vijf heeft een pc op de kamer!
Twee op vijf surft in een aparte ruimte.
Kinderen vinden die privacy geweldig,
maar wie houdt het toezicht, wie
beschermt hen? Zoals je je kind niet
alleen zijn weg laat zoeken in een
onbekende stad, zo laat je hem of haar
ook niet alleen zijn weg vinden op het
internet. Als ouder of leerkracht kan je
je beroepen op technische hulpmidde-
len zoals filters en parental controls om
een aantal zaken uit te sluiten. Die zijn
heel belangrijk, maar kunnen nooit
een vervanging zijn voor begeleiding,
controle en de beschikbaarheid om
met je kinderen te praten. 

‘Niet genoeg van het internet kennen’ of
‘niet op je gemak zijn om met je kinde-
ren over seksualiteit te praten’, zijn vaak
aangehaalde struikelblokken. De nood-
zaak om het ondanks die opwerpingen
wèl te doen is intussen meer dan ooit
aangetoond. In 2005 stelde de Belgische
Federal Computer Crime Unit 1.174 pedo-
fiele zedenfeiten vast op het internet.

Instellen, opslaan, aangeven
Het is niet zo dat iedereen anoniem is
op het internet en zomaar kan doen
wat hij wil. Iedereen is op te sporen. Bij
MSN (een chatbox) is het mogelijk om
alle chatgesprekken op te slaan, zodat
je altijd het nodige materiaal hebt om
klacht in te dienen bij het FCCU (de
Federal Computer Crime Unit, oftewel
de cyberpolitie –zie link onderaan dit
artikel). Onder ‘Extra’, ‘Opties’, kan je
bij ‘Berichten’ aanvinken dat je wil dat
je berichten opgeslagen worden in een
bestand. Het is wel belangrijk dat je dit
doet in samenspraak met je kind. 

B R O N V E R M E L D I N G
• Valcke, M., Schellens, T., Van Keer, H., & Gerarts, M.

(in press). Primary school children’s safe and unsafe
use of the internet at home and at school: An explo-
ratory study. Aanvaard voor publicatie in Computers
in Human Behaviour. 

• Klasse, maandblad voor leerkrachten. Eerstelijn 23
Cyberpesten. Zie www.klasse.be/archieven. 

• Vandebosch, H., Van Cleemput, K., Mortelmans, D.,
Walrave, M. (2006). Cyberpesten bij jongeren in
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A
lhoewel, eenvoudig? Als we
terugdenken aan de frustrerende
zoektochten in duffe bibliotheek-

ruimtes en strenge bibliothecarissen of
aan het angstzweet bij het aankopen
van een blootblad kunnen we toch
alleen maar jaloers zijn op onze kinde-
ren. Dankzij het internet hoeven onze
tieners tegenwoordig voor dit alles hun
kamer niet meer uit!
Als we recente onderzoeken mogen
geloven, ontmoet een meerderheid
van onze Vlaamse kinderen en jonge-
ren bijna dagelijks al ‘chattend’ of
‘gamend’ (en ook ‘sms’end’) hun vrien-
den, ‘downloaden’ ze hun favoriete
muziek zonder complexen en ‘pluggen’
ze allerlei tekstmateriaal via hun tekst-
verwerker in hun huistaken.(1)(2)

Als volwassenen bekijken we dit feno-
meen met de nodige verwondering en
bezorgdheid. Kinderen en jongeren
storten zich op de nieuwste communi-
catietechnologieën met een dusdanige
vanzelfsprekendheid dat het verbaast
hoe vlug deze typische Engelse termen
deel uitmaken van ons Nederlands
taalgebruik. Ook wij als volwassenen
worden verplicht mee te evolueren
met deze nieuwe technologieën, wil-
len we niet als computeranalfabeet
allerlei (carrière)kansen missen. Kijk
alleen nog maar naar onze vrijetijdsbe-

steding: we worden steeds meer uitge-
nodigd of in de verleiding gebracht om
‘een sms’je’ te versturen naar een tv-
programma om een prijsje te winnen,
voor meer bijkomende informatie te
‘surfen’ naar een website, muziek of
films te ‘downloaden’ voor onze ‘i-pod’
of te antwoorden op ‘e-mails’ van
vrienden en kennissen om aanwezig te
zijn op hun feestje.

Het internet (en de gsm) zijn met
andere woorden sterk doorgedrongen
in ons dagelijks leven en dus ook in dat
van onze kinderen en jongeren.
Uiteraard benaderen zij dit medium op
een heel andere manier. Veel meer dan
volwassenen houden ze ervan om met
een computer te werken en zijn ze
nieuwsgieriger naar wat het internet
hen te bieden heeft. Het is immers een
zeer leuke activiteit om in hun vrije tijd
te beoefenen. Ze kunnen op het inter-
net muziek beluisteren en virtueel
‘rondhangen’ met vrienden -twee van
de meest favoriete vrijetijdsbestedin-
gen over generaties heen. Daarnaast
zijn kinderen en jongeren meer op
zoek naar sensatie op het internet,
denken we maar aan de populariteit
van gewelddadige games bij jongens.
Maar ook meisjes vinden het internet
steeds belangrijker in het zoeken naar
en het opbouwen van de eigen (seksu-

ele) identiteit. Het wereldwijde web
laat tieners toe te experimenteren met
allerlei waarden, op zoek te gaan naar
hun mogelijkheden, hun toekomstver-
wachtingen af te tasten, relaties met
het andere geslacht op te bouwen… Al
chattend experimenteren ze met hun
identiteit door zich anders voor te doen
dan ze in realiteit zijn. Negatieve emo-
ties, zoals liefdesverdriet of angst, kun-
nen ze van zich afschrijven, wat een
zekere samenhorigheid en verbonden-
heid teweegbrengt. Jongeren zoeken
en vinden gemakkelijk ‘brothers in
arms’ in de vele subculturen die het
internet aanbiedt. Kortom, het internet
heeft een belangrijke plaats verworven
in de leefwereld van de hedendaagse
tiener. Kinderen en jongeren die geen
computer (of gsm) ter beschikking heb-
ben, dreigen zelfs sociaal geïsoleerd te
raken. 94,4% van de 10- tot 18-jarigen
besteedt dagelijks gemiddeld 1 uur en
52 minuten aan het internet (met die
bedenking dat dit zowel intensief
gebruik kan inhouden als enkel ‘online’
zijn om berichten te ontvangen). Acht
op tien van de onderzochte tieners
heeft een gsm, die vooral gebruikt
wordt om sms’jes te verzenden.(2)

Waarom hebben sommige volwasse-
nen dan zo’n schrik of afkeer van dit
medium en zijn ze voorstander van een
strenge censuur? Is deze houding inge-
geven doordat ze hun kroost urenlang
zien ‘chatten’ op het internet en dit als
een enorm tijdsverlies ervaren?
Wellicht. Of omdat ze hun kinderen
ongewenst geconfronteerd zien wor-
den met seks en geweld? Zeer zeker.
Maar misschien is deze angst en
beschermingsreflex ook gedeeltelijk
ingegeven doordat ouders zelf te wei-
nig vertrouwd zijn met het medium.
Uiteraard is het surfen op de wereldwij-
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De invloed 
van internet 

op kinderen en jongeren: 
is censuur wenselijk?

Lieven De Rycke

onderzoeker Kinderrechtencommissariaat

OUDERS DENKEN VAAK MET HEIMWEE AAN HUN EIGEN KINDERTIJD TERUG. WAT WAS HUN

LEVEN ALS OPGROEIENDE TIENER TOCH EENVOUDIG IN VERGELIJKING MET VANDAAG. ALS JE

INFORMATIE NODIG HAD VOOR JE HUISWERK, GING JE NAAR DE BIBLIOTHEEK. JE VERWERKTE

HET WEINIGE BRUIKBARE DAT JE VOND MET PEN EN PAPIER. JE KOCHT JE FAVORIETE MUZIEK

IN DE PLATENWINKEL (OF KOPIEERDE HET VAN JE VRIENDEN OP EEN CASSETTE). EEN BLOOT-

BLAD KON JE MET DE NODIGE CREATIVITEIT EN LEF TE PAKKEN KRIJGEN IN EEN KRANTENWIN-

KEL. EN JE VRIENDEN ZOCHT JE OP IN HET JEUGDHUIS OF JONGERENCAFÉ.
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de informatiesnelweg, net zoals je in
het verkeer begeven, niet zonder
gevaar. De informatie die je opzoekt, is
niet altijd waarheidsgetrouw, privacy-
gegevens worden in alle naïeviteit vlug
doorgegeven, de confrontatie met por-
nografie is frequent, op de chatboxen
zijn racistisch en seksistisch taalgebruik
schering en inslag, malafide volwasse-
nen dringen zich op als vriendjes, kin-
deren worden tot in hun slaapkamer
gepest…
Een onderzoek bij basisschoolkinderen
uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar
geeft aan dat 26% van hen niet ieder-
een kent die ze ontmoeten via het
internet. 13% geeft hun persoonlijke
gegevens en foto’s door en 7,5% van
de kinderen ontmoet deze personen na
een afspraak via het internet(3). Verder
geeft deze studie aan dat 41% van de
kinderen ooit gechoqueerd is geweest
door internetinhouden, 17% voelde
zich bedreigd en slechts 14% van de
ondervraagde kinderen vertoonde
nooit onveilig surfgedrag -verontrus-
tende feiten.

Surfen, mailen of chatten op het inter-
net is dus niet zonder gevaar. Moeten
we kinderen dan maar resoluut het
recht ontzeggen om dit medium te
exploreren, wetende hoe belangrijk
het wereldwijde web geworden is in
hun sociale leefwereld? Neen, natuur-
lijk niet. Maar hoe zorg je dan dat kin-
deren zorgeloos en veilig kunnen inter-
netten? Deze vraag is moeilijk te beant-
woorden. Je zou kunnen overwegen
enkele beveiligingen in te bouwen, om
allerlei ‘rotzooi’ tegen te houden. Weet
dan wel dat hierbij enige kennis van de
techniek niet onbelangrijk is. Vaak zijn
ouders zelf nauwelijks op de hoogte
van de nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van filtering, tijdscontrole of
privacybescherming. Dit blijkt ook uit
onderzoek: slechts 38% van de onder-
vraagde tieners meldt dat zijn of haar
ouders veel kennen van het internet.(2)

Verhalen van kinderen die zelf de inter-
netfilters mogen installeren zijn legio
en getuigen misschien van iets te veel
vertrouwen. Wil je als ouder zelf wat
technische controle inbouwen, dan
moet je weet hebben van wat de

mogelijkheden én de beperkingen van
de beschikbare software zijn. Ook deze
technieken zijn immers niet zaligma-
kend. Kinderen -en geef maar toe ook
volwassenen- zijn vlug om de tuin te
leiden en zijn maar wat graag geneigd
vlug een gesprek aan te knopen of hun
foto of privé-gegevens met onbeken-
den te delen.

Misschien dan maar zeer strikte afspra-
ken maken?(4) Zoals: een contract
opmaken met je kind en opleggen wat
mag en kan, hoelang ze dagelijks
mogen chatten, surfen of gamen.
Wellicht helpt dit… tijdelijk, maar een
verboden vrucht wordt des te aantrek-
kelijker. Het Kinderrechtencommis-
sariaat is er veeleer voorstander van
om in dialoog te gaan met je kinderen.
Surfen op het internet zonder risico’s
bestaat nu eenmaal niet, hoe graag we
dat ook willen. Vervelende internet-
ervaringen zijn moeilijk te vermijden.
Dit is geen ramp zolang je kinderen
erop voorbereid zijn en weten hoe ze
moeten reageren. Je stuurt je kind ook
niet onvoorbereid het verkeer in: je
bereidt hen voor door samen met hen
de weg te verkennen. Daarbij waar-
schuw je ze voor gevaren (wees voor-
zichtig, praat niet met vreemden, loop
niet verloren, bel als er iets scheelt…)
en vertel je ze wat ze nog meer kunnen
verwachten. Je bent als ouder dus
betrokken bij wat ze doen en je houdt
een oogje in het zeil.

Dezelfde redenering gaat ook op voor
het computergebruik. Vaak zien we,
mede door de toenemende slaapka-
mercultuur, kinderen en jongeren vol-
ledig zelfstandig op een eigen kamer
het internet verkennen. Uit onderzoek
(3) blijkt dat bij de kinderen uit de basis-
school 52% van de ouders het surfge-
drag van hun kroost nooit controleert.
Bij tieners loopt dit op tot 62%.(2) Het is
dus een gedeelde verantwoordelijk-
heid. De computer op een centrale
plaats in huis zetten, zeker op jongere
leeftijd, is dus zeker een optie. Speel
trouwens af en toe samen met je kind
op de pc. Op die manier heb je als
ouder meer weet van wát je kinderen
nu eigenlijk zo leuk vinden aan het

internet en wat ze daar uitspoken. Je
kan hen dan ook beter bijstaan en
begeleiden indien er problemen opdui-
ken.

Het Kinderrechtencommissariaat is
daarom van oordeel dat dialogeren
met je kinderen meer resultaten ople-
vert dan censuur in te stellen. Deze
overtuiging wordt bijkomend gevoed
door de bevinding dat opgelegde pre-
ventieprogramma’s via school nauwe-
lijks aanslaan, omdat ze te veel nadruk
leggen op regels en controle, zonder
de actieve participatie van de kinde-
ren.(3) Enkel interactieve preventiepro-
gramma’s die starten vanuit de erva-
ring en belevingswereld van kinderen
blijken effect te sorteren. Door in dia-
loog te treden met kinderen kan je als
ouder of leerkracht een aantal ge-
dragsregels initiëren: je geeft nooit
gegevens door van jezelf (of van je
ouders); je doet je nooit anders voor
dan je bent; als je met iemand
afspreekt, neem je best een vriend of
ouder mee; stop met surfen als je iets
bedreigend ervaart of vieze foto’s te
zien krijgt; geloof niet alles wat er
geschreven staat, negeer verdachte en
onbekende sites of software… Met
deze regels wapen je kinderen en jon-
geren tegen potentiële gevaren en
maak je hen weerbaar. Censuur daar-
entegen maakt hen des te kwetsbaar-
der van zodra ze het internet in surfen.
Leer ze een surfplank gebruiken, veel-
eer dan hen van de wereldwijde infor-
matiezee weg te houden. De kans dat
ze erin verdrinken, wordt dan immers
eens zo groot.
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Internet in het leven 
van de jongeren
Wat interesseert jongeren? Wat doet
hun hart actief en snel pompen? De
zeven jongeren hebben quasi allen
actieve interesses: Panter houdt van
Basketbal, net als Sebastian, en Sa
houdt van zwemmen en voetbal.
Zonnetje haalt haar hart op als ze
tekent en Chuls/15 gaat graag op stap
met vrienden “Vriendschap vind ik
super belangrijk in het leven!!!!”
Enkel S.H. en Chuls/15 zien computer
en tv op dit moment als een belangrij-
ke hobby.

Internet in het gezin
Alle zeven jongeren hebben thuis min-
stens 1 computer met internetaanslui-
ting. Veelal gekocht door papa of mama
voor werk en school. Enkel Panter
meldt dat ze zelf de computer gekocht
heeft “met centen die ik heb gekregen
voor mijn Lentefeest, omdat ik het toen
graag had om spelletjes mee te spe-
len.” Aangezien het haar computer is,
staat hij ook op haar slaapkamer. Alle
andere jongeren moeten naar het
bureau, als ze willen computeren.
Quasi allen vinden ze de plaats waar de
computer op dit moment staat goed. Sa
zegt zelfs: “Waar hij nu staat is het goed;
omdat ik anders altijd op mijn kamer
moet zitten.” Volgens S.H. is er ook vol-
doende privacy in het bureau. Enkel
Chuls/15 pleit voor een verhuis: “De
computer heb ik liever op mijn kamer,
het is handiger en je hebt meer privacy.” 
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“Gewoon blokkeren
en verwijderen!”
Een interview met 7 jongeren 

over de rol van internet in hun leven
Sonny Van de Steene

consulent-stafmedewerker

“Terwijl ik chat, laat ik muziek

afspelen op de computer en werk

ik een beetje aan m’n huiswerk.”
CHULS/15

JE ZIET ZE TOKKELEN. NET NADAT ZE THUISGEKOMEN ZIJN VAN SCHOOL. ONMIDDELLIJK NA HET

AVONDETEN. DIEP IN DE NACHT, WANNEER DE STRAATLAMPEN GLOEIEN. 

EEN EN AL CONCENTRATIE. SOMS GLIMLACHEND, VAAK SERIEUS. ALSOF HET SCHERM HEN HYPNOTISEERT.

SPECIALISTEN KUNNEN HUN INZICHTEN AAN ONS MEEGEVEN. ZE KUNNEN UITLEG VERSCHAFFEN OVER

HET WAAROM. DE VRAAG DIE OP IEDERS LIPPEN LIGT, IS NATUURLIJK WAT JONGEREN ZELF VINDEN

VAN HET INTERNET. WELKE PLAATS NEEMT INTERNET IN IN HUN LEVEN? WAT DOEN ZE OP HET INTER-

NET? WAAROM ZITTEN ZE OP HET INTERNET? 

7 JONGEREN VULDEN VIA EEN COMPUTER ONLINE ONDER EEN SCHUILNAAM EEN VRAGENLIJST IN:

PANTER (12 JAAR/V), ELISE (9 JAAR/V), CHULS/15 (13 JAAR/V), ZONNETJE (11 JAAR/V), SA

(18 JAAR/V), SEBASTIAN (17 JAAR/M) EN S.H. (15 JAAR/V).

HET RESULTAAT IS DE VOLGENDE VERKENNENDE EN ONTLUISTERENDE NEERSLAG.
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Aangezien de ouders veelal voor de
computer betaald hebben, zou je ver-
wachten dat er ‘regels’ opgelegd wor-
den door de ouders op het internetge-
bruik. Het omgekeerde blijkt de regel.
Als er dan al regels opgelegd worden,
dan gaat het vooral om regels die de
tijdsduur op het internet beperken. Dat

niet iedereen blij is met deze uurrestric-
tie blijkt uit Sa’s antwoord: “Vind dit ver-
velend, omdat ik soms langer nodig heb
om met mijn vrienden te praten. Als ik
dan nog internet nodig heb, voor mijn
huiswerk, zijn deze paar uren te kort.”
Het delen van de internettijd met fami-
lieleden kan ook aan regels onderwor-
pen worden. Op zich niet slecht, aange-
zien bijna iedere jongere meldt dat er
soms een discussie of ruzie met fami-
lieleden is over het gebruik van inter-
net. En met familieleden bedoelen we
dan ook daadwerkelijk ieder lid van de
familie: mama, papa, broer, zus. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de
meeste jongeren liever niet hebben dat
een familielid (broer, zus, pa of ma) in
de buurt is, terwijl ze op internet aan
het surfen zijn. Gelukkig weten familie-
leden dit en blijven ze gewoon uit de
buurt van hun kind-, broer- of zuslief als
deze druk aan het tokkelen is. “En als er
toch iemand is, stoort het me niet zo. Ik
sluit mijn gesprekken dan gewoon af
als ik liever niet heb dat ze dat zien.”,
aldus een heel pragmatische S.H..
De nood aan privacy belet echter niet dat
de jongere eens met een familielid op
internet surft. Spelletjessites, tv-program-
masites, voetbalsites, muzieksites en S.H.
zit zelfs met haar papa naar de evoluties
van aandelen op de beurs te kijken.

Kennen de jongeren meer van computer
en internet dan hun familieleden? Dit
hangt duidelijk af van jongere tot jonge-
re. Leeftijd is daarbij relatief. Interesse
van de jongere en zijn of haar ouders is
belangrijk. Sa’s moeder is bijvoorbeeld
informaticaleerkracht. “Dit is handig,
voor als ik iets niet weet.”, aldus Sa.
Sebastian daarentegen antwoordt: “Ik
denk dat ik qua programma’s wel meer
weet dan mijn familieleden. Ik beheers
HTML bijvoorbeeld gedeeltelijk.”, terwijl
S.H. het als volgt ziet: “Mijn papa en

mijn broer weten het
meest over internet.
Het maakt mij niet
zoveel uit dat zij er
meer van kennen
dan ik. Als ik iets niet
begrijp of niet weet
wat te doen, dan
vraag ik het wel
eens.”

Internet heeft voor
de jongeren dus een
belangrijke sociale
functie binnen het
gezin. Hoewel ze lie-
ver alleen op inter-
net surfen, worden
er door het internet
ook situaties ge-
creëerd waarbij de
familieleden onder-
ling met elkaar in
contact komen. 

Internetgebruik
Allen vinden de jongeren het, gaand
van ‘redelijk’ tot ‘heel’ en zelfs ‘zeer’,
belangrijk om in de vrije tijd op inter-
net te kunnen zitten. 

Internet wordt aangewend voor een
resem zaken. Naast het opzoeken van
info voor school geven alle jongeren
ontspanning als doel van het internet.
Spelletjes spelen, muziek beluisteren,
filmpjes bekijken, wordt door alle 7
met nadruk vermeld.
Wat echter nog duidelijker door hen
aangegeven wordt, is de communica-
tiefunctie van het internet. E-mails
schrijven en chatten doen ze het liefst.
Contact houden met vrienden blijkt de
belangrijkste drijfveer te zijn van de
jongeren om op internet te zitten.

Interessant is natuurlijk te weten hoe-
lang jongeren per dag op het internet
surfen. De jongeren maken hierbij een
verschil tussen ‘gewone’ dagen en
vakantiedagen. Panter meldt: “2 uur in
de vakantie en op gewone dagen 1 uur
en 15 minuten.” Opmerkelijk is dat de
tijd die de jongeren besteden aan
internet verschilt naar leeftijd.
Jongeren ouder dan 14 zitten makkelijk
2 uur per dag te surfen tijdens de
week, terwijl jongeren onder de 14 dit
gemiddeld 1 uur per dag doen. 

Internet verstoot ook geen oude media.
Het is niet omdat jongeren graag op het
internet surfen, dat ze niet meer naar
televisie kijken of naar muziek luiste-
ren. Vaak doen ze meerdere zaken
tegelijkertijd. Chuls/15 multitaskt als
volgt: “Terwijl ik chat, laat ik muziek
afspelen op de computer en werk ik
een beetje aan m’n huiswerk.” 

Onderwijs
Huiswerk wordt veelal getypt op de
computer. Het internet wordt door de
jongeren vooral aangewend om zaken
op te zoeken voor bijvoorbeeld GIP-
werken (Geïntegreerde Proef), spreek-
beurten en opstellen. 

Kritisch zijn de meeste jongeren zeker.
De gevonden informatie wordt niet
zomaar vertrouwd.
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“Ik bekijk meerdere bronnen,

vergelijk ze en haal de vergelij-

kingspunten er uit.”
SEBASTIAN



MAART-APRIL 2007 25

“Ik bekijk meerdere bronnen, vergelijk
ze en haal de vergelijkingspunten er
uit.” (Sebastian)
“Als ik niet zeker ben van bepaalde infor-
matie, dan bekijk ik nog een paar andere
sites of ze daar hetzelfde geven.” (S.H.)
“Ik vergelijk de informatie van 2 ver-
schillende sites en trek dan m’n conclu-
sies.” (Chuls/15)

Leerkrachten vragen soms om iets thuis
op te zoeken op het internet, maar wat
als iemand geen internet heeft?
Elise: “De juf zoekt het dan zelf op.”
Panter: “Die moet het gaan opzoeken
in de bib.”
Chuls/15: “Daar wordt geen rekening
mee gehouden, het wordt ook nooit
gevraagd of er iemand geen internet

heeft. Ze gaan ervan uit dat iedereen
het heeft, terwijl dat niet zo is.”
Sa: “Wanneer men geen internet heeft,
moet men deze opzoeken in de biblio-
theek op computer of bij vrienden of
buren.”
S.H.: “Als iemand van de klas geen
internet heeft thuis, dan kan hij/zij dit
tijdens de middag op school doen.”

Volgens de jongeren hangt dus veel af
van de leerkracht, de voorzieningen op
school en de situatie thuis. 

Zelden wordt in de les gesurft. “Het
gebeurt wel eens”, volgens Chuls/15,
om “dingen op te zoeken”, aldus Elise.
Systematisch is het volgens de jongeren
zeker niet. Het hangt af van de leer-

kracht, onafhankelijk van het vak. S.H.
zoekt af en toe iets op voor Nederlands,
Sa voor wiskunde en Frans; en Chuls/15
voor geschiedenis, biologie, fysica en
Grieks. Als de jongere informaticalessen
moet volgen, dan kan het wel zijn dat
er meer regelmatig gesurft wordt. Ook
dit is echter niet zo vanzelfsprekend als
het lijkt. Sebastian zit “1 uur per week
voor het vak informatica in de klas op
internet. Toch is dit niet het hele jaar zo.
Vorig trimester hadden we als opdracht
een website maken.”

Soms lijkt het alsof jongeren meer af
weten van het internet dan hun leer-
krachten. Volgens de jongeren geldt dit
voor de ene leerkracht meer dan voor
de andere. Hoe ouder de leerling hoe
meer kans dat de leerling meer kent
van internet dan de leraar. 
Ze vinden het ook niet erg dat een leer-
kracht meer weet dan hen, of dat zij
meer weten dan de leerkracht, “zolang
leerkrachten maar een basiskennis
beheersen”, aldus Sebastian. S.H.: “Soms
is het wel zo dat sommige leerkrachten
helemaal niet overweg kunnen met pc’s
en internet, en dan kunnen ze soms wel
eens onze hulp gebruiken. Zoals het
opstarten van een Powerpoint-presenta-
tie, het aansluiten van een beamer…” 
De eisen voor een leraar informatica
zijn navenant. Sa: “De leerkracht infor-
matica weet er bijvoorbeeld meer van,
wat ik niet erg vind, maar normaal.” 
Redelijkheid is iets dat voor de jongeren
van twee kanten moet komen.
Chuls/15: “De leerkrachten zijn ook
maar mensen. Maar als ze ons taken
geven, vind ik wel dat ze ze zelf moeten
kunnen oplossen met de computer!” 

Chatten
Zoals eerder reeds opgemerkt gebrui-
ken de jongeren internet vooral als
communicatiemedium. Chatten (recht-
streeks online praten met elkaar via
tekstberichten) is een populaire manier
om dit te doen. Zonnetje en Elise, de
allerjongsten, doen dit nog niet.
Hoewel ze, als we kijken naar de oude-
re jongeren, dit hoogstwaarschijnlijk
binnen de kortste keren zullen uitpro-
beren en blijven doen. Zoals Elise zegt:
“Ik chat voorlopig nog niet.”
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Waarom chatten jongeren zo graag en
met wie chatten ze dan?
Panter: “Ik chat vaak, omdat ik zo ook
contact heb met familie en vrienden
die ik niet zo veel zie.”
Chuls/15: “Het is tof om zo contact te
kunnen houden met mensen die je niet
zo vaak ziet. Met vrienden, familie,
kennissen…”

Sa: “Omdat het plezant is om op deze
manier te praten met vrienden.”
Sebastian: “Tijdsverdrijf, schoolwerk.
Vrienden.”
S.H.: “Het is fijn en zo kan je nog eens
praten met mensen die je in het echt
niet zo vaak meer ziet. Vrienden, vrien-
dinnen, familie...”
De sociale banden met familieleden en
of vrienden komen dus versterkt uit het
internetverhaal.

Het profiel van de chatpartners die de
jongeren hebben, ziet er als volgt uit.
Beide geslachten komen voor de jonge-
ren in aanmerking om mee te chatten.
Het zijn dus eerst en vooral vrienden,
ongeacht het geslacht, waarmee gechat
wordt. De jongste jongeren praten niet
alleen met hun leeftijdgenoten, maar
ook met iets oudere jongeren; terwijl de
echte tieners (+14) eerder geneigd zijn
om met leeftijdsgenoten te praten.
De chatpartners bevinden zich geogra-
fisch gezien vooral in het binnenland.
Enkele buitenlandse uitzonderingen
niet nagesproken. 
Op de vraag of het belangrijk is dat de
chatpartners zijn zoals de jongere zelf,
is het antwoord van Chuls/15 spre-
kend: “Dat heeft geen belang voor mij,
ik ontmoet graag mensen die helemaal
anders zijn dan mij en aan de andere
kant is het fijn om met mensen te chat-
ten die jou aanvullen.”

Wat wordt nu juist besproken tijdens de
chatsessies? 
De jongeren maken via het chatten

afspraken en hebben het daarnaast voor-
al over school, liefde, uitgaan, muziek…
Feitelijke gesprekken, over zaken die ze
gedaan hebben, komen bij alle jongeren
het meest voor. Andere personen, der-
den, zijn bij alle jongeren een veelvoor-
komend gespreksonderwerp. Afhankelijk
van de jongere worden gevoelens aan-
gekaart. Zoals Sebastian aangeeft: “Dit
hangt van de gesprekspartner af.”

Chatboxen zijn niet echt populair. Enkel
Chuls/15 meldt dat ze al eens op een chat-
box van een spelletjessite heeft gezeten.

De meeste jongeren lijken niet geneigd
om hun vriendenkring via het internet
opzettelijk uit te breiden. Chatten met
‘vreemden’ doen ze quasi allen niet.
Panter: “Ik chat niet met mensen die ik
niet ken.”
Sa: “Doe dit niet, want ik vind het niet
leuk en heb er niet echt behoefte aan.”
S.H: “Neen, ik praat liever met mensen die
ik al ken. Soms is het leuk, maar meestal
slaan de gesprekken toch op niks.”
Als de jongeren dan al eens nieuwe
mensen online ontmoeten, dan zijn ze
heel sceptisch. Een gezonde dosis wan-
trouwen is hen allen niet vreemd.
Telefoonnummers gegeven aan onbe-
kenden doen ze over het algemeen
niet of met het nodige wantrouwen na
een lange periode van kennismaking.
Panter: “Ik denk dat je anders voor ver-
rassingen komt te staan.” S.H.: “Anders
krijg je misschien van die lastige
sms’jes en telefoons.”

Het is dan ook niet verwonderlijk dat
de jongeren niet geneigd zijn om inter-
netontmoetingen om te zetten tot ont-
moetingen in de ‘echte’ wereld.

Onbekende mensen leren ze dus via het
internet niet of toch nauwelijks kennen,
maar kennissen, die ze wel al kenden,
kunnen dankzij het internet wel uitgroei-
en tot volwaardige vrienden.
S.H.: “Sommige mensen heb ik wel beter
leren kennen via het internet, waardoor
we beter bevriend geworden zijn.”
Chuls/15: “Door te chatten met vrien-
den van me die dan vrienden van hen-
zelf voorstellen, maak je ook nieuwe
vrienden?!”

Chatten via internet wordt door jongeren
als aanvullend gezien. S.H.: “Ik spreek lie-
ver af met vrienden in plaats van enkel
via het internet met elkaar te praten.”
Louter internetvriendschap zien de jon-
geren over het algemeen als minder
belangrijk dan echte reële (niet virtue-
le) vriendschappen. Chuls/15 ver-
woordt het als volgt: “De gewone

vriendschappen zijn soms toch nog een
tikkeltje belangrijker!” 
“Ik hecht alleen waarde aan echte vriend-
schappen, het zijn deze die je steun bie-
den, internetvriendschappen zijn te
platonisch vind ik.”, aldus Sebastian. 

Website
De communicatiefunctie van het inter-
net houdt niet enkel chatten in, maar
ook het hebben van een eigen website
of blog (persoonlijk online dagboek).
De jongeren ouder dan 13 jaar houden
er een website of blog op na. 
Wat staat er op zo’n eigen persoonlijke
website of blog? 
Sa: “Algemene gegevens van mijzelf.”
S.H.: “Er staat een forum op, je hebt elk
je eigen pagina met gastenboek en
foto’s.”
Chuls/15: “Het is een toffe manier om
jezelf voor te stellen. Er staan veel
foto’s op van m’n vrienden, familie en
ikzelf en informatie over m’n favoriete
acteurs…”
De jongeren met een eigen website of
blog kennen ook veel leeftijdsgenoten
die er een hebben. Als reden geven
Chuls/15, Sa, Sebastian en S.H. aan dat
het een goede manier is om anderen
te leren kennen. 
De persoonlijke website of blog wordt
duidelijk boven het anoniem chatten
verkozen door de meeste jongeren, om
met andere mensen, met een eigen
website of blog, in contact te komen.
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“Ik chat vaak, omdat ik zo ook

contact heb met familie en vrien-

den die ik niet zo veel zie.”
PANTER
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E-plagen
We horen vaak de meest onheilspel-
lende berichten over internet. Virussen
die computers doen tilt slaan. Jongeren
die oneerbare voorstellen krijgen via
chatboxen. Ongeremde bestoking door
pornoadvertenties. Jongeren die ande-
re jongeren pesten via internet…

Vooreerst: worden de jongeren daar
ook regelmatig mee geconfronteerd? En
belangrijker: hoe reageren ze daar op?

Het eensluidende antwoord op de
vraag of de jongeren reeds ‘slechte’
ervaringen gehad hebben via chatten
luidt: neen. Behalve dan S.H.: “Ja, soms
zijn er jongens die naaktfoto’s sturen of
vragen, of iets via de webcam willen
doen.” Haar reactie: “Ik blok deze per-
soon en verwijder hem meteen uit
mijn lijst.” De andere jongeren zouden
in hypothetisch geval soortgelijk reage-
ren. Sebastian: “Mensen die overdrijven
worden uit mijn contactpersonenlijst
gekickt.” en Sa meldt kort en krachtig:
“Onmiddellijk verwijderen.”

De helft van de jongeren meldt dat ze
geen mails of pop-ups kregen die
geweld tonen. De anderen krijgen er
soms. “Ik heb dat al eens gekregen,
maar dat was eenmalig.” (Panter)
“Het gebeurt niet veel.” (Chuls/15)
“Ongevraagde mails krijg ik wel af en
toe.” (S.H.)

Op mails of pop-ups die naakt of porno
tonen stuiten ze nog minder. Een pop-
upblocker kan dit verhelpen, zegt
Sebastian, en een ongevraagde mail
kan je gewoon dicht laten en onmid-
dellijk verwijderen, aldus S.H.,
Chuls/15, Sebastian en Sa.

Wat vinden de jongeren van een filter op
het internet die gewelddadige sites of
pornosites blokkeren? Twee zienswijzen
komen naar voor. De ene visie zegt nuch-
ter: “Als mens moet je daarmee kunnen
leren omgaan.” (Chuls/15) en “Voor mij
niet want mijn ouders weten toch dat ik
zo een dingen niet doe.” (Panter).
Alle anderen vinden dat een filter, al
dan niet onder voorwaarden (bijvoor-
beeld leeftijdsgrens) nuttig is.

“Ja, omdat ik deze sites dan niet krijg,
omdat ik dit zeer vervelend vind.” (Sa)
“Omdat je dan niet van die ongewenste
e-mails of websites krijgt.” (Zonnetje)
“Er zijn grenzen voor kinderen.”
(Sebastian)
“Ja, dit is zeker nuttig. Niet alleen voor
hun kind(eren) maar ook voor virussen
enzo.” (S.H.)

Interessant is te zien voor wie de jon-
geren over het algemeen een filter
nuttig achten.
“Ik denk alleen kinderen die echt tot zo
een dingen in staat zijn.” (Panter)
“Alle kinderen.” (Elise)
“Ja, voor jongeren onder de 16 jaar.” (Sa)
“Alle kinderen tot een leeftijd van 18
jaar, of minstens tot een leeftijd waar-
op ze volwassen genoeg zijn om met
deze zaken om te gaan.” (Sebastian)
“Ik vind dat dit voor iedere jongere
nodig is.” (S.H.)
“Ik vind dat er geen onderscheid moet
gemaakt worden tussen de kinderen,
wie wel/ wie niet.” (Chuls/15)

Pestmails of scheldberichten hebben
de jongeren nog nooit gekregen.
Chuls/15, Sa en S.H. melden wel dat ze
leeftijdsgenoten kennen die dit wel al
hebben gehad.
Duidelijk zijn de jongeren op de vraag
of scheldberichten sturen kan.
Panter: “Neen. Tenzij het voor 1 april is.”
Chuls/15: “Niet bepaald. Alleen als
beide personen weten dat het als grap
bedoeld is en niet gemeend!”
Zonnetje: “Neen dat kan niet, pesten
kan nooit ook niet via internet.”
Sa: “Neen, dit doet men niet met men-
sen.”
Sebastian: “Neen, het is een zielige
bezigheid en het is laf om dit via het

internet te doen.”
S.H.: “Neen, als je iets te zeggen hebt
tegen een bepaald persoon, zeg het
dan in zijn/haar gezicht in plaats van
een mail te sturen. Scheldberichten zijn
laf en onvolwassen.

Websites waarbij tips gegeven worden
om veilig te surfen vinden enkele jon-
geren, zoals Panter, Zonnetje en S.H.,
interessant. De anderen vinden dit niet
en staan er ook sceptisch tegenover.
Chuls/15 zegt bijvoorbeeld: “Volgens
mij hebben die niet veel nut. De enige
die die sites nog wel eens zouden lezen
zijn de ouders, die dan nog meer
beginnen te paniqueren!”

Slot
Internet is de laatste 10-15 jaar in volle
expansie. Meer en meer jongeren
gebruiken het net. Een leven zonder
internet lijkt niet meer in te denken.
Maar wat als het toch zou verdwijnen. 
Zouden de jongeren het dan missen?
Panter: “Ja, ik zou het missen, omdat je
dan dingen niet kunt opzoeken voor
spreekbeurten en dan kan je niet meer
chatten met familie en vrienden.”
Elise: “Ja, een mens kan niet zonder
internet.”
Chuls/15: “Ik zou het enorm missen!!
Het is zo handig en tof om nieuwe
mensen te leren kennen.”
Zonnetje: “Ja, omdat je veel interessan-
te dingen van internet kan halen.”
Sa: “Ja, omdat ik via internet de nodige
afspraken maak, gewoon kan praten
met vrienden op een goedkope manier
en dat ik de nodige informatie voor
school kan opzoeken.”
Sebastian: “Neen, je went wel aan een
leven zonder internet.”
S.H.: “Ja, toch wel. Ik zou niet weten
wat ik anders op zondag zou moeten
doen. En het is goed als ontspanning

“Ja, soms zijn er jongens die

naaktfoto’s sturen of vragen, of

iets via de webcam willen doen. 

Ik blok deze persoon 

en verwijder hem meteen 

uit mijn lijst.”
S.H.



28 MAART-APRIL 2007

Dames en heren,
Beste vrienden,

Als kers-t-verse voorzitter van de
Unie Vrijzinnige Verenigingen heb ik
vandaag voor de eerste maal het
genoegen om u van harte welkom te
heten op de nieuwjaarsreceptie, die
nu al zo vele jaren georganiseerd
wordt in samenwerking met onze
goede vrienden van Lichtpunt, de
vrijzinnige omroep. Een mooie tradi-
tie, niet waar, Roger?

Van een nieuwjaarstoespraak ver-
wacht men dat zij een aantal vaste
elementen bevat: gelukwensen, een
korte terugblik op het afgelopen jaar,
een inschatting van de nabije toe-
komst. En dit alles om misschien nog
het leukste van de avond in te leiden:
een overvloed aan drankjes, versnape-
ringen en leuke gesprekken.

We zullen beginnen bij het begin. Ik
wens jullie allen een jaar toe vol vreug-
de, plezier, geluk en zelfrelativering. De

eerste drie spreken voor zich. Het laat-
ste vraagt misschien enige uitleg.
Waarom zelfrelativering? Volgens mij is
dat iets waar iedereen nood aan heeft.
Om niet langer gekrenkt te zijn in onze
trots wanneer een buitenstaander een
kritische blik werpt op iets waar we
achter staan. Om te beseffen dat onze
kleine tegenslagen en frustraties op
een schaal van 1 tot 10 zo erg nog niet
zijn in vergelijking met dingen die zich
elders in de wereld afspelen. En niet
onbelangrijk: zelfrelativering is de
remedie bij uitstek tegen pretentie, de
Elexir d’Anvers tegen navelstaarderij.
Jammer dat hij er deze avond niet kon
bij zijn, maar ik richt me in deze speci-
aal tot de John Wayne van onze moder-
ne tijd, George W. Bush. Wiens zelfrela-
tivering even ver van zijn bed staat als
de bekommernis om iemand anders
overtuigingen. Of Frau Angela Merkel,
die de verworvenheden op het gebied
van de levensbeschouwelijke of gods-
dienstvrijheid zonder meer overboord
gooit en gewapend met de goddelijke
zege ten strijde trekt om de christelijke
grondslag van de Europese Unie
opnieuw op te werpen. Dat sommige
waarden een christelijke basis zouden
hebben, willen we best aannemen,
mevrouw Merkel, maar dat de morele
grondslag van de Europese Unie exclu-
sief christelijk zou zijn, da’s ongeveer
hetzelfde zeggen als dat de essentie
van een fiets schuilt in het feit dat er
een bel op staat. Alle respect voor
fietsbellen, maar hen deze status ver-
schaffen lijkt me toch wel een brug te
ver.

Voor Lichtpunt was 2006 een uitzon-
derlijk jaar, want zij vierde haar 25-
jarig jubileum met een feestelijk
samenzijn in de Flagey. Een moment
van reflectie, maar ook een vooruit-

Nieuwjaarstoespraak
Sonja Eggerickx en

Roger Peeters

A
ct

u
al

it
ei

t

T I J D E N S D E G E Z A M E N L I J K E N I E U W J A A R S R E C E P T I E VA N D E UN I E VR I J Z I N N I G E

V E R E N I G I N G E N E N L I C H T P U N T O P W O E N S D A G 10  J A N U A R I 2007  G AV E N D E

R E S P E C T I E V E L I J K E V O O R Z I T T E R S SO N J A EG G E R I C K X E N RO G E R P E E T E R S H U N

N I E U W J A A R S TO E S P R A A K ,  WA A R B I J Z E A F W I S S E L E N D A A N H E T W O O R D K WA M E N .

NE E R G E P E N D,  KO M T H E T O P V O L G E N D E N E E R .



MAART-APRIL 2007 29

blik naar wat de toekomst brengen
zal. Iedereen weet dat het media-
landschap voortdurend in beweging
is. Steeds meer zenders dingen naar
de gunst van de kijker, wat leidt tot
versnippering van het publiek en
banalisering van het aanbod. En sinds
vorig jaar is de digitale revolutie
begonnen op initiatief van Belgacom
en Telenet. Dit jaar zullen de eerste
Vlaamse digitale kanalen gelanceerd
worden, ook al loopt het VRT-project
achterstand op door de aangekondig-
de bezuinigingen. Met de openbare
omroep is alvast een gesprek begon-
nen over de plaats van Lichtpunt in
het digitale verhaal. Meer daarover in
de loop van dit jaar.

2006 was voor eigen land belangrijk.
De 0110-concerten in Antwerpen,
Gent, Brussel en Charleroi gaven dui-
delijk aan dat verdraagzaamheid geen
hol begrip geworden is. De muziek-
manifestaties spraken klare taal aan
de vooravond van de gemeentelijke
en provinciale verkiezingen: wees
goed voor elkaar, sta open voor de
overtuiging van anderen en leer
samenleven. Het bruut gemanipuleer
van een bepaalde politieke strekking
heeft niet mogen baten: de opkomst
overtrof de verwachtingen, het land
gonsde van de positieve vibes,
ondanks de weinig gunstige stem-
ming van de weergoden.

2006 was een goed jaar voor Licht-
punt. Dankzij het tweede uitzendven-
ster op zondagmorgen haalden wij een
gemiddeld bereik van 65.000 kijkers.
Over het ganse jaar samen hebben
1.348.000 kijkers naar onze uitzendin-
gen gekeken, diegenen die onze uit-
zendingen opnemen niet meegeteld.
En uit de reacties blijkt dat het publiek
ons weet te appreciëren. In een
wereld van ‘Het leven zoals het is,
Darwin’s Route, Robinson Eiland en
andere soaps en reality-tv’ proberen
wij door een kwaliteitsvol aanbod van
documentaires, speelfilms en eigen
thema-uitzendingen het verschil te
maken. De minister van Media geeft
ons hiervoor de zendtijd en de midde-
len. En wij hopen dat dit zo blijft in

2009, wanneer de zendmachtiging
moet verlengd worden. Laat het dui-
delijk zijn dat wij niet het slachtoffer
willen worden, indien nieuwe levens-
beschouwelijke omroepverenigingen
erkend zouden worden. Dit kan voor
ons alleen maar als de globale zendtijd
wordt verhoogd.

De Unie trok in het kader van de
gemeentelijke en provinciale verkiezin-
gen van leer tegen de verzuring en
voerde een positief discours voor de
verzoeting van de samenleving,
gebundeld in het Memorandum voor
een smaakbare samenleving, dat licht
verteerbaar was door de nougat die
erbij zat. Tijd om te rusten is er niet,
want de federale verkiezingen staan
voor de deur, een moment om onze
verdraagzame en democratische stem
wederom te laten weerklinken.
Voor de Unie Vrijzinnige Verenigingen
zelf was 2006 een feestelijk jaar: de
besturen van de Instellingen voor
Morele Dienstverlening werden op-
nieuw gekozen en de Unie Vrijzinnige
Verenigingen vierde haar 35ste verjaar-
dag. Onze taak naar de toekomst toe is
duidelijk: wij willen ons profileren met
een duidelijke boodschap en de verjon-
ging een warm hart toedragen. Uit het
participantenonderzoek dat werd uitge-
voerd in opdracht van de Unie

Vrijzinnige Verenigingen is gebleken dat
dit een prioriteit hoort te zijn. En wie zijn
wij om proeve van wetenschappelijk
onderzoek achteloos in de wind te
slaan. Er is dus nog werk voor ons allen.

Beste vrienden

“Lucky 7”, zegt men wel eens…
Daarom hopen wij dat 2007 op zeven
sporen vrede, harmonie, vreugde en
liefde op je weg mag brengen:

dat je geest de dans van je bestaan volgt

dat de gedachten je dromen vervangen

dat je woorden de drager zijn van je
wensen

dat je hart opengaat voor vriendschap
en tederheid

dat je passie je werk of je pensioen
doordringt

dat je lichaam gezond is en ontspannen

dat je leven je leidt naar boeiende mensen

geniet van zoveel mogelijk.

Genoeg gepraat nu. Laten we samen
het glas heffen op een gelukkig en ver-
draagzaam 2007!
Gezondheid!

Sonja Eggerickx
voorzitter Unie Vrijzinnige Verenigingen

Roger Peeters
voorzitter Lichtpunt
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W
ant de laatste tijd doet er zich
elke maand wel een gelegen-
heid voor om geld in te zetten

op wedstrijden tussen de verschillende
levensbeschouwingen. Katholieken te-
gen moslims. Joden tegen boeddhis-
ten. Of vrijzinnigen tegen gelovigen. 

Daarom, een tip voor zij die hun kan-
sen willen maximaliseren (al was het
maar om de mensen te belonen die
zich de moeite getroosten deze tekst te
lezen). Zet al uw geld op het katholie-
ke geloof. Waarom? Het katholieke
geloof doet het goed de laatste tijd.
Enkele haperingen in de interne keu-
ken (de spanning tussen de gelovigen
en hun aanvoerder, de Katholieke Kerk)
buiten beschouwing gelaten, komen zij
de laatste tijd steeds als grote overwin-
naar uit onderzoeken. Telkens laten zij
hun tegenstanders ver achter zich. 

Ook de vrijzinnigen. Dat is niet moeilijk
als we mogen geloven wat actrice Kadèr
Gürbüz en prof. dr. Marc De Vos vertelden
in Canvas-programma Morgen Beter
(15/11/2006). Volgens de eerste zijn
de vrijzinnigen zo hard met niet-gelo-
ven bezig dat ze de gedaante van hun
gelovige uitdagers aannemen en ver-
geten hun eigen spel te spelen. En vol-
gens prof. dr. De Vos zijn we dan weer
onze bestaansreden verloren, want er
zou, na de ontzuiling, niets meer zijn
om ons tegen af te zetten. Anders
gezegd, er is geen tegenstander meer

HET GAAT SLECHT MET HET BELGISCHE VOETBAL . GEPLAAGD DOOR OMKOOPSCHANDALEN

EN GOK-CHINEZEN KREEG HET EEN SERIEUZE SMET OP ZI JN BLAZOEN. MAAR NIET

GETREURD. WANT NA HET VOETBAL OPENT ER ZICH VOLGENS ONS EEN NIEUW TERREIN

VOOR WERKLOZE VOETBAL-CHINEZEN: GODSDIENST-CHINEZEN.

die we tegen de schenen kunnen
schoppen. Ik wist niet dat sport bestond
bij de gratie van vuil spel. 

Het verdict: exit vrijzinnigheid naar
tweede klasse. Het kan u misschien
verwonderen, maar het zal ons een
zorg wezen. Want het bestaansrecht
van de georganiseerde vrijzinnigheid
schuilt niet in zieltjes-marketing. Neen
-en dat kan u misschien ook verwonde-
ren- haar reden van bestaan is gemoti-
veerd vanuit een fundamenteel geloof.
Het geloof in een aantal basisprincipes
van een democratische rechtstaat.
Daarom geloof ik dat de Universele
Verklaring voor de Rechten van de
Mens een waardevol document is. Dat
mensen het recht hebben om voor
zichzelf te beslissen. Dat sommigen
nood hebben aan een opperwezen om
hun leven zin te geven. Dat anderen de
zin van hun leven zoeken in zichzelf en
de wereld rondom hen. Dat we onge-
acht godsdienst of levensbeschouwing
het recht hebben om te oordelen over
goed en kwaad. Dat mensen kritisch
moeten en kunnen omgaan met
wetenschap en technologie. Dat ik
moet openstaan voor nieuwe inzich-
ten, standpunten en ideeën die ons
worden voorgeschoteld. Ja, u hebt het
goed gelezen: Ik ben heel gelovig.

Een listige truc hoor ik u zeggen. Ook
de vrijzinnigen hebben een onderzoek
besteld teneinde hun strategie bij te

stellen. Wel, ik moet u ontgoochelen.
Want ik hecht weinig belang aan de
onderzoeken die de laatste tijd zo
populair zijn in de media. De lijstjes en
polls die te pas en te onpas worden
gebruikt om bepaalde overtuigingen
kracht bij te zetten. Waarvan de weten-
schappelijkheid uiterst twijfelachtig is
en het zogenaamde aura van objectivi-
teit sterk misleidend. 

Zou de infiltratie van godsdienst-
Chinezen reeds een feit zijn? Wij maken
ons in ieder geval grote zorgen. In die
mate zelfs dat wij ook in deze zaak de
media oproepen deze corruptie aan de
kaak te stellen. Dergelijke wantoestan-
den zijn nefast voor het Belgisch
levensbeschouwelijk klimaat en haar
talloze oprechte aanhangers. Daarom
vragen wij dat de dingen bij naam wor-
den genoemd en verantwoording
wordt afgelegd tegenover de recht-
bank van het redelijke verstand. Want
zo kan het echt niet verder. 

Sonja Eggerickx
voorzitter Unie Vrijzinnige Verenigingen

O P I N I E S T U K
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I n afdelingen neonatologie
moeten soms zeer moeilijke
keuzes gemaakt worden. Zal

men een kind van de machines loskop-
pelen of moeten de artsen het kind al
dan niet laten voortleven, terwijl men
weet dat het kind een pijnlijk en kort
leven zal kennen?

Uit onderzoek van The Lancet bleek
dat van de 253 overleden pasgebore-
nen (hoofdzakelijk doodzieke baby’s
en prematuren) in 2000 de artsen in

behandelingen te starten of stop te
zetten of een levensbeëindigend mid-
del toe te dienen. We dienen hierbij
ook rekening te houden met de Wet
betreffende de rechten van de patiënt
en de vertegenwoordiging van de
patiënt door de ouders. Voor de beslis-
sing tot toediening van een levens-
beëindigend middel verdient het dan
ook aanbeveling om in het parlement
werk te maken van de bespreking van
het sp.a-spirit-wetsvoorstel tot aan-
vulling van de Wet van 28 mei 2002
betreffende de euthanasie (wat min-
derjarigen betreft). Dit voorstel voor-
ziet in een procedure, waarbij de
ouders en het medisch team samen
op een zo deskundig en menselijk
mogelijke manier de moeilijke beslis-
sing nemen 
Dat we de keuzeproblematiek bij pas-
geborenen op een humane manier
kunnen behandelen, blijkt uit de prak-
tijkafspraken die reeds een paar jaar
geleden in Nederland werden uitge-
werkt door de neonatoloog Pieter
Sauer van het Academisch Ziekenhuis
te Groningen. 

Het maken van een keuze blijft in alle
gevallen echter emotioneel zeer
moeilijk en vormt een drama in een
mensenleven.

Sonja Eggerickx
voorzitter Unie Vrijzinnige Verenigingen

O P I N I E S T U K
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bijna 63% van de gevallen beslisten
om het leven te beëindigen. Meestal
gebeurde dit door het stopzetten of
niet-opstarten van een behandeling.
Bij 7% werd een levensbeëindigend
middel toegediend. Artsen die tot de
laatste beslissing overgaan riskeren
vervolging.
Deze problematiek verdient de aan-
dacht van ons allen. Belangrijk is dat
de ouders goed geïnformeerd worden
over de medische toestand van het
kind om te beslissen om al dan niet

HET VERHAAL VAN INGE VERHE L ST IN D E STA N D A A R D VAN 7 DECEMBER 2006

HEE F T ME ALS MENS GESCHOKT.  Z E VOE LT Z I CH T ERECHT IN DE ST E EK GE LAT EN DOOR

DE MED I SCHE WERE LD.  ER WERD GEEN REKEN ING GEHOUDEN MET HAAR WENS OM

DE BEHANDEL ING VAN HAAR K IND J E STOP T E Z ETT EN .
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doorstaan, maar dergelijk gesjacher en
geklaag roept bij mij toch enige beden-
king op. Want wat is de waarde van
dergelijke frustraties wanneer je je om
één of andere reden aan de andere
kant van onze omheinde consumptie-
maatschappij bevindt? Wanneer de tra-
lies van een gevangenis je de weg ver-
spert naar de rijkelijk versierde kerst-
etalages en je het genot van vrolijke
kerstmuziek in de straten ontzegt.
Weinig als we afgaan op het verhaal
van de herstelconsulente van de
gevangenis van Antwerpen. 

Doorheen het jaar circuleert er in de
gevangenis van Antwerpen een kanti-
nelijst. Dit is een A4-tje met daarop een
hele resem voedingsmiddelen, sportac-
cessoires, verzorgingsmiddelen… waar-
uit je als gedetineerde kan kiezen en
waarmee je dan maar voor een bepaal-
de periode moet zien toe te komen. De
gedetineerde betaalt en kan de bestel-
de goederen in ontvangst nemen.

Om het kerstgebeuren in de gevange-
nis van Antwerpen wat op te luiste-
ren, wordt er een speciale kerstkanti-
nelijst opgesteld. Speciaal? Wel, gooi
de fantastische verhalen over luxe en
comfort in de gevangenis maar over-
boord, want zo speciaal blijkt het alle-
maal niet te zijn. Een groep tevreden
gedetineerden die gezellig in zetel-
tjes rond de opgetuigde kerstboom
vertoeven, liedjes zingend, met een
bordje lekkere gevulde kalkoen en
bijhorende randgerechtjes in de hand,
bestaat enkel in het geïdealiseerde
beeld dat we vaak van de gevange-
nissen ophangen. 
Dvd’s, televisies, computers, i-pods,
parfum, merkkleding… niets van de
hierboven genoemde favoriete cadeau-
tjes van de gemiddelde Belg staat op
de speciale kerstlijst. Wat dan wel?
Speciale confituur, borrelnootjes,
snoepjes… Merry Christmas! 

Moeten criminelen dan niet verant-
woordelijk gesteld worden voor wat ze
misdaan hebben? Ongetwijfeld. Maar
het idee van de luxe-gedetineerden,
die we zo graag aanhangen, is aller-
minst op zijn plaats. Zeker in deze tijd
van het jaar. Want indien gij de men-
sen hun overtredingen vergeeft, zal
uw hemelse Vader ook u vergeven;
maar indien gij de mensen niet ver-
geeft, zal ook uw Vader uw overtredin-
gen niet vergeven. (Matt. 6:14,15) Is
de gedachte verwoord in deze wijze
uitspraak niet hetgeen ons dezer dagen
moet bezig houden? Of is dit te veel
gevraagd aan de gemiddelde Belg die
heel hard zijn best doet om de €415
billijk te spreiden over zijn uitverkoren
vrienden en familieleden? 

Sonja Eggerickx
voorzitter Unie Vrijzinnige Verenigingen

O P I N I E S T U K

Kerstman 
in gevangenisplunje
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D
e Belgen kopen gemiddeld 13
kerstgeschenkjes voor een totaal
bedrag van €415. Dit blijkt uit

een Europese consumentenenquête
van Deloitte. Afgerond naar boven is
dat een gemiddelde van €32 per
cadeau. Mannen krijgen het liefst cd’s,
dvd’s en video’s van onze lieftallige
Belgische kerstman, terwijl vrouwen
helemaal weg zijn van kleren en
cadeaucheques. De Belgische consu-
ment besteedt ongeveer evenveel als
de gemiddelde Europeaan. De grootste
frustratie van de Europeanen is dat er
te veel volk rondkuiert in de winkels
tijdens deze periode van het jaar.
Winkelen verandert voor hen in een
ergerlijk huzarenstukje. Een gevecht
om het ideale cadeau voor manlief,
vrouwlief of kind. 

Het getuigt misschien van weinig res-
pect voor de heuse emotionele en
fysieke pijn die de gemotiveerde
Christmas shopper dezer dagen moet



Feit blijft dat er nu een hiaat
bestaat. Volgende casus is hier-
van een treffend maar pijnlijk

voorbeeld. Een minderjarig kind is
bleek, heel erg moe zonder reden,
krijgt herhaalde infecties, heeft
koorts, heeft last van botpijn en krijgt
blauwe plekken, bloedend tandvlees
of bloedneuzen. De diagnose wordt
gesteld: acute leukemie. De overle-
vingskans na vijf jaar wordt geschat
op 15% na een adequate behande-
ling. Bitter weinig. Een mokerslag
voor de jongere in kwestie en zijn

DE UITBREIDING VAN DE EUTHANASIEWET IS EEN HEIKEL ONDERWERP MAAR OP DIT MOMENT

OPNIEUW BRANDEND ACTUEEL. DAT ER EEN CONSENSUS BESTAAT OMTRENT DIT PROBLEEM, IS ALLER-

MINST HET GEVAL. VERSCHILLENDE MENINGEN DOEN DE RONDE EN WORDEN IN DE PERS VERSPREID. 

naaste omgeving. Het kind doorloopt
alle mogelijke behandelingen: been-
mergtransplantatie, radiotherapie,
intense chemotherapie. De ouders en
de behandelende arts kijken lijdzaam
toe hoe de ziekte blijft woekeren. Ze
krijgen er geen vat op. Het kind takelt
meer en meer af en de artsen verze-
keren dat een genezing uitgesloten is.
De ouders moeten de waarheid onder
ogen zien: het kind zal sterven. Maar
nu nog niet. Eerst zal het nog
ondraaglijke pijnen moeten verdra-
gen, want euthanasie is uitgesloten.

De jongere krijgt spontane bloedin-
gen langs de neus, de aars en de
mond. De vraag dringt zich op of je
het kind moet laten doodbloeden?

Er plakt blijkbaar een leeftijd op
zwaar en ondraaglijk lijden. Ben je 52
en ongeneeslijk ziek? Geen enkel pro-
bleem, je kan verlost worden uit je
ondraaglijk lijden. Ben je 17 en maak
je hetzelfde mee? Spijtig, maar jou
kunnen we niet helpen. Jij zal je tijd
moeten uitzitten, zegt de wetgever.
Het klinkt cru, maar boven beschre-
ven geval is niet uit de lucht gegre-
pen. 

Acute leukemie is de meest voortko-
mende kanker bij kinderen jonger dan
14 jaar. Bij kinderen met leukemie
heeft 95% een acute en ten hoogste

5% een chronische vorm. De
acute leukemie wordt bij 3 à 4
van de 100.000 kinderen vastge-
steld. Een niets ontziende roulet-
te, waarvan je als betrokkene
enkel kan wensen dat je het
maar nooit zal overkomen. 

Daarom is de huidige situatie
onaanvaardbaar. Het debat
omtrent de uitbreiding van de
Euthanasiewet onbespreekbaar
maken, is op zich reeds een
zwaar onrecht ten aanzien van de
mensen die door een boven
geschetste hel moeten gaan.

Sonja Eggerickx
voorzitter 
Unie Vrijzinnige Verenigingen

O P I N I E S T U K

Uitbreiding 
van Euthanasiewet
moet bespreekbaar

zijn 
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H et toenmalige team, be-
staande uit Anne Fabri,
Katrien Stynen, Joris

Godderie en Sigrid Pieters, had al het
mogelijke gedaan om het centrum in
korte tijd zo aantrekkelijk mogelijk aan
te kleden en de werking ervan zo
representatief mogelijk voor te stellen.
Ieder lokaal werd dan ook aangekleed
met de nodige decoratie, attributen en
foto’s die duidelijk maakten wat er zoal
in het centrum gebeurt. 

De mensen werden verwelkomd met
een klein hapje en een drankje in de
grote vergaderruimte. Vervolgens

lagen er allerhande folders en bro-
chures uitgestald in het onthaal, waar
de informatieverstrekkende functie
centraal staat. 
Eén lokaal was omgetoverd in een
gespreksruimte, een ander stond sym-
bool voor de plechtigheden en ten slot-
te was er nog een ruimte waar de
socio-culturele activiteiten uitgebeeld
werden.

De 4 personeelsleden, zijnde 3 moreel
consulenten en 1 assistent-moreel
consulent, stonden steeds paraat om
hier en daar een woordje uitleg te ver-
schaffen. 

Verder lag er een gastenboek en 2
invullijsten ter beschikking om zoveel
mogelijk contactadressen te verzame-
len.
De pers (het Belang van Limburg) was
aanwezig om heel dit gebeuren op
plaat vast te leggen. Omstreeks 16 uur
was TV Limburg dan weer present om
getuige te zijn van de officiële opening
wanneer Hilde Claes het lintje door-
knipte. 
We schatten dat er, zoals het aantal
inschrijvingen reeds deed vermoeden,
een 60-tal mensen aanwezig waren.

’s Avonds ging de receptie door in het
Stadhuis van Genk waar burgemeester
Jef Gabriels; Marina Van Haeren, secre-
taris-generaal van de Unie Vrijzinnige
Verenigingen; Armand Ghijssens, coör-
dinator begeleidingsgroep Genk en
Hugo Dufour, voorzitter van de

Instelling voor Morele
Dienstverlening Limburg,
de toespraken verzorg-
den. 
Ook hier waren ruim 60 à
70 personen aanwezig.

Het CMD Genk heeft
dus al een eerste stap
in z’n werking succesvol
achter de rug. Daarbij
komt dat het team met
de komst van een vier-
de moreel consulent,
namelijk Davy Dupont,
vervolledigd is, en
vanaf heden voltallig
met veel enthousiasme
verder kan werken aan
een warm, levendig
centrum dat vertrou-
wen en dynamiek uit-
straalt waarbij iedereen
welkom is.

Opening 
Centrum Morele dienstverlening

Genk
Team van het CMD Genk

A
ct

u
al

it
ei

t

O P V R I J D A G 26  J A N U A R I 2007  O P E N D E H E T C E N T R U M M O R E L E

D I E N S T V E R L E N I N G G E N K O F F I C I E E L Z I J N D E U R E N .



Sinds eind februari is het Academisch
Ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel
kortweg AZ-VUB veranderd in Universitair
Ziekenhuis Brussel. Waarom?

Toen destijds de andere universitaire
ziekenhuizen het woord ‘academisch’
hebben vervangen door universitair,
heeft ons ziekenhuis de term behou-
den om redenen die mij niet meteen
duidelijk zijn. Het gevolg is dat we
sindsdien worden verward met een
algemeen ziekenhuis dat ook vaak
wordt afgekort met AZ. We zijn echter
in hart en nieren universitair: naast de
zorg voor de patiënt, investeren we
veel tijd en middelen in onze onder-
wijsopdracht en in wetenschappelijk
onderzoek, twee elementen die een
universitair ziekenhuis van een alge-
meen ziekenhuis onderscheiden. Door

IN 2007 VIERT HET AZ-VUB ZI JN 30STE VERJAARDAG. SINDS 28 FEBRUARI 2007 HEET HET

AZ-VUB UNIVERS I TA IR Z I EKENHU IS BRUSSEL .  WE VROEGEN DAAROVER U I T L EG AAN

PROF.  DR .  MARC NOPPEN,  GEDELEGEERD BESTUURDER VAN HET UZ BRUSSEL .

onze naam vergaten externen wel
eens onze speerpuntcentra, zoals het
Centrum voor Reproductieve Genees-
kunde, onze Diabeteskliniek, ons On-
cologisch Centrum en nu ook het
Centrum voor Hart en Vaatziekten dat
onder meer met de komst van prof. dr.
Brugada op dit ogenblik in volle uit-
bouw is.

De naam VUB/Vrije Universiteit Brussel is
uit de benaming verdwenen. Illustreert dat
ook een ideologische verandering?

Geenszins. We blijven volledig trouw
aan onze filosofie. Het ziekenhuis blijft
vier essentiële kenmerken hebben:
universitair, sociaal, Nederlandstalig en
pluralistisch. Onze spitstechnologische
zorg staat niet in de weg dat ook meer
‘alledaagse’ afwijkingen er op een
kwalitatief hoogstaande manier be-
handeld worden aan betaalbare tarie-
ven. Bij de zorg is en blijft de voertaal
het Nederlands. Concreet betekent dit
dat we meertalig zijn. Vlamingen en
Nederlandstalige Brusselaars die kla-
gen over een gebrekkige klinische zorg
in hun eigen taal weten dus in elk
geval waar ze terecht kunnen. Ook het
basisbegrip ‘vrijzinnig’ blijft, al wordt
dat in de praktijk vertaald als ‘pluralis-
tisch’. Wij staan open voor alle cultu-
ren, alle ideologieën en filosofiën die
de mens respecteren. Want dit blijft
ons toch onderscheiden van anderen:
we respecteren zeer sterk het zelfbe-
schikkingsrecht van het individu en het
vrij onderzoek. 

Komt dat tot uiting in de praktijk?

Zeer zeker. Niet voor niets is bijvoor-
beeld het dagcentrum TOPAZ een initia-
tief van ons ziekenhuis en was dat het
eerst opgerichte dagcentrum rond het

levenseinde in België. We willen een
einde zonder uitzicht niet eindeloos
rekken tegen de wil van de patiënt in.
We dringen uiteraard ook niets op, het
individu moet zelf, binnen een wette-
lijk bepaald kader en mits de nodige
toetsing, zelf kunnen meebeslissen.

Waarom is VUB dan uit de naam verdwenen?

Dat is gebeurt omwille van meer prag-
matische redenen. De Vrije Universiteit
Brussel is al enige tijd terug veranderd
van huisstijl en die laat niet meer toe
de afkorting VUB te gebruiken. Ons zie-
kenhuis zondigde daar dus tegen. Door
ons kortweg Universitair Ziekenhuis
Brussel te noemen zeggen we kort en

Interview met 
Marc Noppen 

van het UZ Brussel:
“We blijven onze basisfilosofie trouw:

universitair, sociaal, Nederlandstalig 
en pluralistisch.”
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“Ook het basisbegrip ‘vrijzinnig’

blijft, al wordt dat in de praktijk

vertaald als ‘pluralistisch’.”

HOOFDINKOM UZ BRUSSEL
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duidelijk dat we universitair zijn en
Nederlandstalig. Onze huisstijl vertoont
echter duidelijke herkenningspunten
met de huisstijl van onze moeder, de
Vrije Universiteit Brussel en onze ban-
den met de Faculteit Geneeskunde en
Farmacie, die ook op de groene cam-
pus Jette is gevestigd, zijn zeer nauw.

Waarom gebeurt de verandering juist nu?

Daar zijn talrijke redenen voor. Het UZ
Brussel kent vandaag een enorme
evolutie die onder meer het gevolg is
van de veranderingen in de gezond-
heidszorg. Zo willen we de dienstver-
lening aan de patiënt steeds meer
groeperen in zogenaamde ‘clusters’,
zodat er koppelingen ontstaan tussen
de diensten. Dat is voor de patiënt
logischer en duidelijker en voor de
zorgverstrekkers consistenter. Dat
vraagt om interne reorganisatie en
daar zijn we vandaag volop mee
bezig. Op het vlak van onze logistiek
doen we op korte tijd een grote
inhaalbeweging. Onze begroting van
2007 is essentieel gebaseerd op het
investeren in groei en dus in de toe-
komst. Ze vertrekt van creatieve pro-
jecten en van het beschouwen van de
diensten als mini-ondernemingen met
een grote vrijheid om de vooropge-
stelde doelstellingen te realiseren. 
Gebouwen worden aangepast en
gemoderniseerd -vorig jaar openden
we een totaal vernieuwde verloskun-
de en de opening van het Louis
Tielemans Paviljoen eind februari is
daar eveneens een illustratie van-, de
medische apparatuur wordt verder uit-
gebreid en meer personeel wordt aan-
geworven. We zijn vandaag een uni-
versitair ziekenhuis met 729 bedden
en we bereiken dit jaar de kaap van
de 3.000 medewerkers. Dit alles
vraagt een enorme flexibiliteit van

onze organisatie en van alle perso-
neelsleden, maar het enthousiasme is
groot. Dat het UZ Brussel in 2007 pre-
cies 30 jaar bestaat is uiteraard ook
mooi meegenomen. We gaan ons ech-
ter niet koesteren in het verleden, we
bereiden ons daarentegen halsreikend
voor op de toekomst. Ook de bouw

door ons ziekenhuis van de eerste
Nederlandstalige kinderpsychiatrie in
het Brussels Gewest is daar tekenend
voor. Volgens de boekjes is de gemid-
delde levensduur van een ziekenhuis
30 jaar. De cirkel die de natuur is, laat
sterven toe, maar ook geboren wor-
den. Voor ons betekent dit dat we
voor een nieuwe start staan met talrij-
ke opportuniteiten. Die grijpen we
aan.

Is dit alles vooral een intern gebeuren of
gaat de patiënt daar ook iets van voelen?

Dat is uiteraard finaal de bedoeling. De
veranderingen moeten uiteindelijk lei-
den tot een nog betere ziekenhuiszorg
op universitair niveau. De kwaliteit van
de zorg is uiteindelijk het ‘waarheids-
moment’ van elk ziekenhuis. Daarmee
zullen we ook meer naar buiten treden.
We zullen nog meer associaties en
samenwerkingsverbanden aangaan in
Brussel, in Vlaanderen en zelfs daarbui-
ten. Daarbij hameren we er inderdaad
op dat het ganse veranderingsproces

de patiënt ten goede moet komen als
een mens die we respectvol blijven
benaderen. Ons actief pluralisme, dat
gebaseerd is op een open, humanisti-
sche ethische traditie, staat daar borg
voor. We moeten alle mensen ‘goed
behandelen’, gewoon omdat we vin-
den dat het zo hoort.
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“We gaan ons echter niet 
koesteren in het verleden, we

bereiden ons daarentegen 
halsreikend voor op 

de toekomst.”

Het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit

Brussel of kortweg AZ-VUB op de campus Jette heet

sinds 28 februari Universitair Ziekenhuis Brussel of

kortweg UZ Brussel. De naamsverandering werd

bekend gemaakt naar aanleiding van de opening

van het Louis Tielemans Paviljoen, een nieuw

gebouw van het ziekenhuis. Het gebouw bestaat

hoofdzakelijk uit een grote centrale ruimte waarin

diverse laboratoriumactiviteiten gegroepeerd wer-

den. Dit open werkplatform biedt nu de mogelijk-

heid om de ontvangen bloed- en urinemonsters op

volautomatische manier te identificeren, voor te

behandelen, te sorteren en -ten dele- rechtstreeks

aan bepaalde toestellen ter ontleding aan te bieden.

Dit gebeurt door middel van een ‘intelligent’ lopen-

de bandsysteem dat de monsters herkent via hun

unieke barcode. De bovenverdieping van het nieuwe

gebouw zal worden ingenomen door de consultatie

van het nieuwe Cardio-Vasculair Centrum.

Op 3 maart 2007 organiseert het UZ Brussel in haar

gebouwen een jobbeurs. 

Op 6 oktober 2007 is een academische zitting ge-

pland en op 7 oktober 2007 neemt het ziekenhuis

deel aan de Openbedrijvendag.

Meer info op www.uzbrussel.be



Morele bijstand
Sinds 1997 wordt binnen de wetgeving
het verlenen van morele bijstand in
ziekenhuizen officieel erkend. Dit bete-
kent dat iedereen het recht heeft op
morele, filosofische en godsdienstige
bijstand in verzorgingsinstellingen. De
moreel consulent werkt vanuit een vrij-
zinnig humanistische levensbeschou-
wing. Patiënten, familie en verzorgend
personeel kunnen in het ziekenhuis
kosteloos deze dienst gebruiken.
Iedereen die in het ziekenhuis gecon-
fronteerd wordt met ethisch levensbe-
schouwelijke vragen, verlieservarin-
gen, lijden en dood, kan een beroep
doen op morele bijstand. 
Om van deze morele bijstand te
genieten, volstaat het om bij opname
het keuzeformulier in te vullen.
Tijdens de hospitalisatie kan je je
vraag dadelijk richten aan het verple-
gend of verzorgend personeel of aan
het Centrum Morele Dienstverlening.
Je kan bij de moreel consulent ook
terecht voor informatie over palliatie-
ve zorg, euthanasie of andere ethi-
sche problemen. Informatie en hulp
voor een vrijzinnige plechtigheid
zoals afscheids- en geboorteplechtig-
heden behoren ook tot hun taken.

Samenwerking
Bij de opstart van ons Centrum Morele
Dienstverlening in Jette zijn de contac-
ten en de samenwerking geïntensifi-
eerd. Regelmatig overleg met de direc-
tie en de ombudsdienst leidden tot con-
crete verwezenlijkingen. Patiënten,
bezoekers, personeel kunnen onze fol-
ders en tijdschriften UVV-info en
Antenne terug vinden in onze 7 displays
die verspreid staan over gans het UZ. 

Daarnaast werden er duidelijke afspra-
ken gemaakt met betrekking tot het
gebruik van de uitvaartzaal. Voortaan
kunnen er vrijzinnige plechtigheden
plaats vinden in het UZ. 
Onze moreel consulenten, actief in de
Brusselse ziekenhuizen, kunnen mee-
genieten van het ruime vormingsaan-
bod ‘Bio-ethiek’ dat het UZ organiseert
voor haar personeel. 
Op termijn willen we tot meer uitwis-
seling komen tussen alle vrijwilligers
actief in het UZ.
Het is immers zo dat een groot deel
van de geestelijke en sociale zorg van
de patiënten niet mogelijk zou zijn zon-
der deze inzet van de vrijwilligers.
Ook de dienst Communicatie zorgde
voor een warm onthaal. Een aankondi-
ging via intranet had als gevolg dat
moreel consulenten door de perso-
neelsleden van het UZ beter gekend
werden. Dit leidde tot meer oproepen
en bezoeken. 
Tot slot willen we nog vermelden dat
ook de samenwerking met het dagcen-
trum Topaz, dat verbonden is aan het
ziekenhuis, verder wordt opgewaar-
deerd.

Centrum Morele
Dienstverlening viert mee
Morele dienstverlening is ook het ver-
spreiden van het vrijzinnig gedachte-
goed. Dit uit zich in de ondersteuning
van plaatselijke vrijzinnige initiatieven.
In dit kader en naar aanleiding van het
jubileumjaar van het UZ zullen we activi-
teiten organiseren die bijdragen tot de
humanisering van de zorg. Een overzicht:

‘Patiëntenrechten: wat te doen?’
Hoewel er momenteel nog geen officiële
‘Dag van de patiënt’ is en ondanks dat
er in Vlaanderen en Brussel verschillen-
de belangenverenigingen actief zijn,

Morele dienstverlening 
in het AZ of UZ Brussel?

De teams van het PCMD Brussel en CMD Jette
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DAT HET UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL DIT JAAR 30 JAAR BESTAAT, ZAL ZEKER NIET ONGE-

MERKT VOORBIJGAAN. HET ZIEKENHUIS VERANDERDE NIET ALLEEN VAN NAAM, MAAR OOK VAN

LOGO. BOVENDIEN ZULLEN ER NAAR AANLEIDING VAN DIT JUBILEUM IN DE LOOP VAN HET JAAR TAL

VAN ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN WORDEN GEORGANISEERD. HET UZ BRUSSEL WENST ZICH HIER-

BIJ OOK TE PROFILEREN ALS EEN VRIJZINNIG ZIEKENHUIS EN HET WAS DAN OOK VANUIT DEZE OPTIEK

DAT DE CENTRA MORELE DIENSTVERLENING VAN JETTE EN BRUSSEL WERDEN AANGEZOCHT OM HIER-

AAN MEE GESTALTE TE GEVEN.
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blijft de toepassing van de patiënten-
rechten nog vaak dode letter. 
Als patiënt beschikken we over heel
wat, duidelijk omschreven, rechten.
Deze worden opgesomd en verduide-
lijkt in de Wet op patiëntenrechten
(2002). Uit recent onderzoek bleek
echter dat deze bij het grote publiek
nauwelijks gekend zijn. De toepassing
ervan is in de praktijk niet altijd een
evidentie. 
Vanuit diverse invalshoeken willen we
voor een breed publiek een actueel
beeld schetsen van de medische prak-
tijk ten aanzien van de patiëntrechten. 

‘Ziekte & Levensbeschouwing’
Deze lezing staat stil bij de plaats en
betekenis van lijden en de dood binnen
de verschillende levensbeschouwin-
gen. Ziek zijn kent vele betekenissen
en heeft zeer verreikende implicaties.
Naast een persoonlijke en maatschap-
pelijk invulling zijn ziekte en dood ook
nauw verweven met zingeving. 
Daar waar zorg centraal staat, spelen
verpleegkundigen en verzorgenden
een belangrijke rol in de omgang met
én de begeleiding van patiënten. 
Daarbij komt dat de Brusselse zieken-
huizen een weerspiegeling zijn van
onze hoofdstedelijke samenleving die
gekenmerkt is door een toenemende
diversiteit en multiculturaliteit. Zorg-
verleners komen aldus in contact met
een waaier van culturen en levensover-
tuigingen. 
Uitgaande van het belang en de nood-
zaak van morele, filosofische en gods-
dienstige bijstand in ziekenhuizen, wil-
len we het personeel laten kennis
maken met de erkende levensbeschou-
wingen en dit vanuit een zorgethisch
perspectief.
Deze praktische informatie zal gebun-
deld worden in een gids voor zorgver-
leners.

‘Woord en Beeld in het Kinderziekenhuis’
Binnen het brede scholenproject werkt
het Centrum Morele Dienstverlening
Brussel onder andere samen met de
Kunsthumaniora van Laken. De studen-
ten van de afdeling Woord kregen de
opdracht een sociaal-artistieke activi-
teit te realiseren.

In een eerste fase zullen zij onder
begeleiding een bezoek brengen aan
het Kinderziekenhuis. Deze kennisma-
king met het leven en werk binnen de
muren van het kinderziekenhuis moet
hen ertoe aanzetten om een tweetal
sociaal en kunstzinnige workshops uit
te werken en zelf te begeleiden. Deze
try-out zou wel eens een staartje kun-
nen krijgen en uitmonden in een lang-
durige samenwerking.
In ieder geval zal het een unieke en
leerrijke uitwisseling zijn van ervarin-
gen tussen leeftijdsgenoten.

Ieder zijn verantwoordelijkheid
Ondanks de toenemende ontkerkelij-
king en het wegdeemsteren van
bepaalde levensbeschouwelijke tradi-
ties, blijft zingeving een belangrijke
maatschappelijke factor, ook binnen de
ziekenhuizen en de zorginstellingen.
Zeker in een periode van existentiële
crisis, waaronder een opname in een
ziekenhuis valt, komen levensbeschou-
welijke vragen duidelijk naar voor. 
Daarnaast veroorzaakt de snelle ont-
wikkeling van onze geneeskunde zeer
pertinente ethische dilemma’s. Het
bespreken van én het tegemoetkomen

aan deze bezorgdheden behoren niet
alleen tot het takenpakket van een
moreel consulent, maar vormen een
belangrijke professionele uitdaging
voor éénieder die met het zorggebeu-
ren betrokken is.
Nog steeds vormt het aanbod van de
geestelijke en morele bijstand binnen
de zorgverlening in ziekenhuizen en
verzorgingsinstellingen een lacune in
het totale zorgaanbod. Op zijn minst is
dit betreurenswaardig te noemen. 
De Centra Morele Dienstverlening
Brussel en Jette willen deze gelegenheid
dan ook niet voorbij laten gaan zonder
de overheden op te roepen om er op toe
te zien dat het recht op geestelijke
bestand in alle ziekenhuizen en verzor-
gingsinstellingen op een evenwaardige
manier geconcretiseerd wordt. 

HIP, HIP, HIP, HOERA: 
een gelukkige verjaardag
Aan alle mensen die van ver of dichtbij
ertoe hebben bijgedragen dat we in
Brussel op een vrijzinnig, sociaal en
Nederlandstalig kwalitatief hoogstaan-
de zorg beroep kunnen doen, proficiat.
Voor de toekomst mogen jullie verder
op onze steun rekenen. 
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Kalender PCMD Brussel - CMD Jette
Activiteiten in en rond UZ Brussel

april - mei 2007

Academie ‘Woord en Beeld op visite in het Kinderziekenhuis’

•
5 mei 2007

Lezing ‘Patiëntenrechten’ op het Campus Event 

•
24 september 2007 om 12u-13u

Lezing ‘Ziekte & Levensbeschouwing’

•
19 oktober 2007 om 19u00

Theater Orgaandonatie 

in de schouwzaal Erasmus Hogeschool - Campus Jette
in samenwerking met het Willemsfonds Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Maakbare Mens 



Programma voorjaar 2007 ‘GRENZEN’

De grenzen van de Zangfaculteit zijn eindeloos. Zingen we voor
de gezelligheid? Zingen we voor ons? Zingen we voor u? 
Grenzen verkennen, is beginnen bij jezelf. De Zangfaculteit ver-
kent haar grenzen op een eigenzinnige manier. Eerst die van
haar eigen wereld. Daarna waagt De Zangfaculteit zich in het rijk der dieren. Hoe
je het ook bekijkt, je komt steeds uit bij de liefde. Liefde die je aanzet om grenzen
te verleggen en dingen te doen die je anders niet zou doen. Je grenzen zijn dan
wel eindig, je gedachten zijn dat niet. Gedachten zijn vrij. Grenzen verleggen is in
gedachten al de beslissing maken, maar ook afscheid nemen. De muzikale ontdek-
kingsreis van De Zangfaculteit neemt de Oostlandrijder en de Islandvaarder mee
richting Ardennen, Spanje, Zwitserland, Oost-Europa, Japan… Maar ook al bevaar je
zeven zeeën en doorkruis je oceanen, je bent steeds op weg naar huis terug.
De Zangfaculteit tast met haar nieuwe dirigent haar grenzen af en breng hier-
mee een muzikale avond gevuld met liederen van overal en laat je proeven van
bekende en onbekende melodieën. Een zoektocht naar het onbekende, een
schattenjacht naar pareltjes.

17 maart
Sint-truiden, 20u00, 

Academiezaal, Plankstraat 8

24 maart
Brugge, 20u00, 

J. Ryelandtzaal, Achiel van Ackerplein 

21 april
Oudenaarde, 20u00, 

Volkszaal van het Stadhuis, Markt

28 april
Antwerpen, 20u00, 

Zuiderpershuis, Waalse kaai 14

Inkom gratis

Voor reservatie en informatie: 
Dienst Ceremoniën: 

e-mail: ceremonien@vub.ac.be 
Tel.: 02/629 22 34

Bijkomende info www.vub.ac.be/koor

De titel
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De integrale tekst van dit artikel is verschenen en kan u aldus terugvinden in het Nieuw juridisch Weekblad nummer 153-13 decem-
ber 2006 (Michel Magits, ‘Erkende levensbeschouwingen. Commissie van wijzen herstelt deels de ongelijkheid’, NjW 2006, 918-931).

De Zangfaculteit, 
het Koor van de Vrije Universiteit Brussel.
onder leiding van haar nieuwe dirigent Mariet Calsius



Door prof. dr. Gily Coene, Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Vrije Universiteit Brussel

EEN INITIATIEF VAN de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Vrije Universiteit Brussel 
In het kader van de Leerstoel Humanistiek, Vrije Universiteit Brussel
Met de steun van de Unie Vrijzinnige Verenigingen en IPAVUB-LevensLang Leren aan de Vrije Universiteit Brussel 

Eerste cyclus van de lezingenreeks
ETHISCH-FILOSOFISCH DENKEN OVER MIGRATIE

Dinsdag 17 april 2007 van 18u00 tot 20u30. 
Onthaal vanaf 17u30

INLEIDING. 
EEN HISTORISCHE EN CONTEXTUELE SITUERING VAN HET ASIEL EN MIGRATIEVRAAGSTUK.

•
Dinsdag 24 april 2007 van 18u00 tot 20u30. 

Onthaal vanaf 17u30

VRIJHEID VERSUS GELIJKHEID? 
GRENZEN, SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN BURGERSCHAP.

•
Dinsdag 8 mei 2007 van 18u00 tot 20u30. 

Onthaal vanaf 17u30

OPEN GRENZEN, MONDIALE RECHTVAARDIGHEID EN WERELDBURGERSCHAP.

•
Dinsdag 15 mei 2007 van 18u00 tot 20u30. 

Onthaal vanaf 17u30

MIGRATIE, ONTWIKKELING EN GLOBALISERING. 
ALTERNATIEVE DENKKADERS VOOR EEN RECHTVAARDIG MIGRATIEREGIME. 

MEER INFORMATIE zie www.vub.ac.be/iPAVUB/diversiteit.htm

INSCHRIJVING Gratis deelname. Schriftelijk inschrijven 
per fax 02-629 20 93 of online iPAVUB@vub.ac.be of www.vub.ac.be/iPAVUB/diversiteit.htm

LOCATIE Vrije Universiteit Brussel, Campus Etterbeek, Promotiezaal (gebouw D), Pleinlaan 2, 1050 Brussel

Leerstoel Humanistiek
Naar een humanistische kijk op migratie? 

Academiejaar 2006-2007

Onder auspiciën van de Unie Vrijzinnige Verenigingen 
werd een nieuwe Leerstoel Humanistiek geïnstalleerd.

www.uvv.be
Unie Vrijzinnige Verenigingen
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wen. Dergelijke evolutie is het gevolg
van een stijgende levensstandaard.
Bovendien worden er steeds minder
baby’s geboren. Van gemiddeld 2,6
kinderen in 1960 naar 1,5 in 2004. Dit
alles zorgt ervoor dat het aantal oude-
ren in Europa sterk toeneemt. De
mensen van 60 jaar en ouder vorm-
den in 2004 21,7% van de totale
populatie, tegenover 14,8% in 1960.
Deze evolutie heeft belangrijke gevol-
gen voor de volksgezondheid en de
sociale zekerheid. 

Toch zorgt het dalende aantal geboor-
tes niet voor een afname van de totale
populatie. Integendeel, in 2004
bedroeg de totale bevolking van de 25
leden van de Europese Unie 457 mil-
joen, een stijging van ongeveer 81 mil-
joen in vergelijking met 1960. Een
belangrijke verklaring hiervoor is de
toenemende internationale migratie,
die de laatste jaren een enorme expan-
sie kent.

De opwarming van de aarde, als gevolg
van de uitstoot van broeikasgassen,
vormt een bedreiging voor het milieu,
zowel in Europa alsook daarbuiten. An
Inconvenient Truth van Davis Guggen-
heim heeft ons vorig jaar nog maar
eens met de neus op de feiten gedrukt.
De uitstoot van broeikasgassen was in
2003 in Europa 1,7% lager dan het jaar
dat in het Kyoto-protocol als vertrek-
punt wordt genomen (1990). Toch zien
we sinds 2000 een toename van die
uitstoot, wat de haalbaarheid van de
8% doelstelling voor de EU-15 tegen
2008-2012 doet slinken.

We leven in een geglobaliseerde
wereld. Dit betekent dat de Europese
Unie zich in de toekomst zal moeten
kunnen bewapenen tegen de opko-

Verdrag van Rome 
viert 50ste verjaardag

Jenoff Van Hulle

consulent-stafmedewerker

OP 25 MAART 1957 WERD HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE

GEMEENSCHAP (EEG) ONDERTEKEND, ALSOOK HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE

EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE (EURATOM). SAMEN ZIJN DE TWEE VERDRA-

GEN BETER BEKEND ONDER DE NAAM VERDRAG VAN ROME. DUS, ER IS ER ÉÉN JARIG, HOERA,

HOERA! OP 25 MAART AANSTAANDE MAG DE EUROPESE FAMILIE 50 KAARSJES UITBLAZEN.

Verhouding tussen het totaal aantal ouderen die over het algemeen niet meer economisch
actief zijn (65 en ouder) en de totale actieve bevolking (15-64).

Een gebeurtenis die niet onopge-
merkt mag en zal voorbij gaan. Al
was het maar om even stil te

staan bij de verwezenlijkingen van de
Europese Unie en te concluderen dat
het zeker geen maat voor niets is
geweest. Integendeel, vijftig jaar zon-
der wapengekletter tussen de landen
die op dit moment deel uitmaken van
de Europese Unie. De uitbreiding van de
familie naar 27 landen. Vrij verkeer voor
mensen en goederen binnen de hele
EU. Een interne Europese markt zonder
binnengrenzen. En, niet te vergeten,
één munteenheid voor het grootste
deel van de EU-burgers (de Euro).

Toch is er ook in dit verhaal een maar.
Want feestgedruis en bijhorende cham-
pagne kunnen dan al even de blik ver-
troebelen. Toch confronteert een nuch-
tere kijk op de toekomst ons met een
aantal fundamentele uitdagingen.
Uitdagingen die zelfs de meest verlichte
geesten 50 jaar geleden niet konden
inschatten.

Een greep uit het aanbod

De gemiddelde levensverwachting bin-
nen de Europese Unie is de laatste 45
jaar aanzienlijk toegenomen. Ongeveer
10 jaar voor zowel mannen als vrou-
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mende economische reuzen. Om een
idee te geven. De import van China
naar de Europese Unie is van minder
dan 1% in 1958 gestegen naar 13,9%
in 2005, terwijl de import van de VS
naar Europa ongeveer gelijk is geble-
ven. 

De EU kent nu 27 lidstaten. Om dit
alles nog werkbaar te houden werd
besloten een Europese Grondwet op
te stellen en die ter goedkeuring voor
te leggen aan de lidstaten. Maar
zoals we weten, stootte zowel
Frankrijk als Nederland op een njet
vanwege haar bevolking. Oorzaak
was de zogeheten afstand tussen de
besluitvormers en de bevolking,
althans zo wordt het door de mees-
ten voorgesteld. Wat er ook van zij,
de EU zal in de toekomst het contact
met haar burgers moeten aanhalen
wil zij een open, democratische en
transparante EU worden. 

Ook de Europese Humanistische
Federatie is zich bewust van deze
belangrijke uitdagingen en wil dit
jaar aangrijpen om haar visie met
betrekking tot de Europese Unie en

deze van gelijkgestemde organisaties
(International Humanist and Ethical
Union, Catholics for a Free Choice) in
het debat te gooien. “We bieden
deze Visie voor Europa aan de
Europese burgers teneinde onze
gemeenschappelijke waarden in her-
innering te brengen, dit zijn de libe-
rale waarden van individuele vrij-
heid, democratie en de rechtstaat
waarop de moderne Europese
beschaving is gebaseerd.”, aldus de
oprichters van het initiatief. Het belo-
ven spannende en uitdagende jaren
te worden.  

Meer info over de visie van de
Europese Humanistische Federatie en
partnerorganisaties: 
www.vision4europe.org

Meer info over de 50ste verjaardag van
het Verdrag van Rome: 
http://europa.eu/50/index_nl.htm

bron: Eurostat
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Tom Cruise wordt op pad gestuurd met een nieuwe Mission Impossible. Niet dat we de krach-

ten van Tom onderschatten, maar deze keer rust er echt wel een zware prestatiedruk op zijn

schouders. De leiders van Scientology hebben hem immers benoemd tot de nieuwe ‘Christus’.

In zijn nieuwe arbeidsovereenkomst staat dat Tom Cruise het woord van zijn geloof moet ver-

spreiden over de wereld. De motivatie achter deze benoeming luidt dat Tom Cruise, net zoals

Christus, wordt beschimpt omwille van zijn overtuiging, maar dat de ogen van komende gene-

raties zullen opengaan en verblind zullen worden door zijn gelijk. Dat kan tellen in een solli-

citatiegesprek. Dat Tom Cruise ook over de nodige ervaring beschikt om aanspraak te maken

op deze betrekking, spreekt voor zich. Maar of zijn kersverse bruid, Katie Holmes, al die bui-

tenlandse reisjes wel ziet zitten? Dat betwijfelen we ten zeerste. 

BRON: THE SUN

Vrij-o n -zinnig Jenoff Van HulleNO

Totale uitstoot van broeikasgassen bij de eerste 15 toegetreden EU-lidstaten.
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Vijf winnaars krijgen elk het boek Internet en e-mail voor Dummies.

Hoe maakt u kans?
Vul snel het kruiswoordraadsel in en stuur het sleutelwoord vóór 23 maart 2007 naar de Unie
Vrijzinnige Verenigingen, Brand Whitlocklaan 87 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe of fax het
door op nummer 02/735 81 66. U kan het ook via e-mail aan ons bezorgen: info@uvv.be. Met
evenwel vermelding van ‘oplossing kruiswoordraadsel’ en persoonlijke gegevens.

De oplossing verschijnt samen met de namen van de vijf winnaars in het volgende nummer.

VOORNAAM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

NAAM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

GEBOORTEDATUM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . M V

ADRES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Oplossing vorig nummer
Het sleutelwoord dat we zochten was 
EENZAAMHEID.

Winnaars vorig nummer:

Uit de juiste inzendingen kwamen volgende
vijf winnaars uit de bus: 

De Smet Karen uit Halle

Van Vlierberghe Ingrid uit Diest

De Mol Herman uit Sint-Andries-Brugge

Verschaffelt Ivette uit Sint-Pauwels

Hofmans Freddy uit Aartselaar

Zij kregen elk het boek Unvarnished van Carl De
Keyzer.

❏ ❏

22 23 24 25
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www.kidcity.be
Voor kinderen en jonge jongeren.

Kid City is één van de leukste steden op
het internet. De vormgeving is heel
verfrissend en dynamisch, met leuke
tekeningen en figuurtjes. Allen met
een verhaaltje. Ieder huis bevat zijn
eigen thema: film, muziek, televisie,
boeken… Je kan er toffe games spelen,
leerrijke artikels lezen, leuke debatten
voeren, aan coole wedstrijden mee-
doen, interessante quizzen spelen… Je
kan ook een eigen blog maken of een
kamer inrichten naar je eigen smaak.
Er is ook een plek waar je je eigen
computerkat kan adopteren.
Je hebt ook de mogelijkheid om ande-
re kids te ontmoeten.

Wat moet je doen?
De inhoud van de Kid City-site wordt
gemaakt en gecontroleerd door een
ervaren team van pedagogen en redac-

teurs. Het Kid City-team bestaat uit een
tiental professionals op het vlak van
communicatie met kinderen. Kid City is
eigendom van Belgacom Skynet.
Om aan alle leuke zaken mee te doen,
moet je je eerst (gratis) inschrijven. Dit doe
je in het gemeentehuis van Kid City.
Gewoon op de burgemeesterstoel klikken
en de drie stappen volgen: een makkelijke
webnaam verzinnen en invullen, wat
gegevens over jezelf invullen en als laatste
stap schrijf je je webnaam en paswoord
ergens op, zodat je deze niet vergeet.

Ook de ouders hebben er hun hoekje. 

Het enige nadeel is dat de site voor
sommige computers en internetlijnen
iets te veel flash (beelden die steeds
opnieuw moeten gedownload worden)
bevat. Hierdoor kan het zijn dat de site
heel traag op de computer verschijnt. 

Laat je in elk geval niet tegenhouden
en neem eens een kijkje! 

www.pienternet.be
Voor jongeren en leerkrachten van het
secundair onderwijs.

Het betreft een heel uitgebreide site. Op
een coole retromanier worden de ver-
schillende rubrieken op een overzichte-

lijke manier voorgesteld. En de website
bevat heel wat interessante rubrieken.

Voor leerkrachten is er bijvoorbeeld de
rubriek ‘lessen’. Saai is deze rubriek
allerminst. Het blijkt een schatkamer te
zijn vol leerzame en speelse juweel-
tjes. Gaand van economie tot aardrijks-
kunde, van voedingsleer tot plastische
opvoeding, over mens en samenleving
tot recht.
Jongeren die hulp willen bij hun huista-
ken kunnen op de site terecht bij ‘Lab
en download’. 

Voor jongeren die na de lesuren totaal
niets meer over lessen, onderwijs of leer-
krachten willen horen, is er nog veel
meer. De ‘nieuwsbrief’ bevat ‘specialle-
kes’. Vol grappige weetjes voor wie wil bij
blijven. De rubriek ‘club cultuur’ leidt je
naar concerten, theater, boeken en kunst. 

Dit en nog veel meer zal je eindeloos
doen surfen en zaken ontdekken die je
altijd al had willen doen…

www.villanella.be
Villanella prijst zichzelf aan als hét
kunsthuis voor kinderen en jongeren.

Je vindt er het laatste nieuws over cul-
turele evenementen, een kalender en
een overzicht van de activiteiten, voor-
stellingen en festivals voor het seizoen
2006/2007.

Een informatieve site voor als je van
culturele evenementen houdt!
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Leukesites.voorjongeren.be!
Sonny Van de Steene

consulent-stafmedewerker

INTERNET BIEDT EEN WAAIER AAN WEBSITES. ALS EEN ENORM BOEK MET EEN EINDELOOS AANTAL

PAGINA’S. SOMMIGE AL WAT INTERESSANTER EN LEUKER DAN ANDERE. SOMMIGE AL WAT MEER

GERICHT NAAR JONGEREN DAN ANDERE.

WE SURFTEN EN SNUISTERDEN HET INTERNET AF, OPZOEK NAAR BOEIENDE EN LEUKE SITES.

WE SELECTEERDEN ER ENKELE VOOR JULLIE.
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Ik ben (g)een slet
Een jongerenboek over opgroeiende

tieners in het digitale tijdperk!

D
it stukje komt uit de nieuwe
jeugdroman Ik ben (g)een slet
van Roger Vanhoeck. Het verhaal

gaat over de 14-jarige Laura, die via
het internet contact houdt met haar
vrienden en leerlingen van haar nieu-
we school leert kennen. 

“De stille jongen die samen met
Andres en het meisje in het zwart op
de bus stapte. Zit die ook in het twee-
de jaar? Ik schatte hem hooguit twaalf.
Dat foutje maak ik wel meer, die jon-
gens zien er meestal als snotneuzen
uit. Steek ze in een korte broek en ze
kunnen zo terug naar de zesde klas.”

Laura is rebels, heeft af en toe een
grote mond, maar ook een perperkoe-
kenhartje. Ze lijdt nog steeds onder de
scheiding van haar ouders, die haar
verscheurd achtergelaten heeft. Ze
twijfelt. Over zichzelf. Over haar omge-
ving. Ze zoekt een houvast. Prille ver-
liefdheidsgevoelens duiken op.

“Sinds die nachtelijke rit, waarbij ik zo
zalig tegen zijn rug aan zat en de wind
het spinrag uit mijn hoofd blies, heb ik
hem niet meer gezien. Toch brengen
zijn mails en telefoontjes me steeds
meer in de war. Ik verlang ernaar zijn

lach te zien, zijn wilde haardos, de
kleur van zijn ogen. Ik ril bij de gedach-
te aan zijn hand op mijn schouder. Ik
fantaseer dat hij me kust en probeer te
bedenken hoe zijn lippen smaken”

Je leeft en voelt mee met haar. Laura
neemt je mee in haar denkwereld.
Vreugde en verdriet wisselen elkaar in
sneltempo af. Het duurt niet lang voor
ze het slachtoffer wordt van een
(cyber)pester. Wat haar nog meer doet
wankelen, waarbij ze zichzelf uiteinde-
lijk een ‘slet’ gaat vinden.

Het boek bevat naast een ontspannend
element ook een opvoedend aspect.
Op welke manier kan een tiener haar
of zijn problemen oplossen en op
welke rol kan een volwassene daarin
spelen. Vanhoeck introduceert in zijn
boek ‘peer mediation’, een conflictop-
lossingsmodel waarbij jongeren op
jonge leeftijd training krijgen om op
een geweldloze manier en constructief
met conflicten om te gaan. De korte
nadruk op deze vorm van leerlingenbe-
middeling is niet het meest boeiende
deel van het boek. Hoe goed bedoeld
ook, toont het meer de onmacht van
volwassenen tegenover onderlinge tie-
nerproblemen en -ruzies. 

Dit belet echter niet dat Ik ben (g)een
slet een goed vlot leesbaar boek is.
Waarbij het hoofdpersonage zo
levensecht wordt beschreven dat het
lijkt alsof je werkelijk in haar huid
kruipt.

Een boekje over (cyber)pesten en hoe
mensen elkaar ondersteuning en
kracht kunnen geven. Vanaf 13 jaar.
Een aanrader!

Ik ben (g)een slet
Roger Vanhoeck
Abimo Uitgeverij 2006
isbn: 90-59323-07-6
124 p 
coverillustraties: An De Bode
vormgeving: Marino Pollet
(handschrift: Frank Pollet)
€13,50

Sonny Van de Steene

consulent-stafmedewerker

“ANDRES BIEDT METEEN AAN OM ZIJN CAM TE ACCEPTEREN. MAAR DAAR DOE IK NIET AAN

MEE. VERA HEEFT ME EENS VERTELD DAT ZE DE CAM VAN EEN WILDVREEMDE AANVAARD-

DE. ZE SCHROK ZICH EEN AAP. HET BLEEK VERDORIE EEN POEDELNAAKTE VENT VAN EEN

JAAR OF DERTIG TE ZIJN. EN DAARBIJ, WANNEER IK ZIJN CAM AANVAARD, VRAAGT HIJ

ONGETWIJFELD OM DE MIJNE TE OPENEN. IK ZIE ER NIET UIT.”
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