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I n l e i d i n g  

In het kader van ons afstudeerproject binnen de opleiding Orthopedagogie aan de 
Katholieke Hogeschool Limburg, stellen wij u het projectboek ‘e-Communication 4 social 
work 2.0’ voor. Dit project is tevens verbonden aan het Europese Leonardo da Vinci 
project ‘e-Communication 4 schools 2 parents’.  
 
Dit project staat niet louter op zich, maar bouwt verder op het project ‘e-Communication 
4 schools 2 parents’ en ‘e-Communication 4 social work’, dat studenten van het vorig 
academiejaar uitwerkten. Hierin werd enerzijds gekeken welke online 
communicatiemiddelen al werden gebruikt in voorzieningen en scholen in de 
communicatie tussen school/voorziening en ouders, anderzijds werden bruikbare 
handvaten aangereikt omtrent het gebruik van deze online communicatiemiddelen door 
middel van beeldmateriaal. In ons project gaan we uit van de visie van ouders op 
digitale communicatiemiddelen. Met ouders bedoelen wij alle mensen die de primaire 
opvoedingsverantwoordelijkheid dragen, zoals biologische ouders, pleegouders, 
voogden, enzovoort.  
 
Wij gebruiken het vorige project als achtergrondinformatie en bouwen hierop verder. Zo 
kiezen wij ervoor, net als vorig jaar, de term ‘e-Communicatie’ te gebruiken. In ons 
projectboek gebruiken we tevens synoniemen voor de term ‘e-Communicatie’, zoals 
online communicatie, elektronische communicatie en digitale communicatie. 
 
In het eerste deel van het projectboek bespreken wij enkele onderwerpen die gestaafd 
zijn op het projectboek van vorig jaar. Echter verbreden wij deze opmerkingen en 
verdiepen wij ons in nieuwe theorieën, die bruikbaar zijn voor de communicatie met 
ouders. Onze literatuurstudie is ingedeeld in twee hoofdstukken: ‘Algemene 
communicatie’ en ‘Communicatie via internet’. Zo vertrekken we in hoofdstuk één vanuit 
de basis, namelijk het belang van communicatie. Daarnaast behandelen wij in dit 
hoofdstuk ook de onderwerpen: de behoefte aan sociaal menselijk contact, 
verschillende opvoedingsstijlen, correct taalgebruik, een goede dialoog tussen de 
partners in opvoeden en onderwijzen, het doel van communicatie tussen ouders en 
school en communicatiemiddelen en -manieren.  
 
In hoofdstuk twee gaan wij dieper in op de communicatie via internet. Hierin behandelen 
wij de onderwerpen: de overgang van algemene naar e-Communicatie, een korte 
evolutie van het internet, de digitale kloof, mediawijsheid, veiligheid en schade, de voor- 
en nadelen van e-Communicatie, wetgeving omtrent het gebruik van digitale 
communicatie, de e-Communicatiemiddelen en Belgische initiatieven. Daarnaast 
vergelijken wij Nederland en België: onder andere uitgaande van de enquête en 
interviews. Door middel van onder andere onze internationale studie, kunnen wij ook 
dieper ingaan op de initiatieven in het buitenland. 
 
Voor ons project binnen de KHLim, maar voornamelijk voor het Europese Leonardo da 
Vinci project, hebben wij onderzoek gedaan naar de visie van ouders op digitale 
communicatie. Dit hebben wij gedaan door zowel digitale als analoge enquêtes te 
verspreiden en interviews af te nemen. Naast Vlaanderen, hebben wij ook Nederlands 
Limburg betrokken in ons onderzoek. Hierdoor hebben wij ons op een breder publiek 
kunnen toespitsen en diverse vergelijkingen kunnen maken in hoeverre beide landen 
over e-Communicatie denken en er gebruik van maken. 
 
  



 

8 

Verder maken wij ook gebruik van andere uitwerkingen. Waarin het vorig project zich 
met name in de implementatie heeft toegespitst op Skype, blog, MSN, Twitter en 
Facebook, kiezen wij ervoor andere middelen uit te werken. Deze middelen werden 
gekozen op basis van de interpretaties van de resultaten van de enquête. Hierbij komt 
nog aanvullende informatie vanuit gesprekken met vijf Belgische en vijf Nederlandse 
ouders. Aan de hand van deze informatie en een uitgebreide literatuurstudie, komen wij 
dan ook tot de volgende middelen: digitale leeromgeving, e-mail, sociale netwerksites 
en Skype, die duidelijk uitgewerkt worden in het tweede gedeelte van dit projectboek: 
‘Implementatie’. Vanuit het Leonardo da Vinci project maken wij fiches in zowel het 
Nederlands als het Engels, met daarnaast enkele afbeeldingen. Net zoals in het project 
van vorig jaar worden van elk middel korte beeldfragmenten duidelijk weergegeven op 
de bijgeleverde CD-ROM.  
 
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier in dit projectboek en hopelijk heeft u net zoveel 
interesse in dit boeiende onderwerp als wij. 
 
Projectgroep ‘e-Communication 4 social work 2.0’ 
Diana Achten 
Dominique Ferraro 
Jenke Janssen 
Sanne Luten 
Evi Vervaeren 
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V o o r g e s c h i e d e n i s  

Het vorig project vertrok vanuit het idee dat e-Communicatie nog veel te weinig gekend 
is en gebruikt wordt door voorzieningen en scholen in communicatie met ouders.  
De opzet van dit project was tweeledig. Enerzijds vond er een onderzoek plaats over 
welke online communicatiemiddelen reeds gebruikt werden in voorzieningen en scholen 
in communicatie met ouders. Anderzijds werden er bruikbare handvaten aangereikt in 
verband met het gebruik van online communicatiemiddelen, aan de hand van korte 
beeldfragmenten. Bij het opstellen van de implementatie werd er rekening mee 
gehouden dat niet alle personen bereikt konden worden. Er werd uitgegaan van de 
ideale situatie waarin ouders, opvoeders en leerkrachten al enige kennis bezitten van 
het gebruiken van ICT-middelen en beschikken over een computer met internet.  
 
Naast het project binnen de Katholieke Hogeschool Limburg, is het project ook 
verbonden aan het Europese Leonardo da Vinci project ‘e-Communication 4 schools 2 
parents’, dat tevens een onderdeel van ons project is. Voor het Leonardo da Vinci 
project heeft de projectgroep van vorig jaar ook onderzoek gedaan binnen scholen in 
Vlaanderen, over het gebruik van online communicatiemiddelen.  
 
Voor beide onderzoeken werden zowel Vlaamse voorzieningen als scholen bevraagd. 
Vanuit de respons op de vragenlijsten werd een inventaris opgesteld waaruit de reeds 
gebruikte e-Communicatiemiddelen gehaald werden. Op basis van deze inventaris 
werden beeldfragmenten gemaakt, waarmee aangetoond werd hoe 
e-Communicatiemiddelen gebruikt kunnen worden door voorzieningen en scholen. Voor 
het Leonardo da Vinci project werd de vragenlijst voor scholen, alsook de conclusies, 
vertaald naar het Engels zodat deze bruikbaar waren voor de buitenlandse partners. Bij 
het maken van de beeldfragmenten werden vijf verschillende soorten media gekozen: 
Skype, blog, MSN, Twitter en Facebook. Bij het uitwerken van de beeldfragmenten 
werd er rekening gehouden met onderwerpen die relevant zijn voor zowel het sociaal 
werk als voor scholen. Deze werden echter enkel in het Nederlands uitgewerkt.  
 
Een literatuurstudie werd verricht naar bruikbare theorieën. Zo werd er vertrokken 
vanuit het belang van communicatie tussen ouders en opvoeders/leerkrachten. Dit 
vormt tevens de basis voor ons project. Vervolgens werden de verschillende evoluties 
van het internet kort beschreven. Hierna werden de termen digitale kloof en 
mediawijsheid grondig besproken. Deze termen worden ook kort aangehaald in ons 
project. Vanuit het vorig project werd er besloten dat er nog steeds een aantal 
kwetsbare groepen zijn, bijvoorbeeld personen die achtergesteld zijn op het vlak van 
informatica, internet en computerkennis, ondanks reeds genomen initiatieven vanuit de 
overheden.  
 
Hierop aansluitend werd dieper ingegaan op de theorie rond e-Communicatie. Doordat 
het project als doel had handvaten aan leerkrachten/opvoeders aan te reiken, was dit 
een belangrijke deel uit het projectboek. Deze theorie werd opgedeeld in verschillende 
delen. Zo werden de voor- en nadelen besproken, maar ook de succesverhalen vanuit 
België. Diverse initiatieven vanuit binnen- en buitenland werden ook aangehaald (Baldo, 
et al., 2010-2011). 
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In het vorige project lag de nadruk voornamelijk op de kijk van voorzieningen en 
scholen. Er werden handvaten aangereikt via beeldfragmenten. Bij het huidige project 
ligt de nadruk op de visie van ouders ten aanzien van online communicatie. In dit 
vervolgproject gaan we op zoek naar de mening van ouders omtrent online 
communicatie met scholen en willen we de diverse mogelijkheden omtrent online 
communicatie verder exploreren. Verder zullen we deze ook in het Engels bruikbaar 
maken voor de Leonardo da Vinci partners. 
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1 ALGEMENE COMMUNICATIE 

Het huidige project ‘e-Communication 4 social work 2.0’ bouwt verder op het vorige 
project ‘e-Communication 4 social work’ met als onderdeel het Europese Leonardo da 
Vinci project ‘e-Communication 4 schools 2 parents’. In de voorgeschiedenis werden 
deze twee projecten kort beschreven, omdat deze relevant zijn voor het huidige project. 
In het eerste hoofdstuk omschrijven we kort het belang van communicatie. Het is van 
groot belang dat er een goede communicatie is tussen ouders en scholen. Het belang 
van communicatie vormt de basis om later over te gaan tot e-Communicatie. 
Vervolgens halen wij kort de behoefte aan menselijk contact aan, waarna we de 
verschillende opvoedingsstijlen beschrijven. Ieder type van opvoeding kijkt namelijk 
anders naar communicatie. Aansluitend bespreken wij waarom een goede dialoog 
tussen partners in opvoeden en onderwijzen belangrijk is. We omschrijven hier ook wat 
er nodig is om een goede samenwerking te creëren tussen leerkrachten en ouders. De 
communicatie tussen ouders en scholen gebeurt niet zonder reden, daarom halen wij 
vervolgens het doel van communicatie aan tussen ouders en scholen. Tot slot 
omschrijven wij de verschillende manieren van communicatie, samen met de 
verschillende communicatiemiddelen en tips om deze goed te gebruiken.  

1.1 Belang van communicatie 

1.1.1 Wat is communicatie 

Van Dale (2011) omschrijft communicatie als volgt: “com·mu·ni·ca·tie de; v -s contact, 
gemeenschap; verbinding, verkeer”. 
 
Het woord communicatie is afkomstig van het Latijnse woord ‘communis’. Dit betekent 
‘gemeenschappelijk’. Deze gemeenschappelijkheid ontstaat doordat mensen iets 
kenbaar willen maken. Door iets te zeggen of door vragen te stellen, kan deze 
gemeenschappelijkheid kenbaar gemaakt worden. Het eigenlijke doel is samen in 
gemeenschap treden. De inhoud van hetgeen er gemeenschappelijk gemaakt wordt, 
heet de ‘boodschap’. Het antwoord hierop is de ‘respons’, waarin eveneens een 
boodschap kan zitten. Als de ontvanger de boodschap van de zender interpreteert op 
de manier zoals het door de zender bedoeld was, spreekt men van een ‘effectieve 
boodschap’ (Korswagen, 1988). 
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1.1.2 Effectieve communicatie 

 

 
(Nunez et al., 2007, p. 7) 

 
Zoals hierboven kort geschetst wordt, is communicatie het uitwisselen van informatie 
tussen een zender en een ontvanger. Er wordt van effectieve communicatie gesproken 
wanneer de boodschap bij de ontvanger is overgekomen zoals deze oorspronkelijk door 
de zender bedoeld was. De informatie wordt gecodeerd door het gebruik van gebaren, 
de juiste taal en non-verbale uitdrukkingen (lichaamstaal). De informatie wordt via een 
kanaal, het medium van de communicatie, van zender op ontvanger overgebracht. 
 
Hierop vormt feedback een controle voor effectieve communicatie. Zodra er reactie 
komt op de boodschap, vindt deze terugkoppeling of feedback plaats. Zelfs geen reactie 
is een vorm van feedback, want alle gedrag in aanwezigheid van een andere persoon is 
communicatie. Dus ook wanneer gedacht wordt niets te zeggen, is er sprake van 
communicatie. Zender en ontvanger coderen continue de boodschappen die men 
doorgeeft aan elkaar. Alle communicatie vindt binnen een zekere context plaats. Ook 
zijn er elementen die de boodschap kunnen vervormen zoals ruis, zowel intern als 
extern. Interne ruis is bijvoorbeeld wanneer men zich zorgen maakt over een hoge 
rekening terwijl men aan het praten is met iemand anders. Externe ruis is bijvoorbeeld 
wanneer men met iemand aan het telefoneren is en het kind is heel luid aan het 
toeteren met zijn nieuwe toeter. Verder is er sprake van culturele ruis, dit betekent dat 
de cultuur de boodschap kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld wanneer men in een bepaald 
land (bijvoorbeeld Nederland) een presentatie geeft met een goed volume van de stem, 
kan het zijn dat men te luid praat voor een andere cultuur (bijvoorbeeld Indonesië). 
Maar het kan ook zijn dat men weer te zacht praat voor nog een andere cultuur 
(bijvoorbeeld de Verenigde Staten) (Levy, et al., 1995; Nunez, et al., 2007, p.7).  
 
Communicatie slaat terug op wat mensen meemaken. In het algemeen wordt 
menselijke communicatie opgevat als ‘praten met elkaar’ als bewust proces. Echter is 
communicatie meer dan het activeren van de stembanden. Communicatie is 
beïnvloeding, dat een proces is waarvan men zich doorgaans minder bewust is. Het 
beïnvloedt onze gedachten en gevoelens, onze visie, wat we graag willen, enzovoort.  
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Mensen hebben allerlei gevoelens wanneer zij bij elkaar zijn, bijvoorbeeld tijdens 
klassenraden, face-to-face gesprekken, oudercontacten, enzovoort. Deze gevoelens 
worden benoemd als ‘de binnenkant’. De binnenkant bevat naast gevoelens ook 
bedoelingen, gewaarwordingen, belevingen, visies op professionaliteit, taakopdrachten 
en gedachten. Hetgeen men ervaart tijdens het leven, samen met visies, gevoelens, 
waarden en normen, worden opgeslagen op de eigen ‘harde schijf’. Dit wordt 
beschouwd als het referentiekader waaruit we betekenissen toekennen aan de ander. 
Uit dit referentiekader kunnen woorden een heel andere betekenis krijgen, afhankelijk 
van de interpretatie. 
 
De binnenkant is verantwoordelijk voor de sturing in het gesprek. Zo formuleert men 
hypotheses, stelt men oplossingen voor, vraagt men bijkomende informatie, enzovoort. 
De binnenkant is ook verantwoordelijk voor overhaaste conclusies, te snelle advisering 
en/of niet begrepen advisering door vakjargon, conflicten, enzovoort. 
 
In tegenstelling tot de binnenkant, is de buitenkant wel zichtbaar. Onder de buitenkant 
wordt zowel het verbale als het non-verbale verstaan, hetgeen we doen en niet doen. 
Het observeren en registreren van de buitenkant is moeilijk. Dit omdat het immers 
gevoelens, herinneringen, verwachtingen, enzovoort oproept. Hierbij is het belangrijk 
dat tijdens observatiesituaties, tijdelijk afstand genomen wordt van wat men denkt, 
voelt, verwacht of meent te weten. Het blijft belangrijk om nauwkeurig te registreren en 
observeren, om goed te kunnen communiceren met ouders. 
 
Vaak wordt de buitenkant geïnterpreteerd als de spiegel van de binnenkant. Hierbij 
dient er echter rekening mee gehouden te worden dat het signaal van de buitenkant 
slechts één aspect is. Echter is de interpretatie die men toedient een kwestie van ieders 
binnenkant. 
 
De ander noemt men ‘de overkant’. De manier van handelen, het doen en laten van de 
ander, bepaald ieders binnen- en buitenkant. Het non-verbale kanaal neemt, volgens 
veel beweringen, 70% van het communicatieproces in. Hiertegenover wordt slechts 
30% ingenomen door het verbale. Via non-verbale signalen kan verbale communicatie 
ondersteunt en versterkt worden, alsook tegengesproken of ontkracht. Hierbij kan het 
tevens bijkomende betekenissen meegeven. 
 
Samengevat kan men zeggen dat communicatie tussen mensen een circulair 
beïnvloedingsproces is, waarbij zowel de zender als de ontvanger elkaar beïnvloeden. 
Iedereen hanteert zijn eigen referentiekader om verbale en non-verbale informatie te 
filteren, te selecteren en in te kleuren op basis van eigen waarden en normen, 
ervaringen, gevoelens, enzovoort (Prenen & Wysmans, 2004, pp. 9-17).  
 
Wanneer men dit vertaalt naar de communicatie met ouders moet men dus steeds 
rekening houden met hun gevoelens. Ouders die hevig reageren hebben een andere 
invloed op het gesprek ten opzichte van rustigere ouders. Door te kijken naar het non-
verbale gedrag van de ouder kan een leerkracht beïnvloed worden, maar dit kan ook 
andersom.  
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1.1.3 Men kan niet niet communiceren 

Men kan niet niet communiceren in de buurt van anderen. Men zal elkaar steeds 
beïnvloeden (wederzijdse beïnvloeding), waardoor het van belang is dat ieder naar zijn 
eigen aandeel in de communicatie kijkt. Dit is het eerste axioma van Watzlawick 
(Schepens, 2010-2011). 
 
Bijvoorbeeld wanneer een leerkracht de ouders enkel voor een formele afspraak wilt 
contacteren, kunnen de ouders de interpretatie maken dat de leerkracht geen interesse 
heeft in de bredere context. Hoe meer men gebruik maakt van digitale kanalen, hoe 
meer wegen men heeft om feedback te geven. Echter is feedback een erg gevoelig 
proces, omdat men het zelfbeeld en ego raakt. Daarom kan een probleem beter face-to-
face besproken worden, omdat non-verbale signalen en emoties heel moeilijk te zien 
zijn via elektronische communicatiemiddelen. Doordat men gebruik kan maken van 
smiley’s of drukletters, kunnen deze problemen echter deels van de baan geruimd 
worden (Levy, et al., 1995).  
 

1.1.4 De effecten op informatieverwerking 

De hoeveelheid aangeboden informatie kan invloed hebben op de hoeveelheid 
aandacht en de manier van informatieverwerking. De overgebrachte boodschap wordt 
door het brein gefilterd. Hierdoor kan het zijn dat men boodschappen heel anders leest 
en begrijpt dan de zender bedoelde en dat kan op zijn beurt weer zorgen voor 
onbedoelde en onverwachte effecten. Ons brein filtert informatie en hoe meer informatie 
op ons afkomt, hoe meer ons brein deze informatie gaat filteren. Dit kan zorgen voor 
een onvolledig beeld. De filters die gebruikt worden door de ontvanger om de informatie 
te verwerken zijn: vervormen, interpunctie, weglaten of generaliseren. 
 
Vervormen wil zeggen dat men leest wat men denkt dat er staat. Op basis van 
voorinformatie die men al had (overtuigingen en attitude) gaat men denken wat er staat, 
maar dit is niet steeds de werkelijkheid. Men gaat de verkregen informatie dus 
vervormen, zodat deze klopt met de eigen werkelijkheid. Dit komt gedeeltelijk overeen 
met wat Watzlawick ‘interpunctie’ noemt. Het leidt beiden tot een ‘eigen werkelijkheid’, 
die verschilt van deze van de gesprekspartner, wat nooit als leugen mag worden 
gezien. Echter is er wel een verschil tussen beiden: bij vervormen is de ‘oorzaak’ 
anders geïnterpreteerde voorinformatie, bij interpunctie gaat het over de waarneming. 
Generaliseren wil zeggen dat men op basis van één of enkele waarnemingen een 
conclusie gaat trekken (Callewaert, et al., 2009-2010, pp. 88-94). 
 
Al deze vormen van filters kunnen ook in de communicatie met ouders aanwezig zijn. 
Het is belangrijk dat men zich bewust is van deze fouten in de communicatie, zodat 
deze eventueel vermeden of beter begrepen kunnen worden.  
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1.1.5 Mogelijke fouten bij het geven van feedback 

Wanneer men elkaar niet ziet, kan dat nadelig zijn voor het geven van feedback. Dit 
doordat men een slecht zicht heeft op het relationele aspect, wat 75% van de 
boodschap bedraagt. Hier tegenoverstaand bekleedt het inhoudelijke aspect 25%. 
Daardoor kan de inhoud van een boodschap anders begrepen worden dan deze 
oorspronkelijk bedoeld was (Schepens, 2010-2011). Hier hebben we het dan over het 
inhoudelijk- en betrekkingsniveau. Wanneer men het heeft over het inhoudelijk niveau, 
gaat het over WAT er gezegd wordt. Onder andere de informatie die gegeven wordt, de 
inhoud van wat er gezegd wordt, enzovoort. Wanneer men gaat kijken naar het 
betrekkingsniveau, dan gaat het over HOE iets gezegd wordt. Op dit niveau gaat men 
aangeven hoe de inhoud opgevat moet worden ten opzichte van de ander. Hier gaat 
men indirect aangeven hoe men zichzelf ziet in de relatie tot de ander. Dit kan men 
aangeven door de intonatie, non-verbale uiting en de context waarin het gesprek zich 
bevindt. Wanneer men dan gaat kijken naar de intermenselijke communicatie, kan men 
zien dat het betrekkingsniveau minstens zo belangrijk is als het inhoudelijk niveau. 
Wanneer er zich problemen en/of conflicten voordoen, zullen deze zich in het algemeen 
vaker bevinden op het betrekkingsniveau (www.mens-en-samenleving.infonu.nl).  
 
De inhoud wordt bepaald door de soort relatie die leerkrachten en ouders met elkaar 
hebben. Zo zal een leerkracht met veel humor een ander soort communicatie brengen 
dan een ernstige collega. Neutrale boodschappen tussen mensen worden hierdoor 
uitgesloten. Dit doordat gesprekken niet alleen maar gaan over negatieve dingen, 
omdat men voortdurend bezig is in relatie met elkaar. Zo is de relatieboodschap een 
soort van metacommunicatie over de communicatie (Prenen & Wysmans, 2004, p. 21). 
 
Ouders zullen soms teleurgesteld zijn over prestaties of het gedrag van kinderen en 
hierbij kritiek geven op de school of de leerkracht. Vaak is dit een moeilijk moment voor 
de leerkracht en gaat hij de kritieken weerleggen. Hierbij komt het vaak voor dat 
leerkrachten gaan discussiëren over de inhoud van de kritiek, waardoor men meer 
aandacht geeft aan de inhoud in plaats van aan het relatieniveau. Vaak eindigen deze 
discussies ook in een impasse, waarbij beide gesprekspartners blijven vasthouden aan 
eigen argumenten. Een goed alternatief om met deze kritiek om te gaan, is de kritiek 
ontvangen, benoemen en tijdelijk parkeren. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld: “Help 
mij er aan denken dat we er straks nog even over verder spreken, maar nu gaan we 
verder met…”. Voor een leerkracht is het uitermate belangrijk zich af te vragen 
waarmee de kritiek te maken heeft. Verwijst deze naar de veiligheid tussen de 
gesprekspartners, heeft het te maken met het vertrouwen in de leerkracht en zijn 
persoonlijkheid, twijfel over de deskundigheid, enzovoort (Prenen & Wysmans, 2004, p. 
22).  
 
De beperkingen ten aanzien van het geven van online feedback komt men alleen tegen 
bij geschreven communicatie. Deze vindt men voornamelijk terug bij het verzenden van 
e-mails, het chatten en het posten van kleine berichtjes op sociale netwerksites, 
bijvoorbeeld de zogenaamde ‘tweets’ op Twitter. Er bestaan reeds voldoende 
alternatieven om verbaal te communiceren via digitale communicatiemiddelen, zodat 
deze beperkingen van de baan geruimd worden. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik 
van Skype en het voeren van een gesprek met een webcam, hier gelden deze 
beperkingen in mindere mate of zelfs niet. Het non-verbale gedrag van de 
gesprekspartner kan steeds gezien worden, waardoor dit de interpretatie van de 
boodschap verbeterd. Bij het gebruik van Skype is de intonatie steeds hoorbaar, 
waardoor het totaalbeeld duidelijker wordt. Het biedt als voordeel dat men via deze 
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manier van communiceren zo goed als hetzelfde effect van face-to-face contact 
bekomt, bovendien kan men dit gesprek op een voor zichzelf geschikt moment voeren, 
zonder verplaatsing (Baldo et al., 2010-2011, p. 11). Ook bij de geïnterviewde ouders 
kwam naar voren dat zij het als positief ervaren wanneer de intonatie duidelijk hoorbaar 
is en men elkaar kan zien. 
 

1.1.6 Functies van communicatie 

Communicatie kan verschillende functies hebben. Deze zijn informatie verstrekken, 
controleren, motiveren of emoties uitdrukken. Tevens kan één boodschap meerdere 
functies als doel hebben (Ansel, et.al., 2009). 
Communiceren via traditionele methodes, zoals face-to-face ontmoetingen, worden 
effectiever bevonden. Echter dient er rekening mee gehouden te worden dat deze 
methodes meer tijd in beslag nemen. Zowel werkende ouders als leerkrachten hebben 
reeds een gebrek aan tijd.  
 
Het gebruik van massacommunicatie, zoals nieuwsbrieven en brieven, wordt regelmatig 
gebruikt door leerkrachten voor hun leerlingen, maar niet gebruikt om de ouders te 
betrekken. Hier dient dan ook een mentaliteitsverandering plaats te vinden vanuit de 
leerkrachten. Leerkrachten dienen, naast het contact met leerlingen, ook doeltreffender 
te worden in de interpersoonlijke communicatie met de ouders. Hiermee wordt dan ook 
bedoeld dat leerkrachten massacommunicatie gaan inzetten om ouders meer te 
betrekken (Gielen, 2010).  
 

1.2 Behoefte aan sociaal menselijk contact 

Maslow creëerde een behoeftedriehoek, waarin hij de ‘fundamentele’ behoeften op een 
hiërarchische wijze weergeeft. Met fundamenteel wordt bedoeld dat deze behoeften 
vervuld moeten worden om over te kunnen gaan naar de volgende behoefte. De 
behoefte aan de basis van de driehoek is de belangrijkste, zo is er een hiërarchische 
opbouw. Zolang de behoeften onderaan de driehoek niet vervuld zijn, hebben de 
andere behoeften weinig tot geen invloed op ons gedrag of worden deze niet 
ontwikkeld. 
 

 
(Wikipedia, 2011). 
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Op de derde plaats staat de behoefte aan ‘sociaal contact’, het gevoel ergens bij te 
horen, geliefd te zijn, enzovoort. Wanneer deze behoefte niet bevredigd wordt, kan men 
niet overgaan naar de volgende behoefte, namelijk ‘waardering en erkenning’. Volgens 
Maslow spelen de sociale aspecten een belangrijke rol in ons leven en vormen ze een 
belangrijke bron van motivatie (Zimbardo, 2007, p. 357).  
 
Hieruit kunnen wij afleiden dat ouders behoefte hebben aan sociaal contact, ook met de 
leerkrachten van hun kinderen. Gebeurt dit niet en voelen ze zich niet gewenst of 
gehoord, zal er bij de ouder ook nooit een gevoel van waardering en/of erkenning 
ontstaan in de relatie met de leerkrachten en de school. Communicatie tussen ouders 
en leerkrachten is dus beter voor het algemeen ‘goede’ gevoel van de ouder, maar 
heeft ook zeker een positieve invloed op de relatie tussen de beide partijen. Dit 
vermoeden werd bevestigd in de interviews met ouders.  

1.3 Verschillende opvoedingsstijlen 

Voor een goede communicatie tussen ouder en school is het goed rekening te houden 
met de verschillende opvoedingsstijlen, die ouders (on)bewust hanteren. 
In de opvoeding van kinderen vindt men steeds twee grondpatronen terug: ‘warmte’ en 
‘dominantie’, welke als tegenhangers: ‘koelheid’ respectievelijk ‘toegeeflijkheid’ hebben. 
 
Warmte kenmerkt zich in opvoeding als liefde. Men spreekt van een warme opvoeding 
als ouders gevoelsmatig dicht bij de kinderen staan. Er is een grote aanwezigheid van 
geborgenheid en veiligheid. De betrokkenheid op de kinderen is hoog en er wordt 
positief gereageerd. In deze opvoeding is het kenmerkend dat het kind centraal staat. 
Kinderen krijgen een basisgevoel van veiligheid, waardoor ze zich geaccepteerd 
voelen. Dit verhoogt vaak het zelfvertrouwen van de kinderen. 
 
Bij het tegenovergestelde, de koele opvoeding, zijn ouders weinig betrokken op de 
kinderen. Ouders staan onverschillig ten opzichte van de kinderen en er ontbreekt enige 
intimiteit. In extreme gevallen spreekt men van een zeer koude opvoeding, hierbij gaan 
ouders nog verder dan onverschilligheid. Men spreekt hier van afwijzing, vijandigheid, 
pesterijen, mishandeling, enzovoort. 
 
Het andere grondpatroon in de opvoeding is dominantie. Een dominante opvoeding 
wordt sterk bepaald door een overheersende ouder. Ouders durven het kind niet los te 
laten of koesteren angst dat het kind het verkeerde pad inslaat. Kinderen krijgen geen 
ruimte om op ontdekking te gaan en een eigen weg te vinden. Zij worden kort gehouden 
door de veeleisende ouders. Vaak hebben kinderen het moeilijk met het 
losmakingsproces van hun ouders. Bij dit grondpatroon gelden zeer veel regels en 
wanneer deze niet worden nageleefd, krijgt het kind een sanctie. Ook wanneer het kind 
niet aan de (meestal te hoge) eisen voldoet, volgen sancties. Regels worden hier vaak 
niet aangepast aan de context en leeftijd. 
 
Tegenover een dominante opvoeding staat een toegeeflijke opvoeding. In een 
toegeeflijke opvoeding stellen ouders zich vrijblijvend op. Bovendien stellen ze geen 
eisen en laten ze de kinderen min of meer aan hun lot over. Regels worden amper tot 
niet toegepast. Ouders hebben weinig toezicht op hun kinderen. 
 
Het is belangrijk te vermelden dat de meeste opvoedingssituaties zich bevinden tussen 
de uiterste polen. Wanneer men de opvoedingspatronen (warmte - koelheid en 
dominantie – toegeeflijkheid) combineert, bekomt men vier opvoedingsstijlen. 
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De eerste opvoedingsstijl is de tolerante (permissieve) opvoedingsstijl. Dit is de 
combinatie van een warme en toegeeflijke opvoeding. In deze opvoedingstijl geven 
ouders de kinderen veel warmte en ruimte. Kinderen worden gestimuleerd tot 
zelfstandigheid, doordat ze mee beslissingen mogen nemen en losgelaten worden. 
Hierbij wordt de eigen verantwoordelijkheid vergroot, waardoor de autonomie groeit. Er 
is ruimte en vertrouwen om zich te ontwikkelen. Bij deze opvoedingsstijl is het risico op 
verwenning echter groot. 
 
Een volgende opvoedingsstijl is de intolerante (autoritaire) opvoedingsstijl. Deze stijl 
bestaat uit de combinatie tussen een koele en dominante opvoeding. Zoals de naam al 
doet vermoeden, is dit een strenge, harde, afstandelijke opvoeding. Ruimte en warmte 
voor de kinderen ontbreekt. In deze stijl staan discipline, straf en gehoorzaamheid 
centraal. Men houdt geen rekening met de eigenheid van het kind en er is een gebrek 
aan onderlinge emotionele betrokkenheid. Kinderen ontwikkelen in plaats van een eigen 
geweten, een plaatsvervangend geweten gebaseerd op angst voor sancties (Goedhuys, 
2007, pp. 31-35). Bij deze opvoedingsstijl spreekt men van een complementair 
interactiepatroon. Hierbij staat de ene persoon (de ouder) boven de andere (het kind), 
waarbij de andere persoon deze positie aanvaard (Weerman, 2006, pp. 184-185).  
 
Vervolgens kent men de betrokken (autoritatieve) opvoedingsstijl. Warmte en 
dominantie liggen hier aan de basis. Het is kenmerkend dat ouders veel liefde en 
affectie geven aan de kinderen, maar tevens gericht zijn op controle. Kinderen worden 
niet voldoende los gelaten en ouders neigen tot het geven van teveel liefde. Deze liefde 
kan verstikkend zijn, waardoor het kind weinig ruimte krijgt om zelf te ontwikkelen. 
 
Hiernaast benoemt men ook de onverschillige (afwezige of verwaarlozende) 
opvoedingsstijl. Men spreekt hier van een koele en toegeeflijke opvoeding. Ouders 
voeden de kinderen op vanuit enige afstand. Hierbij worden weinig grenzen gesteld en 
is de controle minimaal. De opvoeding gaat zijn beloop vanuit een gebrek aan 
belangstelling voor de kinderen. Deze opvoedingstijl verhoogt de kans op een negatief 
zelfbeeld, weinig vertrouwen, agressief gedrag en ongehoorzaamheid van het kind. Het 
verwantschap met de ‘laissez – faire’ opvoedingsstijl is sterk (Goedhuys, 2007, pp. 31-
35). Bij de ‘laissez-faire’-stijl is het motto tevens “kinderen voeden zichzelf op”. Men 
gaat er vanuit dat alles aanwezig is in het kind en dit slechts tot uiting moet komen. 
Ouders sturen niet, geven geen normen en waarden mee en stellen geen regels en 
grenzen op. Er wordt slechts gereageerd indien het kind zelf iets vraagt of voorstelt 
(Aben, 2006, pp. 86-87). 
 

 Dominantie Toegeeflijkheid 

Warmte Betrokken 
(Autoritatief) 

Tolerant  
(Permissief) 

Koelheid Intolerant 
(Autoritair) 

Onverschillig 
(Afwezig, 
verwaarlozing)  
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Naast deze stijlen onderscheidt men ook nog de democratische opvoedingsstijl. Deze 
stijl wordt gekenmerkt door drie elementen: hoge mate van responsiviteit via warmte en 
beschikbaarheid, autoritatieve controle en een klein deel autoritaire controle. Met 
autoritaire controle bedoelt men het straffen, strikte regels stellen en beroep doen op 
ouderlijk gezag. Een autoritatieve controle gaat uit van uitleg geven aan het kind, 
sturend optreden en beroep doen op verantwoordelijkheid van het kind (Goedhuys, 
2007, pp. 31-35). Bij de democratische opvoedingsstijl wordt veel waarde gehecht aan 
het recht op vrije meningsuiting, vrijheid en gelijkheid van positie. Hierbij krijgen 
kinderen inspraak in hun eigen opvoeding. Er wordt geluisterd naar het kind en 
meningen kunnen uitgewisseld worden (Aben, 2006, pp. 86-87). Bij deze 
opvoedingsstijl is er sprake van een symmetrisch interactiepatroon. Hierbij nemen 
ouder en kind gelijkwaardige posities in (Weerman, 2006, p. 185).  
 
Cognitieve en motivationele competenties versterken een gezonde socio-emotionele 
ontwikkeling. Deze vindt men voornamelijk terug in een attente, warme, stimulerende, 
responsieve en non-restrictieve opvoedingsstijl. Een hoge graad van zorg en controle 
bij kinderen zorgt voor een stevige competentie (Belsky, 1984, p. 3). 
 
In het algemeen kan gezegd worden dat bij jongere kinderen meer sprake is van leiden 
en bij oudere kinderen van begeleiden (Goedhuys, 2007, pp. 31-35). Het is het meest 
effectieve, maar wordt niet altijd gedaan. Wanneer men kijkt naar de ouders die 
moeilijkheden hebben bij het los laten, blijven deze ouders ook leiden naarmate de 
kinderen groter worden en zelfs nog als ze reeds volwassen zijn. Afwisseling van 
complementaire en symmetrische interacties vormen de basis van een goede relatie 
(Weerman, 2006, p. 185).  
 
Hieruit kunnen wij ook voorzichtig concluderen dat ouders die erg betrokken zijn op het 
kind, ook interesse tonen in de school en wat het kind op school leert. Vaak staan deze 
mensen meer open voor ouderavonden omdat het hen oprecht interesseert en ze willen 
weten hoe het met het kind gaat. Betrokken ouders zullen ook meer openstaan voor 
digitale communicatiemiddelen. Via de digitale weg kunnen kleine onderwerpen 
besproken worden, zodat deze ouders ook meer betrokken blijven bij de kinderen. 
Ouders die een minder betrokken opvoedingsstijl hanteren, zullen minder open staan 
voor het gebruik van online communicatiemiddelen, dit omwille van de verminderde 
betrokkenheid op het kind. Het gebruik van digitale media heeft voor deze ouders geen 
meerwaarde. Deze ouders leggen de verantwoordelijkheid vooral bij het kind. 
Voornamelijk de onverschillige ouders zullen tot deze categorie behoren. 
 
Elke ouder zal een andere aanpak in communicatie nodig hebben. Zo zullen 
beschermende ouders negatieve feedback van leerkrachten snel als een aanval zien. 
Hierbij zullen zij zichzelf en het kind willen verdedigen. Deze ouders dienen dan ook 
rustiger benaderd te worden. Voor deze ouders is het ook belangrijk dat er veel 
informatie gegeven wordt door de leerkrachten, omdat ze zeer betrokken zijn op de 
kinderen. Een aantal van deze ouders hemelt de kinderen op en door een effectieve 
communicatie krijgen deze ouders een beeld van de realiteit. Bij intolerante ouders zal 
men echter meer moeten benadrukken welke positieve zaken het kind doet op school. 
Doordat deze ouders vooral gericht zijn op het negatieve van het kind, dienen de goede 
elementen extra in de verf gezet te worden. Deze kinderen dienen dan ook positief 
benaderd te worden door de leerkrachten, zodat zij weten dat hij/zij potentieel bezitten. 
Voor deze ouders is het ook van groot belang om hen voldoende steun te bieden.  
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1.4 Correct taalgebruik 

In het professioneel werken worden er eisen aan communicatie gesteld. Er wordt 
verwacht dat men op een correcte manier communiceert.  
 
Doordat allerlei culturen invloed hebben op het Nederlands, is het tegenwoordig niet 
meer zo gemakkelijk om correct Nederlands te gebruiken. Tevens zijn er diverse 
jongerenculturen met een eigen taalgebruik en zoals in het onderdeel chatten duidelijk 
wordt beschreven, wordt ook chattaal langzamerhand een eigen ‘taaltje’, dat steeds 
meer algemeen gebruikt wordt. Hier tegenover heeft het onderwijs haar eigen 
taalgebruik en zijn er diverse minderheidsgroeperingen die ook ieder hun eigen taal 
hebben. Hierdoor is de lijn tussen wat wel en niet correct is in het taalgebruik behoorlijk 
aan het veranderen.  
 
Men denkt bij het begrip ‘correcte mondelinge communicatie’ snel aan ‘netjes praten’. 
Maar er is meer, in het onderwijs is communicatie bij uitstek interactie. Interactie in de 
communicatie bestaat uit actie en reactie, waarbij men dus reactie op elkaar geeft. 
Voor een correcte mondelinge communicatie is het dan ook belangrijk dat:  
- de taal goed verstaanbaar is; 
- de taal begrijpbaar is; 
- beleefde formuleringen gebruikt worden; 
- grofheden in de taal achterwege gelaten worden; 
- foutloos Nederlands gesproken wordt. 
 
Mondelinge communicatie begint met het verstaan van de overkant. Hiervoor dient de 
taal die de ander spreekt, beheerst te worden. Wanneer men steeds moet vragen wat 
iemand bedoelt of zegt, wordt een goede communicatie belemmerd. Voor ouders is het 
vervelend wanneer ze hun verhaal willen vertellen aan iemand die moeilijkheden heeft 
met hen te verstaan. Voor de leerkracht is het vervelend, doordat hij niet goed en 
efficiënt hulp kan bieden of informatie kan geven.  
 
Er wordt goed aan gedaan om de taal die op de school gesproken wordt, eerst eigen te 
maken. Dit vooral als men vanuit een andere origine een andere taal spreekt.  
 
In een beroep waar men met mensen werkt, is het belangrijk dat men verstaat wat de 
ouders vertellen. Dat woorden en zinnen slecht verstaan worden, ligt niet altijd aan een 
andere land- of streektaal. Vakjargon kan ook meebepalend zijn. Zo kunnen woorden 
en uitdrukkingen die in een bepaald beroep heel gebruikelijk zijn, nog onbekend in de 
oren klinken voor de ander.  
 
Om iemand te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk iemand goed te verstaan. Hier 
tegenover betekent ‘verstaan’ niet altijd dat men iemand ook begrijpt. Het is hierbij de 
bedoeling dat wat men leest of beluistert, men ook op een goede manier interpreteert 
en er geen verkeerde conclusies uittrekt. Een voorbeeld van correct taalgebruik bij 
ouders is het niet gebruiken van vakjargon zoals ‘symbiose’ (Hilhorst, 2002, pp.183-
187).  
 
Dus wanneer men een digitaal medium gebruikt moet men ook in deze taal leren 
spreken, verstaan, luisteren, enzovoort. Bijvoorbeeld bij chatten is het ‘hulpverlenend 
chatten’ noodzakelijk. Men moet zich aanpassen aan het medium dat gebruikt wordt en 
aan de persoon waarmee men communiceert. 



 

22 

1.5 Een goede dialoog tussen de partners in opvoeden en onderwijzen 

Scholen en hulpverleningsinstanties hebben de opdracht ouders te informeren. 
Informeren is onder andere een vorm van communicatie die uitermate belangrijk is in de 
communicatie tussen ouders en de school. Belangrijk hierbij is dat er voornamelijk 
gebruik wordt gemaakt van open communicatie.  
 
Door middel van communicatie krijgt de school veel informatie over het kind, maar ook 
andersom krijgen de ouders veel informatie over hetgeen er op school gebeurt. Dit heeft 
een positief effect op de samenwerking tussen beide partijen. Men staat met elkaar in 
verbinding en wordt zo gezien als ‘partners in opvoeden en onderwijzen’, waarin men 
beide een eigen verantwoordelijkheid heeft.  
 
De rol die ouders willen innemen, verschilt en heeft te maken met een aantal factoren. 
Het is niet meer dan begrijpelijk dat de ene ouder meer inbreng heeft dan de andere 
ouder, maar ook factoren met betrekking tot het kind spelen een rol. Wanneer een kind 
jonger is, hechten ouders meer waarde aan contact dan wanneer het kind ouder is. 
Tevens heeft het te maken met het vertrouwen en de duur dat een ouder in verbinding 
staat met de school (Aben, 2002, p.357; Openbare basisschool Dolfijn, 2009, p. 8; 
www.ukkies.be).  
 
Dit blijkt ook uit de resultaten van de enquête en de bevindingen uit de interviews. In de 
enquête hebben we kunnen concluderen dat hoe jonger het kind is, hoe meer belang er 
gehecht wordt aan communicatie. Vooral face-to-face contact vinden ouders belangrijk. 
Bij oudere kinderen, bijvoorbeeld secundair onderwijs, hogeschool of universiteit, zien 
we dat de betrokkenheid van de ouders vermindert. Face-to-face contact wordt hier nog 
het meest verkozen, maar ook e-mail en digitale leeromgevingen lijken aantrekkelijk.  
In de interviews wordt er door veel ouders aangegeven dat men graag op de hoogte is 
van het kind en wat het op school doet. Op deze manier ontstaat er een band en 
samenwerking tussen ouders en leerkrachten. Dit wordt door veel ouders als erg 
positief ervaren. Dat vertrouwen in een school en leerkrachten is nodig omdat er 
persoonlijke zaken worden besproken over het kind.  

1.5.1 Waarom is een goede dialoog/samenwerking belangrijk? 

Een goede samenwerking met ouders is niet alleen belangrijk, het is onmisbaar 
wanneer men kinderen goed wilt begeleiden. Verder hebben ouders het recht op 
informatie over hun kind. Kinderen brengen zowel thuis als op school behoorlijk wat tijd 
door, beide milieus hebben dan ook een bepaalde kennis van elk individueel kind. Op 
beide ‘terreinen’ wordt het kind opgevoed, maar thuis vindt dit over het algemeen meer 
plaats dan op school. De opvoeding van het kind wordt dan ook gedeeld, met als eerste 
verantwoordelijke de ouders. Afstemming hierbij is heel belangrijk.  
 
Deze afstemming kan echter enkel verwezenlijkt worden wanneer beide partijen op een 
juiste manier met elkaar communiceren. Dit zorgt voor een beter inzicht in wát er wordt 
gecommuniceerd, het behouden van een open relatie en een groter respect voor elkaar. 
Dit alles leidt dan weer tot meer inzicht in de verschillende rollen die de school en de 
ouders vervullen (Openbare basisschool Dolfijn, 2009, p. 8).  
 
De school vertegenwoordigt het educatieve gedeelte en vertelt de ouders dan ook hoe 
het met het kind gaat op school. De ouders daarentegen willen ook een aantal dingen 
over het kind vertellen buiten het educatieve, waarbij de waarde hiervan absoluut niet 
vergeten mag worden. Daarom wordt het werk van een leerkracht tegenwoordig ook 

http://www.ukkies.be/
http://www.ukkies.be/
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niet meer enkel en alleen gezien als het aanleren van het educatieve, maar is dit tevens 
behoedzaam en bevorderlijk voor het sociaal-emotionele. Zoals onder andere de 
Spaanse en Franse studenten zeiden tijdens de internationale studie in Zaragoza, heeft 
een leerkracht tegenwoordig twee taken: het educatieve en het sociaal-emotionele. 
Prenen en Wysmans (2004, p. 31) zeggen dat gesprekken over hoe het kind het doet 
op school, meer invloed hebben op het gezinsfunctioneren dan leerkrachten 
vermoeden. Gezinnen bekommeren zich hier immers over. Tijdens oudergesprekken 
wisselen leerkracht en ouder van gedachten en worden er verwachtingen gesteld. 
Hierbij nemen ouders ook hoop, onzekerheden, trots of ontgoochelingen mee. 
Gesprekken over een rapport gaan over meer dan punten. Een leerkracht dient zich 
voor ogen te houden dat men zich waagt op één van de belangrijkste domeinen van het 
gezinsfunctioneren door te spreken over het kind. Dit domein is het grootbrengen van 
de kinderen.  
 
Kinderen brengen heel wat tijd thuis door. Thuis kunnen er zich heel wat 
gebeurtenissen voordoen: een groot feest dat indruk op een kind maakt waardoor hij 
extra opgetogen is, de hond die overleden is waardoor het kind droevig is, enzovoort. 
Het is dan ook normaal dat deze gebeurtenissen buiten school een directe invloed 
kunnen hebben op het gedrag van het kind op school, maar zeker ook omgekeerd. 
Wanneer een kind op school bijvoorbeeld een slecht punt heeft voor een toets waarvoor 
hij heel hard gestudeerd heeft, kan een kind thuis humeurig zijn (Eijkeren, 2002, p. 
344).  
 
Een ouder komt nooit als individu. De gegeven informatie van de leerkracht wordt 
onmiddellijk verteld aan het gezin, met hun unieke wijze van samenleven. Hierbij kan 
gezegd worden dat spreken met ouders gelijk is aan spreken met het gezin. De loyale 
band van een gezin kan men niet zomaar aan de kant schuiven (Prenen & Wysmans, 
2004, p.31). School en thuis, het onderwijs en de thuissituatie, staan meer in verbinding 
met elkaar dan wordt gedacht. Niet alleen wat betreft de personen, maar ook de 
gevoelens en hoe de verschillende invalshoeken ten opzichte van elkaar staan. 
Wanneer ouders dan ook een positieve verbinding hebben met de school van de 
kinderen, blijkt het dat kinderen vaker met des te meer plezier naar school gaan 
(Openbare basisschool Dolfijn, 2009, p. 8). 
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1.5.2 Wat is er nodig voor een goede dialoog/samenwerking? 

Aandachtspunten: 
- communicatie moet ervoor zorgen dat alle partijen elkaar begrijpen; 
- de diverse partijen moeten naar elkaar luisteren; 
- er moet met elkaar samengewerkt kunnen worden; 
- het is belangrijk dat er een ‘wij-gevoel’ ontstaat; 
- de communicatie dient te verlopen in begrijpelijke taal; 
- er moet een ‘brug’ ontstaan tussen thuis en de school (Aben, 2002, pp. 356-358); 
- men moet bedacht zijn op het meespelen van de emotionele gevoelens in de 

communicatie; 
- communicatie wordt medebepaald door de rol die de ouders op zich nemen en die 

de school hen wilt geven; 
- in de beginperiode van de samenwerking dienen wederzijdse gevoelens en 

verwachtingen, tussen de ouders en de school, op elkaar afgestemd te worden; 
- bij het wennen aan een nieuwe omgeving/school/klas dient aan de ouders goed 

uitgelegd te worden wat ze van de school kunnen verwachten; 
- versterk de band tussen ouder en schoolpersoneel op geschikte momenten 

(bijvoorbeeld brengen en halen van kinderen); 
- in het contact met elkaar is het belangrijk om correct en vriendelijk te blijven; 
- blijf rustig bij kritiek en behandel het verhaal/probleem serieus. Ook is het 

belangrijk te weten dat er iets met het verhaal/probleem gedaan wordt; 
- oordeel absoluut niet over de andere partij, dit kan de communicatie bemoeilijken. 

Het is daarbij belangrijk om de ik-boodschap te gebruiken en de ander steeds met 
respect te behandelen; 

- geef duidelijke grenzen aan naar de andere partij, maar probeer daarbij niet de 
indruk te wekken dat het contact wordt afgehouden (Openbare basisschool Dolfijn, 
2009, p. 8). 

 
Voorwaarden: 
- er moeten voldoende communicatiemomenten voorzien worden tussen ouders en 

de school van de kinderen; 
- het is belangrijk om van elkaars verwachtingen op de hoogte te zijn; 
- de medewerkers van de school moeten over genoeg kennis en vaardigheden 

beschikken om hun functies juist te kunnen beoefenen. Hiermee wordt onder 
andere bedoeld: kennis over communicatie in het algemeen, de cultuurverschillen, 
de verschillende typen van oudergesprekken die gevoerd kunnen worden, 
enzovoort (Aben, 2002, pp. 357-358); 

- accepteer elkaars inbreng zoals die is en probeer deze te begrijpen; 
- samenwerking draait om geven en nemen, ga dus niet met alles akkoord; 
- behoud open communicatie; 
- blijf niet rond lopen met onuitgesproken zaken; 
- blijf altijd oprecht en eerlijk ten opzichte van elkaar (Openbare basisschool Dolfijn, 

2009, p. 8).  
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1.6 Het doel van communicatie tussen ouders en school 

1.6.1 Ouders zoeken bevestiging 

Veel ouders gaan wel eens tegen de mening van hun omgeving in, wanneer het gaat 
om de opvoeding van de kinderen. Sommige ouders zijn onzeker en zitten met een 
aantal vragen: ‘Verloopt de opvoeding te streng?’, ‘Geef ik mijn kinderen wel voldoende 
zelfvertrouwen?’. Ouders vragen dan vaak bevestiging aan de school over deze 
onzekerheden.  
 

1.6.2 Ouders informatie geven 

Ouders vinden het fijn om informatie te krijgen over de ontwikkeling en het gedrag van 
de kinderen. Deze informatie kan zowel schriftelijk (door middel van een folder, artikel, 
boek, enzovoort) als mondeling gegeven worden. Bij het mondeling geven van 
informatie is het uitermate belangrijk om de behoefte van de ouders en de 
bruikbaarheid daarvan goed af te stemmen. Wanneer dit niet juist gebeurt, loopt men 
het risico dat ouders onzeker worden over de eigen aanpak. Tevens is het belangrijk 
een goede selectie te maken. De informatie moet voor ouders nieuw, relevant, 
toepasbaar en begrijpelijk zijn. De ouders moeten iets kunnen doen met de informatie 
waardoor het concreet en praktisch is. Wanneer dit alles op een juiste manier gebeurt, 
kan het ouders helpen het gedrag van de kinderen beter te begrijpen en zo de 
informatie hanteerbaarder te maken. 
 

1.6.3 Ouders adviseren 

In theorie zijn adviseren en informeren te onderscheiden, maar in de praktijk is dit niet 
zo gemakkelijk. Ouders vinden het vervelend wanneer eigen inzichten en kennis niet 
serieus genomen worden of wanneer hen iets wordt opgelegd. Daarom zijn 
adviesgesprekken veel meer een samenwerking met ouders, waarbij de partijen 
gezamenlijk tot een bepaald inzicht komen. De deskundige deelt zijn eigen kennis en 
stimuleert de ouders daarbij om na te denken en tot oplossingen te komen. Daarbij is 
het belangrijk om aan te sluiten bij de situatie van de ouders en een beroep te doen op 
het eigen inzicht, kennis, vaardigheden en motivatie. De samenwerking bij adviseren is 
heel belangrijk voor ouders, omdat het zelfvertrouwen en de competenties van de 
ouders versterkt worden (Burggraaff-Huiskes, 2007, pp. 115-127). 
 

1.6.4 Verduidelijking of ouders motiveren 

Via motiverende gesprekken kan men het gedrag van ouders veranderen.  
 
Stap 1: zoek uit wat het probleem voor het gedrag is. Ga na of de ouder niet wilt, niet 
kan, er praktische problemen zijn of dergelijke. Om iemand aan te zetten tot nieuw 
gedrag, kan men best inspelen op het (niet) willen en (niet) kunnen: 
- (niet) willen: men stopt enkel met oude gewoontes wanneer het belang van het 

nieuwe gedrag groot genoeg is; 
- (niet) kunnen: men kiest pas voor verandering in het gedrag wanneer men 

voldoende vertrouwen heeft dat men erin zal slagen.  
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Stap 2: motiveer om te veranderen. De informatie die men in ‘stap 1’ verkregen heeft, 
heeft een duidelijk beeld geschept over de situatie en wat er speelt. Dit bepaalt hoe het 
gesprek verder gaat en wat men kan doen. Stel samen de voor- en nadelen op, want dit 
brengt inzicht. Het is belangrijk om verandertaal uit te lokken, wat motieven en 
denkbeelden zijn die mensen gebruiken om hun gedrag te veranderen. Een voorbeeld 
hiervan is: ‘Hoe wil je dit bereiken?’, ‘Hoe zie je het in de toekomst?’. Laat de ouder 
vertellen. Geef de argumenten niet zelf, dit kan weerstand bieden. Dit doet men door: 
open vragen te stellen, reflectief te luisteren, ‘verandertaal’ te bevestigen en samen te 
vatten wat de ouder heeft verteld.  
 
Stap 3: onderneem actie. Is men gemotiveerd? Wil men veranderen? Gelooft men dat 
men kan veranderen? Als dit het geval is, maak dan samen een ‘veranderplan’. Dit doet 
men door: duidelijke en bereikbare doelen op te stellen, samen met de ouder naar 
verschillende opties te kijken, steunbronnen te zoeken en samen te kijken naar 
mogelijke hindernissen.  
 
Vier tips om slaagkansen te verhogen: werk op maat, wees geduldig, geef geen goede 
raad en neem een nieuwe start (Klasse, 2011, pp. 30-31).  
 

1.7 Communicatiemiddelen en communicatiemanieren 

Op diverse manieren kan tussen school en ouders gecommuniceerd worden. Hieronder 
maken we een opsomming van de gebruikte middelen/vormen en geven er kort een 
beschrijving bij. 
 

1.7.1 E-mail 

Dit middel heeft zowel positieve als negatieve punten. Enerzijds is het erg aantrekkelijk 
vanwege de laagdrempeligheid, het snel nieuwe contacten leggen en het is ideaal voor 
verlegen ouders. Daarentegen is er bij e-mail een gebrek aan menselijk contact 
(Koenen & Smits, 2000, pp. 24-28). 
 

1.7.2 Informele gesprekken op school 

Hier gaat het over de relatief korte gesprekjes zoals op het schoolplein/in de klas 
wanneer ouders hun kinderen komen halen en naar school brengen. 
 

1.7.3 Formele gesprekken op school 

Dit zijn bijvoorbeeld de ‘10 minuten gesprekken’ die een paar keer per jaar worden 
gehouden voor ouders. Daarnaast zijn er ook de gekende ouderavonden die eveneens 
een paar keer per jaar plaatsvinden. Deze worden voor alle ouders als groep of voor de 
ouder afzonderlijk gehouden. Door dit soort contact voelen ouders zich meer betrokken 
bij de school en dit is in het belang van het kind. 
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1.7.4 Formele briefwisseling 

Schriftelijk kan ook heel goed gecommuniceerd worden. Het is snel in uitvoering in de 
communicatie tussen ouders en de school. Het ‘gevaar’ hierbij is echter dat het vrij vaak 
gebeurt en ouders heel wat binnen krijgen naast het gebruikelijke, zoals briefjes voor 
het oudercontact (Eijkeren, 2002, p.344). 
 

1.7.5 Informatief schriftelijk 

Dit is vrij laagdrempelig en gemakkelijk te verspreiden zoals een artikel, folder en het 
ouderkrantje dat op regelmatige tijdstippen wordt uitgegeven (Burggraaff-Huiskes, 
2007, pp. 115-127).  
 

1.7.6 Telefonisch 

Dit is een vorm van contact die heel vaak gebeurt na bijvoorbeeld het weekend, na 
ziekte en om te horen hoe het met het kind gaat in de groep. Echter heeft het wel een 
aantal nadelen. Telefonisch contact is enkel auditief waarbij de inhoud en de stem in 
grote mate bepalen wat de waarde van de boodschap is. Daarnaast ontbreken er ook 
een aantal belangrijke bijkomstigheden zoals het begeleidende non- verbale gedrag, 
het visuele, het oogcontact en de mimiek. Dit alles is nochtans erg belangrijk omdat het 
geruststellend kan werken en zonder dit alles het gevaar voor foutieve interpretaties 
aanzienlijk groter is (Geyens, 1986, pp. 99-133; www.ukkies.be). 
 

http://www.ukkies.be/
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2 COMMUNICATIE VIA INTERNET 

In hoofdstuk twee maken wij eerst een terugkoppeling naar het eerste hoofdstuk door 
de overgang van algemene communicatie naar de e-Communicatie via internet te 
bespreken. Vervolgens bespreken we kort de evolutie van het web, waarna we 
overgaan tot de digitale kloof. Dit is relevant omdat er op dit moment nog een aantal 
mensen zich hierin bevinden. Daarna gaan wij over naar het onderdeel mediawijsheid. 
Vervolgens bespreken wij kort de gevaren van online communicatie. Nadien maken wij 
een vergelijking tussen België en Nederland over hun visie en gebruik van digitale 
communicatiemiddelen. Wij doen dit aan de hand van de resultaten uit onze enquête en 
besluiten uit onze interviews met ouders. Vervolgens gaan wij over naar een belangrijk 
deel in dit hoofdstuk, namelijk de voor- en nadelen van e-Communicatie. Dit wordt 
gevolgd door de verschillende e-Communicatiemiddelen. Hierbij geven wij diverse tips 
en adviezen in het gebruik ervan. Na de elektronische communicatiemiddelen 
vermelden wij de verschillende genomen online initiatieven. Eerst halen wij de 
initiatieven binnen België aan: enerzijds de initiatieven in het onderwijs en anderzijds 
degene in de hulpverlening. Tot slot bespreken wij de buitenlandse initiatieven. Deze 
initiatieven komen voornamelijk uit onze ervaringen die we hebben opgedaan tijdens 
onze internationale studie in Zaragoza.  
 

2.1 Van algemene communicatie naar e-Communicatie 

In hoofdstuk één werd uitgelegd dat ouders en de school met elkaar in verbinding 
staan. Ze delen gezamenlijk een grote verantwoordelijkheid, ieder op zijn eigen gebied. 
De school staat voornamelijk voor het educatieve en ouders staan meer in voor de 
opvoeding. Een goede samenwerking tussen deze twee partijen is zeker niet overbodig. 
Kinderen verblijven namelijk erg veel op beide plaatsen, waarbij een goede afstemming 
dan ook erg belangrijk is. Zoals eerder vermeld kan dit gecreëerd worden door middel 
van een goede communicatie tussen beide partijen. Hoe dit ook digitaal kan, willen wij 
in dit hoofdstuk verder uitdiepen. 
 
Communicatie heeft een aantal doelen, zoals in hoofdstuk één werd beschreven, 
namelijk: bevestiging geven, informeren en adviezen geven. Het werd dan ook reeds 
duidelijk gemaakt dat dit niet louter doelen zijn, maar dat ze ook sterk verbonden zijn 
met de rechten die ouders hebben met betrekking tot school. Ouders hebben namelijk 
het recht om informatie te verkrijgen vanuit de school. 
 
Ouders staan dus heel nauw in verbinding met de school door middel van 
communicatie waar wij in dit hoofdstuk verder op in willen gaan. Hierbij gaan wij ons 
minder toespitsen op de directe ontmoetingen tussen scholen en ouders, daarentegen 
des te meer op de e-Communicatie en alles wat daarmee samenhangt.  
 
Kort gaan wij het hebben over de pro’s en contra’s van e-Communicatie. Het heeft 
namelijk allereerst een aantal erg positieve punten. De bereikbaarheid, snelheid en het 
gemak ervan zijn de belangrijkste. Daaruit voortvloeiend komen dan ook positieve 
gevolgen die uitgebreid beschreven worden, zoals meer betrokkenheid van de ouders 
en de betere schoolresultaten van kinderen door openheid van de school.  
 
Daarentegen wordt ook het wantrouwen ten opzichte van e-Communicatie duidelijk 
verwoord, namelijk de vervanging van het persoonlijk contact met de daarbij gebruikte 
open communicatie wat in hoofdstuk één reeds als erg belangrijk werd beschreven.  
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Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de digitale kloof. De media groeit verder 
en verder en zeker kinderen en jongeren van deze generatie gaan met gemak om met 
de nieuwe mediaontwikkeling. Echter de groep waar wij het over hebben, namelijk de 
ouders, worden daarbij wel eens vergeten. De ouders van nu hebben niet van kleins af 
aan leren werken met computers en internet, om nog maar niet te spreken over Skype, 
chatten, een digitale leeromgeving, enzovoort. Deze zijn voor hen dan ook vaak 
onbekend. Voor hen is het niet altijd even gemakkelijk om mee te gaan met de 
ontwikkeling van deze tijd.  
 
Hetgeen in hoofdstuk één is beschreven zoals de informele gesprekken op school, 
ouderavonden, briefwisseling en het telefonisch contact zijn heel goed hanteerbaar voor 
ouders en uitermate belangrijk. Daarentegen worden in dit hoofdstuk de verschillende 
e-Communicatiemiddelen beschreven die tegenwoordig steeds meer gebruikt worden in 
scholen. We kunnen onderscheid maken tussen synchrone en asynchrone 
communicatie, waaronder we de verschillende middelen kunnen onderverdelen. 
Bij synchrone communicatie moeten mensen op hetzelfde ogenblik online, actief zijn. 
Terwijl asynchrone communicatie de mogelijkheid geeft iets te posten wanneer de 
andere persoon niet aanwezig is: men kan op elk ander moment het geposte bericht 
laden en lezen. Deze synchrone (chat, MSN en video/audio conferenties) en 
asynchrone communicatiemiddelen (e-mail, weblog, wiki-pagina, discussiefora en de 
digitale leeromgeving) zijn met name voor ouders die zich in deze digitale kloof 
bevinden uitermate moeilijk om mee te (leren) werken. Daarom willen wij in dit 
hoofdstuk enige tips meegeven voor het gebruik van deze digitale 
communicatiemiddelen.  

2.2 Korte evolutie van het internet 

Het internet is in een periode van bijna 20 jaar sterk geëvolueerd. Het evolueerde van 
het web 1.0 naar web 2.0. Momenteel evolueert het naar het web 3.0. 
 
Web 1.0 wordt gezien als een grote boekenkast vol informatie, die door professionals 
werd gevuld. Dit met als doel informatie aan te bieden voor de gewone gebruiker, die dit 
kan opzoeken via een webadres. De gewone gebruiker van het internet was dus de 
passieve consument van deze inhoud. Web 1.0 situeert zich tussen 1994 en 2004 
(Jacobs, 2008). 
 
Bij web 2.0 verandert het gebruik van het web. Men, dit wil zeggen de gewone 
gebruiker is hierbij geen passieve ontvanger meer: men kan van achter de computer 
mee de inhoud van het web bepalen (Van den Broeck, et. al., 2009). 
 
Bij web 2.0 ligt de nadruk op communicatie en participatie. Hierbij zien we volgende 
kenmerken: men kan samenwerken, meningen delen, websites bundelen, gebruik 
maken van sociale netwerksites, enzovoort (Jacobs, 2008). Verschillend aan web 1.0 
kan men in web 2.0 ook feedback geven. Hierbij wordt er ruimte gemaakt voor een 
eigen mening, waardoor er een verschuiving van de macht van het internet naar de 
gebruiker toe ontstaat. Dit heeft een empowerende werking. Een toegankelijk internet 
maakt van de virtuele wereld een weerspiegeling van de noden en wensen van de 
samenleving (Van den Broeck, et. al., 2009).  
 
Een andere benaming voor web 3.0 is het semantische web. Hierbij wordt het web 
gezien als de voortdurende aanwezigheid van het internet. Naast uitsluitend op een 
computer, wordt het internet ook beschikbaar op andere plaatsen. Een smartphone 
(iPhone, Blackberry, enzovoort) is hier een voorbeeld van. In de toekomst zullen ook 
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andere toestellen gebruik gaan maken van het internet, bijvoorbeeld een fotokadertje 
dat foto’s van het internet haalt om ze zo weer te geven (Bekel, 2008).  
 
De evolutie van het internet is ook te zien in de communicatie tussen school en ouders. 
Een aantal jaren geleden hadden sommige scholen een website waarop informatie 
gepost werd. Deze informatie was voor iedereen toegankelijk, maar ouders konden 
hierop geen reactie geven. Het was dus een eenrichtingsverkeer van school naar 
ouders. De laatste jaren maken meer en meer scholen gebruik van een digitale 
leeromgeving, zoals Smartschool. Hierdoor worden ouders meer betrokken bij het 
schoolse gebeuren. Ouders kunnen de resultaten van de kinderen volgen, ze kunnen 
(online) contact opnemen met de leerkrachten en de school van de kinderen, enzovoort. 
Hierdoor is er ruimte voor online interactie tussen ouders en scholen. Momenteel 
bestaan er applicaties voor leerlingen om vanaf onder andere een iPhone digitale 
leeromgevingen te raadplegen. Ouders zullen ook gebruik kunnen maken van deze 
applicaties. In Nederland zijn deze methoden al ruim in gebruik, in België zijn deze nu 
pas in ontwikkeling. 
 

2.3 Digitale kloof 

In ons project willen we ouders en leerkrachten handvaten aanbieden die hen op weg 
helpen in en met het gebruik van internet. We zijn in ons onderzoek voor een groot deel 
uitgegaan van de ideale situatie door voornamelijk online enquêtes te verspreiden. 
Mensen die geen internet hebben of niet weten hoe ze dit moeten gebruiken, werden 
hierdoor bijna niet bereikt. Omdat we ons hiervan bewust zijn, vonden we het belangrijk 
om hier verder op in te gaan en even nader te bekijken wat de digitale kloof precies 
inhoudt. Dit ook omdat er in de enquêtes en de interviews vaak naar voren kwam dat 
ouders het wel willen gebruiken, maar niet de vaardigheid of kennis hebben om dat te 
kunnen. 
 
Enerzijds kan het gebruik van e-Communicatiemiddelen met scholen nadelig zijn voor 
de ouders die zich in de digitale kloof bevinden. Anderzijds kan dit een stimulans zijn 
voor deze ouders om meer te leren over internet en het gebruik hiervan. Wel is het 
hierbij belangrijk dat de school aandacht besteedt aan deze gezinnen en voldoende 
informatie geeft, zodat mensen die deze kennis niet hebben, niet vergeten worden en 
achterblijven. 
 

2.3.1 Wat is de digitale kloof? 

De digitale kloof is het verschil tussen wel en geen gebruik kunnen maken van digitale 
media door gebrek aan kennis hierover of vaardigheid hierin. Digitale multimedia houdt 
het gebruik in van bijvoorbeeld computers, softwaretoepassingen, gsm, internet, games, 
enzovoort. Omdat onze maatschappij doordrongen is van digitale multimedia is de 
digitale kloof een kenmerkender fenomeen geworden.  
Wanneer men het heeft over de digitale kloof, dan kan men twee ‘graden’ 
onderscheiden.  
De eerste graad is de toegang tot de multimedia. Het gaat hier over het materiële bezit 
van een computer of het toegang hebben tot een computer en dergelijke apparatuur. De 
digitale kloof van de eerste graad is kleiner geworden en krijgt daardoor de laatste tijd 
minder aandacht. Maar toch is deze eerste vorm van de digitale kloof nog niet geheel 
overbrugd. Er zijn nog steeds groepen van de bevolking die hier moeite mee hebben en 
die dit niet kunnen financieren, bijvoorbeeld kansarmen. Zij komen achterop en het 
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wordt steeds moeilijker voor hen, aangezien onze maatschappij steeds meer wordt 
gedigitaliseerd.  
 
De tweede graad is de vaardigheid met de multimedia. Men moet met multimedia 
kunnen omgaan op zowel cognitief als sociaal-cultureel vlak. Daarnaast brengt het 
gebruik van multimedia en de enorme hoeveelheid aan mogelijkheden ook een 
uitdaging met zich mee. Er is vaak een overvloed aan informatie en dat maakt het 
verwarrend. Men moet dus wel op de hoogte zijn van de werking en het gebruik van 
multimedia om mee te kunnen. Hiervoor moet men beschikken over ‘knoppenkennis’ 
oftewel instrumentele vaardigheden, maar ook structurele of informatievaardigheden 
zoals het zoeken, selecteren, begrijpen, evalueren en verwerken van (online) 
informatie. Men moet kritisch staan tegenover de informatie en zijn bron. Men moet ook 
een zeker inzicht hebben in de risico’s van het gebruik van multimedia zoals het 
bekendmaken van privégegevens op internet. Tot slot zijn er de strategische 
vaardigheden die het mogelijk maken om informatie op een anticiperende manier te 
integreren in het eigen, dagelijkse leven.  
 
De overheid speelt hier een rol in doordat zij de bevolking al deze zaken moeten 
kunnen aanbieden (door middel van computers, cursussen, enzovoort), met extra 
aandacht voor specifieke doelgroepen zoals de kansarmen, de personen met een 
handicap, de anderstalige sprekenden, enzovoort. Zij zou deze groepen van de 
bevolking de kans moeten geven om hun isolement te doorbreken en hun 
maatschappelijke participatie te verhogen (Digitale week 2012, z.d.). 
 

2.3.2 Onderzoek 

Onderzoek bevestigt dat er in België nog steeds sprake is van een digitale kloof. Deze 
is een afspiegeling van de sociale ongelijkheid in het land. Er is namelijk een groot 
verschil opgemerkt in het internetgebruik en het bezit van een computer volgens 
opleidingsniveau, leeftijd, geslacht en regio (Eurostat, 2011). 
Men zegt dat de digitale kloof verschoven is, van de eerste graad naar de tweede 
graad. Het gaat nu over personen die met informatie om kunnen gaan en mensen die 
dat te weinig of niet kunnen. Hierbij gaat het om de vaardigheid om met informatie om 
te gaan, deze te zoeken en te vinden, maar ook de informatie aanwenden in eigen 
voordeel (bijvoorbeeld om werk te zoeken) (VRT nieuws, 2010).  
 
Wanneer men gaat kijken naar de digitale kloof en mediawijsheid, dan kan men enkele 
gelijkenissen zien.  

2.4 Mediawijsheid 

De huidige maatschappij is vol van informatisering en digitalisering. Men wordt dagelijks 
met allerlei informatie- en communicatietechnologieën geconfronteerd. Veel leerlingen 
maken hun huistaken niet meer met de hand, maar typen deze op de computer. Via 
online leerplatformen, zoals Smartschool, stellen scholen oefeningen, leermaterialen en 
relevante informatie ter beschikking van de leerlingen. Wanneer men actief wilt 
participeren in deze informatiesamenleving, moet men beschikken over een computer 
met internet. Ook moet men kunnen omgaan met dit informatiemedium dat nieuw en 
vaak technisch is.  
Wanneer er mensen zijn die helemaal niet weten hoe om te gaan met het internet, kan 
het zijn dat dit komt doordat men geen computer heeft. Maar er zijn ook mensen die wel 
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weten hoe met internet om te gaan, hoe dingen op te zoeken, enzovoort, ook al is men 
niet in het persoonlijke bezit van een computer thuis.  
Digitale geletterdheid is de kennis die nodig is om ICT te gebruiken zodat dit een 
duidelijke meerwaarde creëert in de dagelijkse realiteit van de persoon die het gebruikt.  
 
Digitale ongeletterdheid kan voorkomen in elke laag van de bevolking. In de praktijk 
wordt aangetoond dat jongeren uitsluitend operationele vaardigheden bezitten, maar 
niet genoeg om doelgericht en efficiënt informatie te zoeken, te vinden en te evalueren 
om het aan te kunnen wenden in hun eigen voordeel. Jongeren weten wel hoe ze een 
zoekmachine gebruiken, maar ze hebben te weinig aandacht voor relevantie en 
juistheid van de informatie. Vaak situeren de problemen zich in het formuleren en 
uitvoeren van deze doeltreffende strategieën. Men vindt de informatie wel, maar deze is 
vaak onvoldoende relevant en/of van onbetrouwbare bronnen afkomstig. Opmerkelijk is 
wel dat bij ouderen deze situatie zich vaak omgekeerd voordoet. Hun operationele 
vaardigheden zijn beperkt en nieuwe applicaties gebruiken is voor hun moeilijker. 
Daarentegen bezitten oudere gebruikers in het algemeen over betere strategische en 
informatieve vaardigheden. Men zal de nodige informatie makkelijker vinden en gaat in 
grotere mate doelgerichter te werk. Bevolkingsgroepen die minder bevoorrecht zijn, 
beschikken over minder digitale vaardigheden en ondervinden hier dan ook problemen 
bij tijdens het aanleren van deze vaardigheden. Door het gebrek aan toegang tot ICT bij 
hun thuis, kunnen deze mensen hun digitale vaardigheden minder verwerven in de 
dagelijkse praktijk. Toch blijkt uit onderzoek dat het uitproberen en het maken van 
fouten de manier bij uitstek is om digitale vaardigheden aan te leren.  
 
Ook hebben de mensen uit een minder bevoorrechte groep een sociaal netwerk dat 
beperkt is, wat dan ook de problematiek van deze mensen versterkt. Men komt 
uitsluitend met mensen in contact die in eenzelfde kwetsbare situatie zitten. 
Hoogopgeleiden of mensen met een hoger inkomen, die deel uitmaken van diverse 
sociale netwerken, staan in contrast met de mensen van een minder bevoorrechte 
bevolkingsgroep. Om de digitale vaardigheden te verbeteren is een sociaal netwerk en 
de integratie van ICT hierin van belang. Deze bieden dan ook immers de nodige 
technische ondersteuning en informatie over mogelijke, interessante diensten en 
applicaties (Segers & Bauwens, 2010 , pp. 25-30).  
 

2.4.1 Wat is mediawijsheid? 

De Raad voor Cultuur van Nederland (Raad voor Cultuur, 2005) stelde in 2005 een 
definitie op voor de term mediawijsheid. Deze gaat als volgt: “Mediawijsheid staat voor 
‘het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, 
kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel 
gemedialiseerde wereld’.”  
 
Mediawijsheid omvat dus zowel kennis, vaardigheden als mentaliteit. Deze elementen 
heeft men nodig om op een bewuste en kritische manier actief deel te nemen aan de 
wereld van vandaag en aan de toekomst.  
 
In de definitie die De Raad voor Cultuur van Nederland heeft opgesteld, wordt er 
gesproken over ‘vaardigheden’. Deze vaardigheden kan men onderverdelen in drie 
delen, namelijk: ICT-vaardigheden, informatievaardigheden en veilig mediagebruik 
(Raad voor cultuur, 2005). 
De media speelt een belangrijke en bepalende rol in de wereld. Het voornaamste 
nieuwe medium is het internet. Hier vindt men een groot geheel aan informatie over 
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vrijwel alle onderwerpen. Het is belangrijk om ook naar deze informatie kritisch te kijken 
en deze niet steeds zomaar aan te nemen (Van Oers et al., 2009). Het is aangeraden 
om de ‘nieuwe media’ (onder andere internet) te gebruiken in combinatie met de ‘oude’ 
media zoals televisie en radio. Hiervoor moet men zich bewust zijn van de bestaande 
mogelijkheden die gebruikt kunnen worden en het soort context waarin de informatie 
beschikbaar is of verschijnt.  
 

2.4.2 Internet maakt de mediawereld multidimensionaal 

Vroeger was de mediawereld tweedimensionaal, er was één zender en één ontvanger, 
men kon nooit beide zijn. Het was vroeger dus niet mogelijk om van ontvanger naar 
zender te gaan, men kon niet rechtstreeks reageren op een boodschap die men ontving 
(bijvoorbeeld een reclamespot op televisie).  
 
Nu is dat anders, door het gebruik van internet kan men zowel ontvanger als zender 
zijn. Neem nu het voorbeeld van e-mail, Facebook, MSN, enzovoort. Een ontvanger van 
een e-mail kan terug reageren met een boodschap, waardoor hij dus zender wordt. Op 
internet kan het een echte wisselwerking zijn van zender en ontvanger, net zoals in de 
dagelijkse communicatie. Dit maakt de mediawereld dus multidimensionaal. 
 
Media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven van de mens. Maar het is 
ook minder overzichtelijk dan vroeger doordat het zich steeds verder uitbreidt en 
onderhevig is aan inhoudelijke veranderingen. Hierdoor kan men de weg kwijt geraken. 
Toch is het in deze wereld van belang dat men ‘beeldtaal’ kan lezen, weet hoe 
informatie op te zoeken en weet hoe deze media werkt. Kan men dit niet, loopt men 
verloren in het grote aanbod van informatie (Wat is mediawijsheid, 2011).  
 

2.4.3 Mediawijsheid in scholen 

De krant de ‘De Morgen’ met artikel: “Mediawijsheid’ in eindtermen middelbaar 
onderwijs”.  
Vlaams minister van Media, Ingrid Lieten, heeft verkondigd dat ‘Mediawijsheid’ als 
vakoverschrijdende eindterm in het secundair onderwijs zal worden opgenomen vanaf 1 
september 2011. Zij vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren leren omgaan met alle 
soorten media. De bedoeling hiervan is dat alle gebruikers van media voldoende 
vaardigheden opdoen (Lieten, 2010). De scholen krijgen eindtermen opgelegd, dit zijn 
minimumdoelen die worden vastgelegd in de wet. Vakoverschrijdende eindtermen 
horen hier dus ook bij, die behaald moeten worden over de vakken heen. 
‘Mediawijsheid’ is dus geen nieuw vak, maar wordt in de secundaire scholen wel 
opgenomen in de eindtermen (‘Mediawijsheid’ in eindtermen middelbaar onderwijs, 
2010). 
 
Tegenwoordig zijn kinderen en jongeren omringd met een enorme hoeveelheid aan 
verschillende media (televisie, gsm, internet, radio, tijdschriften, enzovoort). Media 
spelen dan ook een grote rol in het leven van studenten. Toch is men vaak weinig op de 
hoogte van de waarde, invloed en de gevaren van die media. Er zijn vaak moeilijkheden 
met het kritisch kijken naar bronnen, hierdoor kan men vaak de echtheid van de 
informatie, bronnen, enzovoort moeilijk inschatten. Dit kan dan gaan over 
boodschappen, reclame, bronnen, virtuele personen, enzovoort. Wanneer men de 
echtheid niet kan inschatten, weet men niet of het betrouwbaar is. Het is van belang dat 
studenten veilig leren omgaan met de informatie uit het brede aanbod van media. 
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Mediawijsheid kan op verschillende manieren worden aangebracht in het onderwijs. 
Men kan bijvoorbeeld meer inzicht creëren in de media door de leerlingen zelf media te 
laten maken. Op deze manier krijgt men een idee over hoe de boodschappen worden 
gemaakt. Hierdoor kan men inzien dat de media slechts een beeld schept van de 
realiteit en deze niet de werkelijke realiteit is. Wanneer men weet hoe de media te 
gebruiken en hoe deze werken, is er minder kans dat men gevaar loopt en zelf ‘gebruikt 
wordt’ door de media. Om mediawijsheid op school aan bod te laten komen kan men dit 
opstellen als een nieuw vak, waarin alle belangrijke aspecten worden bekeken en 
behandeld. Wanneer het niet als extra vak kan worden gegeven, kan het wel bij andere 
vakken ‘geïntegreerd’ worden. Op deze manier worden leerlingen meer mediawijs en 
kan men het internet veilig gebruiken (Leraar24, 2009). 
 
In Nederland zijn voor alle scholen ongeveer 210 uur gratis digitaal lesmateriaal 
beschikbaar via Wikiwijs. Dit platform is door de Open Universiteit en Kennisnet 
ontwikkeld in opdracht van het ministerie van OCW. Het lesmateriaal gaat over de 
invloed en de werking van media. Deze lessen kan men los of in een reeks gebruiken 
tijdens andere vakken. Het is de bedoeling om de leerlingen aan te sporen zelf aan de 
slag te gaan met de media en deze ook te reflecteren. Op deze manier gaat men 
bewust nadenken over het gebruik van mediavormen. Het lessenpakket voor de 
scholen dat beschikbaar is bevat een plan van aanpak voor wanneer de school zelf met 
het vak wilt beginnen. Verder is er een volledig lessenpakket, wat gebaseerd is op 36 
eindtermen en overeen komt met een gemiddelde van 2 lesuren per week. Losse 
onderdelen van het lessenpakket kan men ook vinden via de zoekmachine van 
Wikiwijs, wanneer men niet de volledige lessen wilt of kan geven. Alle docenten in 
Nederland, van basis- tot universitair onderwijs, kunnen op Wikiwijs niet enkel 
leermateriaal vinden en gebruiken, zij kunnen ook zelf materiaal maken en delen. 
Wikiwijs geeft toegang tot meer dan een miljoen items, van beknopte modules, 
oefeningen tot volledige lesmethodes en leerlijnen (Berkhout, 2011). 
 
Het stuk over mediawijsheid is voor ons project bruikbaar. Dat ouders niet weten hoe 
het internet te gebruiken, kan een reden zijn dat men er geen gebruik van wilt maken in 
de communicatie. Het is belangrijk dat wanneer scholen meer internet gaan gebruiken 
in hun communicatie, men deze ouders goed moet begeleiden en informeren.  
 

2.4.4 Ons project 

Volwassenen uit de vorige generatie en jongeren uit de hedendaagse generatie 
verschillen in mediakennis. We zijn ons bewust dat in het gebruik van digitale media 
voor communicatie tussen school en ouder, sommige ouders hierin geholpen dienen te 
worden. 
 
Volwassenen uit de vorige generatie weten niet altijd hoe met internet om te gaan, 
weten niet hoe het werkt, zijn wantrouwig, enzovoort. Kinderen en jongvolwassenen 
krijgen in hun opleiding uitleg en lessen over het gebruik van internet, ze zijn er erg mee 
vertrouwd. We zijn ons bewust van het feit dat, wanneer scholen moderne 
communicatiemiddelen willen gaan gebruiken in hun contact met ouders, men sommige 
ouders ook zal moeten informeren over onder andere het gebruik en de werking. 
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2.5 Veiligheid en risico’s 

In het boek van Schalken et al. (2010) spreekt men over online hulpverlening. Echter 
vonden wij het interessant om deze informatie te vertalen naar ouders en leerkrachten, 
omdat deze ook belangrijk is in functie van e-Communicatie tussen ouders en 
leerkrachten/scholen.  
 
Van zodra men verbinding gaat maken met het internet via de computer, moet men 
deze actief beveiligen. Wanneer men dit niet doet, kan deze computer snel 
overgenomen worden door ‘kwaadwillenden’. Ook moet men weten waar men zichzelf 
tegen wilt beveiligen, voor men gaat beveiligen. Nadat men de gevaren heeft overlopen, 
kan men zichzelf beginnen afvragen hoeveel het gaat kosten en hoeveel tijd het in 
beslag gaat nemen, om deze gevaren te beveiligen. ‘Veiligheidsrisico’ is het woord dat 
hierbij centraal staat. Het gaat er dus om dat men de risico’s terugbrengt tot een 
aanvaardbaar niveau. De risico’s helemaal voorkomen zal nooit lukken (Schalken, et 
al., 2010 pp. 126-127). 

2.5.1 Soorten risico’s 

Het is belangrijk bij het inventariseren van de risico’s om te kijken naar wat er mis kan 
gaan. Onbereikbaarheid van de leerkracht/school is het eerste risico, want ouders 
kunnen niet verder geholpen worden wanneer men onbereikbaar is. Oneigenlijke 
toegang is een ander risico. Het kan zijn dat mensen zich gaan voordoen als leerkracht, 
doordat ze beschikken over de inloggegevens. Ouders kunnen hierdoor vertrouwen 
verliezen, doordat ze door een andere persoon te woord gestaan worden. Deze weet 
misschien niets af van de informatie die men wilt of weet geen antwoord op de vragen 
die men stelt. Het is ook mogelijk dat er gegevens van een persoon uitlekken, door 
bijvoorbeeld onvoldoende beveiliging. Niet enkel gegevens van het kind en ouders, 
maar ook het uitlekken van de gegevens van de leerkracht/school kan tot bepaalde 
risico’s leiden zoals het belanden in verkeerde handen. Elk van de bovengenoemde 
risico’s kunnen ook nog eens een extra weerslag geven op het imago. Hier komen dan 
de veiligheidsproblemen in openbaring en wordt de associatie met de problemen en de 
school snel gemaakt (Schalken, et al., 2010 pp. 127-129). 

2.5.1.1 Risico door computerapparatuur 

In computers en informatiedragers (bijvoorbeeld een usb-stick, CD, DVD, externe harde 
schijf, enzovoort) bevinden zich opgeslagen gegevens. Wanneer deze in verkeerde 
handen vallen, vallen ook de gegevens in verkeerde handen. Ook kan men door 
gegevens af te drukken en deze ergens te laten liggen, hetzelfde effect creëren. Er 
bestaan ook kleine apparaatjes waarmee men makkelijk informatie naar buiten kan 
sturen wanneer men deze in een computer of een internetaansluiting steekt. 
Maatregelen die hiertegen genomen kunnen worden: computers, datadragers en het 
interne netwerk moeten zo goed mogelijk worden beschermd, net zoals de gegevens 
die erop staan. Zo kan men de risico’s verkleinen. Dit wil zeggen dat men de computers 
goed moet beveiligen tegen inbrekers en er attent op moet zijn dat enkel diegenen die 
inzage krijgen in vertrouwelijke gegevens, toegang hebben tot de computers, 
netwerkaansluitingen en printers.  
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Het risico dat men gegevens kan verliezen, kan men bijna wegwerken doordat men 
alleen het gebouw mag verlaten indien opgeslagen gegevens met een speciale 
software beveiligd zijn. Om deze gegevens leesbaar te maken heeft men een 
wachtwoord nodig. Tevens kan men veel risico’s oplopen, door het wegdoen van 
informatiedragers of computers. Vaak denkt men: ‘wanneer men alles verwijderd, is het 
weg’ of ‘wanneer iets stuk is, kan men de gegevens niet zien’. Echter wanneer men de 
gegevens verwijdert, kan men ze vaak terug opzoeken. In het geval er nog delen van 
de computer, die stuk is, werken kan men deze in een andere computer installeren 
waardoor het vaak wel nog mogelijk is om de gegevens te zien. 
 
Papier kan net zo goed een drager van belangrijke gegevens zijn. Wanneer men een 
chatgesprek of een e-mail uitprint, houdt dit ook risico’s in. Maak dan ook goede 
afspraken over hetgeen wat wel en niet geprint mag worden, waar ze wel of niet 
naartoe mogen en hoelang deze bewaard mogen worden (Schalken, et al., 2010 
pp.131-132). 

2.5.1.2 Risico door software 

Software is de programmatuur die draait op een computer. Wanneer deze niet goed 
beveiligd is, kan een onbevoegd persoon toegang krijgen via het internet op deze 
computers. Zo kan die persoon de opgeslagen gegevens bezichtigen, kan hij volgen 
wat er op de computer uitgevoerd wordt en deze handelingen op afstand overnemen. 
 
Maatregelen die hiertegen genomen kunnen worden: om het risico te minimaliseren, 
heeft men een hele reeks maatregelen nodig. Het is eerst en vooral belangrijk om 
veilige wachtwoorden te gebruiken om op de computer in te loggen. Wanneer men het 
wachtwoord regelmatig verandert, gaat men de kans minimaliseren dat iemand het 
wachtwoord achterhaalt. Een andere manier om het inloggen te beveiligen, is een limiet 
stellen vanaf welke plaats hulp verleend kan worden of vanaf welke plaats de 
vertrouwelijke gegevens bezichtigd kunnen worden. Ook kan men maatregelen treffen 
om de computer zelf te versterken.  
 
Regelmatig worden er beveiligingslekken gevonden in alle software. Deze lekken kan 
men dichten door een beveiligingsupdate uit te voeren. Een volgende manier om de 
computer te versterken, is gebruik maken van een firewall. Dan bouwt men een extra 
drempel omheen de computer. Het gebruik maken van een virusscanner is een derde 
manier om de computer te versterken. Deze draait op de computer om te controleren of 
er geen kwaadaardige dingen op de computer actief willen worden. Het nadeel is wel 
dat deze niet alle problemen herkent en vaak maakt deze de computer langzamer. Het 
beperken van het gebruik van de computer is een andere groep van maatregelen die 
getroffen kan worden om het risico op aanvallen te voorkomen. Wanneer men enkel de 
nodige software op de computer zet, gaat men ook het aantal programma’s beperken 
waar veiligheidslekken in kunnen zitten. Wie dan ook nog eens de computer in gebruik 
beperkt, minimaliseert dit risico nog eens. Wanneer men voor het plezier gaat surfen of 
privé e-mails gaat lezen, vergroot dit risico weer, omdat de kans groter wordt om tegen 
iets kwaadaardig aan te botsen (Schalken, et al., 2010, pp. 132-135). 

2.5.1.3 Risico door het afluisteren van verbindingen 

Wanneer gegevens via internet verstuurd worden, kunnen deze onderschept worden. 
De verstuurde gegevens passeren verschillende verbindingen en systemen, die dan op 
hun beurt de gegevens weer doorsturen. Technisch is het mogelijk om elk van deze 
verschillende systemen en verbindingen ‘af te luisteren’. Het is heel moeilijk om een 
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centraal systeem of een centrale verbinding af te luisteren. Maar wanneer men 
makkelijk toegang kan krijgen tot een verbinding of een systeem, waarlangs de 
gegevens passeren, dan kan ook het afluisteren eenvoudiger worden. 
Maatregelen die hiertegen genomen kunnen worden: de kans op afluisteren kan men 
bijna reduceren tot nul, wanneer men gebruik maakt van beveiligde verbindingen 
(Schalken, et al., 2010, pp. 135-136). 
 

2.5.1.4 Risico door kwetsbaarheid van servers 

De website of e-mailvoorziening moet op een server gezet worden, voordat deze 
beschikbaar is voor de hele wereld via het internet. Deze moet dan ook altijd bereikbaar 
zijn en daarom is deze extra kwetsbaar voor aanvallen van personen van buitenaf. 
Zeker wanneer men de server e-mail of chat gebruikt, is er op de server gevoelige 
informatie te vinden. Men wilt immers niet dat onbevoegden veranderingen aanbrengen 
op de website of dat men deze gaat gebruiken om een ouder aan te vallen. 
 
Maatregelen die hiertegen genomen kunnen worden: het is belangrijk om extra 
aandacht te geven aan de beveiliging van de server. Ook hier zijn er veiligheidsupdates. 
Omdat deze ervoor gebouwd zijn om dag en nacht te functioneren, zonder menselijk 
ingrijpen, wordt er vaak over het hoofd gezien dat de servers ook nog toezicht nodig 
hebben. Door de server goed in de gaten te houden, kan men snel ingrijpen wanneer 
iemand wil binnendringen en zo kan men de schade die daarvan wordt ondervonden, 
beperken. Daarom moet een server minstens elke week worden nagekeken op 
afwijkingen.  
 
Ook zijn er een reeks van technische maatregelen die men kan gebruiken om een 
server te beveiligen. Duidelijke afspraken over de te nemen maatregelen maken met de 
leveranciers hierin is belangrijk. Wat daar zeker bij hoort, is het bijhouden van de 
updates en het nakijken van afwijkingen. Ook kan men vastleggen met de leveranciers 
aan welke best gebruikte methoden men zich moet houden (Schalken, et al., 2010, 
pp.136-137).  
 

2.5.1.5 Risico door slechte beveiliging bij ouders 

Hiermee bedoelen we de computer van de ouder. Men kan als leerkracht/school er alles 
aan doen om in elke schakel in de keten van communicatie het risico tot een 
aanvaardbaar niveau te brengen, maar op de computer van de ouder heeft men 
helemaal geen vat. Alles wat er fout kan lopen bij de computer van de leerkracht/school, 
kan ook fout lopen bij de computer van de ouder. 
 
Maatregelen die hiertegen genomen kunnen worden: wanneer men ervoor kan zorgen 
dat er op de ouder zijn/haar computer geen inloggegevens, gesprekken of andere 
vertrouwelijke informatie achterblijft, dan kan men al een deel van de mogelijke schade 
behoorlijk beperken. Wanneer het gesprek afgelopen is, lekt het niet meer uit. Daarom 
is het belangrijk om zo weinig mogelijk sporen na te laten op de computer van de ouder 
(Schalken, et al., 2010, pp. 137-138). 
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2.5.1.6 Risico door de ouder 

Als leerkracht/school heeft men het onveilige handelen van de ouder niet in handen. 
Wanneer men als ouder een antwoord op een e-mail wilt afdrukken, moet men er zich 
van bewust zijn dat deze opdracht op een later tijdstip uitgevoerd kan worden. Zo is het 
mogelijk dat een ander persoon bij de printer staat en zo deze informatie kan 
onderscheppen. Dit kan net hetzelfde zijn wanneer men een algemeen e-mailadres zou 
gebruiken. Ook als men een website bezoekt laat dit sporen na. Wanneer de ouder niet 
weet hoe hij zich van die informatie moet ontdoen, bestaat de kans dat er andere 
mensen dezelfde computer gebruiken en er dan bewust en/of onbewust achter komen 
dat de ouder deze site heeft geraadpleegd. Deze informatie blijft in de 
‘webgeschiedenis’ staan. Ook gebruiken er veel websites zogeheten ‘cookies’. Dat zijn 
kleine informatiestukjes die een website achterlaat op de computer en bij een volgend 
bezoek aan diezelfde website teruggezonden worden. Deze kunnen het bezoek ook 
weer aan andere personen verraden, tenzij men ze kan verwijderen. Ook bestaat er de 
mogelijkheid dat er mensen onopgemerkt meelezen. 
 
Maatregelen die hiertegen genomen kunnen worden: voor een leerkracht/school zijn 
deze risico’s maar beperkt te beïnvloeden. De leerkracht/school kan er wel voor kiezen 
om geen gebruik te maken van zogeheten ‘cookies’ of door te opteren voor een minder 
opvallende domeinnaam. Sommige websites bieden ook een noodknop aan waar men 
op kan klikken zodra er iemand onverwacht de kamer binnenkomt. Ook kan men als 
leerkracht/school duidelijk maken wat de risico’s zijn en hoe men deze kan 
minimaliseren (Schalken, et al., 2010, pp. 138-139). 
 

2.5.1.7 Risico door diensten van derden 

Dit is de laatste plaats waar dingen kunnen mislopen. Daarbij kan men denken aan een 
chatsysteem, diensten van een bedrijf dat een deel van het beheer van computers en 
netwerken uitvoert, een statistiekdienst die de ouderstatistieken meet van de website, 
enzovoort. Meestal krijgen deze diensten vertrouwelijke informatie en dat wordt vaak 
over het hoofd gezien. 
 
Maatregelen die hiertegen genomen kunnen worden: Men zal zeker moeten nagaan of 
deze diensten voldoen aan de veiligheidseisen. Ook is het belangrijk na te gaan of de 
werking van de dienst in de praktijk aan de veiligheidseisen voldoet. 
Veiligheidsproblemen vanuit het verleden kunnen voor de dienst een indicatie van 
veiligheid zijn (Schalken, et al., 2010, p. 139). 
 

2.5.1.8 Reageren op veiligheidsincidenten 

Het kan altijd misgaan, ook wanneer men alle risico’s teruggebracht heeft naar een 
minimum. Het ideale geval is wanneer de leerkracht/school een draaiboek heeft 
klaarliggen en er al vaak mee gewerkt is. Waarschijnlijk overvalt het de school en is 
men onvoorbereid. Ook kan men zich nog zó goed voorbereiden tegen diverse 
incidenten, in de realiteit houdt men zich niet aan het draaiboek (Schalken, et al., 2010, 
p. 139).  
 
De informatie die we hierboven beschreven hebben is relevant voor ons project. De 
risico’s die beschreven worden, kunnen zich ook voordoen in e-Communicatie tussen 
ouders en leerkrachten/scholen. Hier moeten scholen en ouders zich van bewust zijn. 
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2.6 Vergelijking Nederland en België 

2.6.1 Resultaten enquête 

Naar aanleiding van ons afstudeerproject deden we een ouderonderzoek. In het 
onderzoek trachtten we de visie op (digitale) communicatie van de ouders te weten te 
komen. Het onderzoek werd zowel in België als in Nederland gedaan. Hierbij maakten 
we bij bepaalde vragen een vergelijking tussen beide landen. Deze resultaten worden 
hier kort beschreven.  
 
De eerste vraag waarbij we beide landen vergeleken was: “Via welke methoden zou u 
graag communiceren met de (toekomstige) school van uw (toekomstige) kinderen?”. De 
meeste Nederlandse ouders zouden het liefst in contact willen komen met de school 
van de kinderen via oudercontacten. Hiernaast werden ook e-mail en communicatie aan 
de schoolpoort hoog in het vaandel gedragen. Digitale communicatiemiddelen en fax 
werden weinig tot niet verkozen om te communiceren met de school. De Belgische 
resultaten leken sterk op de Nederlandse. In België gaven de ouders ook een sterke 
voorkeur aan oudercontacten en communicatie aan de schoolpoort. Contact via e-mail, 
digitale leeromgeving en klasagenda scoorden goed bij de Belgische ouders. De andere 
digitale communicatiemiddelen werden in België ook niet als wenselijk beschouwd.  
 
Vervolgens stelden we de vraag: “Hoeveel belang hecht u aan direct persoonlijk contact 
met de school?”. Uit deze vraag konden wij concluderen dat zowel in België als in 
Nederland veel tot zeer veel belang gehecht werd aan direct persoonlijk contact met de 
school. In beide landen werd hier slechts door 1% weinig belang aan gehecht. Wanneer 
we keken naar het belang van online communicatie, zagen we dat er in Nederland veel 
meer belang gehecht werd aan online communicatie. In België werd hier eerder matig 
belang aan gehecht.  
 
De volgende vraag waarbij we een onderscheid maakten, was: “Ik zou graag via e-mail 
in contact willen komen met de leerkrachten van mijn kinderen”. Bij deze vraag zagen 
we dat de helft van de Nederlandse ouders akkoord ging met deze stelling. In België 
gingen er minder ouders akkoord. Tevens antwoordden de Belgische ouders meer 
‘eerder niet akkoord’ en ‘niet akkoord’, ten opzichte van de Nederlandse ouders.  
 
In Nederland gingen echter minder ouders akkoord om online communicatiemiddelen te 
gebruiken in hun communicatie met de school. Toch namen Nederlandse ouders hier 
eerder een neutrale positie in. Het is opvallend dat hier meer Belgische ouders mee 
akkoord gingen.  
 
We gaven tevens de stelling: “Sociale netwerksites schenden de privacy en zijn daarom 
onbetrouwbaar om in contact te komen met de school”. Beide landen waren ‘eerder’ tot 
‘helemaal akkoord’ met deze stelling. Echter werd er in Nederland meer een neutrale 
positie ingenomen ten opzichte van België.  
 
“In Groot-Brittannië is er een onderwijswet van kracht die bepaalt dat vanaf 1 september 
2010 alle secundaire scholen en vanaf 1 september 2012 alle basisscholen verplicht via 
elektronische weg moeten communiceren met ouders. Dit is ook wenselijk voor België 
of Nederland”. Met deze stelling gingen beide landen eerder niet akkoord. In België 
wilden echter meer ouders dat dit verplicht wordt, ten opzichte van Nederland.  
 
De resultaten van ons onderzoek kan u bekijken op de toegevoegde CD-ROM. 
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2.6.2 Besluit interviews België en Nederland 

Beide landen zijn het er over eens dat er met discretie moet worden omgegaan 
wanneer er over het kind gesproken wordt. Men opteert dan ook voor het direct 
persoonlijk contact en wilt dat absoluut niet laten verdwijnen. Men vindt direct 
persoonlijk contact belangrijk wanneer het gaat over privézaken. In die vorm wordt 
gemakkelijker gecommuniceerd en het voelt ook veel vertrouwder. Tevens kan er ook 
een vertrouwensband ontstaan tussen de ouder en de leerkracht, wat belangrijk is 
omdat het kind bijna dagelijks op school aanwezig is. 
 
Wanneer we de specifieke ouderavonden vergelijken, wordt er wel een verschil gezien. 
De ouders uit beide landen geven aan dat de tijd vaak te kort is. Nederlandse ouders 
vinden bovendien dat er te weinig over de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt 
gesproken. Daar spreken de Belgische ouders niet echt over en bij hen worden er 
voornamelijk nadelen besproken in de praktische zin, zoals beperkte tijd en data. 
 
Ook zijn de Nederlandse ouders heel erg duidelijk over het belang van direct persoonlijk 
contact aan de schoolpoort. In Nederland vinden ouders het belangrijk om zo nu en dan 
eens bij de leerkracht binnen te stappen en een gesprekje te houden over hoe het met 
het kind gaat. Onder de Belgische ouders wordt hier niet echt over gesproken en het 
lijkt alsof dat in België minder ter sprake komt. 
 
Echter geven beide nationaliteiten ook aan dat zij veel gebruik maken van ICT-middelen 
en daar de nodige informatie vandaan halen. Het meest geliefd in het gebruik is e-mail. 
Tegenover overige e-Communicatiemiddelen, zoals sociale netwerksites en MSN, staan 
beide nationaliteiten erg huiverig. Men vindt dit enerzijds meer iets voor jongeren en 
anderzijds onveilig en meer voor privégebruik. 
 
Daarentegen staat men wel heel positief tegenover de digitale leeromgeving, omdat dit 
professioneler is en ook als veiliger wordt ervaren. Tegenover Skype staan beide 
nationaliteiten wel erg positief, maar men gebruikt het nog niet. Men vindt het een goed 
alternatief wanneer men geen gesprek kan hebben met de leerkracht via directe 
ontmoeting, omdat men elkaar kan zien en er rechtstreeks gesproken kan worden. 
Heel duidelijk wordt dat beide landen in grote lijnen overeenkomen omtrent hun mening 
over het gebruik van e-Communicatie. Het moet gezien worden als een aanvulling op 
het direct persoonlijk contact, wat nog steeds als belangrijkste bron van communicatie 
wordt ervaren. 
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2.6.3 Het online hulpaanbod in Vlaanderen en Nederland 

In beide landen kwamen de eerste online hulpinitiatieven rond de laatste eeuwwisseling 
tot stand. Chatten met vrijwilligers werd in 1997 mogelijk in Nederland, bij Telefonische 
Hulpdienst Utrecht. In Vlaanderen werd dat mogelijk in 2002, bij Tele-onthaal. 
 
Begin 2011 kan volgende vergelijking gemaakt worden in verband met het online 
hulpaanbod: 
 

 Vlaanderen Nederland 

Aantal welzijnsorganisaties onbekend 105 organisaties 

Aanbod chathulp 1e lijn 9 organisaties 31 organisaties 

Fase van aanbod GGZ online experimenteel sterke investering 

Overheidserkenning ja neen 

Terugbetalingsregeling niet aanwezig aanwezig 

(Bocklandt, 2011, pp. 40-41) 

2.7 Voor- en nadelen 

In het boek ‘Zicht op communicatie’ (Waardenburg, 2003, p.193), lezen we dat met 
digitale technieken tekst, geluid en beeld gecombineerd kunnen worden. Door dit te 
doen, worden alle voordelen van zowel schriftelijke als audiovisuele communicatie 
gecombineerd. Deze voordelen bespreken we hieronder. Waardenburg (2003, p.193) 
benoemt als voordeel van digitale communicatie: de informatie die is opgeslagen (op 
CD-ROM, intranet, enzovoort) kan snel en gemakkelijk opgevraagd worden. Voor 
ouders die laat en veel werken, is dit een ideale manier om snel inzage te krijgen in 
rapporten, gedragsgegevens en dergelijke van de kinderen, zonder zich daarvoor naar 
de school te moeten verplaatsen. 
 
Ook is deze informatie makkelijk te actualiseren. We vermeldden eerder dat digitale 
communicatie zowel de voordelen van schriftelijke als audiovisuele communicatie 
bevat. Deze voordelen worden nu besproken. 
 
Bij schriftelijke communicatie wordt de informatie op papier gezet, uitgereikt of 
verzonden aan het publiek. De boodschap ligt vast, waardoor elke persoon dezelfde 
boodschap krijgt. Wanneer men, zoals in scholen of voorzieningen, grote groepen 
ouders wil bereiken met eenzelfde boodschap, is deze schriftelijke communicatie erg 
voordelig. Nog een voordeel, zeker voor verspreiding bij grote groepen, is dat 
schriftelijke informatie snel te verspreiden is. Een ander voordeel is dat degene die de 
boodschap te lezen krijgt, dit kan doen wanneer het hem/haar uitkomt. Zoals eerder 
gezegd, is dit een voordeel voor ouders die veel en/of laat werken. Op deze manier is 
men dan toch in de mogelijkheid om informatie te ontvangen over het kind. Schriftelijke 
communicatie is daarentegen minder efficiënt dan persoonlijke, mondelinge overdracht. 
We spreken van eenrichtingsverkeer en er is geen controlemogelijkheid over hoe de 
informatie overkomt, dan wel daadwerkelijk gelezen wordt. Dit zagen we ook 
terugkomen in onze enquêtes: voor meer persoonlijke informatie willen ouders liefst 
mondeling gecontacteerd worden, net omdat de effecten en interpretaties zo anders 
kunnen zijn. 
 
Audiovisuele communicatie is effectief doordat de informatie zowel gezien als gehoord 
wordt, wat men ziet bij Skype: zowel de gezichtsuitdrukking als de intonatie van de stem 
kan gehoord worden, wat een meerwaarde biedt. 
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Maarten Waardenburg (2003, p. 193) benoemt in zijn boek ook de verschillende 
mogelijkheden van communiceren via internet. Omdat het internet continue bereikbaar 
is en de informatie zo vaak geactualiseerd wordt, schuilen er veel mogelijkheden in. 
Een greep uit het aanbod van mogelijkheden: 
- aanbieden, delen en uitwisselen van informatie; 
- amusement; 
- distributie (bijvoorbeeld: versturen van pakketten, software); 
- transacties (bijvoorbeeld: verkoop van producten); 
- voorlichting. 
 
Uit een onderzoek van Yacht Marketing en Communicatie (Elbers en Alphenaar, 2010) 
blijkt dat 65% van de onderzochte groep, namelijk de publieke sector, persoonlijk 
contact onmisbaar blijft vinden. Dit kwam ook terug in onze resultaten van het 
ouderonderzoek. Ook werd er onderzocht welke positieve en negatieve aspecten 
gepaard gaan met digitale communicatie. Omdat wij vooral willen nagaan hoe ouders 
hierover denken, bespreken we even de resultaten van de publieke sector. Als grote 
positieve punten werden bereikbaarheid, snelheid/actualiteit en gemak aangestipt. 
Aandachtspunten voor digitale communicatie vanuit de publieke sector waren 
onpersoonlijkheid en mogelijke reputatieschade. 
 
In een digitaal tijdschrift van de ‘Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker’ (2010) lezen 
we dat steeds meer van deze ouders kiezen voor digitale manieren om de sociale 
omgeving te informeren over de ziekte, het behandelingsproces, enzovoort van het 
kind. Dit doet men door middel van een weblog, een digitale nieuwsbrief, enzovoort. De 
redenen die ouders aanhalen om deze middelen te gebruiken, sommen we hieronder 
op: 
- het vermijden van goedbedoelde telefoons/bezoekjes; 
- integraal informatie geven, zodat het verhaal maar één keer verteld moet worden; 
- familie en vrienden worden betrokken bij het proces, de school wordt 

geïnformeerd; 
- men kan zelf bepalen wanneer en wie ingelicht word; 
- het is een manier van verwerken: men kan nadien teruglezen welke emoties en 

gedachten er speelden; 
- het biedt emotionele steun: ook na de ziekte blijven ouders deze middelen 

gebruiken om de omgeving op de hoogte te houden (via leuke foto’s, verhalen, 
enzovoort). 

 
Wanneer men kijkt naar fora op digitale leeromgevingen, kan er gebrek zijn aan 
diepgaande discussies. Wat men vaak ziet is dat mensen wel of niet akkoord gaan, 
zonder argumenten of uitleg waarom. Ook weet men niet steeds wat de ander doet 
wanneer men achter een computer zit. Is de andere persoon wel online? Is men iets 
aan het schrijven? Volgens Janssen (2010) zijn dit vaak punten van frustratie bij het 
samenwerken in een digitale leeromgeving. Wanneer men fysiek in elkaars 
aanwezigheid is, ziet men onmiddellijk wanneer iemand boos is, het niet eens is of wat 
deze persoon doet. 
 
Ten slotte heeft ook de hulpverlening meer en meer te maken met de groeiende 
technologische vooruitgang. Digitale hulpverlening is niets nieuws meer. Nieuwenhuize 
en Huisman (2009) beschrijven ook hier beide kanten van de medaille. Allereerst 
bespreken we de voor- en nadelen voor de organisatie, daarna die voor de cliënt. 
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Het eerste voordeel voor de organisatie is dat e-mail en internet een extra 
communicatiekanaal vormen. Hierdoor worden niet alleen de hulpverleners, maar ook 
de hoger bevoegden makkelijker bereikbaar. Doordat men bereikbaar is via internet, is 
de organisatie 24 uur per dag bereikbaar, in tegenstelling tot telefonisch contact. 
Cliënten en omgeving moeten dus geen rekening houden met openingstijden. Ook de 
drempel om contact te zoeken wordt verlaagd, waardoor meer cliënten zich eventueel 
zullen aanmelden. Verzonden en aangekregen reacties of vragen kunnen bewaard 
worden, zodat de organisatie een archief kan opstellen van informatie (bijvoorbeeld 
vaak gestelde vragen). Zo wordt er kennis opgebouwd binnen de organisatie. Ten slotte 
wordt een hulpverlener minder afgeleid door non-verbale aspecten, waardoor men meer 
inhoudelijk met situaties bezig kan zijn.  
 
Een nadeel voor de organisatie kan zijn dat het moeilijk is om in te schatten met wat 
voor cliënt men te maken heeft, omdat het merendeel volledig anoniem verloopt. Het 
aspect van het niet zien van non-verbale communicatie is een ander nadeel: men mist 
misschien belangrijke signalen die effect kunnen hebben op de hulpverleningsrelatie. 
Dit is ook omgekeerd waar: wanneer men een interventie verstuurt, weet men niet of 
deze aankomt of op welke manier de cliënt deze opvat. De effecten van interventies zijn 
moeilijk op te volgen. Als laatste is het moeilijk een objectief beeld te vormen van een 
probleem, wanneer de cliënt in verschillende gemoedstoestanden contact opneemt. 
Cliënten kunnen op eender welk moment dit doen, waardoor dit een valkuil wordt voor 
deze vorm van hulpverlening. 
Schalken (2010) duidt op de veiligheidsrisico’s die online communicatie met zich 
meebrengt. Men geeft aan dat mede hierdoor ouders minder betrokken zouden zijn bij 
deze vorm van hulpverlening. Ook is het risico op conflicten groter. 
 
Het eerste voordeel van e-Communicatie voor cliënten, is dat de toegang naar de 
informatie/hulp gemakkelijker is. Een ander voordeel kan zijn dat deze, indien gewenst, 
volledig anoniem kan blijven. Dit vergemakkelijkt het bespreken van moeilijke situaties 
of problemen. Het feit dat de persoon zijn probleem of vraag in zijn eigen omgeving en 
op elk gewenst moment kan opstellen en versturen, verlaagt ook weer de drempel. De 
cliënt hoeft niet naar buiten of naar een voorziening om in contact te komen met een 
hulpverlener. Een ander voordeel hiervan is dat de persoon geen weken hoeft te 
wachten op een gesprek om problemen bespreekbaar te maken. Eveneens is er ruimte 
voor reflectie. Tevens problemen kunnen typen of schrijven, is uitermate geschikt voor 
bepaald cliënten, zoals stotteraars, doven, enzovoort (Nieuwenhuize & Huisman, 2009). 
Volgens Timmer (2011, pp. 40-41) is directe interactie mogelijk, bijvoorbeeld via e-mail, 
wat ook een voordeel biedt voor de cliënt. Zo’n e-mailbericht kan gelezen worden op 
een moment dat het meest geschikt is voor de cliënt. Dit in tegenstelling tot telefonisch 
contact, waar beide partijen gelijktijdig beschikbaar moeten zijn. Ook is het mogelijk 
online bepaalde onderwerpen of vragen aan te geven, zodat men zich meer kan richten 
op de inhoud en minder tijd verliest aan probleemverheldering en/of vraagverkenning. 
Volgens Schalken (2010) vergroot dit ook de openheid van de cliënt. Echter kan dit ook 
voor ouders gelden, wanneer gebruik gemaakt wordt van e-Communicatie. 
 
Wat men wel ziet, is dat cliënten via deze weg niet meteen een antwoord terug 
ontvangen. Het is zeer nadelig, vooral bij ernstige problemen, dat de wachttijd zolang 
oploopt, omdat dit de spanning erg verhoogt. 
Ook aan de cliëntzijde kampt men met het probleem van verkeerd interpreteren. 
Men ziet ook bij bepaalde groepen van personen, bijvoorbeeld bij mensen die niet of 
weinig schrijfvaardig zijn, dat het risico bestaat dat het probleem niet goed omschreven 
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wordt. Hierdoor geeft de hulpverlener mogelijk een verkeerde of niet-aansluitende 
interventie (Nieuwenhuize & Huisman, 2009, pp. 18-19).  
Schalken (2010) benoemt ook de afhankelijkheid van het internet. Enerzijds is de 
effectiviteit van de hulpverlening afhankelijk van de kennis en vaardigheden van de 
betrokken personen, anderzijds kunnen er zich steeds technische storingen voordoen 
wanneer men werkt met online communicatiemiddelen. 
 
Timmer (2011) spreekt dit echter tegen. Zij ziet geen echte nadelen aan online 
hulpverlening, maar dit kan eerder benoemd worden als een andere houding. Er kan 
het idee bestaan bij de hulpverlener dat dit er extra bijkomt, maar wanneer naar de 
voordelen wordt gekeken is dit allesbehalve een nadeel. Wanneer e-Communicatie 
goed wordt geïntegreerd in het zorgproces, zal het juist een aanvulling zijn op het 
persoonlijk contact en dus geen extra investering worden.  
Wanneer er wordt gewerkt met e-Communicatie, is het belangrijk dat de hulpverlener 
een andere mentaliteit aanneemt, omdat het namelijk niet enkel zorgverlening is vanuit 
persoonlijk contact en op vaste uren. Het is van belang dat de hulpverlener de 
contactbehoefte van de cliënt als uitgangspunt neemt. Dit sluit aan op de nieuwe vorm 
van werken en tevens flexibiliteit. Men moet wel realistisch blijven over de online 
aanwezigheid en de beantwoordingstermijn, omdat er niet verwacht kan worden dat 
beide partijen 24/7 aanwezig zijn. Daarnaast is het heel belangrijk dat men voor ogen 
blijft houden dat online contact erg bruikbaar is, maar absoluut niet het persoonlijke 
contact kan vervangen. E-Communicatie is geen vervanging, maar wordt gezien als een 
onderdeel van het zorgproces en zorgcontact.  

2.8 Korte omschrijving wetgeving gebruik digitale communicatie 

2.8.1 Privacyverklaring 

Dit is een verklaring waarop wordt vastgelegd hoe een site omgaat met 
persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie, wat zeker bij bijvoorbeeld 
een digitale leeromgeving en e-mailcommunicatie, uitermate belangrijk is. In deze 
verklaring is namelijk terug te vinden of e-mailadressen worden opgeslagen, wat er met 
telefoonnummers wordt gedaan, enzovoort. Daarnaast zou een forumsite of weblog 
bijvoorbeeld duidelijkheid moeten creëren omtrent welke gegevens bijgehouden mogen 
worden, forumbijdragen doorzoekbaar zijn voor zoekmachines en hoe men als ouder 
eventueel de echte naam/e-mailadres kan afschermen voor anderen. 
 
Een privacyverklaring is verplicht voor elke site die in het bezit is van persoonlijke 
gegevens, maar zeker voor forumsites (Engelfriet, 2008, p.44). 
 

2.8.2 Ook op e-mail kan een vorm van briefgeheim bestaan 

In de grondwet staat al vast dat communicatiemiddelen zoals telefoongesprekken, 
telegraafberichten en papieren post geheim zijn, maar dit ‘briefgeheim’ bestaat nog niet 
voor elektronische communicatie. Omdat tegenwoordig meer en meer gecommuniceerd 
wordt via het internet is er wel een grondwetswijziging voorgesteld. Dit voorstel vond 
eind jaren negentig plaats, maar sneuvelde helaas. Het feit dat er nu geen grondwet op 
bestaat, betekent niet dat e-mail zonder regels is en er absoluut geen grenzen aan zijn. 
Tegenwoordig hoort men meer en meer dat wachtwoorden gekraakt worden en zo de 
hele mailbox van iemand zichtbaar wordt. Wanneer men als ouder via e-mail 
communiceert met de school en zo persoonlijke informatie doorgeeft, voelt men zich 
niet altijd even veilig. Hierdoor kunnen wij ons heel goed voorstellen dat sommige 
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ouders toch liever persoonlijke dingen via direct persoonlijk contact bespreken. Echter, 
wat heel veel ouders niet weten, is dat het niet alleen strafbaar is wanneer men zichzelf 
toegang verschaft tot andermans mailbox (‘computervredebreuk’), maar dat ook een 
jaar celstraf het gevolg hiervan kan zijn. Hierbij staat omschreven dat dit van toepassing 
is, ‘wanneer er opzettelijk met een technisch hulpmiddel afgetapt wordt of opnames van 
gegevens worden gemaakt, vanuit een telecommunicatiewerk of computer, en die 
gegevens niet voor de betreffende tapper bedoeld zijn’. 
 
Echter, wanneer wij nu terugkijken naar het e-mailverkeer, zonder dat een wachtwoord 
wordt gekraakt, bestaat het briefgeheim niet. Het is namelijk zo bij e-mailen, dat de 
ontvanger een e-mail krijgt, in zijn mailbox, die voor hem was bestemd. Waar ouders 
hierbij ook angst ervaren, blijkend uit ons onderzoek, is wat er met de gegeven 
informatie omtrent hun zoon/dochter wordt gedaan die via de digitale weg is verzonden. 
 
Ondanks dat er van briefgeheim geen sprake is, en dus eigenlijk ook niet van een 
misdrijf wanneer er onvoorzichtig met de persoonlijke informatie wordt omgegaan, mag 
de ontvanger toch niet zomaar doen met de e-mail wat hij wilt. Wel mag de ontvanger 
de inhoud van de e-mail delen met anderen, maar dit mag alleen wanneer hij dit in zijn 
eigen woorden vertaalt, zoals bijvoorbeeld: De ouder stuurt naar de leerkracht: “Mijn 
kind wordt gepest op school en ondanks mijn vele verzoeken, zie ik nog geen 
verandering daarin komen. Ik heb niet het gevoel dat jullie er iets aan doen en ik houd 
mijn kind thuis totdat er actie is ondernomen. Mijn kind is doodongelukkig.” 
 
De leerkracht die deze e-mail heeft gekregen, stuurt een bericht naar de directie van de 
school, omdat hij dit belangrijk vindt om te delen met de directie. Omdat deze e-mail 
niet letterlijk doorgestuurd mag worden, zet de betreffende leraar dit als volgt in eigen 
woorden: “Mevrouw X, de moeder van Y die in groep 7 zit, heeft mij een verontrustende 
mail gestuurd. Haar kind wilt niet meer naar school komen en is naar haar zeggen 
‘doodongelukkig’. De reden hiervan is, volgens mevrouw X, het pestgedrag dat zich 
duidelijk voordoet in de klas en waar tot op heden nog niets aan is gedaan. Mevrouw X 
heeft naar mijn idee het gevoel dat ze er alleen voor staat en dat wij, als school, haar 
niet voldoende helpen/steunen.” (Engelfriet, 2008, pp. 54-55). 
 

2.8.3 Op verzoek verwijderen 

Het kan gebeuren dat een ouder een bericht dat hij/zij heeft verstuurd naar de school of 
heeft gepost op een website, wilt laten verwijderen. Wanneer een ouder hierom vraagt 
en het gaat over persoonsgegevens, is de school verplicht het te verwijderen. Echter, 
wanneer het om algemene berichten gaat en de ouder deze verwijderd wilt hebben, kan 
de school ervoor kiezen om de afzender anoniem te maken. Dit kan door de naam van 
de afzender te veranderen in ‘Gast’ of ‘[Verwijderd]’ en informatie over de afzender in 
het verdere bericht te verwijderen. Echter mag een bericht enkel en alleen online blijven 
wanneer er sprake is van ‘eigen gerechtvaardigd belang bij publicatie’. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn wanneer er door verwijdering van het bericht, een discussie 
onbegrijpelijk wordt (Engelfriet, 2008, pp. 39-40). 
 

2.8.4 Wat is het ‘site reglement’/de gebruikersovereenkomst? 

Vaak ziet men, bij registratie op een site, een link of vakje met ‘Ik ga akkoord’. Dit slaat 
dan op een ‘site reglement’, wat ook kan benoemd worden als onder andere: 
forumregels, algemene voorwaarden, huisregels en de gebruiksovereenkomst. Dit is het 
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belangrijkste reglement omtrent online middelen en is de plaats waar de beheerder van 
een site vaststelt wat wel en niet toegestaan is. Wanneer een ouder of de school 
meedoet op een blog, forum of een andere site, moeten de betrokken partijen zich dan 
ook houden aan de voorwaarden die in het betreffende reglement staan beschreven 
(Engelfriet, 2008, pp. 41-43). 
 

2.9 Middelen e-Communicatie 

Het onderscheid tussen synchrone en asynchrone communicatiemiddelen werd reeds 
uitgelegd toen we de overstap maakten van algemene communicatie naar online 
communicatie. In dit deel bespreken we de verschillende e-Communicatiemiddelen, die 
zijn onderverdeeld in deze twee groepen, namelijk synchroon en asynchroon. 
 
Synchrone communicatiemiddelen worden meestal door groepen gebruikt. Hieronder 
vinden we volgende e-Communicatiemiddelen terug: 

2.9.1 Chat 

‘Chatten’ betekent digitaal met elkaar in gesprek gaan in een zogenaamde ‘chatbox’. Dit 
is een virtuele ruimte waar personen met elkaar kunnen praten. Dit is handig om 
afspraken te maken, te brainstormen, te discussiëren, praten, enzovoort. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen open en gesloten chatboxen: op een open chatbox kan 
men gewoon inloggen, een gesloten moet men downloaden en moet men toegang toe 
krijgen. 
Wanneer we chatten gebruiken in een schoolomgeving, is het van belang dat er 
duidelijke afspraken worden gemaakt rond het begin en einde van een chatsessie. Zo 
gaat er geen tijd verloren. Duid één persoon aan die de leiding heeft, zoals in een 
gewoon gesprek. Zorg dat er niet door elkaar gechat wordt, dit kan bijvoorbeeld door 
een stopwoord af te spreken. 
 
Chatters kunnen anoniem blijven door pseudoniemen/nicknames te gebruiken. Dit kan 
voordelig, maar ook nadelig zijn: men weet nooit zeker tegen wie men praat. Daarom is 
het van groot belang om jongeren te wijzen op de gevaren van dit middel (Meijerink, 
2011). 
 
Algemene uitgangspunten – toegespitst op ouders en leerkrachten 
Voor zo’n laagdrempelig middel als chat, gelden de volgende algemene uitgangspunten 
(de Groot, 2010, p.43): 
 
- Een betrouwbaar online medium 
 
Wanneer er sprake is van online contact, heeft men recht op de juiste informatie over 
de beveiliging ervan en hoe ermee gewerkt dient te worden. Er zijn tevens wetten en 
protocollen over hoe er omgegaan dient te worden met gesprekken en hoe gegevens 
op de eigen computer gewist kunnen worden. Dit staat per internetbrowser apart 
uitgelegd in een stappenplan van vier tot zes stappen, voor de browsers: Internet 
Explorer, Firefox en Google Chrome (www.fierfryslan.nl; de Groot, 2010, p.43). 
- Duidelijkheid creëren 
 
Juiste informatie bieden, zoals kenbaar maken wie men is en welke functie men heeft, 
bijvoorbeeld: “Ik ben Lise Lambrechts en ik ben de juffrouw van Tom”. Zo is het duidelijk 
met wie er gesproken wordt (de Groot, 2010, p.43). 
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- Belangrijk is de bereikbaarheid, voor beide partijen 
 
Chatmogelijkheden zijn niet 24 uur per dag bereikbaar en het kan ook wel eens 
voorkomen dat de andere partij druk bezig is. In dit soort gevallen is er een ‘wachttijd’ 
voor de andere partij. Dit zijn (soms redelijk korte) momenten van onbereikbaarheid 
waarbij het belangrijk is om op de hoogte te zijn van de alternatieve 
communicatiemogelijkheden zoals e-mail, direct persoonlijk contact en telefoon (de 
Groot, 2010, p.43). 
 
- Digitaal communiceren  
 
Er wordt over ‘digitaal aansluitend communiceren’ gesproken wanneer men digitaal 
aansluit bij de leefwereld van de andere partij. 
 
In verbale communicatie maakt men gebruik van een aantal afspraken waarvan 
verondersteld wordt dat iedereen hiervan op de hoogte is. Deze afspraken zorgen 
ervoor dat men contact heeft in een gesprek, dat er samenhang is in wat er wordt 
gezegd en dat een gesprek begrijpelijk is. Hiervoor wordt algemeen gebruik gemaakt 
van zogenaamde omgangsvormen en gesprekstechnieken. Een voorbeeld hiervan is 
dat men naar elkaar luistert en niet door elkaar heen praat. Daarnaast is er in een 
verbaal gesprek vrijwel geen sprake van grote stiltes en stel dat ze er zijn, worden deze 
opgevuld door middel van non-verbale communicatie. Door deze non-verbale 
communicatie wordt het dan ook tijdens deze stiltes duidelijk of voelbaar waarom het stil 
is op dat moment. 
Wanneer men kijkt naar de digitale communicatie, specifiek chatten, vervallen de 
meeste van deze regels en wordt het contact heel anders. Men moet dan op een 
andere manier gaan communiceren om een gelijke kwaliteit van contact te 
verwezenlijken (de Groot, 2010, p. 50).  
 
- Non- verbale communicatie 
 
Wanneer men via chat communiceert, mist men onder andere het non-verbale en 
beschrijft men de reactie door middel van teksten en symbolen om een context te 
creëren. Een voorbeeld hiervan is wanneer iemand zegt dat hij een nieuwe auto heeft 
en de gesprekspartner vindt deze cool, kan hij dit tekstueel zeggen door ‘cool’ te typen 
of door middel van een smiley (bijvoorbeeld met de smiley met een donkere bril op). Op 
deze manier wordt er een context gecreëerd waarin men snel tot een kern komt, men 
elkaar kan begrijpen en reacties goed kunnen worden geïnterpreteerd. Belangrijk 
daarbij, net zoals bij alle andere vormen van communicatie, is dat men waardig en 
respectvol met elkaar omgaat (de Groot, 2010, pp. 50-51). 
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- Taalgebruik 
 
Algemeen bekend is dat chattaal, zeker onder de jongere generatie, vaak erg speels is 
en niet altijd even goed wordt gelet op spelfouten en grammatica. Chattaal bevat naast 
de genoemde ‘backchannels’ vooral ook korte zinnen en verkorte woorden zoals ‘ff’ 
voor even. 
 
Digitale taal is dan ook erg snel en vraagt ook wel om veel creativiteit om in contact te 
komen, zoals ‘w8’ voor wacht. Naast het in contact komen, is er ook de nodige 
creativiteit nodig om onder andere: betekenis aan te geven, warmte te laten voelen, te 
inspireren, uit te dagen en om tot de kern te komen (de Groot, 2010, p.51). 
 
- Kettingen en kruisverwijzingen 
 
Wanneer men communiceert via chat en om elkaar te kunnen begrijpen, is het 
belangrijk om regelmatig naar verduidelijking te vragen, omdat men enkel 
communiceert via tekst/woorden die op een scherm verschijnen. Deze online teksten 
bevatten zowel kettingen als kruisverwijzingen. 
 
Kettingen: Hierin worden meerdere berichten, door één persoon, na elkaar 
verstuurd. Het letterlijke uit dit woord, de ketting, ontstaat dan ook door meerdere 
afgewerkte zinnen of door afgebroken delen uit eenzelfde zin. 
 
Kruisverwijzingen: Dit gebeurt wanneer gespreksonderwerpen of verhaallijnen door 
elkaar heen lopen, wat nauw samenhangt met het gesprekstempo. 
Beide vormen hebben tevens een ander effect (de Groot, 2010, pp.51-52).  
 
Inhoudelijke uitgangspunten 
- de ouder en zijn/haar vragen staan centraal en het is belangrijk de leerkracht een 

juiste professionele houding aanneemt. De chatmogelijkheden moeten dan ook 
gebruiksvriendelijk en uitnodigend zijn; 

- ook de ouder heeft eigen oplossingsmogelijkheden, waardoor er zeker ruimte 
moet zijn voor empowerment; 

- ouders en leerkracht zijn gelijkwaardige gesprekspartners. In dialoog worden dan 
ook de mogelijkheden, oplossingen en aanpakken besproken, zeker niet 
opgedrongen (de Groot, 2010, p.43). 

 

2.9.2 Windows Live Messenger (MSN) 

Windows Live Messenger is een voorbeeld van een gesloten chatbox. Men moet elkaar 
toestemming geven om met elkaar te kunnen communiceren, waardoor het risico om 
met vreemden in contact te komen kleiner is. Het gebruik is wel uitgebreider: er is de 
mogelijkheid een webcam en een microfoon aan te sluiten, er zijn spelletjes, 
achtergronden, enzovoort (Meijerink, 2011).  
 
  



 

49 

2.9.3 Video/audio conferenties 

Dit is vooral handig wanneer een vergadering, leersessie, brainstormsessie, enzovoort 
met meerdere personen moet plaatsvinden. Bij een audioconferentie gebruiken we 
enkel spraak, bij een videoconferentie wordt hier ook beeld aan toegevoegd. Gratis 
programma’s (bijvoorbeeld Skype, Hangout in Google+, enzovoort) laten toe om met 
andere gebruikers te communiceren. Een nadeel hiervan is misschien dat men 
verschillende bijkomende apparatuur nodig heeft (zoals een webcam, microfoon, 
enzovoort). Een groot voordeel is wel dat bij videoconferenties de non-verbale aspecten 
gezien kunnen worden (Meijerink, 2011).  
 
Als voorbeeld werken we hier Skype uit. 
 
Wat zijn de voordelen van Skype? 
 
- de telefoonverbinding is goed en snel; 
- er is een snelle en gemakkelijke installatie; 
- het gebruik van Skype is kosteloos; 
- het is reclamevrij; 
- Skype kan gebruikt worden in heel de wereld (Melchers, 2005); 
- er kan op elk moment hulp geboden worden aan beide doelgroepen; 
- de beeldverbinding kan, ondanks de afstand, zorgen voor een gevoel van 

nabijheid. Door middel van de beeldverbinding kan men het gevoel krijgen dat de 
hulpverlener toch aanwezig is, dit verminderd het eenzaamheidsgevoel;  

- men kan gemakkelijk dingen laten zien ter verduidelijking; 
- oogcontact wordt als toegevoegde waarde in de communicatie gezien, wat via 

deze vorm mogelijk is. Beide partijen kunnen elkaar beter inschatten omdat deze 
letterlijk zichtbaar zijn. Dit is niet zo wanneer er enkel sprake is van telefonisch 
contact; 

- omdat beide partijen letterlijk zichtbaar zijn, kan er meer gerichte en passende 
steun gegeven worden; 

- afhandeling van bepaalde zaken gebeurt efficiënter omdat de reistijd vervalt 
(Timmer, 2011, p. 44). 

 

Wat zijn de nadelen van Skype? 
 
- mobiele telefoon of vast toestel wordt als handiger ervaren; 
- men moet aan de computer zitten; 
- technische problemen of storingen kunnen zich voordoen; 
- de kamer is zichtbaar voor de gesprekspartner (Melchers, 2005); 
- risico voor afname van face-to-face contact;  
- een geschikte ruimte is nodig om privacy te waarborgen (Timmer, 2011, p. 44).  
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Tips voor het gebruik van Skype: 
 
- zorg voor een schone en verzorgde omgeving; 
- schakel muziek en andere geluidsbronnen uit. Geluiden leiden af en komen 

respectloos over; 
- geef uitleg wanneer men een andere activiteit uitvoert: bijvoorbeeld iets 

neerschrijven, zodat de gesprekspartner geen foutieve interpretaties kan maken; 
- men houdt best zichzelf in het oog op de webcam; 
- laat de gesprekspartner goed uitspreken. Het gesprek kan namelijk vertraagd 

verlopen (Betgem, 2010); 
- gebruik een headset om respectvol te zijn voor de persoon aan de overkant 

(Timmer, 2011, p. 45).  
 
Situaties waarin je Skype kan gebruiken: 
 
- om een probleem uit te klaren; 
- om te vragen naar de ontwikkelingen van het kind op school; 
- om een afspraak te maken met de school voor een persoonlijk gesprek; 
- om de resultaten van het kind te bespreken indien ouders niet aanwezig kunnen 

zijn op een ouderavond (Baldo et al., 2010-2011, p. 61 ). 
 
Onder asynchrone communicatie bespreken we volgende middelen: 

2.9.4 E-mail 

Dit is de meest gekende en gebruikte vorm van digitaal communiceren. Wat ook logisch 
is, want men is enkel afhankelijk van de provider. Wanneer alles normaal werkt, kan 
men binnen een paar seconden een bericht verzenden naar de andere kant van de 
wereld. Een groot voordeel van dit soort communicatie, is dat iedereen kan antwoorden 
wanneer men wil, waar men wil. Zo kunnen studenten vanuit de hele wereld 
samenwerken. Ook de samenwerking tussen studenten en docenten is er flink op 
vooruitgegaan. Wanneer men een vraag heeft of iets niet duidelijk is, kan men gewoon 
mailen. Toch ondervindt men ook nadelen aan e-mailen. Vaak is er een overload aan 
mails. Daarom is het noodzakelijk afspraken te maken. Als docent moet er duidelijk 
gesteld worden welk soort mails men beantwoordt en welke niet (Meijerink, 2011).  
 
E-mail organiseren 
 
Wanneer men e-mail wil gaan aanbieden, moet men verschillende keuzes maken. Wil 
men het enkel gebruiken voor eenmalig contact? Wil men het gebruiken in de vorm van 
informatie verstrekken en hulp bieden? Gaat men de mensen via een formulier vragen 
stellen en/of informatie verstrekken? Gaat men werken vanuit de eigen mailbox of gaat 
men werken vanuit een centrale mailbox? Verder moet men ook bepalen hoe snel men 
kan reageren op de e-mails die binnenkomen, hoe men deze verdeelt onder het 
personeel en wat men gaat doen wanneer er geen reactie wordt gegeven en of de 
binnengekomen e-mails ook op de website worden gepubliceerd? 
 
De intensiteit van de hulp 
 
Men zal, afhankelijk van het doel, moeten kiezen of men een limiet stelt aan het aantal 
e-mails dat heen en weer wordt gestuurd. Wanneer men kiest voor eenmalig contact, 
zal men er rekening mee moeten houden dat men het antwoord in één e-mail moet 
formuleren. Wanneer men ervoor kiest om informatie en hulp te bieden via e-mail, dan 
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gaan er uiteraard meer e-mails verstuurd worden. Wanneer men vaak e-mails krijgt met 
de vraag naar dezelfde informatie of hulp, kan men deze e-mails beter bewaren. Een 
handige manier hiervoor is dossiervorming. Ook is het aangewezen dat iedere e-mail 
door dezelfde persoon beantwoord wordt. 
 
Formulier 
 
Wat ook een belangrijke keuze is, is of er ‘alleen’ een e-mailadres van de 
leerkracht/school getoond wordt of dat de mensen op de website een formulier moeten 
invullen en moeten verzenden. Het grote voordeel hiervan is dat het een goede 
structuur biedt aan de leerkracht/school en het voorkomt ook dat er belangrijke 
informatie over het hoofd gezien wordt. Dit is vooral om de kans te verkleinen dat de 
beheerder geen goed antwoord zou geven door het ontbreken van belangrijke 
achtergrondinformatie. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid dat de persoon eerst 
nadrukkelijk akkoord gaat met het opgestelde privacyreglement en de disclaimer, 
voordat men de hulp/informatie kan vrijgeven. Ook kan men de informatie die men heeft 
ingevuld, gebruiken voor registratie en statistische verwerking. Wat wel een drempel 
kan vormen, is een formulier met veel vragen die verplicht ingevuld moeten worden. 
 
Mailbox 
 
Men moet zich uiteraard afvragen of men via de eigen mailbox gaat werken of via een 
beveiligde mailbox, via de website van de school. Wanneer men gebruik maakt van een 
beveiligde mailbox, moet men eerst naar de website van de school gaan en een 
account aanmaken. Hieruit kan men mailen naar de leerkracht/school. Een voordeel 
hiervan is dat het e-mailen beter te beveiligen is. E-mails worden niet verzonden, maar 
ze blijven bij de leerkracht/school in een centrale computer staan. Een nadeel is dan 
weer dat er een extra drempel zich voordoet, doordat men het account moet aanmaken. 
Wanneer men wil e-mailen vanuit een eigen e-mailadres, is dit gebruiksvriendelijker, 
maar het kan voor sommige mensen als minder anoniem ervaren worden. Dit komt 
doordat men dit e-mailadres mogelijk ook gebruikt in het privéleven of dat het e-
mailadres een deel van de naam van de betrokken persoon bevat. Ook kan het zijn dat 
men het account met meerdere mensen in het gezin deelt en dan bestaat de kans dat 
andere huisgenoten de e-mail te zien krijgen. 
 
Reactietermijn 
 
Men moet zelf bepalen wat men een redelijke reactietermijn vindt en ook of deze 
haalbaar is voor de leerkracht/school. Veel scholen, leerkrachten en ouders krijgen 
iedere dag veel e-mails binnen. Men heeft er dan ook voor gekozen om deze capaciteit 
af te stellen op de reactietermijn. Men probeert om de e-mails in één werkdag te 
beantwoorden. Bij hulpverleningsinstanties kan deze reactietermijn variëren van 24 uur 
tot 5 werkdagen. 
 
Beantwoording van e-mails 
 
E-mails snel, volledig en juist beantwoorden is heel belangrijk voor het imago van de 
organisatie. Ook moet het organisatorisch haalbaar zijn om te reageren op korte termijn. 
Men moet tot reactienormen komen op basis van de interne haalbaarheid en de wensen 
van de ouders. Soms zijn er ook scholen die ervoor kiezen om een automatisch 
antwoord te versturen direct na de ontvangst. Zo kan men zien dat de vraag ontvangen 
is en kan men de reactietermijn er ook bij vermelden. Het beantwoordingproces kan 
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men op verschillende manieren organiseren. E-mails die binnengekomen zijn, kunnen 
door een coördinator handmatig of door een systeem automatisch verdeeld worden 
onder de leerkrachten. Deze verdeling kan op verschillende manieren plaatsvinden, 
zoals beschikbaarheid of deskundigheid. Een andere wijze van werken is dat een aantal 
leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor de e-mails en dat er dus geen centrale 
toewijzing zal plaatsvinden. Ook kan ervoor gekozen worden om eerst de e-mail door 
een coördinator te laten goedkeuren, vooraleer men ze gaat verzenden. Dit is natuurlijk 
afhankelijk van de kennis en ervaring van de leerkrachten en de aanwezigheid van een 
centrale coördinator. Met deze coördinator als persoon die de e-mails verdeelt, en/of 
controle uitvoert bij uitgaande e-mails, wordt de reactietermijn langer en is men ook 
langer bezig met de doorlooptijd. 
 
Geen reactie 
 
Bij e-mailreacties is het lastiger om in te schatten hoe deze ontvangen zijn. Bij 
synchrone communicatievormen is het makkelijker om dit in te schatten. Bijvoorbeeld 
wanneer men geen reactie meer krijgt op een e-mail, waar men wel een reactie op zou 
verwachten omdat men nog bijkomende vragen heeft gesteld. In de praktijk kan men 
zien dat sommige mensen hier onzeker van worden. Ook kan men als beheerder ervoor 
opteren om nog eens een bericht te sturen naar de betrokken persoon wanneer hij/zij 
geen reactie terug heeft gegeven, waar men nog belangrijke vragen in heeft gesteld. 
Twee weken lijkt daar wel een redelijke termijn. 
 
E-mails publiceren 
 
Vragen kunnen uniek zijn, maar als er informatie of advies gevraagd wordt, is er een 
grote kans dat andere mensen met vragen zitten die vergelijkbaar zijn. Door de vraag 
en het antwoord te publiceren op de website, maakt men deze informatie ook 
beschikbaar voor andere personen en gaat men de kans verkleinen dat mensen, die 
dezelfde vraag hebben, ook van de e-mailfunctie gebruik gaan maken. Wel is de 
voorwaarde dat de berichten met persoonlijke informatie hiervan ontdaan moeten 
worden om de privacy te waarborgen. Wanneer men vragen krijgt met bijvoorbeeld hulp 
bij emotionele ondersteuning, is het minder geschikt om deze op de website te 
publiceren. Het is verder ook van belang dat men de hulpvraag in één e-mail 
beantwoordt, want als men een serie van e-mailwisselingen gaat publiceren op de 
website, kan dit al snel onoverzichtelijk gaan worden. Ook moet men een manier kiezen 
om de ouders te laten zoeken door de gepubliceerde e-mails. Noodzakelijk is dan een 
zoekmachine, want anders zal niemand vinden wat hij zoekt (Schalken, et al., 2010, pp. 
103-107).  
 

2.9.4.1 Hoe correct e-mailen? 

Opening 
 
Zet altijd een onderwerp in de e-mail. Dit zorgt voor duidelijkheid bij de ontvanger. Ook 
wanneer het bericht later terug moet worden gezocht, is een duidelijk onderwerp 
tijdbesparend. 
 
Gebruik de juiste manier van aanspreken. Kent men elkaar niet, is het een zakelijke e-
mail of dergelijke, spreek de persoon dan aan met ‘u’ en ‘uw’ (niet ‘je’ en ‘jouw’). 
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Wacht niet te lang om te reageren op een e-mail. De meeste personen verwachten snel 
een antwoord terug. Heeft men niet de tijd om onmiddellijk op de inhoud te reageren, 
laat dan even weten dat de e-mail wel ontvangen is en wanneer deze beantwoord zal 
worden. 
 
Bericht 
 
Maak een e-mail niet te lang. Schrijf kort, bondig en duidelijk. Worden er meerdere 
vragen gesteld in de e-mail, geef ze dan weer in puntjes. Zorg voor een duidelijke 
opmaak, schrijf in alinea’s of gebruik koppen. Blijf bij het onderwerp en wijk hier niet 
onnodig van af. 
 
Men stelt zichzelf best kort en duidelijk voor. 
 
Blijf zakelijk. Houdt er rekening mee dat de persoon de intonatie niet hoort en hierdoor 
sommige zaken fout kan opvatten. Wees dus altijd duidelijk in bedoelingen en schrijf 
geen onnodige informatie. 
 
Schrijf in een neutrale stijl, gebruik geen omslachtige taal en maak geen te lange 
zinnen. 
 
Schrijf correct Nederlands. Schrijf-, taal- en zinsbouwfouten komen onprofessioneel 
over en maken geen goede indruk. Let op het correcte gebruik van hoofdletters en 
leestekens (punten, komma’s en dergelijke). 
 
Wanneer er een bijlage in de e-mail verstuurd wordt, benoem deze dan kort in het 
bericht (leg uit wat het is en wat erin staat). Controleer of de bijlage in de e-mail zit, 
zodat deze niet later nog moet verstuurd worden. Zorg ook dat het bestand in de bijlage 
een duidelijke en gepaste naam heeft. Zet de bijlage niet midden in het bericht. 
 
Zorg voor een duidelijk en volledig antwoord. Zijn er enkele vragen die niet via e-mail 
beantwoord kunnen worden, probeer dit dan niet. Er kan een telefoonnummer en 
beschikbare data doorgeven worden.  
 
Afsluiting 
 
Kies voor een goede afsluiting van het e-mail bericht. Dit kan best zakelijk blijven, 
bijvoorbeeld ‘met vriendelijk groet’. Vermeld hier ook altijd naam en contactgegevens. 
 
Hoe ziet een e-mail eruit 
 
Gebruik dezelfde opmaak als bij een zakelijke brief. Vermeld eerst het onderwerp en 
dan de aanhef. Hieronder komt de tekst, maak hier gebruik van alinea’s. Sluit af met het 
vermelden van contactgegevens. 
 
Gebruik geen onnodige elementen zoals het cursief, vet, onderstrepen of kleuren van 
tekst. Dit kan storend zijn. Let op hoofdletters. Gebruik deze niet om bepaalde delen of 
woorden in de tekst te benadrukken. Dit kan boos overkomen, zo ook bij het gebruik 
van uitroeptekens. Kies een duidelijk en goed leesbaar lettertype en lettergrootte. Zorg 
ervoor dat letters niet in elkaar overvloeien en onleesbaar worden. Een goed lettertype 
is ‘Arial 10’. 
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Valkuilen bij het e-mailen 
 
Bedenk eerst of een e-mail bericht het juiste communicatiemiddel is. Denk er ook aan 
dat contact via e-mail een niet interactieve, niet gelijktijdige communicatie is. Dit kan 
een nadeel zijn.  
 
Het vergeten toevoegen van de bijlage is een vaak voorkomende fout die vermeden kan 
worden door de bijlage toe te voegen voor men de boodschap begint te typen.  
 
Te grote bijlagen worden ook best vermeden omdat het lang duurt vooraleer deze 
geopend kunnen worden. 
 
Let erop dat er geen virussen verstuurd of geopend worden. 
 
Blijf niet steeds op hetzelfde e-mailbericht antwoorden, dit kan wel als antwoord op de 
eerste e-mail. Stel een nieuw bericht op, indien hetzelfde e-mailbericht steeds 
terugkomt. Dit kan met hetzelfde of een nieuw onderwerp. Zo vermijdt je dat alle 
voorgaande mails ook onder je nieuwe mail komen te staan. 
 
Wanneer men de e-mail naar meerdere mensen stuurt, denk dan na of het wenselijk is 
dat ze dit van elkaar weten of dat hun e-mail adressen voor iedereen beschikbaar 
worden. Wilt men dit niet of denkt men aan de privacy, maak dan gebruik van het BCC-
veld (Blind Carbon Copy). De adressen die in dit veld staan, zijn voor geen van de 
ontvangers zichtbaar. Scheidt de verschillende adressen door middel van een komma 
of puntkomma. 
Het veld CC (Carbon Copy) wordt gebruikt voor de mensen aan wie het bericht niet echt 
gericht is, maar die men op de hoogte wilt stellen van de inhoud. 
 
Bij het beantwoorden van een e-mail, let je best op het gebruik van de knop 
‘beantwoorden’ en ‘allen beantwoorden’. Is het nodig dat iedereen op de hoogte is van 
het antwoord, dan kan men ‘allen beantwoorden’ gebruiken. Is dit slechts voor één 
persoon nuttig, gebruik dan de knop ‘beantwoorden’. 
 
Denk er aan dat bij een e-mail bericht het non-verbale niet zichtbaar is en de intonatie 
niet hoorbaar. Let dus op hoe de zaken geformuleerd worden en zorg voor 
duidelijkheid: hoe minder ruimte voor interpretaties, hoe kleiner de kans op 
misverstanden. 
 
Gebruik in een zakelijk e-mail bericht geen fonetisch schrift zoals ‘ff’ of ‘w8’. Let ook op 
afkortingen. In een mail naar vrienden kan men dit wel hanteren. Hetzelfde geldt voor 
het gebruik van smiley’s. 
 
Bespreek in een zakelijke e-mail geen privé zaken. Is het wel nodig dat men hiervan op 
de hoogte is, maak dan een afspraak zodat het face-to-face kan. 
 
Denk na over wat in een e-mail geschreven of gezegd wordt. E-mails kunnen namelijk 
bewaard, doorgestuurd of afgedrukt worden. Vermeld nooit slecht nieuws in een e-mail 
en confronteer mensen niet met hun ‘fouten’. Vergeet het belang van persoonlijke 
communicatie niet (www.carrieretijger.nl; www.fontys.nl; www.managersonline.nl; 
www.uhasselt.be;www.leren.nl; De Groot, 2010, p. 50). 
 
  

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/schriftelijk/modellen/e-mail
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/schriftelijk/modellen/e-mail
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/schriftelijk/modellen/e-mail
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/schriftelijk/modellen/e-mail
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/schriftelijk/modellen/e-mail
http://www.fontys.nl/email/netiquette.93692.htm;
http://www.fontys.nl/email/netiquette.93692.htm;
http://www.fontys.nl/email/netiquette.93692.htm;
http://www.fontys.nl/email/netiquette.93692.htm;
http://www.fontys.nl/email/netiquette.93692.htm;
http://www.fontys.nl/email/netiquette.93692.htm;
http://www.managersonline.nl/nieuws/9964/e-mail-etiquette-twaalf-tips.html
http://www.managersonline.nl/nieuws/9964/e-mail-etiquette-twaalf-tips.html
http://www.managersonline.nl/nieuws/9964/e-mail-etiquette-twaalf-tips.html
http://www.managersonline.nl/nieuws/9964/e-mail-etiquette-twaalf-tips.html
http://www.managersonline.nl/nieuws/9964/e-mail-etiquette-twaalf-tips.html
http://www.uhasselt.be/UH/Help-Studenten/Studenten-E-mail/E-mail_etiquette.html
http://www.uhasselt.be/UH/Help-Studenten/Studenten-E-mail/E-mail_etiquette.html
http://www.uhasselt.be/UH/Help-Studenten/Studenten-E-mail/E-mail_etiquette.html
http://www.uhasselt.be/UH/Help-Studenten/Studenten-E-mail/E-mail_etiquette.html
http://www.uhasselt.be/UH/Help-Studenten/Studenten-E-mail/E-mail_etiquette.html
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit;
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit;
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit;
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit;
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit;
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Wanneer kan men e-mail gebruiken 
 
- wanneer men een afspraak wilt maken met één of meerdere personen; 
- om een afspraak te bevestigen; 
- wanneer men een eenvoudige vraag heeft of een vraag waar men niet 

onmiddellijk een antwoord op hoeft te hebben; 
- wanneer men een antwoord moet geven op een eenvoudige vraag; 
- wanneer men aan veel mensen tegelijk een mededeling wilt doen (deze is niet 

persoonlijk, slecht nieuws of dergelijk). 
 
Wanneer kan men best geen e-mail gebruiken 
 
- wanneer er sprake is van een meningsverschil; 
- wanneer er vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld; 
- bij slecht nieuws; 
- wanneer men een afspraak/vergadering wilt annuleren of afzeggen; 
- wanneer men veel vragen heeft of snel antwoord nodig heeft (www.leren.nl). 
 

2.9.5 Weblog/blog 

Dit is een digitaal logboek, dat meestal gebruikt wordt wanneer teksten of verslagen 
nauwkeurig geformuleerd moeten worden en men er reacties op wilt krijgen. 
Voornamelijk gaat het om teksten, maar er kunnen evenwel foto’s, video’s of audio-
elementen in geplaatst worden. Het is ook makkelijk te actualiseren en up-to-date te 
houden (Meijerink, 2011).  
 
Soorten blogs 
 
- persoonlijke blogs zijn blogs van één bepaalde persoon. Soms worden ze voor 

een klein publiek gemaakt. De blog wordt dan gebruikt om hobby’s, reisverslagen 
of bijzondere gebeurtenissen te publiceren. Men kan op verschillende blogsites 
terecht om een gratis blog te beginnen, bijvoorbeeld Web-Log.nl; 

- specifieke blogs zijn blogs die over een bepaald onderwerp handelen; 
- nieuwsblogs zijn blogs die meestal een professionele redactie hebben. Deze 

geven nieuws weer, maar op een andere dimensie. 
 
Microbloggen 
 
Dit is een combinatie van instant messaging en bloggen. De meest bekende is Twitter. 
Hiermee kan men een kort bericht plaatsen over waar men mee bezig is op een 
bepaald moment of iets wat heel sterk de aandacht heeft. Mensen die in het netwerk 
aangesloten zijn, krijgen dit bericht dan geplaatst en kunnen hierop dan reageren of dit 
doorzenden. Zo kan nieuws zich ontzettend snel verspreiden (Van Der Mark, 2009, p. 
40). 
 
  

http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/e-mail/wanneer-wel-wanneer-niet.html
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/e-mail/wanneer-wel-wanneer-niet.html
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/e-mail/wanneer-wel-wanneer-niet.html
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/e-mail/wanneer-wel-wanneer-niet.html
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/e-mail/wanneer-wel-wanneer-niet.html
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/e-mail/wanneer-wel-wanneer-niet.html
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/e-mail/wanneer-wel-wanneer-niet.html
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2.9.6 Wiki-pagina 

Het principe van een wiki-pagina is ongeveer hetzelfde als dat van een weblog, het 
verschil ligt in het doel van de wiki-pagina, namelijk samen met meerdere personen 
rond een bepaald thema of onderwerp werken. Een Wiki verwijst ook van dat bepaalde 
onderwerp naar een gerelateerd onderwerp, waardoor men een soort ‘spinnenweb’ 
krijgt van informatie die bij elkaar hoort. Ook hier is het mogelijk reacties te geven, aan 
te vullen, discussies te starten, enzovoort. Hierbij kunnen we ook onderscheid maken 
tussen een open en een gesloten Wiki (Meijerink, 2011).  
 

2.9.7 Discussiefora 

Dit is een virtuele ruimte, meestal gelinkt aan een hoofdpagina, waar het algemeen 
thema te vinden is. Deze is dan verder opgedeeld in subthema’s, waarop onder andere 
discussies ontstaan, vragen gesteld kunnen worden en mededelingen gedaan worden 
(Meijerink, 2011). 
 
Een forum organiseren 
 
Het brengt een hele verantwoordelijkheid met zich mee om een forum aan te bieden. 
Men moet een plek creëren waar de ouders zich, zonder dat anderen er last van 
hebben, prettig kunnen voelen en vrijuit kunnen praten. Wanneer men een forum gaat 
aanbieden, zijn er heel veel vragen die hierbij komen kijken. 
 
Wanneer men een forum aanbiedt, gaat men best na of er echt behoefte aan is. Ook is 
het handig om te onderzoeken of er al forums zijn, die hetzelfde thema behandelen. Dit 
ook om te bekijken wat de kwaliteit en kwantiteit is van het berichtenverkeer en om 
oorzaken te zoeken voor het slagen of falen van een forum. Wanneer er voldoende 
interactie is tussen de ouders op het forum, zal dit in de praktijk goed functioneren. 
Wanneer men een bericht post op het forum en geen respons krijgt, kan het zijn dat 
men het slechts bij één keer houdt, omdat men denkt dat men de tweede keer ook geen 
respons zal krijgen. Hetzelfde gebeurt wanneer iemand een week geleden een bericht 
postte en er nog steeds geen reacties op zijn. Deze persoon zal niet geneigd zijn een 
nieuwe discussie te starten. 
 
Tevens moet men zichzelf registreren voordat men een bericht op een forum kan 
plaatsen. Er wordt dan onder andere gevraagd naar de gebruikersnaam en een 
wachtwoord. Zo kan men onder deze gebruikersnaam nieuwe discussies starten en 
reageren op reeds bestaande discussies. Wanneer men enkel wil lezen op een forum, 
is registratie niet noodzakelijk. Echter, wanneer men vooraf registreert, verkrijgt men 
wel een aantal voordelen. Zo kan men een idee krijgen van de achtergrond van 
verschillende mensen die het forum gebruiken, omdat er ook gevraagd wordt naar 
verschillende gegevens, zoals leeftijd en opleiding. Ook zorgt dit ervoor dat personen 
die zich niet aan de richtlijnen houden, gesanctioneerd kunnen worden. Dit is niet 
waterdicht, wat wil zeggen dat een persoon gewoon weer een nieuw account kan 
aanmaken. Ouders die een website regelmatig bezoeken, kunnen hierdoor een 
reputatie opbouwen op het forum. Andere ouders kunnen namelijk zien hoeveel 
berichten de persoon heeft gepost en gelezen. Een nadeel van vooraf registreren is dat 
de drempel wordt verhoogd voor het eerste gebruik van de website. Wanneer iemand 
voor de eerste keer op een forum komt, kan men niet meteen een discussie starten of 
reageren. Men moet eerst een formulier invullen en onder andere zijn e-mailadres 
achterlaten. Dit is niet enkel een praktische drempel, maar ook een gevoelsmatige 
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drempel. Wanneer er bijvoorbeeld een persoon een gevoelig onderwerp wil aanhalen, 
maar deze enkel in zijn directe omgeving wil houden, is het mogelijk dat de persoon 
bang wordt om e-mails te ontvangen van de site omdat andere mensen, dat ‘probleem’ 
kunnen lezen. 
 
Wanneer men gebruik maakt van een forum, wordt er gekozen om advies te vragen aan 
lotgenoten. Maar wat doet men als er verkeerd advies of verkeerde informatie wordt 
doorgegeven? Moreel zijn de mensen die het forum opgericht hebben, verantwoordelijk 
voor de berichten die geplaatst worden. De kwaliteit van het forum bewaken is dus een 
taak van de organisatie. Hoe meer men echter gaat ingrijpen op discussies, hoe minder 
het als een ‘eigen plek’ gaat aanvoelen voor de ouders. Toch is men wel gebaat bij 
bescherming tegen de grote risico’s. Als organisator van het forum moet men ook de 
risico’s en effecten in kaart brengen voor de ouders. Ook de doelgroep speelt hierin 
zeker een rol. Kinderen en jongeren zullen meer in bescherming genomen moeten 
worden, net als mensen die te kampen hebben met diverse problemen zoals 
psychische problemen. Voor deze categorieën is het moeilijker om informatie te 
interpreteren. Kwaliteitsbewaking kan dus op verschillende manieren. De scholen zullen 
richtlijnen moeten opstellen waar de forumbijdragen aan moeten voldoen en ook 
uitleggen wat er verboden is. Wanneer men de richtlijnen en de forumbijdragen naast 
elkaar gaat leggen, kan er bepaald worden of het wel of niet voldoet aan de eisen.  
 
Richtlijnen 
 
Doorgaans is een forum bedoeld als een platform voor lotgenoten. Het is daarom ook 
belangrijk dat de ouders zich veilig voelen om ervaringen, emoties en meningen te 
uiten. Dit kan men bereiken door goede afspraken te maken over het gedrag dat men 
wel of niet tolereert op het forum. Daarnaast gaat men ook afwegen welke positie de 
leerkrachten/school op het forum innemen. Als beheerder is het belangrijk om richtlijnen 
te maken waar de ouders zich aan moeten houden. Deze worden dan gepubliceerd op 
de website. Hierbij is het belangrijk dat men de richtlijnen beschrijft in een taal die de 
doelgroep van het forum begrijpt. Ook moeten de scholen zich ervan bewust zijn dat 
deze richtlijnen niet door iedereen gelezen worden. De scholen moeten zelf uitmaken 
welke richtlijnen ze gaan hanteren. Hoe meer richtlijnen men opstelt, des te meer men 
moet ingrijpen, wat ten koste gaat van de betrokkenheid. 
 
Doel en doelgroep 
 
Wanneer men een website opricht, beoogt men er iets mee te bereiken. Afhankelijk 
hiervan kan de website en het forum bedoeld zijn voor diverse doelgroepen. Als 
beheerder moet men zichzelf afvragen over welk thema het forum gaat handelen, want 
het is mogelijk dat er bepaalde thema’s (bijvoorbeeld: seks) niet bedoeld zijn voor 
kinderen. 
 
Persoonlijke informatie 
 
Informatie die men plaatst op een website of een forum, blijft jaren beschikbaar en kan 
ook verder verspreid worden. Daarom is het belangrijk dat de scholen zorgvuldig 
omgaan met de ingestuurde persoonlijke informatie. Soms zijn er ook ouders die 
contact zoeken buiten het forum met andere ouders. Ook moet men zichzelf afvragen of 
de ouder die de persoonlijke informatie vrijgeeft, geen consequenties overziet. Er 
bestaat ook het risico dat ouders door andere ouders in een verkeerd daglicht worden 
gezet, door bijvoorbeeld een probleem te verzinnen dat niet bestaat, maar waar wel de 
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naam van een ouder onder wordt gezet. Wanneer men de persoonlijke gegevens gaat 
weghalen, voorkomt men al veel vervelende gevolgen. 
 
Klachten 
 
Men moet klaar zijn om een forum te starten. Het forum is een open medium, dat door 
iedereen gelezen kan worden. Wanneer men de processen niet op orde heeft, veel 
mensen die ontevreden zijn en/of wanneer men geen alternatieve klachtenprocedure 
heeft, moet men zich er bewust van zijn dat er mensen kunnen klagen via het forum 
over de school. Wanneer er een klacht binnenkomt, kan men verwijzen naar de formele 
klachtenprocedure. Wanneer men een klacht plaatst, geeft het ook de mogelijkheid aan 
andere ouders om hierop te reageren met positieve ervaringen, zodat de school er 
positiever uitkomt. Maar wanneer klachten zich richten op individuele medewerkers, die 
met voornaam en achternaam genoemd worden, moeten de persoonlijke gegevens 
weggelaten worden om de medewerkers in bescherming te nemen. 
 
Voor- of achteraf controleren 
 
Dit kan wanneer men wil controleren of de bijdragen wel voldoen aan de richtlijnen. 
Wanneer men achteraf gaat controleren, wordt na inzending het bericht direct geplaatst 
op het forum en na enkele uren/dagen gecontroleerd. Hier is het voordeel dat mensen 
onmiddellijk hun bijdrage kunnen zien en andere mensen kunnen er ook snel op 
reageren. Dit houdt een goede vaart in de discussie. Een nadeel is dat er enkele risico’s 
kunnen voorkomen. Bij controle vooraf wordt het bericht eerst gecontroleerd na de 
inzending. Zo kan men voorkomen dat er bijdragen gepost worden, die niet aan de 
richtlijnen voldoen. Belangrijk hierbij is dat het controleren en publiceren meermaals per 
dag moet plaatsvinden en dit om bovengenoemde redenen te voorkomen (Schalken, et 
al., 2010, pp. 94-101). 
 

2.9.8 ELO 

Dit staat voor elektronische leeromgeving, wat meestal in het onderwijs gebruikt wordt. 
Hier wordt cursusmateriaal online aan de studenten aangeboden en wordt 
communicatie tussen studenten en docenten mogelijk gemaakt. Veel studenten vinden 
het aangenaam werken met een computer, waardoor de motivatie verhoogt. Ook kan 
men kiezen waar en wanneer men studeert. Taken doorgeven is eenvoudiger, 
vakoverschrijdend werken wordt mogelijk. 
Een nadeel is dat het opstarten redelijk kostelijk is en het vergt behoorlijk wat 
inspanning van een organisatie (Meijerink, 2011). Een voorbeeld hiervan, namelijk 
Smartschool, wordt verder in het projectboek uitgewerkt. 
 

2.9.9 Sociale netwerksite 

Dit is een website waarbij de gebruikers een digitaal profiel aanmaken, dat nadien 
gekoppeld kan worden aan profielen van andere gebruikers, die zich binnen hun sociaal 
netwerk bevinden. 
Meestal richten sociale netwerksites zich op entertainment en het in contact blijven met 
vrienden of familie. Gebruikers hebben ook de mogelijkheid berichten te sturen naar 
contacten en bijvoorbeeld foto's, video's en links te delen (http://nl.wikipedia.org). 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaalnetwerksite
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaalnetwerksite
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaalnetwerksite
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaalnetwerksite
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaalnetwerksite
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaalnetwerksite
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaalnetwerksite
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaalnetwerksite
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Vooral wanneer er veel contacten aangesloten zijn, zijn sociale netwerksites 
interessant. Ook heeft men bij elke sociale netwerksite een eigen doelgroep 
geselecteerd. Zo heeft men bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn en Hyves (Van Der Mark, 
2007, p. 38). 
 
Facebook en sociale media in het onderwijs 
 
In onderstaand schema vindt u tips en mogelijkheden om aan de slag te gaan met 
sociale media in het onderwijs. 
 

Wat kunnen scholen doen? Wat kunnen ouders doen? 

- Sociale media als hulpmiddel bij 
het leren: 
- vragen stellen op Facebook; 
- polls (opiniepeilingen); 
- leerlingen die elkaar tips 

geven; 
- blogs. 

- Ga aan de slag met sociale media: 
- wees op de hoogte, leer van uw 

kind; 
- lees boeken en magazines over 

sociale media. 

- Sociale media als 
marketingmiddel: 
- foto’s en berichten van 

schooluitstappen; 
- evenementen op Facebook. 

- Maak afspraken met uw kind: 
- bijvoorbeeld: hoe lang per dag? 

Hoe de privacy bewaken? 

- Sociale media voor onderzoek: 
- inzicht in de mening van 

ouders; 
- polls. 

- Linkedin-groep: discussies 

- Blijf op de hoogte: 
- zet de computer in een ruimte 

waar u regelmatig bent. 
 

 - Toon interesse: 
- blijf in gesprek met uw kind; 
- uw kind zal zich serieus genomen 

voelen en zelf vertellen. 

(Ouders &Coo, 2011) 

 

De voordelen van Facebook  
 
- het verbindt leerlingen met elkaar, dus vormt Facebook indirect een leeromgeving; 
- met de beschikbare hulpmiddelen wordt de leerkracht-leerling en leerling-leerling 

interactie verhoogt; 
- leerkrachten kunnen met leerlingen en ouders in contact komen in verband met 

opdrachten, evenementen, bruikbare links en taken, buiten de lesuren; 
- leerlingen kunnen elkaar vragen stellen over opdrachten, examens, enzovoort; 
- leerlingen kunnen samenwerken aan taken, projecten, enzovoort (Jans, 2011, pp. 

16-17).  
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Hoe Facebook gebruiken in het onderwijs 
 
- maak een Facebookgroep aan voor een klas of rond een thema om informatie uit 

te wisselen, te communiceren, enzovoort. De studenten en ouders hoeven 
onderling geen ‘vrienden’ te zijn om hiervan gebruik te kunnen maken; 

- door gebruik te maken van ‘evenementen’ kan het hele jaarrooster opgenomen 
worden in een actuele agenda; 

- communiceer huiswerk en opdrachten via Facebook, dit geeft een duidelijker 
beeld van wat er verwacht wordt; 

- Facebook biedt de mogelijkheid om van gedachten te wisselen door 
brainstormsessies te houden; 

- maak een lijst en voeg de studenten en ouders hieraan toe. Deze lijst kan gebruikt 
worden als een mailinglijst om studenten te groeperen;  

- via Facebook kunnen gemakkelijk berichten (zoals onverwachte afwezigheden, 
verzetten van proefwerken, enzovoort) verstuurd worden zonder alle e-
mailadressen van de studenten of ouders te moeten verzamelen; 

- deel via Facebook gemakkelijk en snel multimediabestanden zoals video’s, mp3-
bestanden, enzovoort over lesgerelateerde onderwerpen; 

- ook notities met betrekking tot de les kunnen door zowel docenten als studenten 
met elkaar gedeeld worden; 

- gebruik vragenlijsten en polls om op een interactieve manier inzicht te krijgen in de 
meningen van de studenten en ouders; 

- studenten en ouders kunnen gemakkelijk op de hoogte blijven van het politieke en 
maatschappelijke nieuws; 

- studiegroepen kunnen door studenten worden opgestart om kennis te delen; 
- Facebook biedt vele applicaties, zoals kalenders, wiskundige hulpmiddelen, to-do 

lijsten, enzovoort; 
- via een alumnigroep kan er contact gehouden worden met oud-studenten en 

docenten (www.linkedpeople.nl).  
 
Hoe Facebook veilig gebruiken 

 

- accepteer alleen ‘vrienden’ die men werkelijk kent; 
- wijzig het wachtwoord regelmatig; 
- gebruik alleen applicaties van sites die men vertrouwt; 
- gebruik anti-virus software; 
- log handmatig in bij Facebook; 
- zet je privacyniveau op besloten of geheim; 
- maak gebruik van een beveiligde verbinding die Facebook biedt. Hiermee worden 

gegevens die men verstuurt en ontvangt gecodeerd. Dit kan men instellen via 
‘Accountinstellingen’ en het tabblad ‘beveiliging’. Dan kiest men voor ‘veilig 
browsen’ en vinkt men het vakje ‘Facebook via een beveiligde verbinding (https) 
gebruiken (indien mogelijk)’ aan (www.socialmediaacademie.nl). 

  

http://www.linkedpeople.nl/
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(www.facebook.com) 

 

Ons doel is een gids op te stellen voor ouders en leerkrachten in het gebruik van 
e-Communicatiemiddelen. Door de voor- en nadelen te benoemen, krijgt men ook een 
goed zicht op het middel en of het een wenselijk middel is om te gebruiken. Men krijgt 
een realistisch beeld van het middel en kan zelf de voor- en nadelen afwegen. Er wordt 
ook uitleg gegeven over hoe men een e-mailbericht moet opstellen en waar men op 
moet letten. Dit kan een goede houvast zijn voor mensen die niet met deze middelen 
vertrouwd zijn.  

2.10 Belgische initiatieven 

2.10.1 In het onderwijs 

Wanneer we kijken naar het onderwijs in België, zien we dat de meeste ouders e-mail 
gebruiken in de communicatie met scholen. Dit werd ook duidelijk in de resultaten van 
onze enquête. Belgische ouders willen e-mail gebruiken omdat dit snel en gemakkelijk 
is, en men kan het e-mailbericht lezen wanneer het hem/haar goed uitkomt. Vooral 
werkende ouders benoemen dit als een voordeel. 
Ook maken ouders veel gebruik van de schoolwebsite. Deze wordt vooral gebruikt om 
nieuwsberichten vanuit de school te lezen en om foto’s of beeldfragmenten van het kind 
tijdens activiteiten of uitstappen te bekijken. 
Ten slotte benoemen Belgische ouders ook de digitale leeromgeving als een goed 
digitaal communicatiemiddel met de school. Hieronder wordt Smartschool, een 
voorbeeld van zo’n digitale leeromgeving, kort besproken. 
 

2.10.1.1 Smartschool 

Smartschool is een digitaal schoolplatform, dat wordt gebruikt door meer dan 90% van 
de Vlaamse secundaire scholen bij de ondersteuning van hun onderwijsproces. De 
webapplicatie ‘Smartschool’ vormt de basis, die meer dan 20 modules bevat. Deze 
modules kunnen in vier groepen worden ingedeeld: communicatie, administratie,  
e-learning en een leerlingenvolgsysteem. 
 
Enkele mogelijkheden van Smartschool worden hieronder besproken. We houden dit 
kort, omdat deze digitale leeromgeving verder uitgediept wordt in het onderdeel 
‘Implementatie’. 
 
In het onderdeel ‘Communicatie’ beschikt Smartschool over een eigen, veilig 
berichtensysteem, dat gebruikt kan worden zoals een gewoon e-mailsysteem. Dit wordt 
veilig genoemd, omdat de school meer controle op de communicatiestromen heeft: de 
verstuurde berichten komen altijd aan. 
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Tevens bestaat er in Smartschool de digitale schoolagenda. Zo hoeven leerlingen geen 
papieren schoolagenda meer mee te nemen. Lesonderwerpen, taken en toetsen 
kunnen eenvoudig genoteerd worden. De voordelen hiervan zijn: kostenbesparing, de 
ouders kunnen controle uitoefenen via een eigen account, het is milieuvriendelijk, 
enzovoort. Ook is de digitale agenda gekoppeld aan de jaarplannen, zodat 
lesonderwerpen ook gekoppeld worden aan leerplandoelstellingen. 
 
Om ‘E-learning’ te stimuleren, kunnen er via Smartschool opdrachten ingediend worden 
via de uploadzone. De leerkracht bepaald de grenzen, bijvoorbeeld hoeveel bestanden 
er toegevoegd kunnen worden, binnen welke tijdslimiet dit moet gebeuren, enzovoort. 
Ook biedt Smartschool de mogelijkheid digitale toetsen, uitbreidingsoefeningen, 
remediëringsoefeningen, enzovoort aan te bieden buiten de lestijden, via het onderdeel 
‘Wintoets’. De resultaten kunnen geïntegreerd worden in het ‘Skore-puntenboek’. 
Dit is een online puntenboek voor elke leerkracht, waarin elke evaluatie genoteerd kan 
worden. Alles kan erin verwerkt worden: attitudes, cijfers, competenties, 
ontwikkelingsdoelen, enzovoort. Deze puntenlijsten kunnen gedeeld worden met de 
leerlingen en zelfs met de ouders (Smartbit, 2010). 
 

2.10.2 In de hulpverlening 

In Vlaanderen kent men het OnlineHulpUitwisselingsPlatform (OHUP). Dit platform 
bestaat sinds 2006 en heeft als doel kennis en ervaring uitwisselen in verband met 
online hulpverlening.  
 
De organisaties binnen het OHUP zijn: 
- Tele-Onthaal; 
- de Zelfmoordlijn; 
- de Kinder- en Jongerentelefoon; 
- het JAC netwerk; 
- Slachtofferchat; 
- de Holebifoon; 
- de Druglijn; 
- Alcoholhulp; 
- Teleblok; 
- Boysproject; 
- Child Focus (Bocklandt, 2011, p. 349). 
 

2.11 Initiatieven in het buitenland 

2.11.1 Groot-Brittannië 

Becta is een instelling die deel uitmaakt van de regering van Groot-Brittannië. Hun taak 
bestaat erin ervoor te zorgen dat technologie effectief en innovatief gebruikt kan worden 
binnen het gehele proces van leren. Becta werkt op meerder vlakken, maar wij 
bespreken enkel hun inbreng op scholen, omdat dit het enige relevante is voor ons 
project. Het doel van Becta is om het gebruik van technologie in scholen te integreren 
op een kosteneffectieve manier. Het is dus de bedoeling dat men op de meest optimale 
manier gebruik gaat maken van de beschikbare middelen. Toekomstgericht wilt men er 
graag voor zorgen dat de markt zich nog verder uitbreidt en zo digitale producten en 
diensten ontwikkelt die voldoen aan de noden en behoeften van het onderwijs.  
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Daarnaast houdt Becta zich ook bezig met onderzoeken. Hun onderzoek gaat over de 
invloed die technologie kan hebben op het onderwijssysteem. Vanuit deze onderzoeken 
en resultaten wilt Becta advies bieden aan scholen, zo kan men bijvoorbeeld helpen bij 
het maken van keuzes omtrent het aankopen en gebruiken van technologische 
mogelijkheden. Ook geeft men van hieruit adviezen en informatie aan de overheid. Men 
vraagt aan het beleid om rekening te houden met de mogelijkheden en moeilijkheden 
die technologie ons kan bieden (Baldo et al., 2010-2011, p. 46). 

 
(Becta, 2009, p. 8) 

 
In Groot-Brittannië heeft Becta ervoor gezorgd dat er een onderwijswet tot stand 
gekomen is. Deze wet houdt in dat alle secundaire scholen, vanaf 1 september 2010, 
verplicht zijn om via elektronische weg communicatie aan te gaan met ouders. Ook 
basisscholen krijgen deze verplichting, maar deze gaat pas in vanaf 1 september 2012. 
Ouders kunnen deze informatie dan eender waar, eender wanneer raadplegen. Hier 
kan men de rapporten van kinderen zien, wat kinderen doen in lessen, enzovoort. 
Ouders krijgen hier enkel toegang tot de informatie die betrekking heeft op het eigen 
kind, dit omwille van privacy. Op deze manier komen ouders dichter bij het kind te 
staan, is men beter op de hoogte en kan men anticiperen. Het maakt ouders en 
leerkrachten gelijkwaardige partners (Baldo et al., 2010-2011, p. 47). 

2.11.2 Frankrijk 

In het ‘Jean Brunet College’ uit Avignon, krijgen ouders toegang tot informatie met 
betrekking tot het eigen kind via ‘Educ’Horus’. Elke ouder heeft een eigen 
toegangscode. Op deze manier wordt er ook gedacht aan bijvoorbeeld gescheiden 
ouders, zodat er hier geen problemen rond ontstaan. Op de oudermodule staan onder 
andere de resultaten van het kind, de aan- of afwezigheid van het kind, het 
schoolreglement, enzovoort. Ook de e-mailadressen van de leerkrachten kan men hier 
terugvinden. Zo ontstaat de mogelijkheid om via e-mail met elkaar te communiceren. 
Het platform wordt ieder lesuur aangevuld door de leerkrachten.  
 
Onderzoek hieromtrent heeft aangetoond dat kinderen beter scoren wanneer hun 
ouders met hen praten over de ervaringen die ze op school opdoen. Onderzoek van 
vorig jaar duidt aan dat 82% van de ouders zich in het ongewisse voelen over wat de 
kinderen de hele dag op school doen. Een gevolg hiervan is dat men zich als ouder 
minder betrokken voelt. Deze methodiek zou voor meer betrokkenheid kunnen zorgen. 
Men wil wel duidelijk maken dat dit niet ter vervanging is van persoonlijk contact tussen 
leerkrachten en ouders, het is slechts een aanvulling hierop (Baldo et al., 2010-2011, p. 
49). 
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Tijdens onze internationale studie dit jaar, zijn we weer wat meer te weten gekomen 
over de middelen die men in Frankrijk gebruikt om met ouders te communiceren. Deze 
informatie hebben we verkregen door hierover te praten met Franse studenten die een 
lerarenopleiding volgen. 
 
In deze gesprekken viel het erg op dat men in Frankrijk al veel meer gebruik maakt van 
bijvoorbeeld digitale leeromgevingen zoals Educ’Horus en e-mail, zowel in hun 
contacten met studenten als met ouders. Ook wordt in sommige gevallen gebruik 
gemaakt van SMS, maar dit komt slechts zelden voor. SMS gebeurt steeds in één 
richting: de leerkrachten sturen naar de ouders, maar nooit andersom, ook niet als 
reactie op het verkregen SMS-bericht. 
 
Men geeft wel aan dat de communicatie meer gericht is op de kinderen, dit omdat men 
met de kinderen bezig is en de ouders zeer weinig invloed kunnen uitoefenen in 
bijvoorbeeld de manier van werken. Toch vindt men het direct persoonlijk contact met 
ouders het belangrijkste. Deze methode blijft men hanteren wanneer er informatie wordt 
gegeven over een kind. De e-Communicatiemiddelen worden enkel gebruikt om 
informatie door te geven die meer algemeen is zoals schoolactiviteiten, uitstapjes, data 
van ouderavonden, uurroosters, enzovoort. 
 

2.11.3 Spanje 

2.11.3.1 Algemene besluiten van Spanje 

De Spaanse studenten gaven tijdens onze studiereis aan dat de relatie tussen ouder en 
leraar als erg belangrijk wordt ervaren, omdat dit een goede invloed heeft op de relatie 
tussen de leraar en het kind. Het zorgt enerzijds voor meer vertrouwen en anderzijds 
worden ouders meer betrokken, omdat ze weten wat het kind doet op school. 
Daarnaast creëert communicatie tussen de ouder en de leerkracht een soort van 
sociale controle, zodat beide partijen ervan op de hoogte zijn hoe het kind zich sociaal-
emotioneel ontwikkeld. Wanneer er iets mis is met het kind, is het niet enkel de taak van 
de ouder, maar ook de taak van de leerkracht om er iets mee te doen. Daarom wordt er 
ook duidelijk benoemd dat een leerkracht tegenwoordig twee taken heeft. 
 
Verder werd er besproken wat de Spaanse studenten prefereren omtrent het contact 
tussen de leerkracht en de ouders. Zoals in België en Nederland, is men er ook in 
Spanje van overtuigd dat zowel digitaal als persoonlijk contact belangrijk is en men 
beargumenteert dit ook vanuit beide mogelijkheden. Direct persoonlijk contact is heel 
belangrijk voor mensen die zich bevinden in de digitale kloof. Daarnaast is het digitale 
communicatiesysteem belangrijk voor mensen die liever contact hebben via het internet 
omdat men bijvoorbeeld verlegen is of omdat het gemakkelijker is. 
 
Hierboven werden de algemene bevindingen van het gesprek met de Spaanse 
studenten besproken. Als volgt hebben wij een communicatiemiddel beschreven dat op 
een Spaanse middelbare school wordt gebruikt. 
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2.11.3.2 Spanje – communicatie via SGD en SGD Web 

SGD (Sistema de gestión Docente) is het apparaatje dat hoort bij het programma SGD 
Web, dat de bezochte school ‘I.E.S. Santiago Hernandez’ heeft aangekocht voor 
ongeveer 3000 euro en rond de 500 euro kost aan onderhoud per jaar. 
 
Het apparaatje ziet er simpel uit. Over het gebruik van de knoppen hebben wij geen 
uitgebreide uitleg gekregen, maar wel over de mogelijkheden ervan (zie afbeelding 01). 
Iedere docent heeft een eigen apparaatje, dat men de hele dag bij zich houdt. Tijdens 
elke les worden daar, door middel van diverse knoppen, bijzonderheden opgezet zoals 
aanwezigheid van een leerling, hoe een leerling zich heeft gedragen, enzovoort. De 
docent doet op het einde van de schooldag het apparaatje in de ‘lader’ waarmee 
dagelijkse gegevens omgezet worden op SGD Web (zie afbeelding 02). Standaard 
komen er dan, op SGD Web, zaken te staan zoals de lessen van die docent en dat de 
leerling te laat was. Daarnaast kan een docent er ook nog voor kiezen om een korte 
aantekening te vermelden. Elke dag wordt om 15:00 uur en om 22:00 uur het systeem 
geüpload en kan er door de ouders gecontroleerd worden hoe een kind zich heeft 
gedragen tijdens de verschillende lessen. 
De ouders moeten eerst inloggen op het vakje ‘klas’ (‘Curso’) bijvoorbeeld: ‘CMD2’ of 
‘PE1B’. Daarna kan men bij ‘Alumnos’ de naam van hun kind selecteren. De ouder komt 
dan op een site waar men op diverse onderwerpen kan klikken zoals: ‘mensajes’ 
(berichten), ‘usuarios’ (gebruikers), ‘salir’ (afmelden/ afsluiten), ‘notas’ (notities) en 
‘actividades’ (waar momenteel mee bezig/op het programma)(zie afbeelding 03). 
 

  
Afbeelding 1    Afbeelding 2 

 

 
Afbeelding 3 
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De ouders kunnen van hieruit op het overzicht van het kind komen en bekijken wat 
geselecteerd staat op deze datum. Daarbij staat duidelijk het voorval/conflict vermeld, 
samen met het onderwerp. Een voorbeeld hiervan is: ‘Fecha’ (datum) 16-11-2011, met 
als ‘incidencia’ (incident) ‘amonestacion’ (berisping) en dit bij ‘asignatura’ (onderwerp/ 
les) ‘technologia’ (techniek). Hierbij kunnen dan ook nog korte aantekeningen gemaakt 
worden (zie afbeelding 04). Dan kunnen de ouders doorklikken naar een overzicht van 
de hele maand, bijvoorbeeld de maand ‘novembre de 2011’. Daar kunnen ouders, 
aangeduid met diverse kleuren, zien wanneer er wat aan de hand was. Zoals op het 
voorbeeld zichtbaar is, is op ‘Lunes’ (maandag) de 7e, het kind onder andere te laat 
(‘retraso’) en niet in een les komen opdagen (‘faita a clase’) (zie afbeelding 05).  
 

  
Afbeelding 4    Afbeelding 5 

 
Tevens is er ook een overzicht van de diverse lessen (‘grupo’) en deze worden 
aangegeven met verschillende kleuren zoals ‘filosofia 2’ oranje en ‘ingles’ licht blauw 
(zie afbeelding 06). De betreffende docent van een les (‘asignatura’) schrijft een 
evaluatie, die de ouder kan lezen wanneer er op het envelopje naast de naam van de 
docent geklikt wordt. 
 

 
Afbeelding 6 

 
Hieruit blijkt duidelijk dat SGD een communicatiemiddel is van de school naar de ouders 
toe, waar de school ook bewust voor gekozen heeft. Er bestaat namelijk wel de 
mogelijkheid om via SGD Web e-mails te sturen, maar de school vindt dat niet nodig. 
Men is van mening dat de school contact met de ouders opneemt wanneer er iets aan 
de hand is. Wanneer ouders dan toch contact met de school willen opnemen, doet men 
dit telefonisch om een afspraak te maken. Dit omdat het moeilijk is een docent 
telefonisch te spreken. Daarnaast wordt er ook sporadisch gebruik gemaakt van 
SMS contact, tevens van de leerkracht naar de ouder, waarvoor men dan ook moet 
betalen. Andere manieren zoals Skype of sociale netwerksites worden niet gebruikt. 
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Daarnaast is er buiten SGD Web nog een communicatiesysteem via de schoolwebsite, 
waarbij ouders ook in contact kunnen komen met de docenten (zie afbeelding 07). Het 
is een soort van e-mailverkeer tussen beide partijen, maar niet alle ouders maken hier 
gebruik van, meestal omdat men het niet kan. Wanneer dit het geval is, wordt er gebruik 
gemaakt van de traditionele wegen (zoals telefoneren). 
 

 

Afbeelding 7 

 

2.11.4 Ons project 

We hebben kort de mogelijkheden van e-Communicatie in verschillende landen 
besproken. Dit is voor ons project nuttig omdat we zo een vergelijking kunnen maken 
met andere landen. Hier zien we bijvoorbeeld duidelijk dat Spanje voor ligt op het 
gebruik van e-Communicatiemiddelen, maar we zien ook duidelijk dat dit vooral in één 
richting wordt gebruikt. In Frankrijk maakt men meer gebruik van digitale 
leeromgevingen en gebruikt men zo nu en dan SMS, maar dan enkel in één richting 
(van school naar ouder). De Franse studenten gaven duidelijk aan dat zij meer gericht 
zijn op de communicatie tussen leerkrachten en leerlingen, dan tussen leerkrachten en 
ouders. 
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1 OPSTELLEN FICHES 

1.1 Inleiding 

In het kader van ons project hebben wij gekozen om de middelen uit te werken die ouders 
het meest prefereren. Deze informatie haalden we uit de resultaten van onze enquête en 
de interviews. Uit de enquête bleek dat vooral e-mail en de digitale leeromgeving gewenst 
zijn om in te zetten in de communicatie tussen scholen en ouders. Uit de interviews zijn we 
te weten gekomen dat, wanneer er aan ouders wordt uitgelegd wat Skype is, dit ook 
interesse wekt. Sociale netwerksites verwerken we omdat deze toch enkele handige 
functies hebben en ouders waarschijnlijk te weinig van het professioneel gebruik ervan 
afweten. Ouders staan hier wantrouwig tegenover, maar door uit te leggen hoe deze 
werken en gebruikt kunnen worden, hopen we dat ouders er ook de mogelijkheden van 
inzien. 
 
De middelen die wij gaan gebruiken zijn: digitale leeromgeving, e-mail, Skype en twee 
verschillende sociale netwerksites, namelijk Facebook en Hyves. Wij hebben ervoor 
gekozen twee verschillende sociale netwerksites uit te werken, omdat in België Facebook 
het meest gebruikt wordt en in Nederland Hyves erg bekend is. Wij leggen het gebruik van 
deze middelen uit aan de hand van fiches. Ter verduidelijking en als handvaten aan de 
ouders en leerkrachten, zijn er ook beeldfragmenten gemaakt over het gebruik van deze 
verschillende middelen, die u op de bijgeleverde CD-ROM kan bekijken. Deze fiches en 
beeldfragmenten worden ook vertaald naar het Engels, zodat deze tevens bruikbaar zijn 
voor de Europese partners van het Leonardo da Vinci project. 
De andere e-Communicatiemiddelen, zoals Fax en MSN, hebben we niet uitgewerkt. Dit 
omdat deze middelen, zowel in de enquête als in de interviews, als ‘niet wenselijk’ werden 
beschouwd. 
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1.2 Nederlands 

1.2.1 Digitale leeromgeving - Smartschool 

Titel 
 
Smartschool 
 
Omschrijving 
 
De webapplicatie ‘Smartschool’ bevat meer dan 20 modules. Deze modules kunnen in vier 
groepen worden ingedeeld: communicatie, administratie, e-learning en een leerlingen 
volgsysteem. 
 
Digitale leerplatformen zoals Smartschool, Dokeos en Blackboard werden de laatste jaren 
steeds populairder. In Vlaanderen is Smartschool het meest populair. Smartschool gaat uit 
van de volgende filosofie: ‘Elke school heeft een bestemming, Smartschool helpt haar die 
te bereiken’ (Van Gysel, 2009). Smartschool is een online leerplatform, dat gebruikt wordt 
door meer dan 90% van de Vlaamse secundaire scholen ter ondersteuning van het 
onderwijsproces. Smartschool bestaat reeds tien jaar in Vlaanderen. Het leerplatform 
schikt zich naar de manier van werken van iedere school. Zo bevat het onmisbare 
hulpmiddelen voor elke school, zoals een digitale klasagenda en jaarplanning (Smartbit, 
2011). 
 
Communicatie tussen school en ouders 
 
Smartschool wordt in de eerste plaats voornamelijk gebruikt tussen leerlingen en 
leerkrachten. Toch kan het ook gebruikt worden tussen ouders en scholen, via een aparte 
oudermodule. Zo kunnen ouders, net als de leerlingen, via smartschool een rechtstreeks 
bericht schrijven naar de leerkracht van hun kinderen. Tevens heeft de school meer 
controle op de communicatie, waardoor discussies uitgesloten worden. Eveneens wekt dit 
meer vertrouwen op tussen beide partijen. 
 
Via Smartschool worden nieuwsbrieven en documenten verspreid, die zowel voor de 
leerlingen als voor de ouders toegankelijk zijn. Via deze online nieuwsbrieven kunnen 
ouders volgen wat er gebeurt en gaat gebeuren op de school van hun kinderen. Zo blijven 
ouders ‘up to date’. Sommige ouders hebben via hun persoonlijke login toegang tot het 
forum op Smartschool. Hierop kunnen zij vragen stellen, bedenkingen formuleren, 
enzovoort. Op dit forum kunnen ouders ook in contact komen met andere ouders. 
 
Leerkrachten stellen jaarplannen op over iedere leerling, ouders kunnen deze bekijken. 
Naast het bekijken van de jaarplannen biedt Smartschool tevens de mogelijkheid tot het 
bekijken van de persoonlijke agenda van de kinderen. Zo weten ouders waar hun kinderen 
mee bezig zijn en kunnen de kinderen goed opgevolgd worden. Indien een leerling niet 
aanwezig is op school, kunnen ouders deze afwezigheid zien op Smartschool. Ouders 
kunnen hierbij de reden van afwezigheid zien, bijvoorbeeld wegens ziekte, ongewettigd 
afwezig, schorsing, enzovoort. 
 
Smartschool biedt de ouders ook een kalender aan waarop afspraken en belangrijke 
gebeurtenissen, zoals vrije dagen of schooluitstappen, genoteerd en gedeeld worden. 
Tevens is het lesrooster van de leerling beschikbaar voor de ouders. Ouders kunnen via 
Smartschool ook deelnemen aan allerhande enquêtes die opgesteld worden. De 
resultaten en rapporten hiervan zijn dan steeds beschikbaar. Deze digitale leeromgeving 
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biedt ouders ook fotoalbums aan van de verschillende activiteiten, gedaan door de school. 
Deze fotoalbums zijn afgeschermd, zodat de privacy bewaard blijft. 
 
Een belangrijke uitbreiding op Smartschool is ‘Skore’. Dit is een rapporteringspakket 
waarop alle informatie samenkomt en versmolten wordt tot één geheel. Hierdoor stijgt het 
rendement van de leerling exponentieel. Zo biedt Skore een totaaloplossing voor 
rapportering. Verschillende rapporteringsmodellen worden ondersteund, zodat men 
attitudes, competenties, cijfers, ontwikkelingsdoelen, enzovoort kan verwerken. Deze 
rapporten zijn zichtbaar voor de ouder waarbij zij voornamelijk de cijfers erg interessant 
vinden. Hierdoor kunnen ouders de punten van hun kinderen volgen en eventuele 
bijsturing of extra begeleiding geven (Smartbit, 2011).  
 
Doelgroep 
 
Smartschool wordt voornamelijk gebruikt in het secundair onderwijs, maar kan ook 
gebruikt worden in het hoger onderwijs. Hoofdzakelijk wordt Smartschool gebruikt tussen 
leerling en school, maar via een oudermodule kunnen ouders hun kinderen ook volgen.  
 
Valkuilen/bedreigingen 
 
Ouders hebben per kind een persoonlijke login. Indien er meerdere kinderen Smartschool 
hebben, krijgen deze ouders ook meerdere profielen om in te loggen. Er bestaat 
momenteel nog geen module waarin ouders al hun kinderen tegelijkertijd kunnen zien.  
Ondanks dat Smartschool eenvoudig in gebruik is, is het mogelijk dat sommige ouders 
toch niet de nodige kennis bezitten voor het gebruik ervan. Daarom is het voor deze 
ouders belangrijk om de nodige begeleiding en ondersteuning te krijgen vanuit de school 
van hun kinderen. Dit kan bijvoorbeeld door een infoavond in het begin van het schooljaar 
te organiseren. Echter dient er ook rekening gehouden te worden met de ICT-
vaardigheden van de leerkracht. Het kan zijn dat sommige leerkrachten niet vertrouwd zijn 
met ICT-mogelijkheden en hierdoor het moeilijker hebben om Smartschool te gebruiken. 
 
Het gebruik van Smartschool hangt ook af van de visie van de leerkracht ten opzichte van 
het online leerplatform. Indien een leerkracht negatief staat ten opzichte van het gebruik 
van deze digitale leeromgeving, zal hij deze ook weinig tot niet gebruiken. 
 
Smartschool is een online leerplatform, hierbij kunnen zich technische storingen voordoen. 
Indien er technische storingen zich voordoen, is het gebruik hiervan tijdelijk niet mogelijk. 
De kans op technische storingen is echter klein. 
 
Voorlopig is het platform alleen nog maar beschikbaar in het Nederlands. Het online 
leerplatform kan daarom alleen gebruikt worden in Vlaanderen en Nederland.  
 
Vereiste technische uitrusting 
 
Om Smartschool te kunnen gebruiken, heeft men een computer met internet nodig. Iedere 
ouder heeft een persoonlijk login per kind. Smartschool kan men ook raadplegen vanaf 
een IPhone, en binnenkort ook vanaf andere smartphones.  
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Variaties en alternatieven 
 
In België en andere landen bestaan er nog andere digitale leeromgevingen, deze zijn:  
 
- Apex Learning; 
- ATutor; 
- Blackboard; 
- Claroline; 
- Desire2Learn; 
- Docebo; 
- Dokeos; 
- Educ’Horus; 
- EduCoach; 
- Eledge; 
- Fle3; 
- Fronter; 
- ILIAS; 
- It'sLearning; 
- Kewl; 
- Librus; 
- LON-CAPA; 
- Magister; 

- MimerDesk; 
- Mind2Mind; 
- Moodle, kan eventueel uitgebreid 

worden met Sloodle; 
- MyLMS; 
- N@tschool; 
- Online Leeromgeving Universiteit 

Twente; 
- Pronote; 
- Pulseweb; 
- Saba Software; 
- Sakai; 
- SAP Enterprise Learning; 
- School online; 
- Sconet; 
- Seneca; 
- TeleTOP (Wikibooks, 2011; 

Borysewicz, 2011).  

 
Voorbeelden 
 
Hieronder bespreken we hoe bepaalde onderdelen gebruikt kunnen worden in 
Smartschool. Het is nogmaals belangrijk te vermelden dat iedere ouder een persoonlijke 
login heeft. Bij elk voorbeeld vertrekken we steeds vanaf het moment dat de ouder reeds 
ingelogd is in Smartschool. 
 
Hoe het werkt 
 
Hoe het lessenrooster bekijken  
 
Ouders kunnen het lessenrooster van hun kind raadplegen. Zo weten ze steeds welke 
vakken het kind heeft.  
- klik rechts op de pagina op ‘Lessenrooster’; 
- kies de klas. 
Dit kan men zien op afbeelding negen en tien. 
 
Hoe de punten raadplegen van een leerling 
 
Skore biedt een totaaloplossing voor rapportering. Deze rapporten zijn zichtbaar voor de 
ouder. Hierdoor kunnen ouders de punten van hun kinderen volgen en eventuele bijsturing 
of extra begeleiding geven.  
- klik rechts op de pagina op ‘Skore puntenboekje’ 

- er staan drie gekleurde balkjes naast elkaar, per kleur kan men de punten per 
trimester raadplegen; 

- onder de drie gekleurde balkjes staat één grote balk, dit zijn specifieke punten, 
bijvoorbeeld ‘Sport’ bij een sportschool; 

- hieronder staan kleine vierkantjes, dit zijn de punten op een tussentijds rapport. 
Dit kan men zien op afbeelding twee en drie. 

http://www.itslearning.com/
http://www.itslearning.com/
http://www.itslearning.com/
http://www.itslearning.com/
http://www.itslearning.com/
http://moodle/
http://ecom4s2p.mixxt.com/networks/members/profiles/index.elzbieta.borysewicz
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Hoe de nieuwsbrieven en algemene informatie raadplegen  
 
Via Smartschool worden nieuwsbrieven en documenten verspreid, die zowel voor de 
leerlingen als voor de ouders toegankelijk zijn. Zo blijven ouders ‘up to date’. 
- klik rechts op het scherm op ‘Intradesk’; 
- kies het mapje ‘Leerlingen ouders’; 
- klik op een specifieke map, bijvoorbeeld ‘Schoolreglement’. 
 
Hoe Smartmail raadplegen  
 
Ouders kunnen via Smartschool een rechtstreeks bericht schrijven naar de leerkracht van 
hun kinderen.  
- klik rechtsboven op de pagina op ‘Smartmail’; 
- de lijst met e-mails wordt geopend; 

- het lezen van e-mails  dubbelklik op de gewenste e-mail; 
- een nieuwe e-mail opstellen  klik rechts in het verticale balkje op ‘Nieuwe e-

mail opstellen’; 
- e-mails beantwoorden, doorsturen, zoeken of verwijderen  klik één maal op 

de gewenste e-mail, klik dan rechts in het verticale balkje op ‘Beantwoorden, 
‘Doorsturen’, ‘Zoeken’ of ‘Verwijderen’. 

 
Hoe een fotoalbum bekijken 
 
Deze digitale leeromgeving biedt ouders ook fotoalbums aan van de verschillende 
activiteiten, gedaan door de school. Deze fotoalbums zijn afgeschermd, zodat de privacy 
bewaard blijft. 
- klik rechts op de pagina op ‘Fotoalbum’; 
- kies het schooljaar; 
- klik op de gewenste map met foto’s, bijvoorbeeld ‘Sportdag’. 
Dit kan men zien op afbeelding zeven en acht. 
 
Hoe de individuele taken van een leerling bekijken 
 
Ouders kunnen extra taken van leerlingen bekijken op smartschool. Dit zijn bijvoorbeeld 
extra taken wanneer een toets slecht was.  
- klik linksboven tweemaal op het gewenste mapje van het schoolvak; 
- kies ‘Onderwerpen’, bijvoorbeeld ‘Remediëringstaak’. 
Dit kan men zien op afbeelding vier en vijf 
 
Hoe extra oefeningen per vak bekijken 
 
Ouders kunnen extra oefeningen bekijken op smartschool. Dit zijn extra oefeningen ter 
voorbereiding van een toets.  
- klik linksboven tweemaal op het gewenste mapje van het schoolvak; 
- klik links op ‘Oefeningen’. 
Dit kan men zien op afbeelding vier en zes 
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Hoe taken per vak bekijken 
 
Ouders kunnen online schooltaken van hun kind zien.  
- klik linksboven tweemaal op het gewenste mapje van het schoolvak; 
- klik links op ‘Taken’. 
Dit kan men zien op afbeelding vier en zes 
 
Hoe documenten per vak bekijken 
 
Ouders kunnen documenten van hun kind zien. Dit zijn documenten die relevant zijn voor 
een vak.  
- klik linksboven tweemaal op het gewenste mapje van het schoolvak; 
- klik links op ‘Documenten’. 
Dit kan men zien op afbeelding vier en zes 
 
Afbeeldingen 
 
Om duidelijker te maken wat Smartschool inhoudt en hoe het werkt, zijn er vier korte 
beeldfragmenten gemaakt. Zo is er een beeldfragment over hoe de punten van het kind 
geraadpleegd kunnen worden. Een tweede beeldfragment gaat over hoe ouders het 
lessenrooster van hun kind kunnen raadplegen. In het derde beeldfragment wordt getoond 
hoe ouders de taken van hun kind kunnen raadplegen. Tot slot tonen we hoe ouders het 
fotoalbum van de school kunnen zien. Deze beeldfragmenten vindt men terug op de CD-
ROM bij het projectboek. Hieronder vindt men de screenshots van Smartschool terug. 
 
 
Login scherm  
 

 
Afbeelding één 

 
  

Inloggen:  
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Hoe punten raadplegen 
 

 
Afbeelding twee 

 

 
Afbeelding drie 

 
  

Cijfers per trimster 
Specifieke punten 

Dagelijks werk rapport 
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Hoe oefeningen, taken, extra taken en documenten raadplegen 
 

 
Afbeelding vier 

 
Afbeelding vijf 

 

Extra taken 
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Afbeelding zes 

 
Hoe het fotoalbum raadplegen 
 

 
Afbeelding zeven 

 

 
Afbeelding acht 

 
  

Documenten 

Taken 

Oefeningen 
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Hoe het lessenrooster raadplegen 
 

 
Afbeelding negen 

 
Afbeelding tien 

Kies Klas 

“Lessenrooster opent” 
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1.2.2 E-mail 

Titel 
 
E-mail 
 
Omschrijving 
 
In een e-mail kan men berichten schrijven en versturen naar één of meerdere personen. 
Wanneer men naar een groep mensen stuurt, kan men ervoor kiezen of de groep al de e-
mailadressen te zien krijgen of niet. Dit kan men doen door ‘Aan’, ‘BCC’ of ‘CC’ te 
gebruiken. Het is aangeraden om de ouders te vragen wat zij willen, dit in verband met de 
privacy. In een e-mail kan men één of meerdere bijlagen versturen, wat een Word- of 
Excel bestand kan zijn, foto’s, enzovoort. 
 
Gebruik in communicatie tussen school en ouders 
 
E-mail in het contact met ouders kan gebruikt worden om nieuwsbrieven rond te sturen en 
ouders ‘up to date’ te houden in verband met schoolactiviteiten. Leerkrachten kunnen de 
e-mailadressen van de ouders verzamelen in het begin van het schooljaar.  
In deze berichten kan men informatie geven over bijvoorbeeld de school, leerlingen, 
roosters, planningen, activiteiten, problemen, enzovoort. Leerkrachten kunnen ouders 
individueel e-mailen over bijvoorbeeld problemen in de klas, huistaken of het leerproces 
van hun kind. 
 
Zoals er gezegd wordt in de omschrijving, kan men ook naar een hele groep ouders 
tegelijkertijd sturen. Deze ouders kunnen vervolgens de e-mail beantwoorden. In hun 
respons kan men zelf kiezen of de e-mail naar de hele groep wordt verstuurd of enkel naar 
de leerkracht. 
 
Vanaf 2010 kunnen Britse ouders via e-mail lezen hoe het kind het die dag op school heeft 
gedaan. In die e-mail, licht de leraar de ouders in over het kind. Zo kan er bijvoorbeeld 
vermeld worden of het kind aanwezig was in de lessen of niet, hoe het zich heeft 
gedragen, hoe het maken van oefeningen is verlopen en veel meer. 
 
Ook in België zijn er al enkele scholen die via e-mail de nieuwsbrief van de school naar 
ouders sturen, vragen of ouders willen helpen bij schoolactiviteiten, enzovoort. Andere 
scholen gebruiken e-mail om ouders in te lichten over ouderavonden.  
 
In de literatuurstudie staan tips in verband met het sturen van een e-mail. E-mail is verder 
niet voor alle situaties of onderwerpen het geschikte middel, ook dit wordt in de 
literatuurstudie omschreven. Wanneer wel en geen e-mail te gebruiken en hoe een e-mail 
op te stellen, wordt aangehaald bij het thema ‘Voorbeelden’. 
 
Doelgroep 
 
Er is geen specifieke doelgroep. Iedereen kan e-mail gebruiken, zoals e-mails ontvangen 
en versturen. 
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Valkuilen/bedreigingen 
 
Een e-mail versturen is gemakkelijk en snel, dit heeft als gevolg dat er enkele zaken soms 
over het hoofd worden gezien, zoals correcte spelling en zinsbouw. Men moet bij een paar 
elementen stilstaan vooraleer men een e-mail verzendt. Deze elementen worden 
besproken in het deel ‘Voorbeelden’. 
 
Vereiste technische uitrusting 
 
Er is niet veel nodig om e-mail te kunnen gebruiken. Het enige dat men nodig heeft, is een 
computer, laptop of smartphone, internet, een e-mailprogramma met een e-mailaccount en 
de e-mailadressen van de mensen die men wil bereiken.  
 
Variaties en alternatieven 
 
E-mails lijken op het versturen van een SMS-bericht via de GSM, het posten van een 
‘Tweet’ op Twitter, enzovoort. 
 
Voorbeelden  
 
Er zijn diverse e-mailprogramma’s: Outlook, Gmail, Yahoo!, Hotmail. 
 
Tips in het gebruik van e-mail 
 
E-mail etiquette: zoals er al werd aangehaald in de ‘Valkuilen/bedreigingen’ zijn er enkele 
zaken waarop moet worden gelet bij het versturen van een e-mail. Dit zijn de belangrijkste 
elementen: 
- wees concreet en duidelijk; 
- beantwoord de gestelde vragen, dit doet men best vraag per vraag en in 

verschillende puntjes; 
- let op spelling, grammatica en leestekens; 
- maak het persoonlijk; 
- gebruik sjablonen voor vaak gebruikte antwoorden; 
- antwoord snel of laat de persoon weten dat de e-mail is aangekomen en wanneer 

deze beantwoord zal worden; 
- verstuur geen onnodige documenten. Wanneer men een bijlage verzendt, controleer 

dan of deze geüpload is en een duidelijke naam bevat; 
- gebruik een duidelijke structuur en opmaak. Men kan zich baseren op de opmaak 

van een zakelijke brief (onderwerp, aanhef, tekst, afsluiting met naam en 
contactgegevens); 

- maak niet te veel gebruik van ‘sterretjes’ (*), om aan te tonen dat iets belangrijk is; 
- schrijf geen woorden in hoofdletters, dit kan kwaad overkomen. Let ook op het 

gebruik van uitroeptekens, deze hebben hetzelfde effect; 
- lees de e-mail na vóór deze wordt verzonden; 
- gebruik niet te vaak of onnodig de knop ‘Allen beantwoorden’; 
- gebruik geen fonetisch schrift en/of emoticons (smileys); 
- stuur geen kettingbrieven door; 
- vraag niet om een e-mail te beantwoorden; 
- kopieer geen bericht of bijlage zonder toestemming te vragen; 
- gebruik e-mail niet om vertrouwelijke informatie te bespreken; 
- vermeld een duidelijk onderwerp; 
- vermijd de woorden ‘dringend’ en ‘belangrijk’; 
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- vermijd lange zinnen en maak gebruik van alinea’s; 
- verstuur geen e-mail die kwetsende, beschuldigende, offensieve, racistische of 

obscene opmerkingen bevat; 
- let erop dat er geen virussen worden verstuurd; 
- houd de taal neutraal en verstaanbaar; 
- reageer niet op spam (ongevraagd massaal commerciële aanbiedingen per mail); 
- maak gebruik van het CC-veld. 

 
Enkele andere tips 
 
- bedenk eerst of e-mail een goede manier is om een boodschap over te brengen; 
- stel jezelf kort en duidelijk voor; 
- denk eraan dat intonatie niet hoorbaar is (dit vergroot de kans op foute 

interpretaties); 
- sluit het bericht af door eigen naam en contactgegevens te vermelden; 
- maak geen onnodig gebruik van kleur, vet, cursief of onderlijnde woorden; 
- kies een goed en duidelijk leesbaar lettertype, bijvoorbeeld ‘Arial 10’; 
- wanneer men een bijlage mee verstuurt, zorg er dan voor dat deze niet te groot is 

(duurt te lang om te openen); 
- bespreek geen persoonlijke zaken in een e-mail; 
- denk na over wat er geschreven wordt en hoe e-mails kunnen worden bewaard, 

doorgestuurd, afgedrukt, enzovoort. 
 
Wanneer kan e-mail gebruikt worden 
 
- wanneer men een afspraak wilt maken met één of meerdere personen; 
- om een afspraak te bevestigen; 
- wanneer men een eenvoudige vraag heeft of een vraag waar men niet onmiddellijk 

een antwoord op hoeft te hebben; 
- wanneer men een antwoord moet geven op een eenvoudige vraag; 
- wanneer men aan veel mensen tegelijk een mededeling wilt doen (deze is niet 

persoonlijk, bevat geen slecht nieuws, enzovoort). 
 
Wanneer kan e-mail niet worden gebruikt 
 
- wanneer er sprake is van een meningsverschil; 
- wanneer er vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld; 
- bij slecht nieuws; 
- wanneer men een afspraak/vergadering wilt annuleren of afzeggen; 
- wanneer men veel vragen heeft of snel antwoord nodig heeft (www.mixxt.be; 

www.carrieretijger.nl/; www.fontys.nl/; www.managersonline.nl/; www.uhasselt.be; 
www.leren.nl/; de Groot, 2010, p. 50).  

 
  

http://www.mixxt.be/
http://www.mixxt.be/
http://www.mixxt.be/
http://www.mixxt.be/
http://www.mixxt.be/
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/schriftelijk/modellen/e-mail
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/schriftelijk/modellen/e-mail
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/schriftelijk/modellen/e-mail
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/schriftelijk/modellen/e-mail
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/schriftelijk/modellen/e-mail
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/schriftelijk/modellen/e-mail
http://www.fontys.nl/email/netiquette.93692.htm;
http://www.fontys.nl/email/netiquette.93692.htm;
http://www.fontys.nl/email/netiquette.93692.htm;
http://www.fontys.nl/email/netiquette.93692.htm;
http://www.fontys.nl/email/netiquette.93692.htm;
http://www.fontys.nl/email/netiquette.93692.htm;
http://www.fontys.nl/email/netiquette.93692.htm;
http://www.managersonline.nl/nieuws/9964/e-mail-etiquette-twaalf-tips.html
http://www.managersonline.nl/nieuws/9964/e-mail-etiquette-twaalf-tips.html
http://www.managersonline.nl/nieuws/9964/e-mail-etiquette-twaalf-tips.html
http://www.managersonline.nl/nieuws/9964/e-mail-etiquette-twaalf-tips.html
http://www.managersonline.nl/nieuws/9964/e-mail-etiquette-twaalf-tips.html
http://www.managersonline.nl/nieuws/9964/e-mail-etiquette-twaalf-tips.html
http://www.uhasselt.be/UH/Help-Studenten/Studenten-E-mail/E-mail_etiquette.html
http://www.uhasselt.be/UH/Help-Studenten/Studenten-E-mail/E-mail_etiquette.html
http://www.uhasselt.be/UH/Help-Studenten/Studenten-E-mail/E-mail_etiquette.html
http://www.uhasselt.be/UH/Help-Studenten/Studenten-E-mail/E-mail_etiquette.html
http://www.uhasselt.be/UH/Help-Studenten/Studenten-E-mail/E-mail_etiquette.html
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit;
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit;
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit;
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit;
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit;
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit;
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Hoe het werkt 
 
Hoe contactpersonen toevoegen 
 
- klik links onderaan op ‘Contactpersonen’; 
- men krijgt nu een lijst van alle contactpersonen; 
- klik bovenaan op ‘Nieuw’; 
- vul de nodige gegevens in zoals voornaam, naam en e-mail adres; 
- klik op ‘Opslaan’. 
Dit kan men zien op afbeelding één, twee en drie. 
 
Hoe contactpersoon bewerken 
 
- klik links onderaan op ‘Contactpersonen’; 
- men krijgt nu een lijst van alle contactpersonen; 
- vink de persoon aan die men wilt bewerken; 
- klik bovenaan op ‘Bewerken’. 
Dit kan men zien op afbeelding één, twee en drie. 
 
Hoe een nieuwe map aanmaken 
 
- klik onderaan bij ‘Mappen’ op de blauwe tekst ‘Nieuwe map’; 
- typ de naam van de nieuwe map; 
- klik op ‘Enter’. 
Dit kan men zien op afbeelding vier. 
 
Hoe e-mails verplaatsen naar een andere map 
 
- vink de e-mail aan die men in een andere map wilt plaatsen; 
- klik bovenaan op ‘Verplaatsen naar’; 
- kies de map waar men de e-mail in wilt plaatsen. 
Dit kan men zien op afbeelding vier. 
 
Hoe een e-mail versturen 
 
- klik bovenaan op ‘Nieuw’; 
- vul bij ‘Aan’ de personen in aan wie men het bericht wilt verzenden;  
- gebruik ‘CC’ (bovenaan rechts klikken) om personen te contacteren waar de e-mail 

niet naar gericht is, maar die men op de hoogte wilt houden. ‘BCC’ wordt gebruikt als 
men naar een groep mensen wilt sturen en ervoor wilt zorgen dat men elkaars e-mail 
adres niet kan zien; 

- vermeld duidelijk waar de e-mail over gaat in het veld ‘Onderwerp’; 
- typ het bericht in het lege kader. Tekst kan worden aangepast door de functies 

‘Lettertype en grootte’, ‘Vet, cursief en onderlijnd’, ‘Links-, rechts uitlijnen, centreren’ 
en ‘Kleur’;  

- men kan een bijlage invoegen, klik hiervoor op ‘bijlagen’. Men kiest een bestand en 
klikt op ‘Openen’;  

- klik op ‘Verzenden’ als men de e-mail wilt verzenden. Wilt men de e-mail nog niet 
verzenden, klikt men op ‘Concept opslaan’, de e-mail komt nu in de map ‘Concepten’ 
te staan. Als men de e-mail later wilt verzenden, opent men de e-mail en klikt men op 
‘Verdergaan met dit bericht’. Men kan nu het bericht nog aanpassen en verzenden.  

Dit kan men zien op afbeelding vijf, zes, zeven en acht. 
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Hoe een e-mail beantwoorden 
 
- open de e-mail door erop te klikken; 
- klik op ‘Beantwoorden’, wanneer men enkel de verzender wilt beantwoorden; 
- klik op ‘Allen beantwoorden’, wanneer men de hele groep, waarnaar het bericht is 

verzonden, wilt beantwoorden; 
- klik op ‘Doorsturen’, wanneer men de e-mail wilt doorsturen naar andere mensen. 

Deze mensen kan men dan zelf selecteren.  
Dit kan men zien op afbeelding negen. 
 
Hoe Hotmail vragen beantwoord 
 
Wanneer men extra vragen heeft in verband met de werking van Hotmail, klikt men rechts 
boven op ‘Opties’, hier kiest men voor ‘Meer opties’ (login.live.com). 
Dit kan men zien op afbeelding tien, elf en twaalf. 
 
Afbeeldingen 
 
Om duidelijker te maken wat e-mail allemaal inhoudt en hoe het werkt, zijn er twee korte 
beeldfragmenten gemaakt die worden getoond op de CD-ROM. Het eerste beeldfragment 
laat zien wat e-mail allemaal bevat en waar deze functies voor gebruikt kunnen worden. 
Het tweede beeldfragment is een voorbeeld van hoe een e-mail verzonden kan worden en 
hoe men kan reageren op een e-mail.  
 
Contactpersonen 
 

 
Afbeelding één      Afbeelding twee 
 

 
Afbeelding drie 

 
  

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1324383579&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2F&lc=1043&id=64855&mkt=nl-NL&cbcxt=mai&snsc=1
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1324383579&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2F&lc=1043&id=64855&mkt=nl-NL&cbcxt=mai&snsc=1
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1324383579&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2F&lc=1043&id=64855&mkt=nl-NL&cbcxt=mai&snsc=1
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1324383579&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2F&lc=1043&id=64855&mkt=nl-NL&cbcxt=mai&snsc=1
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1324383579&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2F&lc=1043&id=64855&mkt=nl-NL&cbcxt=mai&snsc=1
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Postvak in 
 

 
 

Afbeelding vier 
 
Hoe een e-mail versturen 
 

 
Afbeelding vijf 

 

 
Afbeelding zes 

 

 
Afbeelding zeven 

 

 
Afbeelding acht 
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Hoe reageren op een e-mail 
 

 
Afbeelding negen 

 
Vragen 
 

  
 

Afbeelding tien  Afbeelding elf 
 

(login.live.com) 
Afbeelding twaalf 

. 
  

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1324383579&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2F&lc=1043&id=64855&mkt=nl-NL&cbcxt=mai&snsc=1
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1324383579&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2F&lc=1043&id=64855&mkt=nl-NL&cbcxt=mai&snsc=1
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1324383579&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2F&lc=1043&id=64855&mkt=nl-NL&cbcxt=mai&snsc=1
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1324383579&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2F&lc=1043&id=64855&mkt=nl-NL&cbcxt=mai&snsc=1
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1324383579&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2F&lc=1043&id=64855&mkt=nl-NL&cbcxt=mai&snsc=1
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1.2.4 Skype 

Titel 
 
Skype 
 
Omschrijving 
 
Skype is een programma dat men gratis kan installeren op de computer en zelfs op de 
smartphone. Met dit programma heeft men verschillende mogelijkheden om te 
communiceren. Men kan allereerst gratis bellen van computer naar computer. Hierbij kan 
gekozen worden of men gebruik wilt maken van een webcam of niet. Ook kan men een 
chatgesprek voeren via Skype. Via een smartphone is het mogelijk om via internet gratis 
te bellen naar een computer of naar een andere persoon met een smartphone, die daarop 
Skype heeft geïnstalleerd. Ook kan men vanaf de computer bellen naar een telefoon, 
zonder het internet te gebruiken. Hiervoor moet men wel ‘Skypetegoed’ hebben, waarvan 
de kosten niet hoog zijn.  
 
Gebruik in communicatie tussen school en ouders 
 
Skype kan gemakkelijk gebruikt worden in de communicatie tussen ouders en scholen. 
Wanneer er bijvoorbeeld ouderavonden zijn die de ouder niet kan bijwonen, kan de 
leerkracht de ouder contacteren via Skype om de ouder op de hoogte te stellen. Ook 
wanneer er problemen zijn met het kind, kan men via deze manier met de leerkracht in 
contact komen. De leerkracht kan in het begin van het schooljaar de contactgegevens van 
de ouders opvragen. Daarna kan de leerkracht deze ouders toevoegen op zijn/haar 
Skype-account. Zo kan de leerkracht zelfs een groep aanmaken om al de betreffende 
ouders in te plaatsen.  
 
Doelgroep 
 
De doelgroep is vrij groot. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen als ouderen kunnen 
hiervan gebruik maken. Zolang men de geschikte middelen heeft en weet hoe men het 
moet gebruiken, mag dit geen probleem zijn.  
 
Valkuilen/bedreigingen 
 
Men kan verschillende problemen ondervinden via Skype. Zo kan men bijvoorbeeld 
storingen ondervinden doordat de internetverbinding niet goed functioneert. Men kan 
tijdens het gesprek elkaar niet meer horen, het beeld kan wegvallen of ruis kan zich 
voordoen. Wees er ook attent op dat er veel mensen zijn die gewoon personen toevoegen 
op Skype, ook wanneer men elkaar niet kent. Men voegt best geen personen toe die men 
niet kent. Anders kan deze persoon jouw vrijgegeven informatie zien en hier misbruik van 
maken. Men kan ook niet weten wie er achter deze identiteit zit, wanneer men nog nooit 
met deze persoon in contact is geweest. Er kunnen veel mensen zijn die zich anders 
voordoen dan ze zijn. 
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Vereiste technische uitrusting 
 
Eerst en vooral heeft men een computer, laptop of smartphone nodig. Daarnaast moet 
men verbinding hebben met het internet. Verder moet men contactpersonen hebben om te 
Skypen. Wanneer men werkt met Skype, zijn er twee dingen zeker van belang: geluid en 
beeld. Onder geluid verstaan we de elementen die men nodig heeft om te kunnen praten. 
Dit is een microfoon en een hoofdtelefoon. Met deze benodigdheden kan men praten en 
elkaar horen. Zo kan men ook een headset gebruiken. Dit is een microfoon en een 
hoofdtelefoon in één. Deze dingen kan men extern kopen in de winkel. Tegenwoordig 
hebben de meeste laptops een ingebouwde microfoon en geluid.  
 
Onder beeld verstaan we de elementen die nodig zijn om elkaar te kunnen zien. Wanneer 
men een webcam wilt gebruiken, kan men deze makkelijk aansluiten op de computer of 
laptop. Meestal sluit men de webcam aan via een usb-poort. De laptops van tegenwoordig 
zijn meestal uitgerust met een ingebouwde webcam (Ottenhof boekproducties/Harry 
Heijkoop, 2006, pp. 19-21). 
 
Variaties en alternatieven 
 
Skype kan men vergelijken met Windows Live Messenger. Bij MSN messenger kan men 
chatgesprekken voeren waarbij men elkaar ook kan zien via de webcam. Wanneer men 
een microfoon heeft, kan men hier ook met elkaar praten.  
 
Voorbeelden 
 
Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van de mogelijkheden van Skype. 
 

Hoe het werkt 

 

Hoe een vriendenlijst maken 

 

Op Skype heeft men contactpersonen nodig. Deze kan men toevoegen door eerst te 
klikken op ‘Contactpersonen’, daarna op ‘Contactpersoon toevoegen’. Wanneer men een 
contactpersoon wilt toevoegen, kan men zoeken op naam en/of op e-mailadres. Wanneer 
men een lijst met contactpersonen heeft, verschijnen deze automatisch nadat men zich 
heeft aangemeld. Men kan deze dan ook zonder problemen zelf beheren. Zo kan men de 
contactpersoon verwijderen uit de contactlijst. Men kan ook mensen blokkeren. Dit zorgt 
ervoor dat deze mensen geen contact meer kunnen opnemen (Ottenhof 
boekproducties/Harry Heijkoop, 2006, pp. 65, 71). 
Dit kan men zien op afbeelding twee, drie en vier. 
 
Hoe een status instellen 
 
De status, die plaats neemt voor de naam van de contactpersoon, geeft al meteen 
informatie. Deze kan men ook voor zichzelf instellen. Dit doet men door te klikken op het 
knopje ‘Skype’, ‘Online status’. Dan kan men kiezen welke status men voor zichzelf wilt 
toepassen. Men kan kiezen uit ‘Online’, ‘Afwezig’, ‘Niet storen’, ‘Onzichtbaar’ en ‘Offline’ 
(Ottenhof boekproducties/Harry Heijkoop, 2006, p. 68). 
Dit kan men zien op afbeelding vijf. 
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Hoe Skype gebruiken 
 
Eerst moet men zichzelf aanmelden. Wanneer men dit gedaan heeft, kan men meteen een 
gesprek starten. Men kan in de lijst van contactpersonen zien welke personen online zijn. 
Dat wil zeggen dat deze persoon ook beschikbaar is op Skype. Wanneer men een 
gesprek wilt voeren, dubbelklikt men op de contactpersoon waarmee men wilt ‘Skypen’. 
Dan heeft men twee mogelijkheden. Men kan klikken op ‘Videogesprek’, hierbij kan men 
een gesprek voeren met elkaar en tegelijkertijd elkaar zien. Ook kan men klikken op de 
knop ‘Bellen’, zo kan men een gesprek voeren alsof men gewoon aan het telefoneren is. 
Wanneer men tijdens het gesprek elkaar toch wilt zien, kan men klikken op de knop ‘Mijn 
video’ en dan start de webcam automatisch. Wanneer men het gesprek wilt beëindigen, 
klikt men onderaan op de rode knop ‘Beëindigen’. Hierna kan men een andere persoon 
bellen. Wanneer men iets dringend moet doen, kan men de status veranderen of men kan 
zich afmelden. Dit doet men door op de knop ‘Skype’ te klikken en dan op de knop 
‘Afmelden’. (Ottenhof boekproducties/Harry Heijkoop, 2006, pp. 80-81). 
Dit kan men zien op afbeelding één, zes, zeven, acht, negen en elf. 
 
Hoe een chatgesprek voeren 

 

Wanneer men gebruik maakt van Skype, kan men ook chatten zoals men ook kan doen 
via bijvoorbeeld Windows Live Messenger. Wanneer men dit wilt doen, dubbelklikt men op 
de contactpersoon waarmee men wilt chatten. Wanneer het venster van de 
desbetreffende contactpersoon opent, kan men onmiddellijk beginnen chatten. Men typt 
de boodschap die men wilt verzenden en klikt op ‘Verstuur chatbericht’. Dan is het gewoon 
wachten tot de persoon aan de andere kant reageert. Wanneer men de volgende keer 
weer wilt chatten, komt het vorige chatgesprek ook tevoorschijn. Ook kan men tegelijkertijd 
dat men belt, chatten met deze persoon. Dit kan overbodig zijn, maar wanneer er zich 
enkele storingen voordoen, is dit wel praktisch (Ottenhof boekproducties/Harry Heijkoop, 
2006, p. 87). 
Dit kan men zien op afbeelding tien. 
 
Afbeeldingen 
 
Om duidelijker te maken wat Skype inhoudt en hoe het werkt, zijn er drie beeldfragmenten 
gemaakt die men kan bekijken op de CD-ROM. Het eerste beeldfragment gaat over hoe 
men een gesprek kan voeren via Skype, zonder het gebruik van een webcam. Het tweede 
beeldfragment gaat over hoe men een gesprek kan voeren met het gebruik van een 
webcam. Het derde en laatste beeldfragment laat zien hoe men een chatgesprek kan 
voeren via Skype. Hieronder zijn nog enkele screenshots toegevoegd met aanwijzingen. 
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Hoe aanmelden 
 

 
Afbeelding één 

 
Contactlijst 
 

 
Afbeelding twee 

 
  

Hier geeft men de 
gebruikersnaam in 

Hier geeft 
men het 
wachtwoord 
in 

Hier klikt men op als alle gegevens 
ingevuld zijn 

Dit zijn alle 
contactpersonen 
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Hoe een contactpersoon toevoegen 
 

 
Afbeelding drie 

 

 
Afbeelding vier 

 
  

Hier klik je op om 
een contactpersoon 
toe te voegen 

Zoeken op e-mailadres 

Zoeken op naam 



 

91 

Hoe een status instellen 
 

 
Afbeelding vijf 

 
Hoe bellen zonder gebruik van een webcam 
 

 
Afbeelding zes 

 
  

Klik eerst op de knop 
Skype, daarna op de knop 
online status en dan kan 
men de status instellen 

Om een gesprek te 
voeren zonder de 
webcam klikt men op 
deze knop 
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Hoe een webcam toevoegen tijdens een gesprek 
 

 
Afbeelding zeven 

 
Hoe bellen met een webcam 
 

 
Afbeelding acht 

 
  

Om een gesprek te 
voeren met een 
webcam klikt men 
op deze knop 

Op deze knop 
klikt men als 
men tijdens 
een gesprek de 
webcam wilt 
gebruiken 
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Hoe een gesprek beëindigen 
 

 
Afbeelding negen 

 
Hoe chatten 
 

 
Afbeelding tien 

 
  

Hierop klikt men 
om een gesprek 
te beëindigen  

Hier typt men de 
boodschap 

Hierop klikt 
men als men 
de 
boodschap 
wilt 
verzenden 
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Hoe afmelden 
 

 
Afbeelding elf 

 

Als men wilt afmelden klikt men 
eerst op de knop Skype en 
daarna op de knop afmelden 
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1.2.5 Sociale netwerksite – Facebook (België) 

Titel 
 
Facebook 
 
Omschrijving 
 
Facebook is een sociaal hulpmiddel om in contact te komen met de mensen om zich heen. 
In tegenstelling tot Hyves, is Facebook een sociale netwerksite voor de hele wereld, wat 
handig is voor personen die veel buitenlandse contacten hebben. Men kan een heel 
uitgebreid vriendennetwerk creëren, en toch enkel mensen toelaten die men echt kent. 
Ook is het mogelijk nieuwe contacten aan te knopen via vrienden en kan men contact 
houden met vrienden/familie die zich aan de andere kant van de wereld bevinden 
(www.pc-en-internet.infonu.nl).  
 
Gebruik in communicatie tussen school en ouders 
 
Zoals in de literatuurtekst staat beschreven, kan Facebook enerzijds dienst doen als een 
digitale leeromgeving. Leerkrachten en leerlingen kunnen in contact komen in verband met 
opdrachten, bruikbare links, evenementen, enzovoort. Leerlingen kunnen elkaar vragen 
stellen en samenwerken aan bepaalde opdrachten en projecten (Jans, 2011, pp. 16-17). 
Anderzijds kan Facebook ingezet worden als communicatiemiddel naar ouders toe. Door 
ouders toe te voegen aan een bepaalde groep kunnen zij mee van gedachten wisselen 
over bepaalde thema’s, zijn ze op de hoogte van evenementen op school, enzovoort. Via 
Facebook kan er informatie gedeeld worden van leerkracht naar ouder, maar ook tussen 
ouders onderling. 
 
Doelgroep 
 
Facebook richt zich niet tot een bepaalde doelgroep. Iedereen kan een account aanmaken 
om in contact te komen met anderen. 
 
Valkuilen/bedreigingen 
 
Privacy is een groot struikelblok bij Facebook. Toch kan dit, met de nodige aandacht, snel 
verholpen worden. Het is belangrijk dat er gelet wordt op de privacy instellingen, zodat de 
ouders, leerlingen en leerkrachten zelf beschermd worden.  
Een ander belangrijk aandachtspunt bij Facebook is de professionele afstand. Omdat 
Facebook zich nog steeds meer situeert in de privésfeer, moeten leerkrachten zich hiervan 
bewust blijven deze afstand te behouden (www.linkedpeople.nl). 
 
Vereiste technische uitrusting 
 
Om Facebook te gebruiken, heeft men een computer of laptop nodig. Facebook is ook 
toegankelijk via de meeste smartphones. Daarnaast moet men beschikken over toegang 
tot het internet.  
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Variaties en alternatieven 
 
Er bestaan verschillende sociale netwerksites, deze verschillen per land. Hieronder vindt 
men een overzicht: 
 

Land Sociale netwerksite 

België (Vlaanderen) MySpace, Skyrock, Netlog 

Nederland Hyves, MySpace 

Frankrijk en België(Wallonië) Skyrock 

Noord-Amerika MySpace 

Centraal- en Zuid-Amerika Orkut, Hi5, Sonico 

Rusland Vkontakte.ru, LiveJournal 

Azië Orkut, Friendster, CyWorld 

 
(Van Der Mark, W., 2007, p. 38). 
 
Voorbeelden 
 
Hier worden enkele mogelijkheden van Facebook besproken en uitgelegd. 
 
Hoe het werkt 
 
Hoe een groep maken 
 
Een groep heeft een toegevoegde waarde op Facebook wanneer men lid is van een 
bepaalde vereniging, een bepaalde hobby uitoefent of in dit geval, een groep opstart voor 
een school of een bepaalde klas. Via zo’n groep creëert men een ontmoetingsplaats voor 
mensen die in hetzelfde onderwerp geïnteresseerd zijn of iets gemeenschappelijks 
hebben.  
- begin op de startpagina;  
- ga naar de linkerzijde van het scherm en klik op ‘Groepen’;  
- klik nu rechtsboven op ‘Groep maken’ en vul op de volgende pagina alle gegevens 

(groepsnaam, leden, enzovoort) in;  
- vervolgens kiest men het privacy niveau van de groep (‘Openbaar’, ‘Besloten’, 

‘Geheim’) en kan men nog vrienden uitnodigen;  
- eens de groep gemaakt is, kan men teksten, afbeeldingen, video’s, enzovoort 

toevoegen. 
Dit kan men zien op afbeelding vijf. 
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Hoe chatten 
 
Facebook biedt de mogelijkheid om te chatten met vrienden, die op hetzelfde ogenblik 
actief zijn. 
- klik rechtsonder op ‘Chat’. Er verschijnt nu een venster waarin alle online vrienden 

worden weergegeven;  
- wanneer men op een naam van een vriend klikt, wordt er een gespreksvenster 

geopend. Men typt een tekst en drukt op ‘Enter’ om te verzenden;  
- wanneer men zelf een chatbericht ontvangt, hoort men een signaal en het 

chatvenster opent zich automatisch.  
Dit kan men zien op afbeelding één. 
 
Hoe een vriendenlijst maken 
 
Vriendenlijsten zijn erg geschikt om de privacy te waarborgen. Men kan contactpersonen 
namelijk sorteren in verschillende lijsten, waar men zelf bepaalde ‘rechten’ aan geeft. Op 
deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk dat voor de ene vriend bepaalde foto’s wel 
zichtbaar zijn en voor de andere niet. 
- begin op de startpagina;  
- ga naar de linkerzijde van het scherm en klik op ‘Lijsten’;  
- klik nu rechtsboven op ‘Lijst maken’, vul de naam van de lijst in en voeg leden eraan 

toe. Sluit dit scherm.  
Dit kan men zien op afbeelding twee en drie. 
 
Hoe een bepaalde vriendenlijst ‘rechten’ geven 
 
- start op de eigen profielpagina;  
- klik rechtsboven op ‘Profiel bewerken’. Naast alle gegevens ziet men een icoontje 

staan. Wanneer men iets uitsluitend voor een bepaalde lijst zichtbaar wilt maken, 
klikt men op dit icoontje en kiest men in het uitrolmenu voor ‘Aangepast’;  

- dan kiest men bij ‘Zichtbaar maken voor’ de optie: ‘Specifieke personen of lijsten’, 
waarna men de naam van de bepaalde lijst ingeeft en de instellingen opslaat. Dit kan 
ook gedaan worden bij ‘Verbergen voor’. 

 
Hoe een privébericht sturen 
 
Nadelig aan een prikbordbericht is dat iedereen dit kan lezen. Daarom is dit 
communicatiemiddel niet geschikt om privacygevoelige informatie te delen, maar op 
Facebook bestaat er de mogelijkheid om privéberichten te versturen. 
- begin op de startpagina;  
- linksboven in de blauwe balk, ziet men een icoontje van ‘Tekstballonnetjes’. Hier 

vindt men ‘Berichten’;  
- wanneer men hierop klikt, ziet men de ontvangen berichten verschijnen;  
- om zelf een bericht te versturen, klikt men in dit scherm rechtsboven op ‘Een nieuw 

bericht sturen’;  
- men vult de naam of namen in voor wie het bericht bestemd is, schrijft een bericht en 

voegt eventueel een bijlage toe;  
- daarna klikt men op ‘Verzenden’ (www.computertotaal.nl). 
Dit kan men zien op afbeelding zes. 
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Afbeeldingen 
 
Om duidelijk te maken wat de mogelijkheden zijn van Facebook en hoe deze gebruikt 
kunnen worden, zijn er korte beeldfragmenten gemaakt die zichtbaar zijn op de CD-ROM. 
Deze gaan onder andere over chatten, hoe een privébericht te sturen, hoe een groep aan 
te maken, hoe een vriendenlijst op te stellen en hoe er gecommuniceerd kan worden in 
een groep. Hieronder staan al enkele afbeeldingen om reeds een beeld hierover te krijgen. 
 
Hoe chatten op Facebook     Hoe een vriendenlijst maken 

 

Afbeelding drie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding één             Afbeelding twee 
 
Berichten in een gesloten groep 
 

 
Afbeelding vier 
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Hoe een nieuwe groep maken     Hoe een privébericht sturen 
 

 
Afbeelding vijf      Afbeelding zes 
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1.2.6 Sociale netwerksite – Hyves (Nederland) 

Titel 
 
Hyves 
 
Omschrijving 
 
Net als Facebook, MySpace en diverse andere sociale netwerksites, is Hyves een 
profielensite, maar dan specifiek voor Nederland. Hyves bestaat, vanaf september 2011, 
vijf jaar en is sindsdien uitgegroeid tot de grootste sociale netwerksite van Nederland met 
meer dan 9 miljoen profielen. Zo’n profielpagina op Hyves bevat persoonlijke informatie en 
is bedoeld om nieuwe contacten te leggen en bestaande te onderhouden. 
Grotendeels bestaat het sociale netwerk in de betreffende profielen uit: vrienden of 
kennissen van school/ werk, vrienden uit de omgeving en familie. Tevens worden ouders 
steeds meer lid van Hyves. 
Hyves was oorspronkelijk bedoeld als sociale netwerksite voor (jong)volwassenen, met 
name studenten, maar tegenwoordig wordt er door een steeds ruimer publiek gebruik van 
gemaakt. Daarom is het ook heel belangrijk dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan. 
Gelukkig is men bij Hyves, net als Facebook, in de gelegenheid om zijn/haar 
vriendennetwerk te selecteren door zelf te bepalen wie geaccepteerd wordt als vriend, en 
daarbij de individuele Hyves pagina dan ook alleen zichtbaar te stellen voor eigen 
vrienden (www.mijnkindonline.nl). 
 
Gebruik in communicatie tussen school en ouders 
 
Hyves is allereerst bestemd voor kinderen en jongeren. Toch wordt het tegenwoordig 
steeds vaker gebruikt door een steeds groter wordende doelgroep, zoals bij ‘Doelgroep’ 
duidelijk beschreven wordt. Ook leerkrachten mogen dan natuurlijk niet achterblijven in 
deze populaire digitale sociale netwerk hype. Echter staan scholen hier heel divers 
tegenover, met name door de scheiding tussen privé en werk. Om die reden wordt het dan 
ook niet ‘goedgekeurd’ wanneer een leerkracht een privé-account gebruikt in contact met 
de leerlingen en diens ouders. Echter zijn scholen zich er wel van bewust dat het heel 
handig is om online te communiceren met leerlingen en ouders en is er daarom gekozen 
voor een tweede Hyves pagina voor de leerkrachten. Dit is een aparte Hyves pagina die 
beheerd wordt in naam van de leerkracht in zijn/haar functie en niet als privé persoon. Hier 
kan de gehele groep aan toegevoegd worden, inclusief de ouders. Er worden dan ook 
diverse schoolzaken op geplaatst zoals foto’s. Zo kunnen ouders ook zien waar de 
school/klas mee bezig is en kan men daar ook op reageren (www.mijnkindonline.nl). 
 
Doelgroep 
 
Zoals al bij de ‘Omschrijving’ staat vermeld, is Hyves een website die is opgericht voor 
(jong)volwassenen, maar in onze huidige samenleving hebben bijna alle kinderen uit 
Nederland een eigen Hyves pagina. Daarnaast blijkt, uit het onderzoek ‘Krabbels & 
Respect’, dat ouders steeds meer betrokken worden bij Hyves. Drie kwart van alle 
kinderen en jongeren, tussen de 8 en 18 jaar, hebben een ouder in zijn/haar vriendenlijst 
staan. Daarnaast is Hyves ook zo populair geworden dat zelfs 20% van de grootouders 
een eigen Hyves pagina hebben. Daarbij kunnen dan zeker ook niet de leerkrachten 
achterblijven, die bij bijna de helft van de kinderen tussen de 8 en 12 jaar als vriend zijn 
toegevoegd (www.mijnkindonline.nl). 
 

http://www.mijnkindonline.nl/
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Valkuilen/bedreigingen 
 
Wat betreft de beveiliging van de individuele Hyves pagina, is het belangrijk om regelmatig 
de individuele accountgegevens na te kijken. Daarnaast is een ‘sterk’ wachtwoord heel 
belangrijk. Tevens mag dit wachtwoord nooit aan derden gegeven worden, bij uitzondering 
tussen kinderen en ouders. Er zijn ook een aantal belangrijke aandachtspunten wanneer 
er gebruik wordt gemaakt van Hyves, op vlak van zo veilig mogelijk werken, die bij 
‘Voorbeelden’ duidelijk staan weergegeven (www.mijnkindonline.nl).  
 
Vereiste technische uitrusting 
 

Hyves kan door iedereen gebruikt worden die over internet beschikt op zowel de 
computer, laptop, iPad, enzovoort, alsook op de meeste smartphones. 
 
Variaties en alternatieven 
 
Er bestaan heel veel verschillende sociale netwerksites. In Nederland zijn de meest 
gebruikte: Hyves, Facebook, MySpace, Netlog, LinkedIn, Flickr en Twitter. Daarnaast is er 
ook een top 15 online bekend van de meest populaire sociale netwerksites, die op graad 
van populatie als volgt staat weergegeven: Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpace, Ning, 
Google Plus +, Tagged, orkut, Hi5, myyearbook, Meetup, Badoo, bebo, mylife en 
Friendster (www.slideshare.net; www.ebizmba.com).  
 
Voorbeelden 
 
Tips in het gebruik van Hyves 
- zorg ervoor dat het Hyves profiel op ‘Privé’ staat en ook de verschillende onderdelen 

beveiligd zijn. Het veiligst is wanneer enkel de gekozen vrienden een individuele 
Hyves pagina kunnen bekijken, maar dit is niet altijd vanzelfsprekend. Er kan 
namelijk in diverse onderdelen gekozen worden voor de volgende mogelijkheden: 
‘Alleen vrienden’, ‘Vrienden van vrienden’, ‘Hyvers’ en ‘Iedereen’. Aangeraden is dan 
ook om altijd voor ‘Alleen vrienden’ te kiezen, omdat deze zelf gekozen zijn; 

- zorg ervoor, ook wanneer het profiel beveiligd is, dat er zo min mogelijk 
privégegevens op vermeld staan zoals adres, telefoonnummer, enzovoort. Dit geldt 
zeker ook voor gegevens van anderen; 

- wees ervan bewust dat de profielfoto door iedereen gezien kan worden, zowel niet 
Hyvers als mensen die geen vrienden zijn. Men let best op de keuze van de 
profielfoto; 

- internet onthoudt alles en het is dan ook belangrijk om er rekening mee te houden 
dat wanneer men iets op de Hyves pagina plaatst, dit jaren later ergens weer kan 
opduiken. Let daar als ouder dan zeker op wanneer je bijvoorbeeld een gevoelig 
onderwerp erop plaatst; 

- het is belangrijk om nooit zomaar iemand te accepteren op de privépagina. Het is 
belangrijk voor zichzelf uit te maken of het om betrouwbare uitnodigingen gaat. 
Bekijk daarnaast ook regelmatig de vriendenlijst om te kijken of iedereen er nog wel 
bij hoort en betrouwbaar is; 

- probeer aardig en eerlijk te blijven en probeer niet beïnvloed te worden door 
negatieve invloeden zoals discriminatie. Miljoenen mensen kunnen dit meelezen en 
dergelijke negatieve reacties kunnen vergaande gevolgen met zich meebrengen; 

- het is belangrijk dat men zich niets laat wijsmaken via Hyves. Profielen kunnen vals 
zijn en mooie beloften maken. Het is belangrijk om voor zichzelf duidelijk te weten 
dat niets op het internet is wat het lijkt, zo kan een profiel van een docent tevens nep 
zijn (www.mijnkindonline.nl; jufsanneluten.hyves.nl). 
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Hoe het werkt  
 
Hoe persoonlijke informatie wijzigen 
 
Hyves bestaat uit een profielpagina waarop men een diversiteit aan persoonlijke informatie 
kan zetten zoals de leeftijd, woonsituatie, interesses, enzovoort. Dit wordt zowel bij ‘Profiel’ 
op de startpagina als bij het onderdeel ‘Over’ getoond. 
- ga naar www.hyves.nl en log in op de persoonlijke Hyves pagina; 
- klik op de persoonlijke startpagina op ‘Over’; 
- wanneer men op de gekozen pagina komt, kan men kiezen om de persoonlijke 

informatie te wijzigen door middel van ‘Wijzig profiel’. 
In afbeelding één en twee wordt dit duidelijk weergegeven. 
 
Hoe vrienden beheren 
 
Wanneer er op het onderdeel ‘Vrienden’ wordt geklikt, kan men diverse handelingen 
verrichten zoals: vrienden zoeken, vrienden toevoegen en contacten beheren. Deze 
worden dan weergegeven aan de rechterbovenkant van de persoonlijke Hyves pagina 
door middel van de profielfoto’s van de diverse ‘Vrienden’. 
- ga naar www.hyves.nl en log in op de persoonlijke Hyves pagina; 
- klik op de persoonlijke startpagina op ‘Vrienden’. 
In afbeelding drie wordt dit duidelijk weergegeven. 
 

Hoe foto’s en video’s beheren 

 

Naast de profielfoto die altijd zichtbaar is, kunnen er ook diverse andere foto’s en 
beeldmateriaal op de Hyves pagina gezet worden. Wanneer eigen foto’s en video’s 
worden geüpload, staan deze weergegeven bij ‘Foto’s & video’s’, waar deze ook in diverse 
albums geplaatst kunnen worden. 
- ga naar www.hyves.nl en log in op de persoonlijke Hyves pagina; 
- scroll naar halverwege de persoonlijke Hyves pagina en klik net boven het onderdeel 

‘Krabbels’ op ‘Foto’s & video’s’; 
- op de daaropvolgende pagina kunnen foto’s gewijzigd of gesorteerd worden, door 

middel van ‘Wijzigen & sorteren’. Foto en videomateriaal kunnen geplaatst worden 
door middel van ‘Foto’s en video’s plaatsen’ en diverse foto’s kunnen in een album 
gesorteerd worden door middel van ‘Nieuw album starten’. 

 

Hoe beeldmateriaal weergeven 

 

Daarnaast kan er ook bij ‘Filmpjes op Hyves TV’ divers beeldmateriaal worden afgebeeld. 
Dit is dan voornamelijk beeldmateriaal gevonden op Youtube. 
- ga naar www.hyves.nl en log in op de persoonlijke Hyves pagina; 
- scroll naar halverwege de persoonlijke Hyves pagina en klik rechts naast het 

onderdeel ‘Krabbels’ op ‘Filmpjes op Hyves TV’; 
- op deze pagina kan men zelf zoeken naar bepaald beeldmateriaal door een 

zoekoptie te noteren bij ‘Zoek naar video’s’; 
- wanneer het gewenste beeldmateriaal is gevonden en eventueel bekeken door erop 

te klikken, kan deze op de persoonlijke Hyves pagina gezet worden door op 
‘Opslaan’ te klikken. 

In afbeelding vier wordt zowel het onderdeel ‘Foto’s en video’s’ als ‘Filmpjes op Hyves TV’ 
duidelijk weergegeven. 

http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
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Hoe reageren op het onderdeel ‘WieWatWaar’ 
 
Het onderdeel ‘WieWatWaar’ is gelijk aan het bekende ‘Twitter’. Hier kan geplaatst worden 
dat men bijvoorbeeld thuis aan wiskunde huiswerk bezig is samen met zijn/haar zus. 
Hierop kunnen anderen dan reageren, zoals een klasgenoot of de lerares, door 
bijvoorbeeld te zeggen dat hij/zij ook met het huiswerk bezig is en het toch wel moeilijk is. 
De lerares kan hierop dan eventueel reageren door te zeggen dat zij er dan tijdens de les 
extra aandacht aan zal besteden. 
Naast teksten kan er ook foto- of beeldmateriaal geplaatst worden, zoals in afbeelding vijf 
duidelijk wordt.  
- ga naar www.hyves.nl en log in op de persoonlijke Hyves pagina; 
- klik op het onderdeel ‘WieWatWaar’; 
- er kan dan gereageerd worden op een bestaande ‘WWW’ door middel van ‘Reageer’ 

en ‘Respect’ of plaats een nieuwe reactie door middel van ‘Plaats nieuwe WWW’. 
In afbeelding vijf is een trailer van een Nederlands programma zichtbaar en wordt daar op 
gereageerd. 
 
Hoe recente acties bekijken 
 
Alle acties die zijn ondernomen zoals vrienden worden, lid worden van een ‘Hyve’, 
enzovoort staan per dag gesorteerd weergegeven onder het onderdeel ‘Buzz’, zoals in 
afbeelding zes duidelijk staat weergegeven. 
- ga naar www.hyves.nl en log in op de persoonlijke Hyves pagina; 
- ga naar het onderdeel ‘Buzz’ waar men de meest recente acties kan bekijken; 
- wanneer men meerdere acties wilt bekijken, kan er op ‘Buzz’ geklikt worden of op 

‘Bekijk alle Buzz’. 
 
Hoe reageren op een krabbel 

 
Bij het onderdeel ‘Krabbel’ kan er ook gereageerd worden wanneer de betreffende 
persoon niet aanwezig is.  
- ga naar www.hyves.nl en log in op de persoonlijke Hyves pagina; 
- scroll naar beneden op de persoonlijke pagina tot bij het onderdeel ‘Krabbels’; 
- hier kunnen de ontvangen krabbels gelezen worden en erop gereageerd worden 

door middel van ‘Reageer’, ‘Krabbel’, ‘Respect’; 
- men kan een nieuwe krabbel starten door er één te typen en te verzenden op de 

persoonlijke pagina van een ‘vriend’. 
 
Hoe chatten in Hyves 
 
Daarentegen moet bij ‘Chat’ de gesprekspartner wel online op zijn/haar Hyves pagina zijn.  
- ga naar www.hyves.nl en log in op de persoonlijke Hyves pagina; 
- onderaan op de pagina staat een pop up ‘Chat’, waarop geklikt kan worden; 
- vervolgens kan er met iemand gechat worden door op de betreffende naam te 

klikken. 
Zowel het onderdeel ‘Krabbels’ als ‘Chatten’ wordt duidelijk weergegeven op afbeelding 
zeven.  
 
  

http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
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Hoe e-mailen in Hyves 
 
Daarnaast bestaat in Hyves ook het e-mail principe wat exact hetzelfde is als een gewone 
e-mail.  
- ga naar www.hyves.nl en log in op de persoonlijke Hyves pagina; 
- klik rechts bovenaan de pagina op ‘Inbox’; 
- onmiddellijk worden de algemene berichten zichtbaar. Mensen kunnen ook 

privéberichten lezen, door op ‘Privéberichten’ te klikken. 
Dit wordt duidelijk weergegeven bij afbeelding acht. 
 
Hoe de agenda beheren 
 
Naast algemene onderwerpen, kan er ook gereageerd worden op een welbepaald 
onderwerp. Dit kan dan onder meer bij ‘Agenda’, ‘Tips’ en ‘Polls’. Bij ‘Agenda’ wordt er iets 
geplaatst, bijvoorbeeld een bijeenkomst en kan ervoor gekozen worden om deze bij te 
wonen en daarop te reageren(afbeelding negen). 
- ga naar www.hyves.nl en log in op de persoonlijke Hyves pagina; 
- scroll naar het midden van de persoonlijke pagina en klik op ‘Agenda’ om de 

bestaande agenda te bekijken en daarop te reageren; 
- klik vervolgens op ‘Ik ben erbij!’ als men de betreffende bijeenkomst wilt bijwonen;  
- klik op ‘Event toevoegen’ wanneer men een nieuw event wilt toevoegen. 
 
Hoe tips beheren 
 
Bij ‘Tips’ worden er bepaalde tips toegevoegd over een bepaald onderwerp en kan daar 
eveneens op gereageerd worden (afbeelding tien).  
- ga naar www.hyves.nl en log in op de persoonlijke pagina; 
- scroll naar het midden van de persoonlijke pagina en klik op ‘Tips’ om de bestaande 

te bekijken en daarop te reageren; 
- klik op ‘Voeg tip toe’ wanneer men een nieuwe tip wilt toevoegen. 
 
Hoe polls beheren 
 
Bij ‘Polls’ exact hetzelfde, echter is de reactie heel beperkt omdat er gekozen dient te 
worden voor één van de keuzemogelijkheden (afbeelding elf).  
- ga naar www.hyves.nl en log in op de persoonlijke pagina; 
- scroll naar halverwege de pagina en klik op ‘Polls’, de vraag van de poll wordt dan 

weergegeven; 
- wanneer er op de vraag wordt geklikt, worden de antwoordmogelijkheden en de 

daarbij gegeven scores weergegeven; 
- wanneer op ‘Polls’ is geklikt, kan er ook voor gekozen worden om een nieuwe poll te 

maken door middel van op ‘Voeg poll toe’ te klikken (www.mijnkindonline.nl; 
jufsanneluten.hyves.nl). 

 
Afbeeldingen 
 
Allereerst staan een aantal afbeeldingen weergegeven die bij het onderdeel ‘Voorbeelden’ 
besproken werden. Daarnaast zijn er ook een viertal beeldfragmenten gemaakt over het 
gebruik van Hyves, gaande over: ‘Reactie via krabbels’, ‘Reactie via chat’, ‘Vrienden 
toevoegen’ en ‘Privéberichten’. Deze kunnen bekeken worden op de bijgeleverde 
CD-ROM. 
 

http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
http://www.hyves.nl/
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Hoe persoonlijke informatie wijzigen 
 

   
Afbeelding één      Afbeelding twee 

 
Hoe vrienden beheren 
 

 
Afbeelding drie 

 
Foto’s & video’s en filmpjes op Hyves TV 
 

 
Afbeelding vier 
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Hoe reageren op het onderdeel WieWatWaar  
 

 
Afbeelding vijf 

 
Hoe recente acties bekijken 
 

 
Afbeelding zes 

 
Hoe reageren op krabbel en hoe chatten 
 

 
Afbeelding zeven 
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Hoe e-mailen in Hyves 
 

 
Afbeelding acht 

 
Hoe de agenda beheren 
 

 
Afbeelding negen 

 
Hoe tips beheren 
 

 
Afbeelding tien 

 
Hoe polls beheren 
 

 
(jufsanneluten.hyves.nl). 

Afbeelding elf 
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1.3 English 

1.3.1 Digital learning environment - Smartschool  

Title 
 
Digital learning environment 
 
Description 
 
The web application ‘Smartschool’ contains more than twenty modules. These can be 
classified in four groups: communication, administration, e-learning and student following 
system. 
 
Digital learning environments like Smartschool, Dokeos, and Blackboard became more 
popular in Flanders. Here Smartschool is the most popular digital learning environment at 
the moment. It presumes the following Philosophy: “each school has a destination, 
Smartschool helps you get there” (Van Gysel, 2009). The digital learning environment is 
used by over ninety percent of the secondary schools in Flanders, to support the process 
of education. Smartschool exists ten years. The learning environment can be adjusted in 
it’s way of using to the point of view of each school. It contains indispensable tools, like a 
digital class calendar (Smartbit, 2011). 
 
Used in communication between school and parents 
 
In the first place, Smartschool is used between students and teachers. However, it can be 
used between parents and teachers, in a separated module for parents. Through this 
module, parents can write a personal message for the teachers. At the same time the 
school is more in control of communication, so discussions can be excluded. This 
generates faith with partners.  
 
Newsletters and documents can be spread online, for students and parents. This way, 
parents always know what’s happening, and what will happen, at the school. Due to this, 
parents always stay up to date. Some parents have access to the forum of the school by 
personal log-in. At the forum, parents can ask questions, put remarks, etcetera. Here, 
parents can also get in touch with each other. 
 
Teachers draw up year schedules for every student individually, parents have access to 
this information. Besides this information, Smartschool also provides access to the 
personal digital class calendar of the child. This way, parents always know what their child 
is doing at school and can keep an extra eye on their child if it is necessary. For example, 
the absence of a student is visible on Smartschool, with the reason of absence for 
example ‘illness’ or ‘suspension’. Because of this, parents always know if their child was 
absent, and why. 
 
Smartschool provides a digital calendar where appointments (for example PTC) and 
important events (school trips, a day off, etcetera) are shown and shared. Furthermore, the 
class schedule is available for the parents. On Smartschool parents can fill in online 
surveys about all kinds of subjects. The results and reports about these surveys are 
available on Smartschool. This digital learning environment also provides a photo album of 
different school activities. These photo albums are sheltered, so that the privacy can be 
assured. 
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An important addition to Smartschool is ‘Skore’. This is a reporting package where all the 
information of a student can be put together and merged into completeness. Because of 
this, the effectivity of the student will increase. Skore offers a total solution for report. 
Different models of reports are supported, so it’s possible to process attitude, competence, 
grades, development goals, etcetera. These reports are visible for the parent. Mainly the 
grades are interesting, so parents can follow up their child and adjust if necessary 
(Smartbit, 2011). 
 
Target groups 
 
Smartschool is mostly used in secondary school, but can also be used in higher education. 
Smartschool is mainly used between students and teachers, but parents can also follow 
their children through a module for parents. 
 
Threats 
 
Parents have a personal log-in for each child. If several children in one household apply 
Smartschool, there will be several log-in profiles for the parents. At the moment, it’s not 
possible to integrate all children in one profile. 
 
Despite the simple use of Smartschool, it’s possible that some parents don’t have the 
knowledge of how to use it. Therefore it’s important that these parents get the help and 
support that’s necessary, from the school. For example: the school could organize an 
information evening about the use of Smartschool at the beginning of the school year. 
Nevertheless, it’s also possible that teachers aren’t familiar with ICT-resources, and 
because of this they could have more difficulties using Smartschool. 
 
The use of Smartschool depends on the point of view about digital learning environments 
of the teacher. When a teacher takes a negative position towards digital learning 
environments, he will rarely or never use it. 
 
Smartschool is an online learning platform, so it’s possible to have technical interruptions. 
When these interruptions occur, the platform will be temporarily out of order. The chance 
that this will happen is very small. 
 
Until now, the platform is only available in Dutch. Therefore the platform is only used in 
Flanders or The Netherlands. 
 
Technical equipment needed 
 
To use Smartschool, a computer or laptop with internet is needed. Each parent needs his 
own personal log-in. Smartschool can also be consulted by iPhone and in the future it will 
be possible to consult Smartschool by other types of smartphones. 
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Variations and alternatives 
In Belgium and other countries, there are other digital learning environments. These are:  
 
- Apex Learning; 
- ATutor; 
- Blackboard; 
- Claroline; 
- Desire2Learn; 
- Docebo; 
- Dokeos; 
- Educ’Horus; 
- EduCoach; 
- Eledge; 
- Fle3; 
- Fronter; 
- ILIAS; 
- It'sLearning; 
- Kewl; 
- Librus; 
- LON-CAPA; 
- Magister; 

- MimerDesk; 
- Mind2Mind; 
- Moodle; 
- MyLMS; 
- N@tschool; 
- Online Leeromgeving Universiteit 

Twente; 
- Pronote; 
- Pulseweb; 
- Saba Software; 
- Sakai; 
- SAP Enterprise Learning; 
- School online; 
- Sconet; 
- Seneca; 
- TeleTOP (Wikibooks, 2011; 

Borysewicz, 2011). 

 
Examples 
 
In the next paragraphs we review some of the tools that Smartschool has got. It’s 
important to mention that each parent has got his own personal log-in. We start when the 
parent is logged in, in Smartschool. 
 
How it works 
 
How to check the class schedule 
 
Parents can check the class schedule of their children, so they always know which lessons 
the child gets.  
- click on the right side of the page on ‘Lessenrooster (Schedule)’; 
- choose the class. 
You can see this on picture nine and ten. 
 
How to watch the grades of the student 
 
An important addition to Smartschool is ‘Skore’. This is a reporting package where all the 
information of a student can be put together and merged into completeness. These reports 
are visible for the parent. Mainly the grades are interesting, so parents can follow up their 
child and interfere when necessary.  
- click on the right side of the page on ‘Skore puntenboekje (map with grades)’; 

- there are three coloured beams, side by side, each colour stands for a 
trimester;  

- below these beams there’s one great beam. These are specific grades, for 
example ‘Sports’ at a sportschool; 

- beneath there are little squares, these are the grades of the child’s report card. 
You can see this on picture two and three. 
 

http://www.itslearning.com/
http://www.itslearning.com/
http://www.itslearning.com/
http://www.itslearning.com/
http://www.itslearning.com/
http://moodle/
http://ecom4s2p.mixxt.com/networks/members/profiles/index.elzbieta.borysewicz
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How to watch newsletters and general information 
 
Newsletters and documents can be spread online, for students and parents. Due to this, 
parents always stay up to date; 
- click on the right side of the page on ‘Intradesk’; 
- choose the folder ‘Students-parents’; 
- click on a specific folder, for example ‘School-regulations’. 
 
How to consult Smartmail 
 
Through this module, parents can write a personal message to the teachers.  
- click in the upper-right corner on ‘Smartmail’; 
- the list of e-mails opens; 

- to read an e-mail double-click on the desired e-mail; 
- to write/create a new e-mail  click in the right vertical beam on ‘Nieuwe e-mail 

opstellen (Write/create new e-mail)’; 
- to respond, forward, search or delete an e-mail  click on the desired e-mail, 

then click in the right vertical beam on ‘Antwoorden (Respond)’, ‘Doorsturen 
(Forward)’, ‘Zoeken (Search)’ or ‘Verwijderen (Delete)’. 

 
How to watch photo albums 
 
This digital learning environment also provides a photo album of different school activities. 
These photo albums are sheltered, so that the privacy can be assured. 
- click on the right side of the page on ‘Fotoalbum (Photo album)’; 
- choose the school year; 
- click on the desired folder with pictures, for example ‘Visit in Hasselt’. 
You can see this on picture seven and eight. 
 
How to watch individual tasks of a student 
 
These are individual tasks for a student, for example when a student has bad results on a 
test.  
- double-click in the upper-left corner on the desired lesson; 
- choose the ‘Subject’, for example ‘Task history’. 
You can see this on picture four and five 
 
How to watch extra exercises of the student by class 
 
These are extra exercises to prepare for a test.  
- double-click in the upper-left corner on the desired class; 
- click on the left side of the page on ‘Oefeningen (Exercises)’. 
You can see this on picture four and six 
 
How to watch tasks by class 
 
These are tasks that the whole class has to prepare. 
- double-click in the upper-left corner on the desired class; 
- click on the left side of the page on ‘Taken (Tasks)’. 
You can see this on picture four and six 
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How to watch documents by class 
 
These are documents which are important for the class.  
- double-click in the upper-left corner on the desired class; 
- click on the left side of the page on ‘Documenten (Documents)’. 
You can see this on picture four and six  
 
Pictures 
 
To make clear what Smartschool contains and how it works, four short movies were made. 
The first movie is about how parents can consult the grades of the child. In the second 
movie, we show how parents can see the class schedule. We also show how parents can 
watch the tasks of the child. Finally, we made a movie about how parents can watch the 
photo album of the school. These movies can be seen on the CD-ROM which we have 
included in the projectbook.  
 
How to log-in 
 

 
Picture one 

 

Log in  
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How to watch the grades of the student 
 

 
Picture two 

 

 
Picture three 

 

Grades by trimester 
Specific grades 

Report card 
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How to watch exercises, tasks, individual tasks and documents  
 

 
Picture four 

 

 
Picture five 

Individual tasks 
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Picture six 

 
How to watch the photo album 
 

 
Picture seven 

 

 
Picture eight 

Documents 

Tasks 

Exercises 
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How to check the class schedule  
 

 
Picture nine 

 

 
Picture ten 

 
  

Choose 
Class 

“Class schedule 
opens”  
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1.3.2 E-mail 

Title 
 
E-mail 
 
Description 
 
You can write and send messages in an e-mail to one or several people. When you send a 
message to a group of people, you can choose whether you want them to know about 
each other or not. This with the ‘To’, ‘BCC’ or ‘CC’ button. Teachers might want to ask 
parents what they prefer, to protect their privacy. In these messages people can give 
information, for example about the school, pupils, schedules, activities, problems and 
many more. With the e-mail you can send one or more attachments, this could be a Word- 
or Excel file, pictures, etcetera. 
 
Used in communication between school and parents 
 
E-mail with parents could be used to send newsletters and keep parents up to date about 
school activities. Teachers can collect the e-mail addresses of the parents at the beginning 
of the school year. Teachers can e-mail parents individually about problems in the 
classroom, homework or about the learning process of their children. 
 
As said in the description, an e-mail can be sent to a group of people. When they respond, 
parents can choose if they want to send their response to everyone or just the teacher. 
 
As from 2010, British parents can read how their child did in school that day, by e-mail. In 
this message, the teacher will fill the parents in on their child. For example if he or she was 
at school, how they behaved in class, how exercises went and much more. 
 
Also in Belgium there are some schools who spread their newsletters, ask parents to 
cooperate in school activities and such by e-mail. Other schools use e-mail in their contact 
with parents to inform them about parent-teacher meetings.  
 
In the literature study, we described tips about sending an e-mail. E-mail is not always the 
best way to talk about certain situations or subjects, this is also explained in the literature 
study. When you should or shouldn’t use e-mail and how to set-up an e-mail, will be 
discussed in the topic ‘Examples’. 
 
Target groups 
 
There is no specific target group, everyone can use e-mail like getting e-mails and sending 
e-mails.  
 
Threats 
 
Sending an e-mail is easy and fast, and because of that many people make mistakes in 
their spelling and grammar. There are certain things you need to think about before you 
send an e-mail. These will be discussed in the topic ‘Examples’. 
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Technical equipment needed 
 
You don’t need a lot to be able to use e-mail. A computer, laptop or smartphone, internet 
and an e-mail program with e-mail account and the e-mail addresses of the people you 
want to reach are all that is necessary. 
 
Variations and alternatives 
 
E-mail looks a lot like sending a text-message by phone, posting a ‘tweet’ on Twitter and 
such. 
 
Examples 
 
There are several e-mail programs: Outlook, Gmail, Yahoo!, Hotmail. 
 
Tips on how to use e-mail 
 
E-mail etiquette: like we said in the ‘Threats’, there are some things you’ve to consider 
before sending an e-mail. These are the most important ones: 
- be concise and to the point; 
- answer all the posed questions, it’s most useful to answer all questions separately 

and divided in several paragraphs; 
- mind your spelling, grammar and punctuation marks; 
- make it personal; 
- use templates for frequently used responses; 
- answer swiftly or let the person know you got the e-mail and will answer as soon as 

possible; 
- do not attach unnecessary files. Make sure if you send a file, the file is uploaded and 

has a proper name; 
- use proper structure and layout. You can base yourself on the lay-out of a correct 

business letter (subject, opening words, who it is directed too, text, proper ending 
with your name and contact data); 

- do not overuse the high priority option; 
- do not write in capitals, it can come across as angry. Also mind exclamation marks; 
- read the e-mail before you send it, check what you wrote; 
- do not overuse ‘Reply All’; 
- mailings > use the ‘BBC’: field or do a mail merge; 
- don’t use abbreviations (like phonetic writing)and emoticons (smileys); 
- do not forward chain letters; 
- do not request an answer and read receipts; 
- do not ask to recall a message; 
- do not copy a message or attachment without permission; 
- do not use e-mail to discuss confidential information; 
- use a meaningful and clear subject; 
- avoid using words like ‘urgent’ and ‘important’; 
- avoid long sentences and use sections; 
- don't send or forward e-mails containing defamatory, insulting, offensive, racist or 

obscene remarks; 
- don't forward virus hoaxes; 
- keep the language neutral; 
- don't reply to spam; 
- use ‘CC’: field sparingly. 
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A few other tips 
 
- first decide whether e-mail is a good way to communicate the subject; 
- introduce yourself short and clear; 
- be aware of the fact that intonation can’t be heard (it holds more risks for 

misinterpretations); 
- end the message with your name and contact data; 
- use no necessary elements like colour, bold or underlined words; 
- choose a clear character type, for example ‘Arial 10’; 
- if you send a file, make sure it’s not too big (it takes too long to open); 
- try not to discuss really personal things in an e-mail; 
- think about what you write and how you write it. E-mails can be kept, send, printed 

and such. 
 
When can e-mail be used 
 
- to make an appointment with one or more people; 
- to confirm an appointment; 
- when you have got a simple question and/or don’t need an immediate answer; 
- to answer a simple question; 
- when you want to announce something to multiple people at once (this 

announcement is not personal or does not contain bad news). 
 
When not to use e-mail 
 
- when there is a disagreement; 
- when it’s about confidential information; 
- to bring bad news; 
- to cancel a meeting; 
- when you have a lot of questions and/or want a fast response 

(www.mixxt.be;www.carrieretijger.nl/; www.fontys.nl/; www.managersonline.nl/; 
www.uhasselt.be; www.leren.nl/; de Groot, 2010, p. 50).  

 
How it works 
 
How to add a new contact person 
 
- click on the lower-left on ‘Contacts’; 
- you see a list of all your contacts; 
- click on ‘New’; 
- fill in the required data: such as first name, last name, e-mail address; 
- click on ‘Save’. 
You can see this in picture one, two and three. 
 
How to edit a contact  
 
- click on the lower-left on ‘Contacts’; 
- you see a list of all your contacts; 
- click on the person they want to edit; 
- click ‘Edit’. 
You can see this in picture one, two and three. 
 

http://www.mixxt.be/
http://www.mixxt.be/
http://www.mixxt.be/
http://www.mixxt.be/
http://www.mixxt.be/
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/schriftelijk/modellen/e-mail
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/schriftelijk/modellen/e-mail
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/schriftelijk/modellen/e-mail
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/schriftelijk/modellen/e-mail
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/schriftelijk/modellen/e-mail
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/schriftelijk/modellen/e-mail
http://www.fontys.nl/email/netiquette.93692.htm;
http://www.fontys.nl/email/netiquette.93692.htm;
http://www.fontys.nl/email/netiquette.93692.htm;
http://www.fontys.nl/email/netiquette.93692.htm;
http://www.fontys.nl/email/netiquette.93692.htm;
http://www.fontys.nl/email/netiquette.93692.htm;
http://www.fontys.nl/email/netiquette.93692.htm;
http://www.managersonline.nl/nieuws/9964/e-mail-etiquette-twaalf-tips.html
http://www.managersonline.nl/nieuws/9964/e-mail-etiquette-twaalf-tips.html
http://www.managersonline.nl/nieuws/9964/e-mail-etiquette-twaalf-tips.html
http://www.managersonline.nl/nieuws/9964/e-mail-etiquette-twaalf-tips.html
http://www.managersonline.nl/nieuws/9964/e-mail-etiquette-twaalf-tips.html
http://www.managersonline.nl/nieuws/9964/e-mail-etiquette-twaalf-tips.html
http://www.uhasselt.be/UH/Help-Studenten/Studenten-E-mail/E-mail_etiquette.html
http://www.uhasselt.be/UH/Help-Studenten/Studenten-E-mail/E-mail_etiquette.html
http://www.uhasselt.be/UH/Help-Studenten/Studenten-E-mail/E-mail_etiquette.html
http://www.uhasselt.be/UH/Help-Studenten/Studenten-E-mail/E-mail_etiquette.html
http://www.uhasselt.be/UH/Help-Studenten/Studenten-E-mail/E-mail_etiquette.html
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit;
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit;
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit;
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit;
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit;
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit;
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How to make a new folder 
 
- click the blue text at the bottom‘New folder’; 
- type the name of the new folder; 
- press ‘Enter’. 
You can see this in picture four. 
 
How to move e-mails to another folder 
 
- click on the e-mail that has to be moved; 
- click ‘Move to’; 
- click on the folder where you want to put your e-mail. 
You can see this in picture four. 
 
How to send an e-mail 
 
- click ‘New’; 
- type the people you want to send the message in the field ‘To’; 
- use ‘CC’ (upper-right) to inform people about the e-mail; 
- use ‘BCC’ when you send an e-mail to a whole group of people and you want to 

protect the privacy of those people. When people are put in BCC they can’t see each 
other’s e-mail address; 

- clearly mention what the e-mail is about in the field ‘Subject’; 
- type the message in the empty space. The text can be changed with ‘Character type 

and size’, ‘Bold, italic and underlined’, ‘Align to the left, right or centre’ and ‘Colour’. 
- to send an attachment you click ‘Attachment’. Choose a file by clicking it and click 

‘Open’; 
- press ‘Send’ when you want to send the e-mail. When you don’t want to send the e-

mail yet, you click ‘Save draft’. The e-mail is now stored in the map ‘Draft’. When you 
want to send the e-mail, you open the e-mail, click ‘Continue composing this 
message’. You can still make changes before you send the e-mail. 

You can see this in picture five, six, seven and eight.  
 
How to reply to an e-mail 
 
- open the e-mail by clicking on it; 
- click ‘Reply’ when you only want to send the response back to the person who send 

you an email; 
- click ‘Reply all’ when you want to send your response to the entire group that got the 

same mail you got; 
- to copy the e-mail and send it to people of your choice, click ‘Forward’. 
You can see this in picture nine. 
 
How Hotmail can answer your questions 
 
When you have questions about using Hotmail, click ‘Options’ in the upper right corner, 
then select ‘More options’ (login.live.com). 
You can see this in picture ten, eleven and twelve.  
 
  

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1324383579&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2F&lc=1043&id=64855&mkt=nl-NL&cbcxt=mai&snsc=1
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1324383579&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2F&lc=1043&id=64855&mkt=nl-NL&cbcxt=mai&snsc=1
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1324383579&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2F&lc=1043&id=64855&mkt=nl-NL&cbcxt=mai&snsc=1
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1324383579&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2F&lc=1043&id=64855&mkt=nl-NL&cbcxt=mai&snsc=1
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1324383579&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2F&lc=1043&id=64855&mkt=nl-NL&cbcxt=mai&snsc=1


 

121 

Pictures 
 
To make it all clear what e-mail contains and how it works, two short movies were made 
which are shown on the CD-ROM. The first shows you all the options e-mail has and how 
to use them. The second movie is an example of sending an e-mail and responding to 
one. 
 
Contact list 
 

 
Picture one      Picture two 

 

 
Picture three 

 
Inbox 
 

 
Picture four 

 
How to send an e-mail 

 
Picture five 
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Picture six 

 

 
Picture seven 

 

 
Picture eight 

 
How to reply to an e-mail 
 

 
Picture nine 
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Questions 
 

   
Picture ten     Picture eleven 

 

(login.live.com) 
 

Picture twelve 
  

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1324383579&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2F&lc=1043&id=64855&mkt=nl-NL&cbcxt=mai&snsc=1
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1324383579&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2F&lc=1043&id=64855&mkt=nl-NL&cbcxt=mai&snsc=1
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1324383579&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2F&lc=1043&id=64855&mkt=nl-NL&cbcxt=mai&snsc=1
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1324383579&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2F&lc=1043&id=64855&mkt=nl-NL&cbcxt=mai&snsc=1
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1324383579&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2F&lc=1043&id=64855&mkt=nl-NL&cbcxt=mai&snsc=1
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1.3.3 Skype 

Title 
 
Skype  
 
Description 
 
Skype is a free program that you can install on the computer and even on a smartphone. 
With this program, there are different ways to communicate. The first option is making free 
calls from computer to computer. You also have the option to use a webcam or have a 
chat conversation on Skype. With a smartphone, it’s possible to use the internet to make 
free calls to a computer or to another person with a smartphone, who also has got Skype. 
You can also call from a computer to a phone without internet. For this option you need 
‘Skype Credit’. The costs of this aren’t high (www.skype.com).  
 
Used in communication between school and parents 
 
Skype could easily be used in communication between parents and schools. For example, 
when there are parent-teacher meetings and a parent can’t be there, the teacher can 
contact the parent by Skype to give information. Even when there are problems with the 
child, this method can be used to contact the teacher. At the beginning of the school year, 
the teacher can ask the contact information of the parents. Then the teacher can add 
these parents to his/her Skype account. The teacher can even create a group for all 
parents.  
 
Target groups 
 
The target group is very large. Children, adolescents, adults and elderly people can use 
Skype to communicate. If you have the required resources and know how to use them, it 
should be easy. 
 
Threats 
 
There can be several problems with Skype. For example, technical failures because the 
internet is not functioning properly.  
 
You may face difficulties during the call: not hearing each other, the video is not working or 
there is always noise during the call.  
 
You must be aware that there are many people who have the opportunity to add people on 
Skype, even when they don’t know them. So be aware that you don’t add people you don’t 
know. Otherwise, that person can see the information you have available on your profile. 
There’s no way to be sure this person’s identity is real, if you’ve never been in contact with 
that person aside from Skype. People could pretend to be a different person than who they 
really are. 
 
  



 

125 

Technical equipment needed 
 
First of all you need a computer, laptop or smartphone and a connection to the internet. 
You also need Skype contacts to Skype. When you work with Skype, there are two 
important things: sound and view. When we talk about sound, we mean the things you 
need in order to talk. This is a microphone and a headphone. With this equipment, you can 
talk and hear each other. You can buy these things in a store. Another possibility is a 
headset, this is a microphone and a headphone together. But these days, the most laptops 
have a built-in microphone and sound. With view we mean the things that are required to 
be able to see each other. If you wish to use a webcam, it can be easily connected to the 
computer or laptop. Most of the time you can connect a webcam by a USB port. But, the 
laptops these days are usually equipped with a built-in webcam (Ottenhof 
boekproducties/Harry Heijkoop, 2006, pp. 19-21). 
 
Variations and alternatives 
 
Skype can be compared with Windows Live Messenger. With Windows Live Messenger, 
you can also have chat conversations where you can see each other by means of a 
webcam. If you have a microphone, you can also talk to each other. 
 
Examples 
 
Below you find examples of the possibilities of Skype. 
 
How it works 
 
How to create a contact list 
 
Adding contacts on Skype is necessary to use Skype. Click on ‘Contacts’ and then ‘Add a 
contact’. If you want to add a contact, you can search by name and/or e-mail address. If 
you already have a contact list, it will appear automatically when you log in. You can also 
remove or block a contact. This way, you can’t be contacted by the blocked or deleted 
contact. (Ottenhof boekproducties/Harry Heijkoop, 2006, pp. 65, 71). 
You can see this on picture two, three and four. 
 
How to set a status 
 
The status, which is in front of the name of the contact, is automatically a source of 
information. This can also be set for yourself. You can do this by clicking on the button 
‘Skype’, ‘Online status’ then you can choose which status you want to apply for yourself, 
you can pick ‘Online’, ‘Not available’, ‘Do not disturb’, ‘Invisible’ and ‘Offline’ (Ottenhof 
boekproducties/Harry Heijkoop, 2006, p. 68). 
You can see this on picture five. 
 
How to use Skype 
 
First you have to log in. If this is done, you can immediately start a conversation. You can 
see the list of contact persons that are online. This means that this person is also available 
on Skype and that you can have a conversation with this person. When you want to start a 
conversation, you double click on the contact person you want to Skype with. Then, 
another window appears and you can see the picture of the person you want to call. 
You’ve got two options. When you click on ‘Video call’, you can have a conversation with 
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each other and see each other at the same time. You can also click on the button ‘Call’ 
this is basically the same as a normal phone call, where you just hear each other.When 
you want to use the webcam during the call, click on the button ‘My videos’ and then the 
webcam will start automatically. To end the call you’ve to click on the red button ‘End call’. 
Then you can choose another person to call or when you have got something else to do, 
you can change the status or simply sign out. You do this by clicking the 'Skype' button 
and then click ‘Sign out’ (Ottenhof boekproducties/Harry Heijkoop, 2006, pp. 80-81). 
You can see this on picture one, six, seven, eight, nine and eleven. 
 
How to have a chat conversation 
 
When using Skype, you can also chat, the way you do with MSN messenger. If you want 
to do this, simply double click on the contact person you want to chat with. When the 
window pops open, you can immediately start to chat. You just type whatever you want to 
say and click ‘Send message’. The next time you want to chat, the last chat conversation 
you had with that person reappears. You can also chat while ‘Calling’, this is not necessary 
but it is quite convenient when technical difficulties occur (Ottenhof boekproducties/Harry 
Heijkoop, 2006, p. 87).  
You can see this on picture ten. 
 
Pictures 
 
In order to clarify what Skype contains and how it works, three short movies were made 
which can be seen on the CD-ROM. The first movie is about how you can have a 
conversation with Skype without using a webcam. The second movie is about how you can 
have a conversation while using a webcam. The third and final movie shows how you can 
chat on Skype.  
There are also some screenshots attached with instructions. 
 
How to log in 
 

 

Here you enter 
your username 

Here you enter 
your password 

If all the data are 
filled in then you 
click on this button 
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Picture one 
Contact list 
 

 
Picture two 

 
How to add a contact 
 

 
Picture three 

These are all the 
contact persons  

Click on this button to add 
a contact. 
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Picture four 

 
How to set a status 
 

 
Picture five 

First you click on the button 
Skype, then you click on the 
button online status and then 
you can set your status 

Search by e-mailadress 

Search by name 
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Having a conversation without using a webcam 
 

 
Picture six 

 
How to add the webcam during a conversation 
 

 
Picture seven 

To have a conversation 
without using the 
webcam, click this button 
button 

If you click on this 
button you’ll add 
the webcam to 
the conversation 
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How to have a conversation by using a webcam 
 

 
Picture eight 

 
How to end a conversation 
 

 
Picture nine 

To have a 
conversation with a 
webcam click 
on this button 

When you 
want to end 
the call, click 
on this button 



 

131 

How to have a chat conversation 
 

 
Picture ten 

 
How to log out 
 

 
Picture eleven 

  

Here you 
write your 
message 

To send the 
message, 
click on this 
button 

When you want to log 
out, you first click the 
‘Skype’ button, then 
click ‘log out’ 
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1.3.4 Social network site – Facebook (Belgium)  

Title 
 
Facebook 
 
Description 
 
Facebook is a social aid to get in contact with people. Unlike Hyves, Facebook is a social 
network site that connects people all over the world. This is very useful for people who 
have foreign contacts. You can create an extensive network, and yet it is easy to only 
allow people you actually know. It is also possible to find new contacts trough friends, and 
you can keep in touch with friends and family who are located on the other side of the 
world (www.pc-en-internet.infonu.nl). 
 
Use in communication between school and parents 
 
As described in our literature, Facebook can be used as a digital learning environment. 
Teachers and students can get in contact about assignments, useful links, events, 
etcetera. Students can ask each other questions and work together on specific tasks and 
projects (Jans, 2011, pp. 16-17). On the other hand, Facebook can be introduced as a 
communication resource towards parents. By adding parents to a specific group, they can 
exchange thoughts about specific subjects, they are aware of events at school, etcetera. 
Information can be shared from teachers to parents, but also between parents.  
 
Target groups 
 
Facebook does not address one certain group of people. Everyone can register to get in 
contact with others. 
 
Threats 
 
Privacy is a big issue when using Facebook. However, with enough attention, this can be 
fixed rather quickly. It is important that you pay attention to privacy settings, so parents, 
students and teachers are protected. Another important issue when using Facebook is 
professional distance. Because Facebook is situated in a more private atmosphere, 
teachers have to keep in mind to preserve this distance towards both parents and students 
(www.linkedpeople.nl).  
 
Technical equipment needed 
 
To use Facebook, you need a computer or a laptop. Nowadays it’s also possible to use 
Facebook on your smartphone. You also need access to the internet. 
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Variations and alternatives 
 
There are several social network sites, different for every country. Below you find an 
overview: 

Country Social network site 

Belgium (Flanders) MySpace, Skyrock, Netlog 

The Netherlands Hyves, MySpace 

France and Belgium (Wallonia) Skyrock 

North-America MySpace 

Central- and South-Amerika Orkut, Hi5, Sonico 

Russia Vkontakte.ru, LiveJournal 

Asia Orkut, Friendster, CyWorld 

(Van Der Mark, W., 2007, p. 38). 
 
Examples 
 
Below we discuss several possibilities from Facebook. 
 
How it works 
 
How to create a group 
 
A group has an added value on Facebook when you’re a member of a certain association, 
have a certain hobby or in this case, create a place where people who are interested in the 
same subject or have something in common can meet. 
 
- start on the homepage;  
- go to the left side of the screen and click 'Groups';  
- now click 'Create group' in the upper-right corner and fill in all the data (groupname, 

members, etcetera) on the next page;  
- next, you choose the privacy level of the group ('Open', 'Closed', 'Secret') and invite 

friends;  
- once the group is created, you can add text, images, videos, etcetera. 
You can see this on picture three. 
 
How to chat 
 
Facebook offers the opportunity to chat with friends, who are online at the same time. 
 
- click on the bottom right on 'Chat'. A screen will appear where all the online friends 

can be seen;  
- when you click on the name of a friend, a chat window will open; 
- you type a text and press 'Enter' to send;  
- when you receive a chat message, you receive a sound signal and the chatwindow 

opens automatically. 
You can see this on picture one. 
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How to create a friendslist 
 
Friendslists are very suitable to guarantee the privacy. You can sort contacts in different 
lists and you can give 'rights' to the contacts in these lists. This way, it is possible that one 
friend can see specific photos and another can’t. 
 
- start on the homepage;  
- go to the left side of the screen and click 'Lists';  
- now click 'Create list' in the upper-right corner, fill in the name of the list and add 

members;  
- close this screen. 
You can see this on picture two and three. 
 
How to give 'rights' to a specific friendslist 
 
- start on your own profile page;  
- click 'Edit profile' in the upper-right corner. Next to all the data, you can see an icon;  
- when you want to make something visible for only one specific list, you click this icon 

and choose 'Custom' in the drop-down menu;  
- then you select ‘Make this visible to’ and type the name of the list you want to add, 

lastly you save the changes;  
- you can also hide information from specific lists in the same way by selecting ‘Hide 

this from’. 
 
How to send a private message 
 
Wall messages can be harmful, because everyone can read them. Therefore this 
communication resource is not adequate to share privacy sensitive information, luckily 
Facebook also has the possibility to send private messages. 
 
- start on the homepage; 
- in the upper-left corner, in the blue beam, you find an icon of 'Textballoons'. Here you 

find 'Messages';  
- when you click this icon, the received messages will appear;  
- to send a message, click 'Send a new message' in the upper-right corner of this 

screen; 
- fill in the name or names of the recipient, write the message and add, if needed, an 

attachment; 
- then click on 'Send' (www.computertotaal.nl).  
You can see this on picture six. 
 
Pictures 
 
In order to get a clear view on the possibilities of Facebook and how to use these, we have 
made short videos which can be seen on the CD-ROM. Here you see how to chat, how to 
send a private message, how to make a group or a friendslist and how to communicate 
while being a member of a group on Facebook. Below you can find several pictures to get 
an idea about these options. 
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How to chat on Facebook 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Picture one   Picture two 
 

How to create a friendslist 
 

 
Picture three 

 
How to send a private message 
 

 
Picture four 
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Messages in a closed group 
 

 
Picture five 

 
 How to create a group 
 

 
Picture six 
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1.3.5 Social network site – Hyves (the Netherlands)  

Title 
 
Hyves 
 
Description 
 
Just like Facebook, MySpace and several other social network sites, Hyves is a social 
network site specificallyfor the Netherlands. Hyves celebrated its fifth birthday on 
September 2011. It has grown into the largest social network site of the Netherlands, with 
more than nine million profiles.  
A profile page on Hyves contains personal information, with the intention to create new 
contacts and to maintain existing contacts. 
Mostly the social network exists out of friends/people you know from school or work, 
friends of your environment, family and parents.  
Originally, Hyves was a social network site for (young) adults, in particular students, but 
these days Hyves is used by several ages. That’s why it’s so important that it’s used 
carefully.  
Fortunately at Hyves, just like Facebook, you have the possibility to select your own 
friends. Besides that, you can make your own personal Hyves page only available for your 
own friends (www.mijnkindonline.nl). 
 
Used in communication between school and parents 
 
At first, Hyves was intended for children and young people. Nowadays it is more and more 
used by a bigger target group. Teachers can’t stay behind in this popular digital social 
network hype. However, schools have got a different opinion about this, in particular with 
the separation between work and the private life. For that reason it isn’t approved when a 
teacher uses a private account in contact with pupils and parents. However, schools are 
aware that it can be useful to communicate with pupils and parents. Therefore they 
decided to accept a second Hyves page for teachers. This is a separate Hyves page that 
is managed in name of the teacher in his function and not as a private person. The whole 
class, parents included, can be added on this Hyves page and several school elements 
can be uploaded on this page, for example school pictures. This way parents can see what 
is going on at school and can comment if they want to (www.mijnkindonline.nl). 
 
Target groups 
 
As you already read at ‘Description’, Hyves is a website founded for (young) adults, but in 
our present society almost all children in The Netherlands have got an own Hyves page. 
Besides that, the research ‘Comments & Respect’, says that parents are getting more 
involved in Hyves. Three fourth of all children and young people, between eight and 
eighteen years old, have got a parent in his/her friends list. Aside from that, Hyves is so 
popular that twenty percent of the grandparents have got an own Hyves page. So teachers 
can’t lag behind. At Hyves they are friends with almost half of the pupils between eight and 
twelve years old (www.kindonline.nl). 
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Threats 
 
For the security of the individual Hyves Page, it’s important that you check the account on 
a regular base. It’s also recommend to have a strong password. Don’t share the password 
with others, with the exception of youngsters sharing their password with their parents. 
There are also a couple important issues that are clearly noticed in ‘Examples’ 
(www.mijnkindonline.nl).  
 

Technical equipment needed 
 
Hyves can be used by everybody who has internet on the computer, notebook, iPad, 
smartphone, etcetera.  
 
Variations and alternatives 
 
There are many different social network sites. In the Netherlands the most used are: 
Hyves, Facebook, MySpace, Netlog, LinkedIn, Flickr and Twitter. Besides that, there is 
also a top fifteen of the most popular social network sites which are described according to 
the level of popularity: Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpace, Ning, Google Plus +, 
Tagged, orkut, Hi5, myyearbook, Meetup, Badoo, bebo, mylife and Friendster 
(www.slideshare.net; www.ebizmba.com). 
 
Examples 
 
Tips on how to use Hyves 
 
- it’s recommended to set the settings of the page on ‘Private’. When you choose this 

setting, only friends can see the page and photos. You can also choose: ‘Friends of 
friends’, ‘Only Hyvers’ or ‘Everybody’. It’s recommended to choose ‘Friends’, so you 
can decide who can see the page; 

- it’s recommended to minimize the use of private information on a public profile, for 
example phone numbers, e-mail accounts, etcetera; 

- be aware that everybody can see the profile photo, also people who aren’t ‘friends’. 
Think carefully about which profile picture you choose; 

- when you write something on Hyves (or anywhere else on the web) it will always be 
traceable. This means that even after 10 years, people will still be able to read what 
you posted. Be aware of this when you talk about personal things on your Hyves 
page; 

- don’t accept an invitation on Hyves if you aren’t sure whether you know this person. 
You should check your friendslist on a regular base and keep it up to date, remove 
people who aren’t friends anymore; 

- try to be nice and honest and don’t react on negative messages or anything that can 
hurt/discriminate someone. There are millions of people who can read these 
messages; 

- don’t be fooled by someone on Hyves. Profiles can be fake, and there are also 
beautiful promises. It’s important to know that nothing on the internet is what it seems 
(www.mijnkindonline.nl; jufsanneluten.hyves.nl). 

 

  



 

139 

How it works 

 

How to change personal information 
 
Hyves has got a profilepage where you can put a variety of personal information like age, 
interests, etcetera. This is shown on ‘Profiel’ (‘Profile’) at the home page and also in the 
part ‘Over’ (About). 
- go to www.hyves.nl and log in on the personal Hyves page; 
- click in the personal page on ‘Over’ (‘About’); 
- when you are on your personal page you can choose to change your personal 

information by clicking ‘Wijzig profiel’ (‘Change profile’). 
This is clearly shown in picture one and two. 
 
How to administer friends 
 
When you click on ‘Vrienden’ (‘Friends’), you can fulfil several acts like: finding friends, add 
friends and managing contacts. These are shown at the upper-right of the page with profile 
pictures of the several friends.  
- go to www.hyves.nl and log in on the personal Hyves page; 
- click in the personal page on ‘Vrienden’ (‘Friends’). 
This is clearly shown in picture three. 
 
How to administer photos and videos 
 
Next to the profile picture, which is always visible, several other photos and videos can be 
added. When the own photos and videos are being uploaded, they will be put in ‘Foto’s & 
video’s’ (‘Photo’s and video’s’). In here, they can be divided into several albums.  
- go towww.hyves.nl and log in on the personal Hyves page; 
- scroll to the centre of the personal Hyves page and click above the part ‘Krabbel’ 

(‘Notes’) on ‘Foto’s & video’s’ (‘Pictures and movies’); 
- then the photos can be changed or sorted by clicking on ‘Wijzigen & sorteren’ 

(‘Change and sort’), photos and videos can be placed by clicking on ‘Foto’s en 
video’s plaatsen’ (‘Place pictures and videos’) and several pictures can be organized 
in an album by clicking on ‘Nieuw album starten’ (‘Start a new album’). 

 

How to reproduce material 

 

Several other things can be added to ‘Filmpjes op Hyves TV’ (‘Movies on Hyvestv’). Mostly 
this is material found on Youtube.  
- go towww.hyves.nl and log in on the personal Hyves page; 
- scroll to the centre of the personal Hyves page and click on the right beside the part 

‘Krabbels’ (‘Notes’) on ‘Filmpjes op Hyves TV’ (‘Movies on Hyvestv’); 
- at this page you can search a certain movie by writing what you’re looking for in 

‘Zoek naar video’s’ (‘Search videos’); 
- when the desired movie is found, you can look at it by clicking on the movie, it can be 

put on the personal Hyves page by clicking on ‘Opslaan’ (‘Save’); 
In picture four you can see ‘Foto’s & video’s’ (‘Photo’s and video’s’) and ‘Filmpjes op 
Hyves TV’ (‘Movies on Hyves TV’). 
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How to react on a ‘WieWatWaar’ (‘WhoWhatWhere’) 
 
The part ‘WieWatWaar’ (‘WhoWhatWhere’) is the same as the famous ‘Twitter’. Here you 
put what you’re doing at that moment, for example, at home with his/her sister, making 
math homework. Other people can react to this message. For example, a classmate can 
react to this by saying that he is also busy with the same math homework and that it is 
difficult. The teacher can react to this by saying that she will give extra attention to the 
math homework in class.  
Beside text, you can also add pictures or material. 
- go to www.hyves.nl and log in on the personal Hyves page; 
- click in the personal page at ‘WieWatWaar’ (‘WhoWhatWhere’); 
- it is possible to react to an existing ‘WWW’ by clicking on ‘Reageer’ (‘React’) and 

‘Respect’ or place a new one by clicking on ‘Plaats nieuwe WWW’ (‘Place new 
WWW’). 

In picture five you see a trailer of a Dutch program and people can respond to that. 
 
How to watch recent actions 
 
All actions that are taken, such as becoming friends, join a ‘Hyve’, etcetera are being 
organised day by day under the part ‘Buzz’, like it is clearly shown in picture six.  
- go towww.hyves.nl and log in on the personal Hyves page; 
- go to the part ‘Buzz’ where you can find the most recent actions; 
- when you want to look at several actions, you can click on ‘Buzz’ or on ‘Bekijk alle 

buzz’ (‘See all buzz’). 
 
How to react on a ‘Krabbel’ (‘Notes’) 
 
With the part ‘Krabbel’ (‘Notes’) you can also react when the concerning person is not 
present.  
- go towww.hyves.nl and log in on the personal Hyves page; 
- scroll down in the personal page until you reach the part ‘Krabbels’ (‘Notes’); 
- here it’s possible to read the received scratch note, you can also react to it by clicking 

on ‘Reageer’ (‘React’), ‘Krabbel’ (‘Notes’), ‘Respect’ or create a new scratch note by 
typing one and sending it to the personal page of a ‘friend’. 

 
How to chat on Hyves 
 
While with ‘Chat’ the other person has to be online and logged in on his Hyves page.  
- go towww.hyves.nl and log in on the personal Hyves page; 
- at the bottom of the page, there is a pop up called ‘Chat’, click on it; 
- then it is possible to chat with someone by clicking on that person’s name. 
The tools ‘Krabbel’ (‘Notes’) and ‘Chat’ are showed in picture seven 
 
How to e-mail on Hyves 
 
Besides that, something like e-mail also exists in Hyves. It is used the exact same way as 
regular e-mail.  
- go towww.hyves.nl and log in on the personal Hyves page; 
- click at the bottom of the page, on the right side, on ‘Inbox’; 
- immediately the general messages will be shown. People can also read private 

messages, these can be read by clicking on ‘Privéberichten’ (‘Private messages’). 
This is clearly shown in picture eight. 
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How to administer the ‘Agenda’ 
 
In ‘Agenda’ there is something posted like a meeting, and people can choose to come and 
respond to it (picture nine).  
- go to www.hyves.nl and log in on the personal Hyves page; 
- scroll to the centre of the personal page and click on ‘Agenda’ to take a look at the 

existing one and react to that; 
- than click on ‘Ik ben erbij!’ (‘I’m there’) when you want to attend the meeting; 
- click on ‘Event toevoegen’ (‘Add event’) when you want to add a new event. 
 
How to administer ‘Tips’ 
 
In ‘Tips’ you add suggestions about a certain subject and people can react to that (picture 
ten).  
- go towww.hyves.nl and log in on the personal Hyves page; 
- scroll to the centre of the personal page and click on ‘Tips’ to look at the existing 

ones and react to that; 
- click on ‘Voeg tip toe’ (‘Add tip’) when you want to add a new one. 
 
How to administer ‘Polls’ 
 
With ‘Polls’ it is just the same, however the reaction is limited because you’ve to choose 
out of the given possibilities (picture eleven). 
- go to www.hyves.nl and log in on the personal Hyves page; 
- scroll to the centre of the personal page and click on ‘Polls’. The question of the poll 

can now be seen; 
- when you click on ‘Polls’, there is the possibility to make a new poll by clicking on 

‘Voeg poll toe’ (‘Add poll’) (mijn kind op hyves, 2009; jufsanneluten.hyves.nl). 
 
Pictures 
 
At first there are a couple of images shown to make clear what is described in the part 
‘Examples’. Besides that, there are also four short movies made about using Hyves. In 
these movies you can see: ‘Reacting by using notes’, ‘Reacting by chat’, ‘Add friends’ and 
‘Private messages’. These can be seen on the CD-ROM that’s been added.  
 
How to change personal information 
 

   
Picture one       Picture two 
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How to administer friends    
 

 
Picture three  

 
Photos and videos and movies on Hyves TV 
 

 
Picture four 

 
How to react on a ‘WieWatWaar’ 
 

 
Picture five 
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How to watch recent actions 
 

 
Picture six 

 
How to react on a note and how to chat 
 

 
Picture seven 

 
How to e-mail on Hyves 
 

 
Picture eight  

 
How to administer the agenda 
 

 
Picture nine 
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How to administer tips 
 

 
Picture ten 

 
How to administer polls 

(jufsanneluten.hyves.nl). 

Picture eleven 
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1.4 Besluit implementatie 

Door het maken van beeldfragmenten en fiches hopen we een goede leidraad te kunnen 
bieden aan leerkrachten en ouders, die gebruik willen maken van deze middelen.  
Ons doel was om duidelijke, handige en overzichtelijke informatie te geven en 
beeldfragmenten aan te bieden die snel en gemakkelijk te gebruiken zijn. De 
beeldfragmenten dienen als extra hulpmiddel, zo wordt het duidelijk zichtbaar hoe een 
bepaald middel werkt en gebruikt kan worden.  
We hebben getracht een realistisch beeld weer te geven van deze diverse 
e-Communicatiemiddelen. Zowel de voor- als nadelen werden besproken en verduidelijkt.  
Door deze ‘handleidingen’ op te stellen, hopen we dat leerkrachten en ouders verder 
kunnen in het gebruik van deze middelen in de communicatie met elkaar.  
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E v a l u a t i e  e n  n a z o r g  v a n  h e t  p r o j e c t  

In dit deel van het projectboek bespreken we kort wat we zelf vinden van het project. 
Hierna halen we de sterke punten en de werkpunten aan. Tot slot verwoorden we wat er 
verder nog dient te gebeuren en hoe het project zal worden verder gezet. 
 
Voor ons project hebben we, naar onze mening, al onze doelen bereikt. Zo voerden we 
onderzoek om de visie van ouders en toekomstige ouders, omtrent digitale communicatie, 
te weten te komen. We hielden voornamelijk een online enquête in Vlaanderen en 
Nederland. Toch hebben we ook enkele papieren enquêtes (80 exemplaren) verspreid, 
voor personen die de enquête niet online konden invullen. Op basis van de enquête 
formuleerden we algemene bevindingen. Deze werden uitgebreid doordat we enkele 
vragen specifiek bekeken per land, onderwijstype of leeftijdscategorie. Hierbij konden we 
een vergelijking maken. Na ons onderzoek hebben we tien personen geïnterviewd, vijf 
Vlamingen en vijf Nederlanders, om hun specifieke mening te kennen.  
 
Vanuit zowel het onderzoek als de interviews, reiken wij via vijf fiches handvaten aan voor 
het gebruik van digitale communicatie. Iedere fiche handelt over een specifiek digitaal 
communicatiemiddel. Zo zijn er fiches omtrent de digitale leeromgeving Smartschool, e-
mail, Skype, de sociale netwerksite Facebook en de sociale netwerksite Hyves, die 
specifiek voor Nederland is. Bij elke fiche hoort een beeldfragment ter verduidelijking voor 
de ouders. Bij de uitwerking van onze fiches hebben we rekening gehouden met de 
theorieën beschreven in de literatuurstudie.  
 
Voor onze internationale studie maakten wij een presentatie van onze 
onderzoeksresultaten in het Engels. Tevens vertaalden we de gehele rapportering van het 
onderzoek naar het Engels. Voor onze Europese partners vertaalden we onze fiches en 
beeldfragmenten, zodat ook deze bruikbaar zijn voor het Leonardo da Vinci project 
‘e-Communication 4 schools 2 parents’. Tijdens onze internationale studie in Zaragoza 
vergeleken we onze visie op communicatie met studenten uit Frankrijk en Spanje. Hierbij 
werden diverse visies bevestigd, maar kwamen we ook tot nieuwe inzichten.  
 
Dit project bevat vele sterke punten. Zo vertrekken wij vanaf een stevige basis, namelijk 
het vorig project ‘e-CommunIC@Tion 4 social work’. Wij hebben ons echter in dit project 
toegespitst op de visie van ouders. Hierbij namen wij een neutrale houding aan en 
bekeken we iedere mogelijkheid van zowel e-Communicatie als traditionele communicatie, 
kritisch. Dit was belangrijk voor ons project, doordat een aantal mensen kritisch staan ten 
opzichte van digitale communicatie. Via diverse informatie, gegeven in onze fiches en 
literatuurstudie, trachten wij personen te overtuigen van de meerwaarde van digitale 
communicatie.  
 
We hielden rekening met de mening van (toekomstige) ouders over de diverse 
communicatiemiddelen bij de uitwerking van onze fiches. Zo kozen wij specifiek voor vijf 
fiches, op basis van het onderzoek en de afgenomen interviews. Tevens hielden we 
rekening met personen die beperkte ICT-vaardigheden bezitten. We beschreven kort de 
termen digitale kloof en mediawijsheid, zodat deze personen betrokken werden. Bij het 
maken van de beeldfragmenten kozen wij ervoor om de digitale communicatiemiddelen zo 
eenvoudig mogelijk uit te leggen. Onze beeldfragmenten werden eenvoudig gemaakt, 
zodat deze begrijpbaar en bruikbaar zijn voor iedereen. Doordat onze implementatie en 
beeldfragmenten zowel in het Nederlands als in het Engels zijn, is onze informatie 
bruikbaar voor meer dan alleen Nederlandstalige ouders. Onze informatie kan 
internationaal gebruikt worden. Wij vertaalden deze fiches en beeldfragmenten dan ook in 
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het in kader van het Europese Leonardo da Vinci project. Als toekomstige opvoeder-
begeleiders beëindigden we dit project, met een nieuw referentiekader omtrent 
communiceren met ouders.  
 
Tot slot nog een sterk punt van het project is het doorgemaakte proces in onze groep. 
Onze groep groeide uit tot een solide groep, waarin er ruimte was voor dialoog. We 
stonden als groep stevig ons mannetje tijdens de internationale studie in Zaragoza.  
 
Naast sterke punten bevat ons project ook werkpunten. Voornamelijk het gebrek aan tijd 
speelde in ons project. Dit doordat onze resultaten van het onderzoek tamelijk snel 
gepresenteerd moesten worden in Zaragoza. Mede hierdoor kozen wij ervoor om 
voornamelijk online enquêtes te verspreiden en in mindere mate schriftelijke enquêtes. 
Indien we meer tijd hadden, konden we meer tijd investeren in het verwerken van 
schriftelijke enquêtes. Onze enquête spitste zich toe op Vlaanderen, met voornamelijk 
Limburg, en Nederlands Limburg. Echter, indien we meer tijd hadden, konden we heel 
België en Nederland bevragen.  
Tevens hadden we onze fiches ook meer kunnen perfectioneren indien we meer tijd 
hadden.  
 
Dit project werd beheerd door vijf teamleden: Diana Achten, Dominique Ferraro, Jenke 
Janssen, Sanne Luten en Evi Vervaeren. Onze projectindiener en onderzoeksleider, 
Gerard Gielen, ondersteunde ons en gaf ons tips bij het verwerken van de theorie en het 
maken van de enquête. Tevens waren we, dankzij hem, betrokken in het Europese 
Leonardo da Vinci project. Davy Nijs, onze theoretische begeleider, stond steeds klaar om 
ons verder te helpen met vragen. Zo gaf Davy steeds grondige feedback op onze 
literatuur. Onze samenwerking als team werd gesuperviseerd door Marjolijn Pex, onze 
procesbegeleidster. Zij gaf ons tips om een goede samenwerking te bevorderen en bij 
haar konden we steeds terecht indien we het als groep even moeilijk hadden.  
 
Gedurende onze samenwerking hebben we ons projectplan een paar keer moeten 
bijsturen. Zo hadden we de resterende tijd na onze internationale studie verkeerd 
ingeschat, maar was er gelukkig voldoende ruimte om de tijd her in te delen. Iedere 
vergadering werd er even gekeken op de vooropgezette planning of we nog op schema 
zaten. We hielden ons als groep strak aan dit schema en de vooropgestelde deadlines 
voor taken.  
 
Het project zal verder gezet worden door onze projectindiener Gerard Gielen. Zo zullen 
onze fiches en beeldfragmenten op de website van het Leonardo da Vinci project 
geplaatst worden, zodat onze informatie voor leerkrachten/opvoeders en ouders van zowel 
binnen- als buitenland bruikbaar zullen zijn. Het Europese Leonardo da Vinci project 
eindigt tevens midden 2012.  
 
We zijn een paar keer tegen hindernissen gestoten, maar zijn steeds blijven doorzetten. 
Zo werd er steeds een passende oplossing gevonden, voornamelijk door in dialoog te 
treden met elkaar of met onze projectbegeleiders. Onze competenties hebben we elk stuk 
voor stuk bijgeschaafd na de feedback die we elkaar gaven, na iedere opdracht en tijdens 
iedere vergadering. Na onze eerste peerassessement van het procesmatige, stelden we 
individueel en in groep werkpunten op, waaraan we gewerkt hebben doorheen heel het 
project. Als groep kunnen we stellen dat we samen gegroeid zijn in deze 
competentieontwikkeling. Mede door feedback te geven, en door de feedback die we 
ontvingen uit bijeenkomsten met Gerard Gielen, Davy Nijs en Marjolijn Pex. Aan de hand 
van dit gegeven kunnen we stellen dat we de competenties als groep behaald hebben. 
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B e s l u i t  

In de literatuurstudie vindt men twee grote hoofdstukken terug, namelijk ‘Algemene 
communicatie’ en ‘Communicatie via internet’. Bij het hoofdstuk ‘Algemene communicatie’ 
vertrokken wij vanuit het belang van communicatie. Dit vormde de basis, zodat we later 
konden overgaan naar e-Communicatie. We keken in het eerste hoofdstuk ook naar de 
behoefte van sociaal menselijk contact vanuit de theorie van Maslow. Hierin zagen we dat 
de behoefte aan sociaal contact tussen ouders en leerkrachten van belang is voor een 
goede relatie tussen beiden. Hierna hebben we de verschillende opvoedingsstijlen 
beschreven, we hebben hierbij de link gelegd tussen het type van opvoeding en de manier 
van communiceren met de ouders. Hieruit besloten wij dat ieder type van opvoeding een 
andere manier van communiceren vraagt.  
 
Vervolgens gaven we kort uitleg over het correct taalgebruik in de communicatie tussen 
ouders en scholen/hulpverleners. Hierin gaven we aandachtspunten mee voor 
leerkrachten. Daarna werd aangehaald waarom een goede dialoog tussen ouders en 
leerkrachten belangrijk is, alsook wat er daarvoor nodig is. Hieruit concluderen we dat een 
goede relatie tussen ouders en scholen bevorderlijk is voor de opvoeding van het kind. 
Communicatie tussen ouders en scholen is essentieel, daarom hebben we kort het doel 
van een goede dialoog besproken. Zo zagen we dat ouders graag advies krijgen, 
bevestiging zoeken, informatie krijgen en gemotiveerd dienen te worden. Aan het einde 
van het eerste hoofdstuk overliepen we kort de verschillende reeds gebruikte 
communicatiemiddelen tussen scholen en ouders.  
 
In het tweede hoofdstuk van de literatuurstudie, ‘Communicatie via internet’, maakten wij 
eerst een duidelijke overgang tussen beiden hoofdstukken, waarna we begonnen met een 
korte evolutie van het internet. Hierin zagen we dat het internet op korte tijd een grote 
evolutie heeft doorgemaakt. Vervolgens hadden we het over de digitale kloof. Dit omdat er 
nog steeds mensen zijn die geen computer en/of internet hebben of weten hoe ermee om 
te gaan. Het is belangrijk dat scholen hier aandacht aan besteden wanneer zij contact 
willen met ouders via e-Communicatiemiddelen. Door de staat wordt er al aandacht 
besteed aan minderbedeelde gezinnen, zo kan men in de bibliotheek terecht voor het 
gebruik van een computer met internet. Echter kan er nog meer aandacht worden 
besteedt aan mensen die zich in de digitale kloof bevinden. Ook haalden we kort de term 
‘mediawijsheid’ aan, doordat vele mensen wel een computer met internet bezitten, maar 
nog niet voldoende weten hoe ze dit effectief kunnen gebruiken om bijvoorbeeld informatie 
te verzamelen.  
 
We maakten een vergelijking tussen België en Nederland. Op basis van de afgenomen 
enquêtes en interviews, vergeleken we de visies van de ouders uit beiden landen. Tevens 
maakten we een vergelijking van de verschillen in internetgebruiken en het online 
hulpaanbod. Daarna bespraken we de voor- en nadelen van e-Communicatie, waarna we 
overgingen tot een kort stukje in verband met de wetgeving in het gebruik van digitale 
communicatie. Vervolgens haalden we verschillende e-Communicatiemiddelen aan. 
Hierbij gaven wij kort uitleg en tips over het gebruik ervan. Tot slot kwamen er 
verschillende initiatieven uit binnen- en buitenland aan bod. In België maakten we een 
onderscheid tussen online onderwijsinitiatieven en online hulpinitiatieven. Voor het 
buitenland bespraken we digitale initiatieven uit Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje, 
vanuit onze ervaringen tijdens onze internationale studie in Zaragoza.  
 
  



 

149 

Vanuit ons onderzoek bij zowel ouders als toekomstige ouders, zagen we dat de 
traditionele methoden van communicatie belangrijk zijn en blijven. Digitale 
communicatiemiddelen worden zelden tot niet gebruikt door ouders om te communiceren 
met de school. (Toekomstige) ouders hechten veel tot zeer veel belang aan direct 
persoonlijk contact met de leerkrachten. Echter wordt er minder belang gehecht aan online 
communicatie. Toch zagen we dat een aantal (toekomstige) ouders online communicatie 
willen gebruiken, naast face-to-face contact. Hierbij zagen we dat er interesse is van de 
ouders uit beiden landen om te communiceren via e-mail of via een digitale leeromgeving. 
Veel (toekomstige) ouders vinden echter dat sociale netwerksites de privacy schenden en 
daarom niet bruikbaar zijn om te communiceren met de school. Een opvallend resultaat uit 
onze enquête was dat, hoe hoger de onderwijsvorm is, hoe minder betrokkenheid de 
ouders tonen. 
 
Vanuit onze interviews met tien ouders (vijf Belgische en vijf Nederlandse), concluderen 
wij dat het direct persoonlijk contact de belangrijkste methode van communiceren is en 
niet mag verdwijnen. Nederlandse ouders hechten echter meer belang aan het sociaal-
emotionele op ouderavonden ten opzichte van de bevraagde Belgische ouders. Ouders uit 
beiden landen staan positief tenopzichte van e-mail en digitale leeromgevingen. Ouders 
stonden eerst twijfelachtig ten opzichte van Skype, maar na een korte uitleg zagen ze de 
voordelen hiervan in. De bevraagde ouders staan huiverig ten opzichte van sociale 
netwerksites en Windows live messenger (MSN). De ouders zien online communicatie als 
een goede aanvulling op het face-to-face contact. 
 
Tijdens onze internationale studie in Zaragoza vergeleken wij onze visie op online 
communicatie met studenten uit Frankrijk en Spanje. Hierbij kregen we nieuwe inzichten 
over hoe er in andere landen gecommuniceerd wordt en hoe er gedacht word over 
communicatie. Vanuit een Spaanse secundaire school kregen we de toepassing SGD te 
zien. Uit onze internationale studie concluderen wij dat de relatie tussen ouders en 
scholen heel belangrijk is. In Frankrijk en Spanje wordt er ook voornamelijk face-to-face 
gecommuniceerd. Toch vinden de studenten uit beide landen het ook belangrijk om 
aanvullend te communiceren via de digitale weg.  
 
Bij het maken van de fiches en beeldfragmenten kozen we bewust voor vijf verschillende 
soorten media: digitale leeromgeving, e-mail, twee sociale netwerksites (Facebook en 
Hyves) en Skype. Deze kozen we op basis van de conclusies uit ons onderzoek en de 
afgenomen interviews, omdat hieruit bleek dat deze vormen het meest wenselijk zijn. Bij 
het uitwerken van de beeldfragmenten hielden we rekening met relevante onderwerpen, 
zoals pesten op school.  
 
Het werken aan het project was een boeiende en leerrijke ervaring voor ons. We kregen 
diverse inzichten op het gebruik van digitale communicatiemiddelen en vormden een 
nieuw referentiekader omtrent het communiceren. We zijn allen overtuigd van de 
meerwaarde van bepaalde digitale communicatiemiddelen en willen dit ook zeker 
overbrengen binnen voorzieningen of scholen in onze verdere carrière als opvoeder-
begeleider.  
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B i j l a g e  1 :  P r o j e c t p l a n  

Titel project e-Communication 4 social work 2.0 

Studenten Diana Achten, Dominique Ferraro, Jenke Janssen, 
Sanne Luten, Evi Vervaeren 

Procesbegeleider Marjolijn Pex 

Theoretisch begeleider Davy Nijs 

Projectbegeleider Gerard Gielen 

Projectorganisatie KHLim 

Datum  2011-09-27 

 
Situatieschets 
 
Tegenwoordig leven we in een hoogtechnologische maatschappij, waarin veel middelen 
via internet bestaan om te communiceren met elkaar. We merken dat er in België, binnen 
het sociaal agogisch werk en op onderwijsgebied, weinig gebruik gemaakt wordt van ICT-
mogelijkheden om te communiceren. Hoewel er diverse middelen bestaan, is de kennis 
omtrent het gebruik en toepassing hiervan nog minimaal.  
 
De belangrijkste voorloper van ons project, is het project ‘e-Communication 4 social work’. 
Dit project werd vorig jaar opgesteld door vijf studenten van de Katholieke Hogeschool 
Limburg. Het project had als doelstelling voorzieningen en scholen te bevragen over de 
interesse in en het gebruik van online communicatiemiddelen. Tevens werden er 
handvaten aangereikt via filmpjes. Voor dit project vertrekken wij vanuit de visie van de 
(toekomstige) ouders. Zo bevragen wij hen over de ervaringen met communicatie tussen 
zichzelf en de scholen. Hierbij vragen wij naar hun mening over het gebruik van online 
communicatiemiddelen in communicatie met de onderwijsinstanties. 
 
Het doel op lange termijn is om een online gids te ontwerpen waarin scholen, 
voorzieningen en (toekomstige) ouders handvaten kunnen vinden om op een optimale 
manier met communicatie via internet om te gaan. Deze gids bouwt verder op de reeds 
opgestelde filmpjes en tips uit het vorige project van ‘e-Communication 4 social work 
2010-2011’. Deze gids zal in 2012 online verschijnen.  
 
Projectdoelstelling 
 
Het project is bedoeld om op een wetenschappelijke manier te achterhalen hoe 
(toekomstige) ouders denken over de communicatie vanuit scholen en voorzieningen en in 
welke mate moderne e-Communicatiemiddelen hier een bijdrage toe kunnen leveren. De 
studenten van vorig academiejaar maakten een overzicht van mogelijke 
e-Communicatiemiddelen in communicatie met ouders. We willen nagaan hoe 
(toekomstige) ouders de inzet hiervan waarderen en er zelf al dan niet gebruik  
van maken. Daartoe willen we een online enquête opzetten. We nemen daarbij het 
initiatief de directies van verschillende (bevriende) kleuter-, basis-, secundaire en 
hogescholen te vragen om de enquêtes te verspreiden bij de ouders van de leerlingen die 
er momenteel verblijven. Verder spreken we ook oud-studenten en medestudenten aan 
om aan voldoende respondenten te komen. Ook gaan we via verschillende fora de link 
naar de online enquête verspreiden. Daarnaast doen we interviews met ouders om een 
breder beeld te verkrijgen van hoe ouders staan ten opzichte van online 
communicatiemiddelen met de school. De studenten van vorig academiejaar maakten een 
overzicht van e-Communicatiemiddelen, van ons wordt gevraagd dit overzicht te 
actualiseren en onder de vorm van een gids uit te werken die scholen, voorzieningen en 
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(toekomstige) ouders kunnen gebruiken wanneer ze via een digitale manier aan de slag 
willen in communicatie met elkaar. 
 
Werkdoelstellingen 
 
a) Onderzoek  
- eerder materiaal doornemen; 
- lijst mogelijke voorzieningen/scholen opstellen; 
- enquêtes opstellen; 
- enquêtes afnemen; 
- resultaten verwerken; 
- resultaten rapporteren; 
- interviews. 
b) Theoretische onderbouwing 
- eerder materiaal doornemen; 
- literatuurstudie. 
c) Gids 
- eerder materiaal doornemen; 
- e-Communicatiemiddelen uitwerken; 
- fiches maken, invullen. 
d) Internationale gerichtheid 
- studiereis Zaragoza. 
 
SMART 
 
Onderzoek 
 
Eerder materiaal doornemen  
Ieder lid van de projectgroep ‘e-Communication 4 social work 2.0’, bestudeert de 
informatie verkregen van Gerard Gielen op een DVD, zodat voor ieder duidelijk wordt wat 
het project inhoudt (achtergrond en inhoud) en dit alles alvorens 30-09-2011. 
 
Lijst mogelijke voorzieningen/ scholen opstellen  
Gezamenlijk gaan wij, voor 30-09-2011, een lijst opstellen met diverse contactinformatie 
van minimaal 25 scholen, die wij kunnen gebruiken om onze enquêtes te verspreiden. 
 
Enquêtes opstellen  
Voor de eerste week van oktober is er door ons gezamenlijk een vragenlijst van minimaal 
één A4 opgesteld die gericht is aan (toekomstige) ouders, waarmee wij hun mening 
trachten te achterhalen over e-Communicatiemiddelen en het gebruik daarvan in contact 
met scholen. 
 
Enquêtes afnemen  
Voor de tweede week van oktober hebben wij, als projectgroep, onze enquête openbaar 
gemaakt door middel van onder andere bezoeken aan scholen, sociaal netwerk 
verspreiding en mondeling, en hebben zo, alvorens de herfstvakantie, de resultaten van 
de enquête teruggekregen. De enquête wordt namelijk 30 oktober 2011 offline gehaald. 
 
Resultaten verwerken  
Alvorens onze internationale studiereis naar Zaragoza hebben wij, gezamenlijk, de 
verkregen informatie uit de gekregen vragenlijsten, overzichtelijk verwerkt in een Excel 
document.  
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Resultaten rapporteren  
Gezamenlijk hebben wij conclusies kunnen noteren uitgaande van hetgeen wij kunnen 
afleiden uit de, door de (toekomstige) ouders, ingevulde vragenlijsten, en dit alvorens de 
studiereis naar Zaragoza. 
 
Interviews  
In week 49/50 gaan wij minimaal twee ouders interviewen aan de hand van de conclusies 
van de enquêtes, om een nog bredere kijk te verkrijgen over hoe ouders staan ten 
opzichte van online communicatiemiddelen en het gebruik daarvan. 
 
Theoretische onderbouwing 
 
Eerder materiaal doornemen  
Ieder lid van de projectgroep ‘e-Communication 4 social work 2.0’, bestudeert de 
informatie verkregen van Gerard Gielen op een DVD, zodat voor ieder duidelijk wordt wat 
het project inhoudt (achtergrond en inhoud) en dit alles alvorens 30-09-2011. 
 
Literatuurstudie 
Ieder lid van de projectgroep ‘e-Communication 4 social work 2.0’, zoekt relevante 
informatie die we kunnen gebruiken in onze projectbundel. Hiermee starten wij op 10-10-
2011. Graag zouden wij dit afgerond hebben op 30-10-2011, zodat we dan van start 
kunnen gaan met het verwerken van de teruggekregen enquêtes. Om onze literatuur op te 
zoeken gaan wij gebruik maken van de volgende middelen: databanken, boeken van 
Sanne haar vorige opleiding, doks, de DVD van Gerard Gielen, de competenties van 
lerarenopleiding (Gerard Gielen), theorieën uit onze schoolboeken en het opzoeken op het 
internet van kwaliteitshandboeken om het orthopedagogische luik erbij te betrekken. 
 
Gids 
 
Eerder materiaal doornemen  
Ieder lid van de projectgroep ‘e-Communication 4 social work 2.0’, bestudeert de 
informatie verkregen van Gerard Gielen op een DVD, zodat voor ieder duidelijk wordt wat 
het project inhoudt (achtergrond en inhoud) en dit alles alvorens 30-09-2011. 
 
e-Communicatiemiddelen uitwerken  
Alvorens de inleverdatum van het project (09-01-2012) hebben wij als projectgroep een 
overzicht kunnen maken van de diverse e-Communicatiemiddelen die bruikbaar zijn voor 
scholen en (toekomstige) ouders, en dit zodat het ook gemakkelijker te hanteren is. We 
zoeken wat het is, hoe te gebruiken en waarvoor te gebruiken. We kiezen voor de 
communicatiemiddelen die door de (toekomstige) ouders het meest interessant worden 
bevonden en/of het makkelijkst in omgang zijn. Deze informatie halen we uit de enquêtes. 
 
Fiches maken, invullen  
Wij gaan gezamenlijk, vijf e-Communicatiemiddelen duidelijk en overzichtelijk in 
hanteerbare fiches weergeven alvorens de inleverdatum van het project (09-01-2012).  
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Beeldfragmenten maken  
Wij gaan gezamenlijk, vijf e-Communicatiemiddelen in het Nederlands uitwerken in de 
vorm van beeldfragmenten om onze uitgewerkte fiches extra te verduidelijken, alvorens de 
inleverdatum van het project (09-01-2012).  
Wij gaan gezamenlijk, vijf e-Communicatiemiddelen in het Engels uitwerken (zodat deze 
ook dient voor onze Europese partners van het Leonardo da Vinci project) in de vorm van 
beeldfragmenten om onze uitgewerkte fiches extra te verduidelijken, alvorens de 
inleverdatum van het project (09-01-2012).  
 
Internationale gerichtheid 

 

Studiereis Zaragoza  

Wij gaan met de projectgroep ‘e-Communication 4 social work 2.0’, van 20-11-2011 tot en 
met 25-11-2011 naar Zaragoza, en gaan daar enerzijds onze projectresultaten 
presenteren en anderzijds meer verdieping creëren omdat we met diverse andere landen 
vanuit het Leonardo da Vinci project samenwerken. 
 
Plan van aanpak 
 
Welke werkzaamheden/activiteiten moeten er gebeuren om de doelstellingen te bereiken? 

1) Doelstelling 1: Onderzoek 
Activiteiten:   

- vorig project en DVD doornemen; 
- lijst voor contact met scholen opstellen; 
- zoeken naar openbare forums; 
- enquête opstellen, online en in scholen verspreiden; 
- brief opstellen met link naar enquête (deze worden meegegeven met kinderen in 

scholen en worden op deze manier aan de ouders bezorgd); 
- contact opnemen met scholen (vragen of we de kinderen deze brief mogen 

meegeven); 
- resultaten van de enquêtes verwerken, rapporteren, resultaten samenvatten en hier 

een besluit uit trekken. 
 

2) Doelstelling 2: Theoretische onderbouwing 

Activiteiten: 

- vorig project en DVD doornemen; 
- nieuwe relevante theorieën opzoeken en verwerken; 
- de verwerkte informatie implementeren in de projectbundel; 
- refereren naar de gebruikte bronnen. 
 

3) Doelstelling 3: Gids (Engels) 

Activiteiten:  

- bestaand materiaal doornemen; 
- lijst van e-Communicatiemiddelen opstellen, deze beschrijven en verduidelijken; 
- filmpjes maken over het gebruik van enkele specifieke e-Communicatiemiddelen (ter 

verduidelijking, als handvaten voor ouders). 
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4) Doelstelling 4: Internationale gerichtheid (Leonardo da Vinci project) 

Activiteiten: 

- studie en presentatie in Zaragoza; 
- gids van moderne communicatiemiddelen in het Engels opstellen. 
 
Welke werkzaamheden/activiteiten zijn noodzakelijk om de competenties te bereiken? 
1) Professioneel denken: definieert en analyseert complexe praktijksituaties en formuleert 
gefundeerde antwoorden. 
DC1: met behulp van relevante, zelfgekozen begrippenkaders en verantwoordt de keuze 
van de begrippenkaders. 
We gaan op zoek naar theoretische achtergrondinformatie, deze zal de basis zijn waarop 
we verder bouwen (zie 2.2.2 Theoretische onderbouwing-literatuurstudie). 

 
DC 2: legt logische verbanden tussen verschillende aspecten van de praktijksituatie EN 
geeft aan welke informatie ontbreekt. 
In het onderzoek van vorig jaar werden de scholen en voorzieningen bevraagd. Wij willen 
nu de invalshoek van de ouders bevragen, omdat deze informatie ontbreekt in dit soort 
onderzoek. Ook houden we er rekening mee dat we voor onze respons uitgaan van een 
ideale situatie: we benoemen de leemtes in ons onderzoek en hoe we dit eventueel 
konden opvangen. 
 
DC 3: redeneert over mogelijke oplossingen vanuit een kritisch en innovatief denkproces. 
We zijn ons bewust van een lage responsiviteit bij de enquêtes. Daarom bedenken we 
oplossingen, ook al zijn die niet altijd haalbaar. (bijvoorbeeld papieren enquêtes, samen 
met de ouders in een computerlokaal de enquêtes invullen, enzovoort). 
 
DC 4: kiest een oplossing en verantwoordt deze keuze vanuit beroepsspecifieke inzichten. 
Gids voor ouders hoe ze met ICT-communicatiekanalen kunnen werken. 

 
2) Informatie verwerken: verwerkt beroepsspecifieke informatie kritisch. 
DC 1: brengt informatie uit verschillende, zelfgekozen bronnen doelgericht samen tot een 
logisch geheel, in functie van een praktijkgebaseerde vraag. 
In de literatuurstudie proberen we verschillende relevante theorieën te beschrijven en hier 
één samenhangend geheel van te maken. Ook in de enquêtes die we opstellen proberen 
we een logische opbouw te handhaven. We zoeken in onder andere (school)boeken, 
cursussen, databanken, internet, kranten, tijdschriften, vakbladen, enzovoort. 

 
DC 2: kiest en hanteert ICT mogelijkheden functioneel. 
Bij het verwerken van de resultaten van de enquêtes komen onze ICT vaardigheden naar 
boven, om dit zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 
 
DC 3: refereert correct. 
We verzamelen al onze bronnen en zullen deze volgens de APA-normen correct 
weergeven. 
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3) Projectmatig werken: voert op planmatige wijze creatieve en divergente oplossingen uit 
voor complexe vraagstukken uit de beroepspraktijk. 
DC 1: analyseert een vraagstuk in al zijn relevante aspecten. 
- we zorgen ervoor dat het algemene einddoel duidelijk is voor we tot actie overgaan; 
- ons eerste doel is nagaan hoe ouders staan ten opzichte van de communicatie 

tussen zichzelf en de school van hun (toekomstige) kinderen. Ook gaan we na welke 
e-Communicatiemiddelen ze hanteren en wensen te hanteren in de communicatie 
met de school; 

- ons tweede doel is het maken van een gids waar we fiches voorzien die ouders en 
scholen kunnen gebruiken omtrent e-Communicatiemiddelen.  

 
DC 2: werkt zelfstandig op planmatige wijze een realistische en creatieve oplossing uit en 
verantwoordt de gekozen oplossing. 
We bespreken en kiezen oplossingen om dit einddoel te bereiken en bespreken deze ook 
met Gerard Gielen en Davy Nijs. 

 
DC 3: implementeert zelfstandig de gekozen oplossing, evalueert en stuurt bij. 
Wanneer de oplossingen zijn goedgekeurd, voeren we ze in de praktijk uit. We bekijken 
regelmatig of onze methode efficiënt is en indien nodig passen we ze aan. 

 
4) Onderzoeksmethoden hanteren: hanteert complexe onderzoeksmethoden vanuit een 
complexe praktijksituatie. 
DC 1: verwerkt wetenschappelijke kennis in functie van een praktijkgebaseerde vraag. 
Door het gebruik van enquêtes en interview moeten de resultaten worden verwerkt. 

 
DC 2: past methoden en technieken van onderzoek toe op een praktijkgebaseerde vraag 
en verantwoordt de gebruikte methoden en technieken. 
Bij het opstellen van de enquête houden we rekening met hoe we onze vragen formuleren, 
de lay-out van de enquêtes, enzovoort. We leggen ook uit waarom we deze 
onderzoeksmethode hanteren. 
 
5) Presenteren: communiceert mondeling en schriftelijk over beroepsspecifieke 
onderwerpen zowel aan gespecialiseerden en aan niet-gespecialiseerden. 
DC 1: schrijft een duidelijk verslag in correcte spelling met logische zinsbouw EN 
taalgebruik sluit aan bij de doelgroep EN vormgeving is verzorgd. 
De verslagen worden door iedereen nagelezen op spellings- en zinsbouwfouten vooraleer 
ze op Toledo worden gepost. 

 
DC 2: spreekt verstaanbaar en correct EN presenteert inhoud helder en gestructureerd EN 
toont een aangepaste expressieve lichaamstaal. 
Hier geven we aandacht aan tijdens besprekingen met lectoren, derden, tijdens de 
vergaderingen en de buitenlandse studie. Feedback vanuit de groep wordt gegeven en 
kan altijd worden gevraagd.  

 
6) Leiding geven: voert courante leidinggevende taken uit. 
DC 1: stelt zelfstandig een werkplanning op in functie van de te bereiken doelen EN 
bespreekt deze werkplanning, evalueert en stuurt bij. 
In ons projectplan wordt er een tijdsindeling opgesteld (wat we wanneer gaan doen) en we 
werken met een agenda. De agendapunten worden aangepast aan wat we wel en/of niet 
hebben verwezenlijkt. Ook stelden we een beurtrol op van wie wanneer de vergadering 
leidt. Op deze manier komt iedereen aan bod en heeft iedereen evenveel kansen zich 
hierin te bewijzen. 
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DC 2: zit in een professionele context op een efficiënte wijze een vergadering voor en 
volgt de gemaakte afspraken op. 
Hiervoor gebruiken we een agenda: het is een handig hulpmiddel en een goede leidraad 
om de vergadering mee te leiden. We geven elkaar feedback op het functioneren als leider 
en eventuele werk- of aandachtspunten, waardoor groepsleden die niet zo vertrouwd zijn 
met leiding geven kunnen groeien en zich ontplooien. 

 
DC 3: bevordert doelgericht prestaties van teamleden en het team EN evalueert in functie 
hiervan zijn eigen leiderschapsstijl. 
We overlopen met de groep wie welke leiderschapsstijl heeft en bespreken dit samen. 
 
DC 4: voert zelfstandig beheerstaken uit, evalueert deze en stuurt bij. 
De leider heeft steeds de nodige documenten en verslagen doorgenomen voor hij/zij aan 
de vergadering begint. Degene die deze taak op zich neemt controleert ook de gemaakte 
taken. De leider overloopt deze samen met de andere leden en geeft ook feedback hierop. 
Zo kunnen we gezamenlijk bijsturen waar nodig. 
 
7) Interculturele en internationale gerichtheid tonen: gaat op professionele wijze om met 
diversiteit. 
DC 1: integreert een referentiekader in zijn professioneel omgaan met diversiteit. 
Als groep leren we elkaars sterktes en zwaktes kennen en ondersteunen we elkaar hierin. 
Ook gaan we het referentiekader en standpunten van buitenlandse studenten in Zaragoza 
met het nodige respect beluisteren en implementeren. 

 
DC 2: vergelijkt beroepsspecifieke situaties vanuit een internationaal perspectief. 
We nemen deel aan studiedagen in Zaragoza met studenten en docenten uit het 
buitenland. We moeten op deze studiereis samenwerken met de Franse en Spaanse 
deelnemende studenten en lectoren. Ook van andere landen komen er lectoren zoals 
Turkije, Cyprus, Polen, enzovoort. Hier werken we rond communicatie met ouders vanuit 
verschillende culturele invalshoeken. Deze inzichten verwerken we in onze projectbundel. 

 
8) Teamgericht werken: werkt constructief mee in elk team. 
DC 1: neemt verantwoordelijkheid op, doet constructieve voorstellen in functie van 
gezamenlijk afgesproken teambeslissingen EN onderhandelt over compromissen, 
rekening houdend met groepsbelang boven eigenbelang, neemt deel aan besluitvorming, 
maakt conflicten bespreekbaar EN stuurt vanuit eigen rol en positie samenwerkingsrelaties 
(adviseert, activeert en informeert). 
We hebben afspraken gemaakt met het team, enkele daarvan zijn: open communicatie, 
initiatief nemen, inzet tonen, meningen uiten, feedback geven en ontvangen, zowel taak- 
als mensgericht zijn, compromissen vormen of besluitvorming door meerderheid (als het 
niet anders mogelijk is). Binnen ons team gaan we de leerstijlen van Kölb, de test van 
Belbin, de leiderschapsstijlen, de teamtest, de groepsevaluatielijst rollen en functies in de 
groep doen en onze kernkwaliteiten opstellen. We zijn van mening dat we hier veel uit 
kunnen leren en dat we beter op de hoogte zullen zijn van onze groepssamenstelling.  

 
DC 2: werkt samen met anderen buiten de eigen organisatie, in functie van de hulpvraag 
van de cliënt/het cliëntsysteem EN vertegenwoordigt de eigen organisatie in 
samenwerkingsverbanden. 
We leggen contacten met scholen, voorzieningen en ouders. Ook werken we vijf dagen 
samen met andere studenten en docenten uit het buitenland, hier zullen we onze 
resultaten presenteren. 
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Tijdsplanning 
 

Onderdeel Verantwoordelijke Gedaan  Datum  

Opstartvergadering Groep X 21-09-2011 

Onderdompelen in het thema en 
de verkregen informatie  

Individueel X Week 38-39 

Voorlopig projectplan opstellen Groep X 29-09-2011 

Voorlopig projectplan opstellen Individueel X 30-09 t/m 02-
10-2011 

Vragenlijst voorbereiden Groep  X 30-09-2011 

Voorlopig projectplan doormailen 
naar Davy 

Diana X 02-10-2011 

Vragenlijst afwerken Groep X 02-10-2011 

Projectplan aanpassen aan 
feedback Davy 

Groep X 04-10-2011 

Definitieve vragenlijst voorstellen 
aan Gerard  

Groep X 05-10-2011 

Teamproces activiteiten (Belbin, 
leiderschapsstijlen, 
kernkwaliteiten, enzovoort) 

Individueel 
voorbereiden, in groep 
bespreken 

X 06-10-2011 

Vragenlijst online opstellen Groep X 07-10-2011 

Doorsturen definitieve 
projectplanning naar de 
betrokken docenten 

Diana X 07-10-2011 

Lancering enquête online Groep X 10-10-2011 

Literatuurstudie Individueel en in groep X 10 t/m 28-10-
2011 

Opstellen planning internationale 
studie 

Groep X Week 41 (10 t/m 
14-10-2011) 

Verwerken gegevens enquête Groep X 30-10 t/m 11-
11-2011 

Afnemen interviews met ouders  Individueel X 07-11 t/m 18-
11-2011  

Voorbereiden presentatie 
Zaragoza 

Groep X 11 t/m 18-11-
2011 

Voorbereiden IS Zaragoza Groep X 11 t/m 18-11-
2011 

IS Zaragoza Groep X 20 t/m 25-11-
2011 

Afwerking literatuurstudie Individueel en in groep X 28-11 t/m 06-
12-2011 

Implementatie Individueel en in groep X 28-11 t/m 16-
12-2011 

Afwerking projectboek Individueel nalezen en 
in groep bespreken 

X 12 t/m 23-12-
2011 

Inbinden projectboek Sanne X 07-01-2012 

Presentatie maken Groep  09 t/m 15-01-
2012 

(Errata opstellen) Individueel 
voorbereiden, in groep 
bespreken 

 16 /m 27-01-
2012 
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Knelpunten bij uitvoer van het project 
 
Enquête 
Om de competentie ‘onderzoeksmethoden hanteren’ te bewijzen, zullen we een enquête 
opzetten. Bij het opzetten van deze enquête verwachten we enkele knelpunten. Het eerste 
knelpunt is de korte tijdspanne om de enquête uit te voeren. We hebben minder dan zeven 
weken om de enquête op te stellen, te bevragen, gegevens te verwerken en gegevens te 
interpreteren. De reden dat we zo snel te werk moeten gaan en slechts deze beperkte tijd 
hebben, is dat we al resultaten moeten kunnen presenteren tijdens onze internationale 
studie in Zaragoza. 
 
Een tweede knelpunt omtrent de enquêtering is de afhankelijkheid van derden. Wij zijn 
afhankelijk van de verschillende onderwijsinstanties om onze enquêtes verspreid te krijgen 
bij de ouders. Indien de scholen al bereid zijn mee te werken, is het nog steeds moeilijk 
ingevulde enquêtes terug te krijgen omdat ze via de leerlingen naar de ouders en weer 
terug zouden moeten gaan. Voor dit knelpunt hebben wij wel een oplossing voorzien. Zo 
gaan we geen papieren enquêtes verspreiden, maar gaan we de ouders bevragen via een 
online enquête. We stellen een kort briefje op waarbij we de ouders om hun medewerking 
vragen. Op het briefje vermelden we de link naar de enquête. Een kort briefje werkt 
drempelverlagend voor de scholen om in te stemmen mee te werken aan de enquête. 
 
De responsiviteit van de enquête is ons derde knelpunt. Mogelijk gaan niet veel ouders 
meewerken aan de enquête waardoor we slechts een kleine responsiviteit krijgen. Om 
deze te verhogen bevragen we ook toekomstige ouders over hun visie op communicatie 
tussen de school en henzelf. Hierdoor verwachten we een hogere respons. We gaan van 
de ideale situatie uit. We zijn er ons bewust van dat er een groot deel van de populatie niet 
bevraagd wordt, omdat ze niet over internet beschikken of het niet kunnen gebruiken.  
 
Literatuurstudie 
Voor het bewijzen van competentie ‘professioneel denken’, doen we een literatuurstudie. 
Het project is een vervolgproject op het project ‘e-Communication 4 social work’/ 
e-Communication 4 schools 2 parents’, hierdoor kunnen we reeds veel theorieën uit het 
vorig project opnemen in ons project. Ons project zal dus eerder een verbreding zijn, in 
plaats van een verdieping in het onderwerp. We zullen vertrekken vanuit de basis van 
vorig jaar, om de theorie te verbreden naar de ouders toe. Hierdoor zal het moeilijker zijn 
om andere theorieën te vinden dan er reeds uitgeschreven zijn in het vorig project. 
 
Implementatie 
Ter uitwerking van de literatuurstudie dient ons project geïmplementeerd te worden aan de 
hand van diverse fiches. Deze fiches vormen in hun geheel een online gids. Voor het 
opstellen van deze gids hebben we enerzijds reeds informatie uit het vorig project, maar 
zijn we anderzijds afhankelijk van de resultaten van het onderzoek. Met dit laatste wordt 
bedoeld dat we eerst dienen te kijken hoe de ouders staan ten opzichte van de 
communicatie tussen scholen en henzelf. Voor het opstellen van de gids houden we 
rekening met de mening van de (toekomstige) ouders. Voor een stuk bepalen zij wat er in 
de gids zal komen, naast de reeds bekende resultaten van de scholen uit het vorige 
project.  
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Middelen 
 
Welk materiaal, budget is er nodig voor iedere activiteit en wie verstrekt deze middelen? 
 

Activiteit Materiaal Budget Wie verstrekt de 
middelen 

Info verstrekken over het 
vorige project 

Dvd 
Syllabus 
Project vorig jaar 

 / Gerard Gielen 
Dominique Ferraro 

Theoretische 
achtergrond opzoeken 

Vorig project 
Cursussen 
afgelopen jaren 
Wetenschappelijke 
bronnen 
Doks 
Databanken 
Boeken 
Internet 
DVD 
Tijdschriften 
Kranten 

/ 
 

Studenten 
 

Zaragoza: 
-  Vervoerskosten 
-  Verblijfskosten 
-  Maaltijd 
-  Vervoer daar 

 
 
 

 
- 80€ per 
persoon 
- +/- 150€ 
 

Het Europese 
Leonardo da Vinci 
project  
Studenten 

Opstellen van de 
enquêtes 

Computer / Studenten 
Gerard Gielen 

Contact met scholen Computer 
Face-to-face 
Telefoon 

/ Studenten 
Gerard Gielen 

Verspreiden enquêtes 
(online) 

Computer  /  

Verspreiden enquêtes 
(scholen) 

Briefjes voor ouders  Leonardo da Vinci 
project 

Interviews met ouders Mondeling / Studenten  

Resultaten verwerken Computer  / Studenten  

Resultaten rapporteren Computer  / Studenten  

Opstellen van raster Computer  / Studenten  

Gids voor ouders 
(Nederlands & Engels) 
(uitleg + filmpje) 

Computer  
Mondeling 
Camtasia 

/ Studenten 
Doke Janssen 
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Samenwerking en kwaliteitsbewaking 
 
1) Wie participeert aan het project? 
Procesbegeleider: Pex Marjolijn 
Projectindiener: Gielen Gerard 
Theoretisch begeleider: Nijs Davy 
Deelnemende studenten: Achten Diana, Ferraro Dominique, Janssen Jenke, Luten Sanne 
en Vervaeren Evi 
 
2) Wie heeft welke taak en verantwoordelijkheid? 
De taken van notulist en leider worden iedere vergadering aan een ander persoon 
toegewezen. Zo kan iedereen aan bod komen en ook zijn kwaliteiten laten zien of aan zijn 
werkpunt werken. Diana heeft de taak van contactpersoon op zich genomen. Zij staat in 
voor de communicatie met de theoretisch begeleider en de projectindiener om afspraken 
te maken en eventuele vragen te mailen. Wanneer ze hierop een antwoord heeft 
gekregen, laat ze de andere groepsleden de beslissing weten. Sanne houdt de agenda up 
to date. Zo kunnen we iedere vergadering concreet zien wat er gaat gebeuren, kunnen we 
ons goed voorbereiden en heeft de leider een leidraad om de leidersrol goed uit te voeren. 
 
3) Hoe verloopt de besluitvorming? 
In de eerste plaats kiezen we voor consensus. We proberen om zo goed mogelijk samen 
tot een besluit te komen om het probleem op te lossen dat zich voordoet. We geven dan 
ook allen ons standpunt weer en zo proberen we toch iedereen zijn mening te laten gelden 
in het besluit. 
Natuurlijk laten we eerst iedereen zijn mening geven en ook de mogelijkheid om dit te 
funderen met argumenten. Misschien zijn er dan wel leden van de groep die zich daar ook 
in kunnen vinden en dan toch voor het andere besluit gaan dan dat ze zelf eerst kozen. 
Wanneer er echt geen oplossing komt, stemmen we over het eindbesluit. Wanneer we niet 
komen tot unanimiteit dan gaan we voor de meerderheidsbesluiten. 

 
4) Hoe besteden jullie aandacht aan het samenwerkingsproces binnen de projectgroep? 
Hier hebben wij een goede oefening op gemaakt tijdens de eerste werkvergadering met 
Marjolijn Pex. Iedereen wil heel graag aan zijn zwakke punten werken. We hebben dan 
ook afgesproken dat iedereen elkaar goed gaat helpen en ondersteunen wanneer ze het 
moeilijk hebben met bepaalde punten. We hebben verschillende sterktes in onze groep 
zitten. We hebben bijvoorbeeld leden die goed zijn in taal en APA-normen toepassen. 
Iedereen kan zich goed vinden in groepswerken. Ook heeft iedereen een open houding en 
staat ook open voor de meningen van anderen. 
 
We hebben goede onderzoekers, leiders, verslaggevers, enzovoort. Iedereen kan wel iets 
om onze groep aan te vullen. Natuurlijk hebben wij ook zoals iedereen onze gebreken. 
Sommigen hebben het wat moeilijker met het geven en vragen van feedback, het 
leiderschap op zich te nemen en sommigen hebben het moeilijk bij het zien van taal- en 
stijlfouten. Om dit op te vangen hebben we afgesproken dat we elkaar hierin gaan 
ondersteunen en proberen om die persoon te helpen in het ontwikkelen van deze zwakke 
punten. Zo kunnen we op het einde een goed product afleveren en hopen we ook een 
goed proces te hebben doorlopen. 
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‘Een goed functionerende groep is voor onze groep een groep …’: 
- die luistert naar elkaar; 
- die zijn mening uit en deze ook laat funderen; 
- die taak- en mensgericht kan werken; 
- die duidelijkheid kan scheppen en structuur kan bieden; 
- die zijn sterktes en zwaktes durft onderkennen een ondersteunen; 
- die meewerkt en zich inzet; 
- die verantwoordelijkheid kan dragen; 
- die open is; 
- die wil bijleren en ontplooien; 
- die eerlijk is; 
- die niet roddelt en problemen bespreekbaar maakt; 
- die respect toont; 
- die feedback vraagt en geeft op een opbouwende manier; 
- die elkaar na een tijd goed kent zodat je weet wat voor vlees je in de kuip hebt; 
- die een goed resultaat wil bereiken. 
 
We zijn dan ook met z’n allen bereid om te werken aan deze punten om tot een goede 
samenwerking te komen. Wanneer dit het geval is, zullen we ook een goed eindproduct 
afleveren en helpen om elkaars zwaktes te helpen ontwikkelen. 

 
5) Wie van de betrokkenen krijgt welke informatie, van wie en hoe? 
Diana is de contactpersoon van de groep. Zij zorgt voor de afspraken met de 
projectindiener en de theoretisch begeleider. Daarna laat ze aan de rest van de groep 
weten wat de beslissing of afspraak geworden is. Ook voor eventuele vragen en informatie 
zal Diana communiceren met Gerard Gielen en Davy Nijs. 
 
6) Welke informatie wordt bewaard en hoe? 
Alle informatie bewaren we heel zorgvuldig. Deze wordt op ‘Google docs’ gezet zodat 
iedereen er altijd en overal aan kan. Elk lid bewaart de informatie ook op zijn/haar eigen 
computer zodat we toch zeker zijn dat we deze niet kwijtspelen. De verslagen worden 
altijd op Toledo geplaatst, ook daar kan iedereen de verslagen lezen. Ook de agenda 
wordt hierop gepost. Sanne werkt de agenda na iedere vergadering zorgvuldig bij. 

 
7) Hoe doen jullie aan kwaliteitsbewaking van het project? 
We hebben voorgesteld om aan het begin van iedere vergadering te overlopen welke 
stappen we al hebben ondernomen. Daarna bekijken we welke stappen we nog moeten 
nemen. Zo kunnen we een goed overzicht behouden over de inhouden die we nog moeten 
bereiken. Ook Sanne heeft hiervoor een deel de verantwoordelijkheid op zich genomen. 
Zij zorgt ervoor dat de agenda iedere vergadering up to date is zodat iedereen kan 
nalezen wat er ons te doen staat.  
Inhoudelijk bewaken we de kwaliteit door de documenten te laten nalezen door Davy Nijs 
en Gerard Gielen en daarna hun bemerkingen te verwerken. Ook lezen we samen 
meermaals de documenten door om de fouten eruit te halen. Voor praktische informatie en 
hulp schakelen we ook externe hulp in, zoals familie en vrienden (bijvoorbeeld: Doke 
Janssen (zus van Jenke) als hulp bij Engelstalige filmpjes, Petra Olaerts (schoonmoeder 
van Diana) als hulp bij spelling- en taalfouten). 
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B i j l a g e  2 :  Ag e n d a  

 

Datum  Plaats  Onderwerpen  Voldaan  

21-09-2011  Lesuren - 
Bonnefanten 

(Opstartvergadering) 

 voorstelling; 

 uitleg project; 

 doornemen cursus project; 

 afspraken maken met betrekking tot de 
planning van data. 

 
 XXX 
 XXX 
 XXX 
 XXX 

22-09-2011  Buiten uren - 
vergaderruimte 

 bespreking verblijf Zaragoza.  XXX 

28-09-2011 Buiten uren – 
vergaderruimte 

 mogelijke contacten bespreken voor de 
enquêtes; 

 bespreking project van vorig jaar en de 
koppeling naar dit jaar; 

 projectplanning; 

 start bespreking en opstelling van de 
vragenlijsten. 

 XXX 
  
 XXX 
 
 XXX 
 XXX 

29-09-2011 Lesuren - 
Oude Luikerbaan 

(werkmoment 1) 

 starten met het project plan. 

 
 XXX 

30-09-2011 Buiten uren - 
Oude Luikerbaan 

 bespreking met Gerard Gielen;  

 uitleg van het onderwerp e-Communication; 

 start van de enquête.  

 
 XXX 
 XXX 

04-10-2011 Buiten uren – 
Oude Luikerbaan 

 bespreking met Davy Nijs; 

 projectplan nalezen, bespreken en 
afmaken; 

 enquête afmaken; 

 brief voor de ouders afmaken; 

 overige vragen/ verhelderingen bespreken. 

 XXX 
 XXX 
  
 XXX 
 XXX 
 XXX 

05-10-2011 Buiten uren – 
Oude Luikerbaan 

 bespreking met Gerard Gielen; 

 aan het projectplan werken; 

 aan de enquête werken; 

 brief voor de ouders afronden;  

 overige vragen/ verhelderingen bespreken. 

 XXX 
 XXX 
 XXX 
 XXX 
 XXX 

06-10-2011 Lesuren uren – 
Oude Luikerbaan  

(werkmoment 2) 

 brief/contact scholen bespreken; 

 het groepsproces in kaart brengen met 
behulp van onder andere Belbin, 
leiderschapsstijlen en kernkwaliteiten. 

 
 XXX 
 XXX 

10-10-2011 
 

Buiten uren – 
Oude Luikerbaan 

 bespreking van het contact naar de scholen 
(stand van zaken en balans opmaken); 

 voorbereiding van het formatief overleg; 

 literatuurlijst en de gevonden informatie 
bespreken. 

 XXX 
 
 XXX 
 XXX 

13-10-2011 Lesuren –  
Oude Luikerbaan 

(werkmoment 3) 

 projectplan bespreken; 

 officiële start van de literatuur. 

 
 XXX 
 XXX 
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19-10-2011 Buiten uren –  
Oude Luikerbaan 

 literatuur bespreken; 

 afspraken maken voor de vakantie, 
taakverdeling. 

 XXX 
 XXX 

20-10-2011 Lesuren –  
Oude Luikerbaan 

(werkmoment 4) 

 definitieve versie van het projectplan, 
ingebonden indienen; 

 internationale studie voorstellen. 

 
 XXX 
 XXX 
 

25-10-2011 Buiten uren – 
Oude Luikerbaan 

 gevonden en geselecteerde literatuur met 
Davy Nijs bespreken op relevantie en 
bruikbaarheid; 

 de inhoudsopgave van het projectboek 
opstellen. 

 XXX 
 
  
 XXX 

27-10-2011 Lesuren – 
Oude Luikerbaan 

 literatuur bespreken; 

 afspraken maken met betrekking tot hoe 
we het nu verder gaan aanpakken met de 
literatuur; 

 taken verdelen in verband met de 
literatuur; 

 concretisering van wat we in de vakantie 
gaan doen. 

 XXX 
 XXX 
 
  
 XXX 
 XXX 

02-11-2011 Buiten uren – 
Diana thuis 

 individueel gemaakte literatuurstudie 
samenvoegen in het projectboek; 

 referenties controleren en optimaliseren; 

 de lay-out nakijken; 

 afspraken maken over de interpretatie van 
de enquête. 

 XXX 
 
 XXX 
 XXX 
 XXX 

09-11-2011 Buiten uren – 
Oude Luikerbaan 

 de enquête interpreteren en rapporteren; 

 interpretaties van de enquête samen 
leggen en tot één geheel maken; 

 afspraken maken rond het interview van de 
ouders; 

 afspraken maken rond vertalingen en het 
plakken van het document; 

 XXX 
 XXX 
 
 XXX 
  
 XXX 

15-11-2011 Lesuren –  
Oude Luikerbaan 

(werkmoment 5) 

 afwerking, interpreteren en rapporteren; 

 Zaragoza bespreken (benodigdheden, 
afspraken enzovoort). 

 
 XXX 
 XXX 

18-11-2011 Buiten uren -  
Oude Luikerbaan 

 feedback moment; 

 presentatie voor Zaragoza bespreken; 

 presentatie voor in Zaragoza verdelen; 

 literatuur met Davy Nijs bespreken; 

 teksten van Doke Janssen bekijken en 
mailen naar Evi; 

 taken verdelen; 

 feedbackmoment. 

 XXX 
 XXX 
 XXX 
 XXX 
 XXX 
  
 XXX 
 XXX 
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21-11-2011 Buiten uren - 
Zaragoza 

 feedbackmoment; 

 overlopen van de powerpoint; 

 aanpassingen aan de powerpoint; 

 formeel overleg proces, de werkpunten 
bespreken; 

 formeel overleg proces, de creatieve 
invulling bespreking; 

 feedback moment. 

 XXX 
 XXX 
 XXX 
 XXX 
 
 XXX 
 
 XXX 

22-11-2011 Buiten uren - 
Zaragoza 

 feedbackmoment;  

 literatuur verbeteren; 

 document met vragenlijst samenvoegen 
voor de presentatie van donderdag 24-11-
2011; 

 feedbackmoment. 

 XXX 
 XXX 
 XXX 
 
 
 XXX 

25-11-2011 Buiten uren -  
Zaragoza airport 

 feedbackmoment; 

 bespreken van onderdelen die nog in het 
projectboek gezet kunnen worden; 

 bespreken wat er nog allemaal moet 
gebeuren alvorens het formatief overleg 
inhoud; 

 feedbackmoment. 

 XXX 
 XXX 
 
 XXX 
 
 
 XXX 

28-11-2011 Buiten uren - 
Oude 
Luikerbaan 

 Feedbackmoment; 

 overlopen van alle documenten voor het 
formatief overleg inhoud; 

 feedbackmoment. 

 XXX 
 XXX 
 
 XXX 

01-12-2011 Lesuren –  
Oude 
Luikerbaan 

 feedbackmoment; 

 peerassessement bespreken; 

 formatief overleg inhoud; 

 taken verdelen; 

 feedbackmoment. 

 XXX 
 XXX 
 XXX 
 XXX 
 XXX 

05-12-2011 Buiten uren - 
Skype gesprek 

 feedbackmoment; 

 overlopen van het deel literatuur in het 
projectboek; 

 feedback moment. 

XXX 
XXX 
 
XXX 

06-12-2011 Refter –  
Oude 
Luikerbaan 

 feedbackmoment; 

 overlopen van het deel literatuur in het 
projectboek; 

 taken verdelen; 

 feedbackmoment. 

XXX 
XXX 
 
XXX 
XXX 

08-12-2011 Lesuren –  
Oude 
Luikerbaan 

 feedbackmoment; 

 formatief overleg proces 2; 

 werken aan individuele taken; 

 feedback moment. 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
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13-12-2011 Buiten uren - 
Oude 
Luikerbaan 

 feedbackmoment; 

 bespreken van de implementatie; 

 taken verdelen; 

 feedbackmoment. 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

22-12-2011 Lesuren –  
Oude 
Luikerbaan 

 feedbackmoment; 

 referenties nakijken; 

 Marjolijn vragen omtrent de CD-ROM; 

 de inhoud van de CD-ROM bespreken; 

 bijlagen in het projectboek bespreken; 

 opmaak projectboek bespreken; 

 taken verdelen voor de afwerking van het 
projectboek; 

 feedbackmoment. 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
 
XXX 

30-12-2011 Buiten uren - 
Skype 

 feedbackmoment; 

 feedback externen en de individuele 
groepsleden bespreken met betrekking tot 
het projectboek; 

 taken verdelen voor de laatste hand van 
het projectboek; 

 feedbackmoment. 

XXX 
XXX 
 
 
XXX 
 
XXX 

12-01-2012   feedbackmoment; 

 presentatie voorbereiden; 

 feedbackmoment. 
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B i j l a g e  3 :  P l a n n i n g  v o o r z i t t e r / n o t u l i s t  

 

Datum Voorzitter Notulist 

21-09-2011 Evi (werkmoment) Dominique 

22-09-2011 Dominique Jenke 

28-09-2011 Jenke Sanne 

29-09-2011 Sanne (werkmoment) Diana 

30-09-2011 Diana Evi 

04-10-2011 Evi Dominique 

05-10-2011 Dominique Jenke 

06-10-2011 Jenke (werkmoment) Sanne 

10-10-2011 Sanne Diana 

13-10-2011 Diana (werkmoment) Evi 

19-10-2011 Evi Dominique 

20-10-2011 Dominique (werkmoment) Jenke 

25-10-2011 / / 

27-10-2011 Jenke Sanne 

02-11-2011 Sanne Diana 

09-11-2011 Diana Evi 

10-11-2011 Evi Dominique 

15-11-2011 Dominique Jenke 

18-11-2011 Jenke Evi 

21-11-2011 Evi Sanne 

22-11-2011 Sanne Diana 

25-11-2011 / Sanne 

28-11-2011 Diana Dominique 

01-12-2011 Dominique Jenke 

05-12-2011 Jenke Evi 

06-12-2011 Evi Diana 

08-12-2011 Diana Sanne 

13-12-2011 Sanne Dominique 

22-12-2011 Dominique Jenke 

30-12-2011 Jenke Evi 

12-01-2012 Evi Diana 

??-01-2012 Diana Sanne 
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B i j l a g e  4 :  E n q u ê t e  

 
1: Opzet 
Om te weten wat ouders vinden van e-Communicatiemiddelen in hun communicatie met 
scholen, hebben wij een enquête opgesteld. Deze is voornamelijk, op diverse manieren, 
online verspreid omwille van tijdsgebrek. Toch hebben we ook 80 papieren exemplaren 
verspreid.  
 
We hebben deze enquête verspreid in zowel België als Nederland. Verder hebben we 
geprobeerd om van de diverse soorten onderwijs enkele mensen te bereiken. Daarnaast 
hebben we verschillende leeftijdscategorieën bevraagd.  
 
2: Conclusie 
We hebben in de eerste plaats bevraagd hoe ouders nu al communiceren met de school 
van hun kind. Hierbij is het opvallend dat de ouders vooral communiceren met de school 
via klasagenda en ouderavonden. Wat ook heel erg opvalt, is dat de digitale 
communicatiemiddelen (MSN, e-mail, Skype, sociale netwerksites, SMS, digitale 
leeromgeving en blogs) bijna nooit of nooit gebruikt worden in de communicatie met de 
school.  
 
Daarna hebben we de vraag gesteld hoe de ouders wensen te communiceren met de 
school van hun (toekomstige) kind(eren). Uit deze vraag concluderen wij dat de 
traditionele communicatiemiddelen gebruikt willen worden door de ouders. De 
e-Communicatiemiddelen e-mail en digitale leeromgeving worden ook graag gebruikt door 
ouders. De overige digitale communicatiemiddelen zijn minder populair. Zowel in 
Nederland als in België wordt er veel belang gehecht aan de communicatie via 
oudercontacten. Ook e-mail wordt als een wenselijk middel beschouwd. Enkel in België 
zien we ook interesse om te communiceren via een digitale leeromgeving. Wanneer wij 
kijken naar de onderwijstypen, kunnen wij concluderen dat het opvallend is dat contact 
aan de schoolpoort vaak verkozen wordt, vooral in lagere onderwijstypen zoals het 
basisonderwijs. De overige communicatiemiddelen worden als minst wenselijk gezien. 
 
Persoonlijk contact is voor veel (toekomstige) ouders belangrijk. Het overgrote deel van de 
(toekomstige) ouders hecht hier veel tot zeer veel belang aan. In België hechten zeer veel 
(toekomstige) ouders belang aan direct persoonlijk contact, meer dan in Nederland. 
Wanneer we kijken naar de onderwijstypen, kunnen we besluiten dat op de verschillende 
typen veel belang gehecht wordt aan direct persoonlijk contact. Het is echter opvallend 
dat, hoe hoger men gaat in het type van onderwijs, de belangstelling voor direct 
persoonlijk contact afneemt. 
 
Wij zien dat bijna de helft van de (toekomstige) ouders het belangrijk vindt om online 
communicatie te hebben met de school van hun kind, naast het persoonlijke contact. 
Vooral in Nederland vinden ze online communicatie belangrijk. In België wordt er eerder 
matig belang gehecht aan dit soort communicatie. Wanneer we de verschillende 
onderwijstypen onderscheiden, zien wij dat naarmate het niveau van het onderwijs stijgt, 
er minder belang gehecht wordt aan online communicatie. 
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Verder hebben de (toekomstige) ouders dan ook aangegeven wat de motieven zijn om de 
online communicatiemiddelen te gebruiken. De motieven die het sterkst naar voren 
komen, zijn dat de ouders op momenten kunnen communiceren wanneer iedereen 
beschikbaar is. Een tweede motief is dat men als ouder niet altijd aanwezig kan zijn op 
oudercontacten. Door het gebruik van internetmiddelen kan er zo informatie over het kind 
verkregen worden.  
 
Naast motieven voor e-Communicatie, zijn er ook motieven tegen online communicatie. 
Deze motieven zijn voornamelijk dat niet alle ouders thuis een computer en/of internet 
hebben. Dus wanneer er online communicatie gebruikt wordt, wordt dit gezien als 
discriminatie ten aanzien van bijvoorbeeld kansarme ouders. Een tweede motief tegen 
digitale communicatie is het vermoeden dat online communiceren risico’s inhoudt voor het 
bekend worden van vertrouwelijke informatie. 
 
Meer dan de helft van de ouders zijn tevreden over de manier waarop ze nu 
communiceren. Net iets minder dan de helft van de bevraagde (toekomstige) ouders zou 
graag in contact willen treden via e-mail. Zowel in België als in Nederland zijn er ouders 
die graag tot zeer graag willen communiceren via e-mail. Tevens zou men in elk 
onderwijstype ook via e-mail willen communiceren. Echter zien we ook hier dat hoe hoger 
het onderwijsniveau, hoe lager de betrokkenheid. Uit deze vraag kunnen wij (voorzichtig) 
concluderen dat er interesse is in het gebruik van e-Communicatie.  
 
Ook zien wij dat bijna de helft van de (toekomstige) ouders voor het gebruik van ICT 
middelen is. Echter wordt er zowel in België als in Nederland door een aantal mensen een 
neutrale houding aangenomen ten aanzien van ICT-middelen. In de verschillende 
onderwijstypes is er geen uitgesproken mening. Ook hier wordt er over het algemeen 
meer akkoord gegaan met het gebruik, dan niet akkoord. Hieruit kunnen we ook 
(voorzichtig) concluderen dat er wel interesse is in/voor het gebruik van ICT middelen.  
 
Toch is bijna de helft van de (toekomstige) ouders ervan overtuigd dat sociale 
netwerksites de privacy schenden en daarom niet ideaal zijn om met de school te 
communiceren. Net iets meer dan de helft van België is het er mee eens dat sociale 
netwerksites de privacy schenden. In Nederland wordt er eerder een neutrale positie 
ingenomen, maar ook hier gaat een groot deel van de respondenten akkoord. In de 
onderwijstypen zijn er heel gelijklopende meningen. Enkel de ouders uit het 
basisonderwijs gaan sterk akkoord met deze stelling. Wanneer we naar de verschillende 
leeftijden van de bevraagden kijken, zien we dat de -18 jarigen eerder niet akkoord gaan 
met deze stelling. De jongvolwassen leeftijdscategorieën (18-23 jaar en 24-29 jaar) zijn er 
echter wel van overtuigd dat sociale netwerksites de privacy schenden. Wanneer wij kijken 
naar de volwassen populatie (30+, 40+ en 50+), zien we dat zij vooral een neutrale positie 
innemen ten aanzien van de stelling. 
 
Meer dan de helft van de (toekomstige) ouders zouden graag via internet inzage willen 
hebben in de cijfers die hun (toekomstige) kind(eren) behalen op school. Sommige ouders 
vinden het wenselijk om via een digitaal praatforum in contact te komen met de school van 
hun kind. Een klein deel van de ouders zou dit echter niet willen. Het overgrote deel van 
de (toekomstige) ouders wil hun kind niet via een webcam kunnen volgen in de klas. 
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Een klein deel van de (toekomstige) ouders gaan akkoord met de stelling dat scholen 
verplicht moeten communiceren via elektronische weg met ouders. Hier tegenover is een 
groter deel het er niet mee eens. Een groot deel van de Belgische ouders gaat er niet mee 
akkoord dat er verplicht elektronisch gecommuniceerd moet worden. In Nederland wordt 
er eerder een neutrale houding ingenomen ten opzichte van België.  
 
De meerderheid van de (toekomstige) ouders vindt dat de overheid meer aandacht moet 
besteden aan mensen die zich in de digitale kloof bevinden. Meer dan de helft van de 
(toekomstige) ouders vindt het tevens wenselijk en nuttig dat de school hen inlicht over de 
ICT–mogelijkheden.  
 
Wanneer we naar al deze elementen kijken, zien we dat de traditionele communicatie met 
de school belangrijk is en blijft. E-mail en digitale leeromgevingen zijn de enige digitale 
communicatiemiddelen die (toekomstige) ouders zouden willen gebruiken. Dit geldt voor 
zowel België als Nederland, maar ook voor alle onderwijstypen. Wanneer we kijken naar 
de onderwijstypen, zien we dat hoe hoger de onderwijsvorm, hoe minder betrokkenheid de 
ouders tonen. In beide landen zien we dat het voor veel ouders interessant zou zijn om via 
online communicatie met de school te kunnen communiceren, naast het direct persoonlijk 
contact. Hier kunnen we uit concluderen dat digitale communicatiemiddelen een goede 
toevoeging zouden zijn in de communicatie met scholen, maar dat deze middelen het 
persoonlijk contact niet kunnen vervangen. 
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B i j l a g e  5 :  I n t e r n a t i o n a l e  s t u d i e  

 
1: Programma in Zaragoza 
Voor onze internationale studie zijn wij vijf dagen naar Zaragoza geweest. Hier hebben we 
samen met Franse en Spaanse studenten gewerkt rond ‘e-Communicatie met ouders’. Uit 
deze studie hebben we veel informatie verkregen die nuttig was voor ons project.  
 

IS    
ACJAAR 10-11 
OF 3 PROJECT 

 
PROJECT: e-Communication 4 social work 2.0 
PROJECTLEDEN: Diana Achten, Dominique Ferraro, Jenke Janssen, Sanne Luten, Evi 
Vervaeren 
 
OMSCHRIJF OP WELKE WIJZE JULLIE DE COMPETENTIE ‘INTERCULTURELE EN 
INTERNATIONALE GERICHTHEID’ GAAN ONTWIKKELEN :  
Op deze internationale studie zullen wij in contact komen met studenten en docenten uit 
verschillende Europese landen. Wij zullen onze resultaten in werkgroepen presenteren 
en met hen praten over communicatie met ouders. Zo verkrijgen we zicht op 
verschillende culturele en internationale invalshoeken rond dit thema. 
 
INDIEN JULLIE KIEZEN VOOR BEZOEKEN, CONGRESSEN, STUDIEDAGEN IN HET 
BUITENLAND/BINNENLAND, WAT IS DAN JULLIE: 
BESTEMMING: Zaragoza  
VERVOER: Ryanair (vliegtuig) 
VERBLIJF: ·Appartement Turisticos Palafox, Boggiero 2, 50001 Zaragoza 
 
PROGRAMMA: 
Datum: 20/11/2011 – 25/11/2011 
Naam Voorziening: Universiteit Zaragoza 
Titel studiedag, congres: Studiedagen Leonardo da Vinci project 
Adres: Pedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoza  
Contactpersoon: Gerard Gielen 
Tijdens de IS zullen we volgende activiteiten doen:  

- eigen presentatie van de resultaten van onze enquête, aan de 8 andere partners; 
- bezoek aan de universiteit van Zaragoza;  
- bezoek aan een middelbare school;  
- afzonderlijk programma met andere studenten; 
- de presentatie van de andere studenten bijwonen; 
- Zaragoza ontdekken tijdens vrije momenten. 
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e-Communication’s 3rd meeting Agenda Zaragoza 

Sunday 20/11 Arrival in Zaragoza.  
Free time. 

 

Monday 21/11 Several other partners arrive in Zaragoza. 
Free time. 

 

Tuesday 22/11  

08:00 – 08:30 Breakfast. 

09:00  Meeting at the hotel and bus to the university. 

10:30 – 13:00 Arrival at the Faculty of social work. 
Welcoming and practical issues: staff/partners and students. 
Review of project ideas and working plan: Gerard Gielen. 

 Staff/partners: 
Dissemination activities of each 
country. 
Presentations of good practices 
e-Communication. 
Discussion game 
e-Communication in small 
groups (depending on time left) 

Students: 
In four separated groups, 
from different countries, 
working at the questions 
about e-Communication. 

13:15  Lunch 

15:00 – 17:00 More work at the faculty. 
Students presentation: Belgium and France, also discussion. 
Presentation of school systems. 

 

Wednesday 23/11  

07:30 – 08:00 Breakfast. 

08:30 Meeting at the hotel and bus to the secondary school. 

09:30 Visit secondary school. 

11:00 Visit old castle. 

13:00 Lunch. 

15:30 – 19:00 Meeting in the faculty from Raoul, called Indico. 
 

 Staff/partners: 
Presentation Gerard Gielen 

Students: 
In four separated groups, 
from different countries, 
working at the presentation 
of the short movies. 

 

Thursday 24/11  

08:00 – 08:30 Breakfast. 

09:00 Meeting at the hotel and bus to the 
university.  

09:30 Meeting in the faculty and working for the 
last time (all together). 
Presentation of work of the students. 
Mixxt quiz. 

12:30 Last lunch together. 
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B i j l a g e  6 :  I n h o u d  C D - R O M  

 
1. Map onderzoek 

1.1 Map Enquête 

- Originele gegevens onderzoek 

- Vragenlijst 
- Briefje ouders en leerkrachten/scholen 

1.1.1 Map Nederlands 

- Verwerkte Excel algemeen 

- Verwerkte Excel uitgebreid 

- Onderzoeksrapport 
1.1.2 Map Engels 

- Verwerkte Excel algemeen 

- Verwerkte Excel uitgebreid 

- Onderzoeksrapport 
1.2 Map Interviews 

- Vijf Belgische interviews 

- Vijf Nederlandse interviews 

- Conclusie Belgische interviews 

- Conclusie Nederlandse interviews 

- Vergelijkende conclusie België-Nederland 

 
2. Map Zaragoza 

- PowerPoint: eigen onderzoeksresultaten 

- PowerPoint: dagen in Zaragoza 

- Afbeeldingen Zaragoza  
- Certificaten studenten 

- Beeldmateriaal  
 
3. Map Implementatie 

3.1 Map digitale leeromgeving-Smartschool 
- Beeldmateriaal digitale leeromgeving-Smartschool 

3.2 Map e-mail 
- Beeldmateriaal e-mail 

3.3 Map Skype 

- Beeldmateriaal Skype 

3.4 Map sociale netwerksite-Facebook 

- Beeldmateriaal sociale netwerksite-Facebook 

3.5 Map sociale netwerksite-Hyves 

- Beeldmateriaal sociale netwerksite-Hyves 
 


