
 

Thema-avond 

Altijd onlineAltijd onlineAltijd onlineAltijd online!!!!    
Over het (sociale) mediagedrag van kinderen en wat dat betekent voor ouders. 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert de thema-avond “Altijd Online” op dinsdag 5 

maart 2013. 

 

Spreekster is Justine Pardoen, specialist mediaopvoeding en bekend van boeken en 

landelijke internetsites voor ouders. Ze geeft een korte, prikkelende inleiding in de 

mediawereld van onze kinderen, om daarna de vloer te geven aan twee acteurs van  

DNL-Theatercollectief. Zij brengen een aantal spannende scènes van een normaal 

gezinsleven in beeld, met herkenbare opvoeddilemma’s rond het gebruik van sociale media: 

weten we genoeg om met onze kinderen in gesprek te gaan? Wat hebben onze kinderen 

eigenlijk nog nodig aan mediaopvoeding, zijn ze op dat gebied al niet veel slimmer dan wij? 

Kortom: wat moet je weten als ouder (of als leerkracht) en hoe zet je dat in? 

 

Tieners brengen vele uren achter de computer door. Internet biedt niet alleen eindeloos veel 

vermaak, het is ook hun lijntje naar de buitenwereld. Daarbij gaat het vooral om contact met 

vrienden en bekenden – ‘liever dood’ dan zonder mobiele telefoon! -- maar ook om contact 

met vreemden. Ze leren er heel veel van. Zo vergroten ze hun sociale vaardigheden, ze leren 

samenwerken op afstand, ze ‘oefenen’ met gevoelens en doen er hun eerste seksuele 

ervaringen op. Maar er is ook de andere kant: gewelddadige filmpjes, heftige porno, 

ongewenste intimiteiten, cyberpesten, gedwongen webcamseks, discussiefora over racisme 

of zelfmoord, waar tieners in worden meegezogen. En dan hebben we het nog niet gehad 

over gebrek aan concentratie, commerciële beïnvloeding, online gokken en gameverslaving. 

Het gebeurt inderdaad allemaal. Angst heeft geen zin, opvoeding wel degelijk! 

 

Kortom, we bieden je een avond om even stil te staan bij wat jij vindt en wil voor je kind als 

het gaat om (sociale) media. Zin in een ontspannen maar toch zeer nuttige avond? Kom dan 

ook op 5 maart, en laat je vermaken, informeren en aan het denken zetten, om aan het eind 

naar huis te gaan met allerlei nieuwe tips en frisse ideeën voor thuis. 

 

 

Wanneer: Dinsdag 5 maart, Het Kwadrant, Thornstraat 7 te Weert 

Tijd:           van 19.30-21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) 

Voor wie: Ouders van kinderen van 10-16 jaar en belangstellenden 

Je kunt je aanmelden voor deze gratis toegankelijke avond via: 

De website: www.hetcjg.nl   

E-mail:  info@hetcjg.nl 

Telefoon:  088-01 05 900            CJG-Leudal-Nederweert-Weert  

Tip: Laat even weten als je het boek Focus! Over sociale media als de grote afleider van Justine 

Pardoen zou willen aanschaffen op de avond zelf (EUR 14,90). Dan zorgen we voor voldoende 

boeken. 


