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Inleiding - Aanleiding
Sofie Vandoninck voerde tijdens haar doctoraat onderzoek naar weerbaarheidsopbouw bij kinderen en
jongeren. Ze ging na welke impact de online wereld heeft op kinderen. Daarnaast wou ze ook te weten
komen met welke media de kinderen vooral in contact komen.
Algemeen kunnen we stellen dat voor de meeste jongeren de impact van online risico’s goed meevalt,
maar er is uiteraard wel een kleine groep kinderen/jongeren die er wel hinder van ondervinden en voor
wie het omgaan met digitale media niet zo vlot verloopt.
In deze workshop werd nagegaan wat de kenmerken zijn van zowel kwetsbare als weerbare kinderen.
Daarnaast werden ook tips overlopen voor ouders en leerkrachten om kinderen te ondersteunen.

1. Kenmerken van kwetsbaarheid
In de eerste fase van de workshop was het de bedoeling dat we kenmerken van kwetsbare kinderen en
van kinderen met weerbaarheid probeerden te identificeren. Aan de hand van enkele quotes werden de
kinderen opgedeeld in het kwadrant (verticale as: negatieve gevoelens ↔ neutrale/positieve gevoelens,
horizontale as: probleem niet aanpakken ↔ probleem aanpakken).
De belangrijkste kwadranten zijn de bovenste twee. Het eerste kwadrant bevat kinderen met een
verhoogde kwetsbaarheid. Het tweede kwadrant bevat kinderen die weerbaarheid kunnen opbouwen.
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2. Kwetsbare kinderen identificeren
2.1. Quotes over persoonlijkheidskenmerken van het kind
Een aantal quotes van kinderen die aan het onderzoek hebben deelgenomen, worden uitgedeeld. De opzet
is de kwetsbare kinderen van de weerbare kinderen te onderscheiden.

Discussie in de groep
-

Als kinderen weglopen van hun problemen, is dat het probleem aanpakken of niet? Sofie zegt dat
weglopen van hun problemen toch eerder gezien wordt als een strategie om ermee om te gaan.
Vaak lopen kinderen of jongeren weg omdat er op het eerste moment niemand is om aan te
spreken. Later proberen ze dan het probleem aan te pakken. Dus koppeling naar een volgende
actie is vereist. Als er geen koppeling naar een volgende actie is, wordt dit niet gezien als een
strategie om ermee om te gaan.

-

De weerbaarheid hangt af van de leeftijd van kinderen. Een kleuter die wegloopt is wel goed bezig
en weerbaar, maar een ouder kind (vb. 15 jaar) die wegloopt is veel minder weerbaar en minder
goed bezig. Leeftijd speelt dus een grote rol.

-

Weglopen op zich is dus zeker niet negatief. Het is een positieve manier om ermee om te gaan.
Het biedt de mogelijkheid om alles even aan de kant te zetten.

Wat maakt een kind meer kwetsbaar?
-

Hulpeloosheid en controleverlies;
Minder zelfvertrouwen;
Minder knoppenkennis;
Gevoelens van angst;
Houding van de ouders (als zij negatief en angstig zijn, wordt dat overgedragen op kinderen);
Niet in context kunnen plaatsen  bijgevolg hebben ze controleverlies.

Uit het onderzoek bleek dat weinig zelfvertrouwen een van de meest doorslaggevende kenmerken was.
Minder doorslaggevend was de knoppenkennis. Knoppenkennis hangt namelijk vooral samen met de
leeftijd van het kind.

Wat maakt een kind meer weerbaar?
-

Leeftijd (+kritisch denken);
Meer knoppenkennis;
Oplossingsgericht;
Meer zelfvertrouwen;
Leren door ervaring;
Verbale skills;
Vertrouwenspersonen.
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Leeftijd is enorm belangrijk, want kinderen leren uit hun ervaringen. Weerbaarheid wordt namelijk vanzelf
aangeleerd. Het gaat met de meeste jongeren goed als ze meegroeien in het verhaal. De meest
doorslaggevende kenmerken zijn oplossingsgericht denken en zelfvertrouwen. Uiteraard zijn deze
kenmerken erg persoonsgebonden. Sommige kinderen hebben deze karaktertrekken en sommige niet.

Discussie in de groep
-

-

We hebben nu vooral gefocust op persoonsgebonden kenmerken, maar we moeten ook denken
aan ontwikkeling, status,…
Je kan direct de kinderen eruit halen die onzeker zijn of juist heel zelfzeker zijn. Aan
karaktertrekken kan je heel weinig veranderen. Maar moet je dat dan gewoon laten zoals het is?
Nee, absoluut niet!
Wat doe je met kinderen met een beperking? Een kind met een autismespectrumstoornis
interpreteerde een kettingbrief bijvoorbeeld heel letterlijk. Dit meisje zit dan meteen in de meer
kwetsbare groep. Kinderen met een beperking zitten over het algemeen sneller in de kwetsbare
groep.

2.2. Quotes over ruimere sociale context van het kind
In deze eerste ronde werd vooral gefocust op de karaktereigenschappen van kinderen. Zoals uit de
discussie voortvloeide, zijn dit niet de enige kenmerken om na te gaan of een kind weerbaar is of niet. We
moeten ook de ruimere sociale context in rekening brengen. In deze tweede ronde werden opnieuw
quotes van kinderen uitgedeeld en werd opnieuw nagegaan wat de kenmerken zijn van kwetsbare en
weerbare kinderen.

Wat maakt een kind meer kwetsbaar?
-

SES (knoppenkennis ouders hangt daarmee samen);
Controlerend;
Sociale druk van de ‘peers’;
Antennes van leerkrachten + ze moeten er ook iets mee doen.

Wat maakt een kind meer weerbaar?
-

Oplossingsgerichtheid;
Emotionele steun;
Betrokkenheid;
Luisteren naar het kind, zeker niet te geforceerd over komen;
Laten ontdekken binnen een bepaald kader (vb. gsm niet mee laten gaan naar de slaapkamer).
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Een eerste kenmerk van kwetsbare kinderen is de sociaaleconomische status. Ouders die het om
sociaaleconomische redenen moeilijk hebben, zijn vaak ook minder betrokken bij hun kind. Dit leidt tot
een kind dat minder weerbaar is in een online omgeving.
Daarnaast is de sociale druk van de peergroup ook belangrijk. Zo bleek uit de studie dat de klas waar een
kind in zit, veel impact heeft op hoe weerbaar of kwetsbaar een kind is.
Als een kind weinig zelfvertrouwen heeft, is het nuttig om dit kind te ondersteunen in oplossingsgericht
denken. Het is belangrijk om mee na te denken over hoe het verder moet. Je reikt als het ware handvaten
aan waar het kind mee verder kan. Bij kinderen die last hebben van intense, negatieve gevoelens kan
emotionele steun een grote hulp zijn. Uiteraard mogen deze zaken niet altijd zo zwart-wit gezien worden,
er bestaan veel nuances.

Discussie in de groep


Iemand haalde de metafoor van de tandemfiets aan: ouder vooraan, kind achteraan en stilletjes
aan verandert deze positie. Openheid en verbondenheid zit in die tandem en is heel belangrijk. De
metafoor klopt toch niet helemaal want je zit toch liever naast je kind dan achter je kind. Er is
namelijk een groot verschil tussen controle vs. luisteren door de ouder. Kinderen die het gevoel
hebben dat er geluisterd wordt naar hen, zijn meer weerbaar.



Ook voorgaande mag niet altijd te zwart-wit gezien worden. Ouders die controlerend zijn, kunnen
ook heel erg betrokken zijn bij hun kind. Enkel als het controlerende doorslaat, dan ontneem je je
kind kansen om ervaring op te doen. In dit geval kan dat problematisch worden.



Als ouder is het ook belangrijk om niet te snel te zijn met het geven van een oplossing. Je moet de
kinderen zelf een kans geven om een oplossing/coping strategie te vinden. Je mag niet te sturend
zijn. Luisteren kan je altijd zonder in te grijpen.

2.3. Samenvattend overzicht
De indicatoren voor kwetsbaarheid/weerbaarheid die uit het onderzoek naar voor kwamen:
Verhoogde kwetsbaarheid
Gevoelens van onzekerheid
Weinig zelfvertrouwen
(Jonge kinderen/meisjes)

Weerbaarheid opbouwen
Hulp en steun uit sociale omgeving
Volwassen vertrouwenspersonen
Zich zelfzeker voelen
(oudere kinderen/digitale vaardigheden)

3. Tips en advies
Op basis van de onderzoeksresultaten werden een aantal tips uitgewerkt. De tips kunnen in verschillende
contexten gebruikt worden (ouders, leerkrachten, andere professionals,…):
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Probeer niet overdreven bezorgd te zijn. Moedig je kinderen/leerlingen aan om het internet te
ontdekken. Wijs hen daarbij zowel op de leuke als minder leuke kanten van het internet.
Praat regelmatig met de kinderen over wat ze zelf als vervelend of onaangenaam ervaren online. Toon
interesse in hun online activiteiten en zorg dat je voeling blijft hebben met hun (online) leefwereld.
Maak de kinderen duidelijk wat ze kunnen doen als ze met iets vervelends geconfronteerd worden
online. Bekijk samen hoe, waar en bij wie ze melding kunnen maken van problematisch gedrag online
(bijvoorbeeld bij de zorgleerkracht).
Maak samen met je kinderen/leerlingen duidelijke afspraken over wat wel en niet mag online. Bekijk
samen waar de grenzen liggen. Bijvoorbeeld: geen aankopen doen online, smartphone niet mee naar
de slaapkamer, geen personen toevoegen die ze ‘offline’ nog niet ontmoet hebben (of deze in een
aparte lijst zetten).
Afhankelijk van de leeftijd en persoonlijkheid van het kind is meer of minder opvolging aangewezen.
Als het kind zich niet aan de afspraken heeft gehouden, kan je tijdelijk wat strenger optreden. Speel
hierbij open kaart en vermijd controles ‘achter de rug’, bijvoorbeeld stiekem berichten lezen.
Berichten in de media kunnen een goede aanleiding zijn om te praten met je kinderen/leerlingen over
online risico’s. Maar jaag hen geen schrik aan met dramatische of sensationele verhalen.
Betrek de kinderen actief als je zelf te maken krijgt met een (mogelijk) online risico. Toon hoe een
spam-bericht eruit ziet, hoe je je privacy-instellingen aanpast, hoe je iemand blokkeert, etc.
Wissel ervaringen uit met andere ouders en collega’s; met welke situaties werden zij al geconfronteerd
en hoe hebben zij dit aangepakt?
Stimuleer een open communicatieklimaat in het gezin of in de klas. Dreig niet teveel met al te strenge
straffen. Jongeren weigeren soms te praten uit angst voor straffen of extreme reacties van ouders of
leerkrachten.

De tips werden geordend op een schaal van bruikbaarheid.
De tip die algemeen als zeer waardevol en belangrijk werd ervaren, is het oprecht interesse tonen en
luisteren naar het kind.
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