
Thema: Technologie 

Vragen om over na te denken: 

• Maakt technologie ons leven beter? Bedenk een paar voorbeelden. 

• Welke apparaten gebruik jij elke dag?  

• Wat is de beste uitvinding van de afgelopen 100 jaar? Waarom? 

• Wat zijn de voordelen van technologie?  

• Wat zijn de nadelen? 

• Wat vind je van de tekst? Moeten mobieltjes verboden worden op 
scholen of niet? 

• Hoe kunnen we moderne technologie slim integreren in het onderwijs?  

 

Tekst:  

Mobieltje in de klas: verbieden, toestaan 
of beleid maken? 
Gebaseerd op een artikel van NOS 10-09-2018 

'Laat kinderen meer bewegen op school', adviseert de Nederlandse Sportraad. 

Tijdens de lessen zitten ze lange tijd stil en in de pauzes ook, want dan zitten de 

kinderen op hun mobieltje.

In het begin van dit schooljaar zijn in Frankrijk de mobieltjes verboden op scholen. 

En niet alleen binnen het schoolgebouw, ook op het plein en in de pauze mogen 



leerlingen geen mobieltje gebruiken. Het resultaat is dat er op de pleinen weer 

wordt gerend en gevoetbald. 

Zou zo'n verbod ook in Nederland werken? 

"In Frankrijk hebben ze een heel ander systeem. De overheid kan makkelijk regels 

maken voor scholen. In Nederland werkt het anders. Hier hebben scholen zelf meer 

verantwoordelijkheid", vertelt Remco Pijpers van Kennisnet. Dat betekent dat in 

Nederland scholen zelf het beleid bepalen over het gebruik van mobieltjes door 

leerlingen.  

Een scherm vervangt niet het plezier van interactie, samenwerken en 

lichamelijk bezig zijn. 

Remo Mombarg, lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport, wil graag dat er dingen 

veranderen op Nederlandse scholen: "Meer bewegen en sporten is niet alleen een 

advies, gezondheid moet centraal staan! Kinderen moeten niet alleen zitten en 

luisteren, ze moeten bewegen, spelen, sporten en beleven.” 

"Het grootste probleem met kinderen en sport, is dat de oudere generatie nooit 

heeft ervaren wat de jongeren van nu ervaren. Onze concurrentie voor het 

buitenspelen was één zender op televisie, nu hebben we Facebook, Instagram en 

TikTok.” 

Concentratieproblemen en spellingfouten 



Uit onderzoek vorig jaar onder 1300 docenten van middelbare scholen blijkt dat 

leraren in hun klas meer concentratieproblemen hebben, omdat jongeren zich laten 

afleiden door het scherm. Ook maken ze meer spellingfouten en hebben ze minder 

fantasie. 

 
Zonder mobieltjes kunnen leerlingen zich beter concentreren 

Wifivrije uurtjes 

Toestaan of verbieden zijn niet de enige opties, zeggen zowel Pijpers als Mombarg. 

Zo hebben veel scholen in Amerika 'socialemediapauzes': twee of drie keer per dag 

krijgen studenten de kans om hun accounts en updates te checken en te reageren. 

In Finland houden veel scholen een wifi-vrij moment tussen 11.00 en 13.00 uur.


