
Leraren en de inzet van sociale media

Deze peiling geeft een indruk hoe leraren omgaan met sociale media voor schoolzaken, maar is niet representatief. De peiling is een initiatief van Kennisnet en is uitgevoerd onder leden van Het Onderwijspanel door 
Onderwijs Innovatie Groep (OIG) in maart 2015. Neem voor meer informatie contact op met Kennisnet via pers@kennisnet.nl. Download de brochure Sociale veiligheid op school en internet via kennisnet.nl. 

WhatsApp en Facebook populair bij leraren voor schoolzaken

Ruzies tussen leerlingen via sociale media zorgen voor spanningen in de klas

Heb je weleens te maken (gehad) met problemen tussen leerlingen die te maken hadden met communicatie via sociale media?

80%

42%

42%

met de leerlingen bespreken
en naar een oplossing zoeken 

ouders inschakelen

Ja, ze maken ruzie (bijvoorbeeld via WhatsApp), wat voor spanning zorgt in de klas 

Ja, ze plaatsen ongevraagd opmerkingen over of beelden van elkaar op sociale media 

Ja, ze sturen elkaar berichtjes (bijvoorbeeld via WhatsApp) tijdens de les, dat leidt af  

Ja, ze sturen vervelende beelden (bijvoorbeeld van geweld) naar elkaar 

Nee, ik heb nog nooit dergelijke problemen meegemaakt 

schoolleiding of collega's 
inschakelen  

Hoe heb je 
gereageerd / 
zou je 
reageren
op deze 
problemen?

23%

27%

35%

41%

59%

Wij deden mee

3 2 4 
leraren

33% PO 67% VO

Op de volgende vlakken hebben leraren soms of regelmatig
een-op-een contact met leerlingen via sociale media … Heb je het gevoel dat je zicht hebt op onderlinge contacten tussen leerlingen 

via sociale media?

3% 1%
2%

45%

45%

Ik voel mijzelf voldoende vaardig in het omgaan 
met sociale media over schoolgerelateerde zaken 39%

Vragen over
huiswerk

? Nee, want leerlingen maken gebruik van 
sociale media en zitten in groepen waar 
ik geen lid van ben 

Ik heb daar maar gedeeltelijk zicht op.
Ik hoor wel wat via leerlingen maar er 
is veel dat zich buiten mijn blikveld afspeelt

Ja, want buiten sociale media 
hoor ik daar ook over

Ja, want ik ben zelf onderdeel
van de communicatie

Weet ik niet

Uitleg van 
opdrachten

34%

Vertrouwelijk contact 
over lastige situaties 

op school (bijv. pesten) 

14%

Contact over hoe de 
leerling zich voelt 

24%

Vragen 
over cijfers 

27%
7

31%

Ik heb behoefte aan meer informatie en ondersteuning in de 
omgang met sociale media over schoolgerelateerde zaken 

23%

Ik ontvang ondersteuning vanuit het team of de schoolleiding 
bij het omgaan met sociale media 49%

Onderling contact 
met collega’s 

over schoolzaken

Onderling contact met collega’s 
over informele niet-school 

gerelateerde zaken 

Vragen beantwoorden 
van leerlingen 

(bijv. over huiswerk)  

Communicatie 
met ouders 

Huiswerk of 
opdrachten opgeven 

73% 55% 34% 29% 23%
Facebook

25%

Google+

19%

Linkedin

12%

WhatsApp

43%

Twitter

14%

Nee, nooit

29%

Maak je voor schoolzaken weleens gebruik van sociale media? Voor welke schoolzaken zet je sociale media in?

Daarnaast heeft 12% 
van de leraren informele 

communicatie met 
leerlingen over 

niet-school 
gerelateerde zaken

Leraren hebben nauwelijks zicht op onderlinge contacten die leerlingen hebben via sociale media


