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Inleiding
Scholen willen helderheid: hoe ga je om met smartphones 
op school? Toestaan of verbieden? Wás het maar zo 
 makkelijk. Want naast de evidente nadelen, zoals 
 afleiding en verstoring van de lessen, hebben smartphones 
ook voordelen. Denk aan verlevendiging van de lessen met 
online quizzes, effectieve oefenapps en de mogelijkheid 
om roosterwijzigingen en cijfers direct door te geven.

Sommige groepen leerlingen ondervinden nadeel van smartphone-
gebruik op school als het gaat om leerresultaten. Maar uit onderzoek 
blijkt ook dat die nadelen niet voor alle leerlingen in dezelfde mate 
gelden. Het verschilt per onderwijsniveau.

Daarnaast is de smartphone een onlosmakelijk onderdeel van het 
sociaal-maatschappelijk leven geworden, waar scholen iets mee 
moeten. Je zult leerlingen moeten leren om er op een verantwoorde 
manier mee om te gaan. Zodat zij er – nu en later – zoveel mogelijk 
voordeel en zo min mogelijk nadeel van ondervinden.

Scholen zullen daarom een afgewogen smartphonebeleid moeten 
ontwikkelen. Deze publicatie biedt schoolbesturen, schoolleiders en 
leraren daar de benodigde handvatten voor. 

Leeswijzer:
 ► Grondslagen voor beleidsontwikkeling – geeft de belangrijkste 
feiten weer, op grond waarvan een school beleid kan ontwikkelen

 ► Stappenplan – bevat stapsgewijze instructies en suggesties voor 
het ontwikkelen van beleid

 ► Vijf onmisbare tips – geeft aanvullende informatie 
 ► Twee opmerkelijke cases – beschrijft een totaalverbod (in het 
speciaal onderwijs) en een situatie waarin de smartphone 
 onmisbaar gereedschap bleek (in een schakelklas)

 ► Conclusie – geeft de belangrijkste conclusies uit deze publicatie 
weer

 ► Achtergrondinformatie – wat weten we uit onderzoek? – is een 
onderdeel waarin de belangrijkste onderzoeksresultaten worden 
beschreven

 ► Bronnenlijst – bevat de geraadpleegde bronnen 

Let op: het smartphonebeleid is maar één aspect van omgaan 
met de manier waarop digitalisering de school binnenkomt. 
Voor een (pedagogisch georiënteerd) totaalbeeld, zie het 
Handboek Digitale Geletterdheid van Kennisnet.
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1Grondslagen voor 
beleidsontwikkeling

Om een goede balans te vinden tussen wel of niet toe-
staan, moet je eerst de feiten op een rijtje hebben. Gebruik 
ze als achtergrondinformatie voor je beleidsontwikkeling.

Voordelen
 ► Leerlingen kunnen baat hebben bij goed ontworpen leer-apps 
voor smartphones (zoals het overhoorprogramma ‘wrts’), ze 
kunnen er snel informatie mee opzoeken en ze kunnen zieke 
klasgenoten helpen door het fotograferen van huiswerk.

 ► Leraren kunnen hun lessen ondersteunen en verrijken door 
de smartphone in te zetten bij quizzen, het laten opzoeken van 
informatie	of	het	maken	van	filmpjes.

 ► De school kan makkelijk belangrijke informatie doorgeven, 
zoals roosterwijzigingen en andere urgente mededelingen.

 ► De maatschappij heeft	er	baat	bij	als	burgers	effectief	en	efficiënt	
gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van digitale techno-
logie (ook via de smartphone) voor werk, leren en democratisch 
burgerschap. School is een plek om leerlingen dat te leren.

Nadelen
Smartphonegebruik nodigt uit tot multitasking, wat een negatieve 
invloed heeft op het uitvoeren van taken. Veel apps op smartphones 
zijn speciaal zo ontworpen dat ze de aandacht vasthouden. Zeker 
voor jongeren is dit een punt van aandacht, omdat pubers nog weinig 
impulscontrole hebben. Ze reageren op berichtjes die binnenkomen, 
terwijl ze eigenlijk andere dingen zouden moeten doen. Bovendien 
zijn pubers extra gevoelig voor beloning. Dit alles vormt een risico 
voor smartphonegebruik in de klas als het gaat om de prestaties van 
leerlingen, hoewel er veel individuele verschillen zijn. Ten slotte 
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kunnen	smartphones	ook	negatieve	effecten	hebben	op	het	school-
klimaat,		bijvoorbeeld	als	leerlingen	in	de	klas	filmen	en	die	filmpjes	
op  internet belanden.

Bijna alle vo-docenten vinden dat hun leerlingen (te) veel tijd besteden 
aan hun smartphone (DUO, 2017). Bijna de helft van hen maakt zich 
daar zorgen – of zelfs grote zorgen – over. Opvallend is dat het vooral 
de oudere docenten (55+) zijn die zich grote zorgen maken.

Volgens de docenten leidt excessief smartphonegebruik tot twee 
soorten problemen:

 ► sociale en psychische problemen – fear of missing out (fomo), 
sociale druk, verslaving, online pesten, minder eigenwaarde, minder 
persoonlijk contact en achteruitgang van sociale vaardigheden.

 ► afnemende onderwijsprestaties –	lagere	cijfers,	afleiding,	
 verminderde concentratie, slaaptekort, en informatie niet meer 
goed kunnen verwerken en/of interpreteren.

Merk op dat dit zorgen van docenten zijn, die je beslist serieus moet 
nemen, maar dat die zorgen niet gebaseerd zijn op resultaten uit 
wetenschappelijk onderzoek. Met een begrip als ‘verslaving’ moet je 
bijvoorbeeld heel voorzichtig zijn; telefoonverslaving is (nog) niet 
opgenomen in de DSM-5, het diagnostische handboek voor psychia-
trische stoornissen. En met reden. Er is nog te weinig onderzoek naar 
gedaan. We weten gewoon nog niet goed hoe het precies zit. 

Totaalverbod helpt leerlingen op lagere niveaus
Uit een grootschalig Engels onderzoek (Beland & Murphy, 2016) bleek 
dat een algeheel verbod op smartphones een duidelijk meetbare 
verbetering van de leerprestaties opleverde, voor meer dan de helft 
van de leerlingen in het algemeen onderwijs. Vooral voor de lagere 

niveaus	had	een	verbod	positieve	effecten.	Vertaald	naar	de	
 Nederlandse context zou je kunnen stellen dat het vooral voor 
niveaus als het praktijkonderwijs en het vmbo (voornamelijk -basis en 
-kader)	van	belang	is	om	de	afleiding	van	de	smartphone	te	beperken.

Ook voor het speciaal onderwijs leverde een verbod in het onderzoek 
een verbetering van de leerprestaties op.

‘One size fits all’ bestaat niet
De	effecten	van	smartphonegebruik	verschillen	nogal.	Ze	zijn	
 afhankelijk van:

 ► de manier waarop de telefoon wordt gebruikt
 ► het type leerling
 ► de situatie waarin de telefoon wordt ingezet

Dus: in een klas met leerlingen die goed kunnen leren, kan de 
	smartphone	toch	een	afleiding	zijn.	En	in	vmbo-klassen,	het	speciaal	
onderwijs of het praktijkonderwijs kunnen leerlingen er toch van 
profiteren,	mits	de	telefoon	gericht	en	gedoseerd	als	didactisch	
middel wordt ingezet.

Daarom zijn er geen eenduidige uitspraken te doen als: “Smart phones 
op school zijn altijd slecht (of altijd goed) voor de leerprestaties.”

Niet alleen smartphones
Het gaat niet alleen om smartphones. Ook andere apparaten kunnen 
afleiden.	Als	je	de	smartphone	weert,	zijn	er	altijd	nog	andere	 
apparaten, zoals tablets, Chromebooks en laptops, waarmee  
leerlingen	YouTube,	Netflix	en	sociale	media	kunnen	benaderen.	
Eventueel ook via PC’s in het medialokaal.
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Een breder beleid is dus wenselijk. Het valt te overwegen om hiervoor 
Mobile Device Management, kortweg MDM, in te zetten. MDM is 
software om mobiele devices op afstand te beheren. Hiervoor zijn 
diverse producten beschikbaar. Lees hier meer over in de publicatie 
‘Mobile Device Management: beheer mobiele devices in de klas.’  

Leren hoe je ermee om moet gaan
Smartphones zijn inmiddels een onlosmakelijk onderdeel van onze 
leefwereld geworden, en leerlingen moeten leren hoe ze daarmee om 
moeten gaan.

Dat kán door smartphones toe te staan tijdens de lessen, maar ook 
door er gesprekken over te voeren. Of door op andere manieren te 
oefenen met impulscontrole.

Wat zegt de wet?
Mogen leraren smartphones afpakken als ze verboden zijn en toch 
gebruikt	worden	tijdens	de	les?	Jurist	Arnoud	Engelfriet	beantwoordt	
die vraag op mediaopvoeding.nl en – meer recent – ook op security.nl 
(maar wel met dezelfde strekking). Hieronder een korte samenvatting 
van zijn visie:

Scholen	mogen	straffen	opleggen,	zolang	die	redelijk	en	proportio-
neel zijn. Wat dan precies redelijk en proportioneel is, is aan  
inter pretatie onderhevig. Volgens Engelfriet is het tegenwoordig 
disproportioneel om een telefoon een week af te pakken, omdat het 
zo’n belangrijk apparaat in het leven van alledag is geworden. 

Wat mag wel, en wat mag niet?
 ► Leraren mogen telefoons wel innemen, maar volgens een bepaling 
van	de	Algemene	Klachtencommissie	in	2008	mag	dat	alleen	
tijdens schooltijd.

 ► Telefoons innemen mag alleen als de strafmaatregel in het 
 reglement van de school staat en als de leerling de mogelijkheid 
heeft om tegen het besluit in beroep te gaan.

 ► Een leraar mag een telefoon niet van een leerling afpakken, maar 
hem alleen innemen door ernaar te vragen en de telefoon door de 
leerling	zelf	te	laten	overhandigen.	Als	de	leerling	blijft	weigeren,	
kan de leraar in een uiterst geval dreigen met schorsing.  

 ► De leraar mag nooit op de telefoon van de leerling kijken en 
zoeken, of de leerling dwingen zijn telefoon te ontgrendelen zodat 
hij erop kan kijken.
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Hieronder volgt een stappenplan voor het ontwikkelen van 
schoolbeleid voor smartphones.

 Stap 1: Bepaal de huidige stand van zaken

Hoe wordt de smartphone op dit moment gebruikt? Onderstaande 
vragen kunnen je helpen om de huidige stand van zaken in beeld te 
brengen. 

 ► Wat is het beleid rond digitalisering op de school en in hoeverre 
maken smartphones daar onderdeel van uit?

 ► In hoeverre gebruikt de school de smartphone voor het door-
geven van praktische informatie aan de leerlingen, bijvoorbeeld 
over het rooster, of door middel van push-berichten van  Magister?

 ► Bij welke vakken of activiteiten wordt de smartphone ingezet als 
didactisch middel en hoe gebeurt dat dan?

 ► Wat zijn de huidige schoolregels?
 ► Hoe wordt door ouders en leerlingen aangekeken tegen het 
toestaan van smartphones op school?

 ► Welke afzonderlijke regels hanteren leraren (voor zover zij afwijken 
van de schoolregels, of als er (nog) geen schoolregels zijn)?

 ► Wordt er gewerkt aan digitale geletterdheid en zelfregulatie van de 
leerlingen, door telefoons bij de lessen te betrekken?

 ► Nemen	leraren	met	leerlingen	deel	aan	WhatsApp-groepen?
 ► Wat weet je over de dingen die je leerlingen doen op sociale media?
 ► Hoe staan de leerlingen zelf tegenover hun eigen smartphone-
gebruik?

 ► Wat zijn de positieve ervaringen met smartphonegebruik op 
school en in hoeverre zou je die eventueel willen uitbreiden?

Stappenplan2
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 ► Wat zijn de negatieve ervaringen met smartphonegebruik op 
school en hoe zou je die willen minimaliseren?

Ga aan de hand van deze vragen in gesprek met het schoolteam, en 
liefst ook met de medezeggenschapsraad (MR). Houd daarbij  de 
verschillende contexten in de gaten waarin de smartphone een rol 
kan spelen in de school (en die meteen ook een ‘format’ voor het 
beleid en de bijbehorende rapportage kunnen leveren). 

Let op: de belangrijkste reden om vooraf een gedegen inventa-
risatie te maken van je eigen situatie, is omdat er veel verschil-
len zijn tussen scholen (qua niveau en karakter) en tussen 
leerlingen onderling. Een school voor speciaal onderwijs kan 
bijvoorbeeld andere afwegingen maken dan een algemene 
scholengemeenschap. Zie ook: ‘One size fits all’ bestaat niet.

In welke context wordt de smartphone gebruikt op school?

 ► Bieden van schoolinformatie  
Via de smartphone kan de school  leerlingen informeren over 
roosters, huiswerk, lesuitval en cijfers. 

 ► Individueel leren 
Een smartphone kan leerlingen helpen met didactische 
toepassingen ter verhoging van de leerprestaties. 
 Bijvoorbeeld bij het opzoeken van informatie, het krijgen 
van instructie,	bij	oefenen	en	toetsing.	

 ► Samen leren  
Een smartphone kan samenwerking tussen leerlingen en 
sociaal contact binnen de groep bevorderen, vooral buiten de 
les. Denk aan het doorgeven van huiswerk, eventueel met 
foto’s.

 ► Leven  
Door smartphones toe te staan, kan de school leerlingen 
voorbereiden op het functioneren in de digitale samenleving. 
Inclusief gezond en verantwoord leren omgaan met de 
smartphone. Hiertoe behoort ook aandacht voor pesten en 
omgaan met digitale verleidingen.

 ► Sociaal contact  
Een smartphone kan bijdragen aan de interactie tussen 
leerlingen (of tussen leraar en leerlingen) via sociale media. 
Die interactie kan vriendschappen tussen leerlingen ver-
sterken, maar kan ook leiden tot ruzies die de sfeer in de 
klas verpesten.	
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 Stap 2: Organiseer gesprekken

Om tot een afgewogen, helder en handhaafbaar smartphonebeleid te 
komen, is het verstandig om eerst te praten met alle betrokkenen. 
Welke zorgen en wensen leven er? Wat zou men het liefste willen? 
Zo vergroot	je	het	draagvlak	voor	het	toekomstige	beleid,	en	kom	je	
erachter welke regels wel of niet te handhaven zijn.

Deze gesprekken voorkomen dat je in de val van ‘one size fits all’ trapt 
(alle scholen en alle leerlingen zijn anders), of dat persoonlijke voor-
keuren een doorslaggevende rol gaan spelen.

Hoe organiseer je die gesprekken?
 ► Stel op bestuurlijk niveau een werkgroep in en schakel eventueel 
de hulp van een (externe) adviseur in. Bespreek het onderwerp in 
het overleg met de schoolleiders.

 ► Schoolleiders kunnen het onderwerp bespreken in het overleg 
met de teamleiders.

 ► Teamleiders kunnen het onderwerp bespreken in het overleg met 
hun collega’s.

 ► De MR is een handige plek om ouders bij het besluit te betrekken.

Het doel van die gesprekken is het formuleren van gezamenlijke 
uitgangspunten en afspraken rond het gebruik van smartphones in 
de klas. Tegelijkertijd kan het schoolteam tijdens de gesprekken van 
elkaar leren en ervaringen uitwisselen. Vragen die tijdens de gesprek-
ken aan bod kunnen komen, zijn: 

 ► Waar loop je tegenaan met smartphones in de klas en hoe praat je 
daarover met je leidinggevenden, je collega’s, leerlingen, en 
eventueel de ouders?

 ► Hoe	denken	jullie	over	afleiding,	stiekem	YouTube-filmpjes	kijken,	
het	filmen	van	explosieve	situaties	in	de	klas,	gedoe	in	
WhatsApp-groepen	en	sexting?	Hoe	praat	je	daarover	met	
 leerlingen?

 ► Mogen	leraren	deelnemen	aan	WhatsApp-groepen	met	leerlingen?	
 ► Welke didactische werkvormen met smartphones werken wel, en 
welke niet?

 ► Welke regels werken wel en welke niet?

Gesprekken met de leerlingen kunnen tot verrassende inzichten 
leiden. Soms vinden leerlingen bijvoorbeeld dat de regels op school 
best wel wat strenger mogen. Leerlingen accepteren regels boven-
dien makkelijker als ze zelf hebben meegewerkt aan het opstellen 
ervan.

Na de gesprekken heb je een beter beeld van hoe het smartphone-
beleid eruit kan zien. Welke beperkingen ga je stellen, welke ruimte 
ga je geven en waarom?

 Stap 3: Formuleer het beleid

Zodra de uitgangspunten zijn bepaald, kun je het smartphonebeleid 
formuleren. Wat worden de mogelijkheden en wat de beperkingen? 
Welke regels gaan er gelden? Welke sancties gelden er bij overtreding 
van de regels?

Het	is	het	meest	effectief	om	een	integraal	beleid	te	hanteren	voor	
het gebruik van  smartphones op school. Daarmee voorkom je dat 
leraren onderling verschillende regels handhaven. Zij staan dan ook 
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sterker	bij	conflicten	over	smartphones	in	de	klas.	Los	van	de	precieze	
invulling van het beleid geldt altijd één basisregel: wees helder en 
duidelijk.

Houd bij het bepalen van het smartphonebeleid rekening met de 
verschillende schoolcontexten waarin de smartphone gebruikt wordt. 
Als	je	telefoons	bijvoorbeeld	niet	toestaat	in	de	school,	zul	je	de	
leerlingen via andere kanalen moeten informeren over zaken als 
lesuitval.

Mogelijke scenario’s:
 ► Een totaalverbod – leerlingen mogen hun telefoon niet bij zich 
dragen binnen de school, of moeten hem bij binnenkomst 
 inleveren. 

 ► Bewust géén schoolbrede regels – alle leraren hebben eigen 
regels. In het algemeen wordt dit afgeraden, schoolbreed beleid is 
het	meest	effectief	(Kennisrotonde	2017).	Maar	het	kan	natuurlijk	
wel. Zorg er dan voor dat leraren hun regels helder en duidelijk 
communiceren aan leerlingen.

 ► Tussenvarianten –	telefoons	zijn	toegestaan	in	specifieke		gevallen. 
 ► Een variant die steeds populairder wordt, is het gebruik van 
‘telefoontassen’ in het klaslokaal. Dit is een tas met vakjes waar 
leerlingen hun telefoon in stoppen bij aanvang van de les. 
Wanneer de leraar de telefoon wil inzetten in de les, kunnen zij 
hem eruit pakken.

 ► Op sommige scholen moeten leerlingen de telefoon in hun 
kluisje leggen, zodat de telefoons de lessen niet kunnen 
	verstoren.	Als	de	leraar	de	telefoons	wil	inzetten	in	de	les,	
mogen de leerlingen hem gaan pakken. 

 ► Een andere variant is het invoeren van ‘sociale media 
 momenten’, waarin leerlingen hun telefoon mogen gebruiken. 
Dit kan bijvoorbeeld tijdens de pauzes.

 ► Ook kan de school ervoor kiezen om de bovenbouwleerlingen 
meer ruimte en meer verantwoordelijkheid te geven.

Houd bij een (gedeeltelijk) verbod rekening met de mogelijkheid dat 
leerlingen nep-telefoons kunnen inleveren, zoals hun oude telefoon, 
terwijl ze hun huidige smartphone nog steeds bij zich houden. Het is 
lastig om te controleren of alle leerlingen hun telefoon hebben 
afgegeven, maar als ze hem alsnog tevoorschijn halen en er zichtbaar 
iets mee doen, blijkt dááruit de overtreding van de schoolregel. 

Let op: laat je eventueel adviseren over de juridische haalbaar-
heid van de voorgenomen sancties. Zie ook ‘Wat zegt de wet’. 
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 Stap 4:  Communiceer het beleid

Het beleid zélf moet niet alleen helder en 
duidelijk zijn, maar moet ook helder en 
duidelijk gecommuniceerd worden. Beschrijf 
het in ieder geval in de schoolgids en in het 
schoolreglement.

Wees ook helder over de sancties die 
 verbonden zijn aan het overtreden van de 
regels.	Als	ze	niet	duidelijk	beschreven	zijn,	
kun je er moeilijk een beroep op doen. 
Vergeet ook niet om de beroepsmogelijk-
heden te vermelden.

Wat doen andere scholen?

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Leerlingen mogen hun smartphone
alleen gebruiken voor een speciale 

opdracht in de les

Leerlingen moeten hun smartphone
in hun tas houden

Leerlingen mogen hun smartphone
gebruiken om muziek te luisteren

Leerlingen moeten hun smartphone
bij de docent inleveren

Leerlingen mogen hun smartphone
niet gebruiken

Geen enkele regel:
docenten zijn daar vrij in

Leerlingen moeten hun smartphone
helemaal uit zetten

Leerlingen mogen hun smartphone
naar eigen inzicht gebruiken

Leerlingen moeten hun smartphone
op vliegtuigstand zetten

Anders

66%

34%

25%

18%

17%

13%

24%

4%

4%

6%

Bron: DUO, 2017
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 Tip 1: Besteed aandacht aan zelfregulatie

Je kúnt een algeheel verbod op smartphones instellen, maar daar-
mee los je niet alle problemen op. Bedenk ook dat de smartphone 
nu eenmaal een onlosmakelijk onderdeel van de samenleving is 
geworden, en dat leerlingen moeten leren om er verstandig mee 
om te	gaan.

Zowel in het privéleven, in het vervolgonderwijs als in het werkend 
leven,	liggen	afleiding	en	verleiding	door	de	smartphone	voortdurend	
op de loer. In het bijzonder via sociale media. Sociale media zetten 
vanwege	hun	aard	en	opzet	heel	effectieve	technieken	in	om	
 gebruikers aan zich te binden, om ervoor te zorgen dat ze zo lang 
mogelijk blijven en zo vaak mogelijk terugkeren. Omdat het vervolg-
onderwijs hier nog nauwelijks aandacht aan besteedt, tenzij het een 

opleiding is die daar speciaal over gaat, ligt er een taak voor het 
funderend  onderwijs om leerlingen de nodige bagage mee te geven. 

Aandachtspunten:
 ► In het eerder genoemde Engelse onderzoek (Beland & Murphy, 
2016) bleek een verbod op smartphones vooral voor de lagere 
niveaus een positieve invloed op de leerprestaties te hebben. 
In Nederland	gaat	het	dan	vooral	om	niveaus	als	het	praktijk-
onderwijs en het vmbo (voornamelijk -basis en -kader). De smart-
phone	is	zeker	niet	de	enige	afleider,	maar	je	kunt	leerlingen	in	
coach- of mentorgesprekken wel wijzen op de risico’s ervan.

 ► Álle leerlingen, onafhankelijk van het opleidingsniveau, hebben 
baat bij: 

 ► praten	over	afleiding
 ► het verbeteren van zelfregulatievaardigheden

Vijf onmisbare  
tips3
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 ► bewustwording van het feit dat multitasking niet – en zelfs 
contra productief – werkt

 ► Zelfregulatie kan niet van de ene op de andere dag worden 
aangeleerd. Het vraagt om doorlopende aandacht en oefening. 
Zie het als onderdeel van digitale geletterdheid.

 ► Praat met de ouders van leerlingen. Zij kunnen een belangrijke rol 
spelen bij het aanleren van zelfregulatie en het oefenen met 
aandacht en focus.

Les-ideeën:
 ► Oefen met je leerlingen en daag ze uit. Laat ze bijvoorbeeld drie 
minuten een beeldschermtekst lezen, zonder toe te geven aan de 
verleiding een ander scherm te openen. Probeer het daarna vier 
minuten, en vervolgens steeds een minuut erbij.

 ► Vraag leerlingen om tijdens het lesuur hun telefoon aan te 
zetten,	met	het	volume	op	z’n	hardst.	Laat	elke	notificatie	turfen	
op een poster met categorieën zoals Instagram, Facebook, 
WhatsApp,	Snapchat,	sms	en	inkomende	telefoongesprekken.	
Praat	na	afloop	met	leerlingen	over	hoe	ze	thuis	omgaan	met	de	
meldingen die binnenkomen op hun smartphone. Hoe gaan zij 
om met al die digitale ‘schreeuwen om aandacht’? Hoe blijven zij 
gefocust op hun huiswerk?

Meer informatie:
 ► Handboek Digitale Geletterdheid 
 ► Simon Verwer over omgaan met digitale afleiding op school 

 Tip 2: Besteed aandacht aan zelfreflectie

Leerlingen moeten leren zichzelf te beheersen als het gaat om 
	afleiding,	maar	dat	lukt	alleen	als	ze	ook	leren	om	na	te	denken	over	
hun	eigen	gedrag.	Zelfreflectie	helpt	hen	om	afstand	van	zichzelf	te	
nemen en van de impulsen vanuit de digitale wereld.

Het	doel	van	zelfreflectie	is	dat	leerlingen	bewust	worden	van	de	
dingen die zij doen. Welke keuzes maken ze en waarom juist die 
keuzes? Wat lukte er goed en wat minder goed? 

Bij	zelfreflectie	houden	zij	zichzelf	een	spiegel	voor	en	stellen	zij	
zichzelf	relevante	vragen.	Zelfreflectie	kan	bijdragen	aan	meer	bewust-
zijn van hun eigen gedrag, waardoor leerlingen zichzelf uiteindelijk 
beter in de hand kunnen houden. De leraar kan helpen om die vragen 
te stellen, bijvoorbeeld bij maatschappijleer of levensbeschouwing.

Zelfreflectie	is	belangrijk	en	nuttig	voor	álle	leerlingen.	Vanzelfspre-
kend moet je als school wel aansluiten op het niveau van leerlingen, 
en zal het bij leerlingen in het speciaal onderwijs of leerlingen met 
een indicatie in het reguliere onderwijs veel extra aandacht en 
inspanning vergen. In de praktijk helpt vooral veel herhalen.

Mogelijke vragen die leraren kunnen stellen, zijn:
 ► Ben jij de baas over je eigen smartphone, of is die de baas over 
jou? Waar merk je dat aan?

 ► Zijn er nog andere apparaten dan je telefoon, waarbij ‘wie is er 
eigenlijk de baas’ een rol speelt?

 ► Wat voel je wanneer je likes krijgt via sociale media? Wat voel je 
als je	niets	krijgt?	
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 ► De	smartphone	brengt	mensen,	bijvoorbeeld	via	WhatsApp,	bij	
elkaar,	maar	kan	ook	leiden	tot	ruzies	die	de	sfeer	in	de	groep	flink	
verpesten. Wat brengen sociale media jou? 

 ► Wat doet het met je als iemand vervelend reageert op een 
berichtje van jou op sociale media? Hoe houd je het gezellig? 

 ► Weet	je	wat	een	filter	bubbel is? Hoe serieus is het volgens jou 
gesteld	met	de	filter	bubbel?	Bekijk	deze TED-talk ter inspiratie. 

Les-ideeën:
 ► In het Handboek Digitale Geletterdheid vind je de les WhatsHappy die 

je helpt om te praten over digitale omgangsvormen. De les is vooral 
geschikt voor de bovenbouw van het primair onderwijs, maar ook 
bruikbaar in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 

Meer informatie:
 ► Dick van der Wateren over verwondering en digitale volwassenheid 

 Tip 3: Kijk verder dan de smartphone

Niet	alleen	smartphones	kunnen	een	bron	van	afleiding	zijn;	tablets,	
Chromebooks en laptops zijn dat net zo goed. Ook via die apparaten 
kunnen leerlingen video’s kijken en sociale media volgen. Een breder 
mediabeleid, dat verder gaat dan alleen de smartphone, verdient dus 
aanbeveling.

Een technisch hulpmiddel daarvoor is Mobile Device Management 
(MDM). Dat is software waarmee je mobiele devices, zoals tablets, 
laptops en Chromebooks, op afstand kunt beheren. Je kunt bijvoor-
beeld bepaalde apps wel of niet toestaan, zicht houden op welke 

leerling op welk device is ingelogd en controleren hoeveel tijd een 
leerling waaraan besteedt.

Bedenk wel dat MDM geen oplossing voor alles is, zoals programma’s 
voor ouderlijk toezicht dat ook niet zijn. Ook staan dit soort technische 
hulpmiddelen op gespannen voet met de noodzaak om leerlingen te 
leren hun eigen gedrag te reguleren. Daarnaast heb je te maken met 
de privacy van de leerling. Het is belangrijk om leerlingen en hun 
ouders goed te informeren over wat je wel en niet doet met MDM.

Naast de inzet van MDM, is het ook goed om leerlingen te leren hoe 
ze zelf met (digitale) prikkels moeten omgaan.

Meer informatie:
 ► Mobile Device Management: het beheer van mobiele devices in de klas  

 Tip 4:  Houd rekening met de invloed van 
smartphones op het schoolklimaat

Ook al geef je weinig ruimte aan de smartphone, dan nog is zijn 
invloed op het leven van je leerlingen, en dus op het schoolklimaat, 
enorm.	Heibel	in	een	WhatsApp-groep	kan	de	stemming	in	een	klas	
ingrijpend beïnvloeden. En een naaktfoto die viraal gaat, kan de hele 
school op stelten zetten.

Anticipeer	op	dit	soort	incidenten	door	voortdurend	gesprekken	te	
voeren met leerlingen (en met elkaar) over dingen die fout kunnen 
gaan.
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Het verdient aanbeveling om het smartphonebeleid een integraal 
onderdeel van het sociale veiligheidsbeleid te maken. Houd daarbij 
ook rekening met de valkuilen voor medewerkers. Wat doe je als die 
iets onhandigs getwitterd hebben wat onrust geeft op school? En hoe 
reageer je als school op calamiteiten? De Kennisnet-publicatie Sociale 
media en valkuilen voor medewerkers bevat instructies voor het ontwik-
kelen van beleid, een rampenplan en een handige checklist. Inclusief 
omgang met de ouders en de media.

Het gaat bij sociale veiligheid niet alleen om dingen die fout (kunnen) 
gaan maar ook over de vraag hoe je het goed kunt doen. Hoe stimu-
leer je je leerlingen om digitale media positief in te zetten, voor 
zichzelf en voor anderen? Dit wordt behandeld in hoofdstuk 6 van het 
Handboek Digitale Geletterdheid over ‘samenleven’.

Meer informatie:
 ► Sociale veiligheid op school en internet  
 ► Sociale media en valkuilen voor medewerkers  
 ► 25 Manieren om te vragen aan leerlingen: wat is voor jou het verschil 
tussen goed en fout op internet? 

 ► De Aanpak IBP (informatiebeveiliging en privacy) 

 Tip 5:  Bevorder de ict-bekwaamheid van  
het team

Smartphones op school vereist ict-bekwame leraren. Dat wil zeggen: 
leraren die niet alleen oog hebben voor de pedagogische vragen die 
digitalisering oproept, maar zelf ook digitaal geletterd zijn en daar les 
over kunnen geven. Ook werken ze aan hun eigen professionalisering 
op dit gebied.

Bij iedere leersituatie waarin ict een rol speelt, zijn vier factoren van 
belang:

 ► de leerling
 ► de leraar
 ► de leerinhoud
 ► een passend ict-hulpmiddel

Dankzij onderzoek weten we steeds meer over de wisselwerking 
tussen	deze	vier	factoren.	Als	een	leraar	deze	wisselwerking	begrijpt	
en beheerst, kan hij beter variëren met ict-hulpmiddelen en ze 
effectiever	inzetten.	Niet	elke	ict-toepassing	is	voor	iedere	leersituatie	
effectief.	Daarom	is	het	belangrijk	dat	leraren	weten	wat	wel	en	niet	
werkt met ict in verschillende leersituaties.

Dit alles vereist kennis van het bestaande onderzoek en van de 
beschikbare hulpmiddelen.

Meer informatie:
 ► Weten wat werkt-kaarten 
 ► Handreiking ict-bekwaamheid van de leraar: hoe pak je dat aan?
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Smartphones in het speciaal onderwijs

De Daniël de Brouwerschool, een katholieke regioschool voor 
ZML-onderwijs SO/VSO in Wilp, heeft het gebruik van smartphones 
bewust aan banden gelegd. Maar er wordt wél les over gegeven. 
Directeur	Anneke	Huiskamp	legt	uit	wat	de	overwegingen	daarbij	
waren en waarom het zo goed werkt, vooral voor haar moeilijk 
lerende leerlingen.
 
“We hebben op school mobiele telefoons tussen 8:30 uur en 15:15 
uur verboden. Ze gaan uit zodra de leerlingen het plein opkomen en 
mogen aan het eind van de dag weer aan, als de leerlingen het plein 
af gaan. Teamleden doen ook mee, zij gebruiken de telefoon overdag 
ook niet. Hoogstens in de pauze, als het echt nodig is, en dan uit het 
zicht van leerlingen.

“De reden hiervoor is dat wij sociaal contact tijdens schooltijd willen 
stimuleren: samen praten, samen een spelletje doen, samen tekenen. 
Het gaat ons erom dat leerlingen elkaar ontmoeten en hun sociale 
vaardigheden oefenen, zodat zij in hun latere leven gemakkelijker op 
mensen afstappen en weten hoe ze contact kunnen maken. Onze 
leerlingen ontmoeten in hun vrije tijd namelijk niet zoveel medeleer-
lingen; vaak wonen ze niet dicht bij elkaar in de buurt. Ook komen ze 
thuis, naarmate ze ouder worden, steeds minder in contact met 
kinderen uit buurt. Ze trekken zich vaker terug met hun iPad, tv of 
games;	ze	leven	soms	steeds	geïsoleerder.	Als	school	willen	we	
daarom een ontmoetingsplek zijn.

“Een andere reden is dat onze leerlingen met smartphones zouden 
kunnen	filmen	en	fotograferen	in	de	kleedkamers	bij	gym,	bij	het	
douchen en na het zwemmen. Ze zetten heel snel iets op internet en 

Twee opmerkelijke  
cases4
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overzien de gevolgen niet. Dat is vaak al moeilijk voor normaal begaafde 
leerlingen, laat staan voor onze leerlingen. De gevolgen kunnen een 
heftige inbreuk hebben op het leven van de mede leerlingen.

“We geven soms lessen sociale media (altijd aangepast aan de groep) 
en leren leerlingen wat wel en niet kan, of hoort. Het is niet gemakke-
lijk om deze lessen te geven. Teamleden zijn vaak zoekende; ze gaan 
vooral in op wat er gebeurt in app-contacten binnen een klas. Omgaan 
met sociale media betekent dat je controle hebt over je eigen denken, 
abstract kunt denken, oorzaak en gevolg kunt overzien en jezelf kunt 
beheersen.	Allemaal	lastige	dingen	voor	onze	leerlingen,	dat	blijkt	ook	
bij die lessen. Toch maken ze er in privésituaties gebruik van. Ook voor 
hen hebben smartphones een meerwaarde: na schooltijd kun je 
contacten onderhouden met je schoolgenoten en zo een vriendschap 
opbouwen. Daarom bespreken wij het op onze school.”

Smartphones in een schakelklas: stoorzender én 
onmisbaar gereedschap

Dat de smartphone ook onmisbaar gereedschap kan zijn, bewijst 
Ithaka Internationale Schakelklassen in Utrecht, voor leerlingen van 
12 tot 18 jaar die geen of weinig Nederlands spreken. Het leren van 
de taal staat centraal. De voornaamste taak van Ithaka is het ‘door-
schakelen’ van de anderstalige leerlingen naar het Nederlandstalige 
onderwijs.

In samenwerking met de Universiteit Utrecht krijgen leerlingen les in 
media	maken	door	te	filmen	en	editen	met	hun	smartphone.

Rob Bekker, leraar NT2 (Nederlands als tweede taal) op Ithaka, is 
enthousiast: “Door media te leren ‘maken’, leren ze ook hoe media 
‘werken’. Daar hebben ze hun hele leven baat bij. Maar de aanleiding 
was een andere. Door hun taalachterstand hebben onze leerlingen 
veel moeite om een goed CV te maken, en om hun verhaal te vertel-
len aan de middelbare school waar ze naartoe willen. Dankzij de 
smartphone en de medialessen kunnen ze hun verhaal op een 
andere manier kwijt.”

Bekker erkent wel dat de smartphone ook een stoorzender kan zijn: 
“Ook op onze school is dat een dingetje. Maar tegelijkertijd: de 
meeste van onze leerlingen zijn gevlucht, en hebben soms nog familie 
in het land van herkomst wonen. Ik heb er geen moeite mee wanneer 
een leerling zijn telefoon pakt, als zijn moeder op een berg in Soedan 
eindelijk een plekje met bereik heeft gevonden.”

Meer informatie:
 ► Video report pilot – Media Literacy through Media Making – een video 
waarin het project van Ithaka wordt toegelicht.

 ► MMM – Mediawijs door Media Maken –  de website van het project 
(Universiteit Utrecht).
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Elke school bepaalt zelf de mate waarin smartphones op 
school en in de klas zijn toegestaan. Geen enkele leerling 
is hetzelfde en ze gaan ook allemaal anders om met 
 digitale afleiding.

Gericht gebruik van smartphones op school, aandacht voor digitale 
geletterdheid,	effecten	van	multitasking	en	impulscontrole	zijn	
onmisbare elementen om een plek te geven in schoolbeleid. Met 
gericht	gebruik	hebben	leerlingen	voldoende	rust	en	een	effectieve	
leeromgeving, plukken ze de voordelen van technologische ontwikke-
lingen, en worden ze tegelijkertijd goed voorbereid op de digitale 
samenleving. 

Hoe	lager	het	niveau,	des	te	meer	leerlingen	profiteren	van	strikte	
regulering. Vooral voor niveaus als het praktijkonderwijs en vmbo- 
basis en -kader kan het verstandig zijn om hier nadrukkelijk op in te 
zetten.

Begrenzen – of zelfs helemaal verbieden – vrijwaart de school niet van 
zijn verantwoordelijkheid om leerlingen te leren omgaan met de 
digitale wereld waarmee ze via hun smartphone verbonden zijn, en 
zúllen zijn in de toekomst. Hoe bereid je ze voor op een werkend 
leven waarin de smartphone een onmisbaar gereedschap is? Daar 
zullen	scholen	mee	aan	de	slag	moeten.	Al	hoeft	dat	niet	altijd	met	
een smartphone erbij; het kan ook anders.

Conclusie
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Hieronder worden de belangrijkste onderzoeksresultaten 
vermeld van de smartphone-effecten die relevant kunnen 
zijn voor scholen.

Positieve effecten
 ► Apps	kunnen	behulpzaam	zijn	bij	schoolwerk.	Leerlingen	die	
online oefenen met adaptieve programma’s kunnen daar baat bij 
hebben. Vooropgesteld dat er sprake is van instructie, oefenen en 
feedback (Kennisrotonde, 2016).

 ► Smartphones kunnen bijdragen aan steviger sociale verbanden en 
meer sociaal engagement (Cho, 2015; Kim & Oh, 2016). 

 ► Sociale media kunnen vriendschappen versterken. De telefoon 
geeft	toegang	tot	die	sociale	media,	zoals	WhatsApp	en	Instagram	
(Valkenburg, 2017).

 ► In recent onderzoek onder jongeren werd een optimale schermtijd 
gevonden in relatie tot hun mentale welzijn. Rond twee uur per 
dag	gaf	positieve	effecten.	Extreem	veel,	of	juist	helemaal	geen	
schermtijd, waren gerelateerd aan een lager gevoel van welzijn 
(Przybylski & Weinstein, 2017).

Negatieve effecten
 ► De	smartphone	kan	afleiding	geven,	met	name	bij	kinderen	en	
jongeren, omdat hun impulscontrole nog niet goed ontwikkeld is 
(Schreuders,	Braams,	Blankenstein,	Peper,	Güroğlu	&	Crone,	2018;	
Achterberg,	Peper,	van	Duijvenvoorde,	Mandl	&	Crone,	2016).

 ► Vooral jongeren zijn zeer gevoelig voor beloningen. Het krijgen van 
likes op sociale media is voor hen zeer belonend (Braams, 2015; 
Achterberg,	et	al.,	2016). 

Achtergrondinformatie  
Wat weten we uit onderzoek?
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 ► Smartphonegebruik kan invloed hebben op de duur en de 
 kwaliteit van de slaap van jongeren, als zij de telefoon in een 
donkere kamer gebruiken en korter dan één uur voor het slapen-
gaan (Hysing, Pallesen, Stormark, Jakobsen, Lundervold & 
 Sivertsen, 2015; Mei, Zhou, Li, Jing, Wang & Hu, 2018; RIVM, 2019).

 ► Veel binnen zitten en kijken naar een scherm kan leiden tot 
bijziendheid (Williams, Kraphol, Yonova-Doing, Hysi, Plomin & 
Hammond, 2018).

De	bovengenoemde	effecten	doen	zich	voor	in	het	leven	van	alledag	
en voor een groot deel ook buiten schooltijd. Hoe dan ook kunnen ze 
het leren bevorderen of in de weg zitten. In die zin heeft de school er 
altijd mee te maken.

Ten slotte kun je je afvragen of het gebruik van smartphones en 
andere devices misschien ten koste gaat van andere activiteiten, zoals 
lezen en bewegen. Het is echter lastig om de genoemde problemen 
rechtstreeks te relateren aan het gebruik van smartphones of andere 
devices.

Het gebruik van smartphones op school
De Monitor Jeugd en Media laat zien hoe leerlingen hun telefoon 
gebruiken op school. Het onderzoek bestond uit een zelfrapportage 
die werd ingevuld door 1604 jongeren van 10 tot 18 jaar.

Smartphonegebruik tijdens de les – met toestemming:
 ► 59% zoekt informatie
 ► 53% gebruikt de telefoon als rekenmachine
 ► 40% stemt via apps, zoals Kahoot
 ► 40% luistert naar muziek 

Smartphonegebruik tijdens de les – zonder toestemming:
 ► 43% verstuurt privé-berichtjes
 ► 37% kijkt of er nieuwe berichten zijn
 ► 25% luistert naar muziek
 ► 20%	kijkt	naar	filmpjes
 ► 13%	maakt	foto’s	of	filmpjes	
 ► 5% kijkt naar tv of series
 ► 42% doet niets van dit soort dingen

Smartphonegebruik en leerprestaties
Verschillende onderzoeken bevestigen een negatieve relatie tussen 
(niet-educatief) smartphonegebruik en leerprestaties. Bekijk het 
antwoord ‘Hoe kunnen scholen negatieve effecten van niet-educatief 
gebruik van smartphones in de klas bij 10- tot 18-jarige leerlingen tegen-
gaan?’ van de Kennisrotonde (2016) voor een overzicht van alle 
relevante onderzoeken.

De	negatieve	effecten	van	smartphonegebruik	in	de	klas	hebben	
vooral te maken met multitasken. Leerlingen luisteren bijvoorbeeld 
naar de leraar en kijken ondertussen even op hun telefoon. Of zij 
werken voor zichzelf en sturen onder tafel snel een berichtje. Multi-
tasken werkt contraproductief, ook bij jongeren (Kirschner, 2010).

Enkele relevante bevindingen:
 ► Alleen	al	de	aanwezigheid	van	een	smartphone	kan	een	negatief	
effect	op	de	leerprestaties	hebben	(Thornton,	Faires,	Robbins	&	
Rollins, 2014).

 ► Niet-educatief smartphonegebruik heeft vooral een negatieve 
invloed op het onthouden van de lesstof op lange termijn (Glass & 
Kang, 2017).
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Onderzochte interventies
De enige onderzochte maatregel is een volledig smartphoneverbod. 
Dat	blijkt	effect	te	hebben	op	de	leerprestaties.	Een	van	de	meest	
invloedrijke onderzoeken is van Beland en Murphy uit 2016. Zij 
bestudeerden de toetsresultaten voor en na de invoering van een 
smartphoneverbod op diverse scholen in Birmingham, Londen, 
Leicester en Manchester.

De belangrijkste resultaten:
 ► Leerlingen scoorden gemiddeld 6,41% hoger na invoering van het 
verbod. Dit gold alleen als het verbod duidelijk werd gehandhaafd 
en nageleefd. 

 ► Het	positieve	effect	gold	met	name	voor	slecht	presterende	
leerlingen. Zij scoorden gemiddeld 14,23% hoger.

 ► Het	verbod	had	geen	significant	effect	op	de	prestaties	van	goed	
presterende leerlingen.

 ► Voor het speciaal onderwijs leverde een verbod een vooruitgang 
in leerprestaties op die gelijk stond aan ongeveer een extra lesuur 
in de week.
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