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digi-doener!
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Leerdoelen digitale 
vaardigheden 

Kerndoel vak 21st century skills

1 Veiligheid en privacy in 
de digitale wereld
DG2.1 Veiligheid in de 
digitale wereld.

1 Mediawijsheid
De leerling kijkt naar de relatie tussen 
de tijd die aan media wordt besteed 
en aan andere activiteiten als sport, 
school, slaap en dergelijke.

1 Oriëntatie op jezelf en de wereld 
De leerling leert zorg te dragen 
voor de psychische gezondheid 
van zichzelf en anderen. 

1 Communiceren 

2 Digitaal burgerschap
DG5.1 De digitale burger.

2 Mediawijsheid
De leerling krijgt zicht op de invloed 
van media in het eigen leven. 

2 Nederlands
De leerling leert informatie te 
beoordelen in discussies en in 
een gesprek dat informatief of 
opiniërend van karakter is en leert 
met argumenten te reageren. 

2 Kritisch denken

Tijdens deze les gaan de leerlingen het hebben 
over technostress. Ze worden zich bewust van 
hoeveel tijd ze besteden op digitale apparaten 
en van de eventuele stress die zij hierbij ervaren. 
De leerlingen praten met elkaar over wanneer je 
telefoonverslaafd bent en over altijd bereikbaar 
willen zijn. De les heeft zowel doe- als praat 
opdrachten en is daardoor afwisselend en 
interactief. Totale duur: 1-1,5 uur.

LESOPBOUW
• Introductie: Hoeveel tijd besteed jij op digitale

apparaten? (5 min.)
• Verdieping: Wat is een telefoonverslaving?

(10 min.)
• Doen: In gesprek over altijd bereikbaar zijn.

(30 min.)
• Afronding: Waarom is het zo lastig om je

telefoon weg te leggen? (15 min.)

VOORBEREIDING & BENODIGDHEDEN
Van tevoren kun je een aantal dingen doen:
• Lees de handleiding en lesbrief. Er is ook een

zelfstandig te maken DIY-opdracht beschikbaar.
• Digibord met internetverbinding: klik door de

slides voor op het digibord.
• Print de lesbrief voor elke leerling.

DIFFERENTIATIE
Het is mogelijk deze les uit te breiden door een 
discussie te voeren over de nadelen van veel 
schermtijd (denk aan onrust, stress, slecht slapen, 
lichamelijke klachten, bijziendheid en spanning 

op je ogen) en het gebruik van tablets en 
computers op school. Laat de leerlingen minimaal 
één argument voor en één argument tegen de 
stelling ‘Op school gebruik maken van tablets en 
computers is slecht, omdat veel schermgebruik 
technostress kan veroorzaken’ bedenken. Bespreek 
voorafgaand aan de discussie de regels omtrent 
discussiëren (denk aan: we luisteren naar elkaar, we 
geven elkaar de ruimte om (uit) te praten, iedereen 
mag zijn eigen mening hebben).

 BURGERSCHAP
In deze les staat de pijler ‘participatie’ 
centraal, waarbij de focus ligt op het 
ontwikkelen van de vaardigheid ‘Deelnemen 
aan discussie en overleg’ (leerdoel 12 
leerplankader SLO burgerschapsonderwijs en 
mensenrechteneducatie). De leerlingen nemen 
deel aan de discussie over altijd bereikbaar 
willen zijn. Ze geven hun mening over het 
onderwerp en luisteren naar de meningen van 
anderen. 

Het onderdeel Burgerschap in de Digi-doener is gebaseerd 
op het Vakportaal burgerschap van SLO. SLO onderscheidt 
drie domeinen van burgerschapsonderwijs: democratie, 
participatie en identiteit. Vanuit dit perspectief werken we aan 
burgerschap in de Digi-doeners, meer informatie vind je hier. 

 Ethiek
In deze les staat de volgende ethische stelling 
centraal: Ik moet altijd bereikbaar zijn.

Technostress: Altijd bereikbaar?

https://www.slo.nl/vakportalen/vakportaal-burgerschap/
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INTRODUCTIE

Openingsslide

Slide 1, Woordweb
Vertel: Deze les gaat over technostress. Wat denken jullie dat 
technostress betekent? (Maak samen met de leerlingen een 
woordweb over technostress op het bord.) Bespreek het 
woordweb samen. 

Vertel: Technostress gaat over de stress die mensen ervaren 
rondom nieuwe technologie, zoals internet en sociale media. Veel 
mensen hebben het gevoel altijd ‘aan’ te moeten staan, zijn bang 
om dingen te missen (FOMO, Fear Of Missing Out), ervaren 
negatieve gevolgen van nare berichten die online geplaatst worden 
en krijgen een druk gevoel in hun hoofd door het gebruik van 
technologie.

Slide 2, Doen
Laat de leerlingen opdracht 1 van de lesbrief maken. Ze vullen hier 
per activiteit in hoeveel tijd ze eraan besteden. Bespreek na hoeveel 
tijd de leerlingen besteden aan de verschillende activiteiten. 

VERDIEPING

Slide 3, Praten en denken
Bekijk de video over telefoonverslaving samen met de leerlingen. 
Laat de leerlingen de vragen van opdracht 2 uit de lesbrief met 
elkaar bespreken. Bespreek de vragen daarna klassikaal.

Slide 4, Praten en denken
De leerlingen maken opdracht 3 van de lesbrief en beantwoorden 
de poll door hun vinger op te steken. Vraag: Wie denkt er dat die 
een telefoonverslaving heeft? (Bespreek met de leerlingen waarom 
zij denken dat ze wel of geen telefoonverslaving hebben.)

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2232225-steeds-meer-volwassenen-verslaafd-aan-social-media.html
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DOEN 

Slide 5, Doen 
Vertel: Jullie gaan een met elkaar in gesprek over technostress. 
Bedenk voordat je in gesprek gaat hoe jij je voelt bij de stelling: 
‘Ik moet altijd bereikbaar zijn’. Doe dit op basis van de vragen bij 
opdracht 4 van de lesbrief. Maak daarna ook opdracht 5 van de 
lesbrief.

Slide 6, Praten met de klas

 De leerlingen praten over de stelling ‘Ik moet altijd 
bereikbaar zijn’. Hierbij ligt de nadruk op de ervaringen en het 
gevoel van de leerlingen, waarbij het belangrijk is om steeds door te 
vragen (Waarom? Hoe komt dat?). Hulpvragen om het gesprek op 
gang te helpen: 
• Vind je dat je altijd bereikbaar moet zijn?
• Waarom moet je altijd bereikbaar zijn?
• Wat zou er gebeuren als je even niet bereikbaar bent? Hoe erg

zou dat zijn?
• Heb je er last van dat je altijd bereikbaar wil zijn? Waar heb je dan

last van?
Rond het gesprek af door een korte samenvatting te geven.

AFRONDING

Slide 7, Luisteren
Vertel: Het ligt niet aan jou als je veel op je telefoon zit. Het NOS 
Jeugdjournaal heeft uitgezocht hoe het komt dat we onze telefoon 
zo moeilijk weg kunnen leggen. (Bekijk de video samen met de 
leerlingen en bespreek het na.) Hulpvragen: Waarom is het lastig 
om je telefoon weg te leggen? Welke trucjes worden gebruikt om 
ervoor te zorgen dat je op je telefoon blijft kijken? Waarom werken 
die trucjes? Wat kun je tegen deze trucjes doen?

Slide 8, Praten met de klas
Kijk klassikaal terug op de les. Hulpvragen: Heb jij last 
van technostress? Zou jij iets willen veranderen aan jouw 
telefoongebruik? Welke tips ga jij uitproberen? 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2426184-uitgezocht-deze-trucs-maken-het-lastig-om-je-telefoon-weg-te-leggen.html

