Virtuele ontwikkeling van
de jeugd
Virtueel opvoeden
De jeugd groeit op in een nieuwe, fascinerende wereld. Het
virtuele milieu bestaat uit tv, mobieltjes, computer, internet,
gaming, IPods en wat de toekomst nog meer te bieden heeft.
Het is voor kinderen niet een instrument maar een leefwereld,
waar ze recht hebben om zich vrijuit te ontplooien. Daarvoor is
nodig dat ze ook daar opgevoed worden, zoals overal elders.
Wat zijn de speciﬁeke dingen waar we rekening mee moeten
houden bij de ontwikkeling van kinderen in deze nieuwe
leefwereld? Het gaat niet om bescherming, dat is ook nodig,
maar om ze de ruimte te geven dat ze vrij kunnen genieten en
ontdekken. Vrij kun je alleen zijn als je begrensd en
beschermd bent, als je begeleid wordt in de stappen die je
neemt, als je voorgeschoteld krijgt wat je aankunt. Je geeft
een kind pas een kaars in een optocht als hij die recht kan
houden en kan genieten in plaats van gevaar loopt zich te
branden.
Op welke leeftijd is verslaving risicovol, hoe groot is hun
verwerkingstijd, kunnen ze meer tegelijk dan volwassenen,
kun je internet leeftijdgewijs opbouwen, net als zwemmen of
ﬁetsen? Volwassenen hebben antwoorden nodig om er voor
hun kinderen te kunnen zijn, want deze generatie ouders kan
niet teruggrijpen op de ervaring vanuit hun eigen opgroeien.
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