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DIGITALE MEDIA IN DE KINDERTIJD
EN OP SCHOOL
DIGITALISERING OP SCHOLEN

OVER DE ALLIANTIE
De Europese Alliantie van
initiatieven op het gebied van de
toegepaste antroposofie
(ELIANT) brengt tien
overkoepelende organisaties
samen om de kwaliteit van het
leven en de culturele diversiteit
in Europa op alle gebieden van
het leven te verbeteren.
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STAND VAN ZAKEN
• Digitaal onderwijs heeft hoge prioriteit op de agenda van
de Europese instellingen.
• De invoering van digitale technologiën in de leerplannen
is aan de gang en wordt momenteel bevorderd.
• Een toenemend aantal wetenschappelijke studies heeft
tot doel het leerproces van jonge kinderen en de impact
van schermtechnologieën op hun ontwikkeling te
begrijpen.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
NEUROWETENSCHAPPEN
• De ontwikkeling van de menselijke hersenen is het
meest intensief in de eerste levensjaren. Deze
ontwikkeling hangt voor een groot deel af van
regelmatige lichaamsbeweging en van het gebruik van
alle vijf de zintuigen.
• Het overmatig gebruik van digitale media in de vroege
kinderjaren schaadt de volledige rijping van de
voorhersenen. Zelfsturings- en controlevaardigheden
kunnen zich slechts in beperkte mate ontwikkelen.
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• Directe menselijke communicatie in de eerste
levensjaren is cruciaal voor het latere gedrag en de
emotionele intelligentie van kinderen.
• Volgens verslagen van ouders versterkt het regelmatige
gebruik van digitale apparaten en de daaruit
voortvloeiende frequente onderbrekingen in het
gezinsleven gedragsproblemen, zoals verdriet,
hyperactiviteit, slecht humeur en frustratie.

PEDAGOGIE
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• Lichaamsbeweging en direct menselijk contact en
aandacht maken de verbinding tussen imaginatie en
handelen mogelijk en vormen zo de basis voor de
ontwikkeling van complexe cognitieve vaardigheden
zoals rekenen, lezen en kritisch denken.
• Studies hebben aangetoond dat regelmatig gebruik van
computers op scholen tot slechtere leerresultaten leidt.
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MISSIE
ELIANT wil de diversiteit aan keuzemogelijkheden betreffende
de opvoeding en de opvang van jonge kinderen behouden,
evenals de diverse keuzemogelijkheden in het basis- en
secundair onderwijs.

VISIE
Leraren, opvoeders en ouders moeten de vrijheid hebben om
samen de leeromgeving en de pedagogische methoden te
kiezen en het media-onderwijs aan te passen aan de
ontwikkelingsbehoeften van kinderen.

ACTIVITEITEN
In 2018 lanceerde ELIANT een internationale Europese
petitiecampagne ter bevordering van humaan onderwijs in het
digitale tijdperk. Meer informatie over de campagne is te vinden
op www.eliant.eu.
ELIANT organiseert regelmatig evenementen om het publiek
bewust te maken van een gezonde ontwikkeling van kinderen.
Meer informatie over de evenementen is te vinden op
www.eliant.eu.

DOELEN
1. Verdere ontwikkeling van een onafhankelijk, interdisciplinair
onderzoeksprogramma en een longitudinaal onderzoek naar het
effect van deze technologiën op de gezonde ontwikkeling van
kinderen en naar de rol van het onderwijs bij het scheppen van
de best mogelijke voorwaarden voor een gezonde ontwikkeling.
2. Uitbouwen van een EU-brede bewustmakingscampagne die
ouders, scholen en leerkrachten informeert over de impact van
schermtechnologie op de sociaal-emotionele ontwikkeling en op
de hersenontwikkeling van kinderen.
3. Waarborgen van keuzevrijheid voor ouders, leerkrachten en
opvoeders tussen verschillende pedagogische benaderingen.
Deze moeten vrij toegankelijk en betaalbaar zijn. Op voorwaarde
dat de leerdoelstellingen aan het einde van de schooltijd worden
bereikt, moet minstens tijdens de kleuter- en basisschoolleeftijd
een beeldschermvrij onderwijs mogelijk zijn.
4. Inrichten van een permanente dialoog tussen de
belanghebbenden - met inbegrip van maatschappelijke
organisaties, ouders en leerkrachten - om passende strategiën
te ontwikkelen en uit te voeren.
5. Ontwikkeling van onderwijsstrategiën en -doelstellingen die
de bescherming van de menselijke gezondheid waarborgen en
mogelijke gezondheidsrisico's voor elk kind uitsluiten. Het
voorkomen van alle risico's maakt deel uit van het
voorzorgsbeginsel zoals vastgelegd in artikel 191 van de
geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Werking
van de Europese Unie.
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