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Hoe wij het vormen van jouw kijk op de online
wereld faciliteren? Allereerst door verbindend te
werk te gaan. Vragen als 'Waarom zijn wij zoveel
met sociale media bezig?' en 'Welke effecten
hebben sociale media op ons dagelijks leven?'
komen in de gesprekken met zowel jongeren,
ouders als scholen ter sprake. Door met elkaar in
gesprek te gaan over ieders verschillen en
overeenkomsten hierin, begrijpen we elkaar beter
en groeien mensen naar elkaar toe. Daarnaast
kunnen wij door onze eigen ervaringen ons goed
verplaatsen in de digitale wereld, waardoor het
mogelijk wordt om zowel ouders als scholen mee te
nemen in de wereld van jongeren. 

Ten tweede door innovatief te zijn. Door de
interactie op te zoeken aan de hand van
verschillende werkvormen, dagen wij jongeren,
ouders en scholen uit om na te denken over
bovenstaande vragen. Met de inzet van
podcastwandelingen, pitchparades en
dialoogmappen zijn wij creatief om het beste in
onze gesprekspartners naar boven te brengen.

Als laatste door daadkrachtig te werk te gaan. Het
uiteindelijke doel is om jongeren bewust bezig te
laten zijn met hun sociale mediagebruik en hierin
hun eigen keuzes te laten maken. Door jongeren
aan te zetten over dit thema in gesprek te gaan en
te reflecteren op henzelf, kunnen zij actief aan de
slag gaan met hun eigen frames!

About Framing faciliteert het vormen van jouw kijk
op de online wereld. In deze tijd zijn sociale media
niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en
dit brengt zowel voor- als nadelen met zich mee.
Hoe jij naar sociale media kijkt, welke keuzes jij
maakt en wie jij bij dit proces betrekt, dat bepaal jij.
Zo ben jij dus ook in staat jouw eigen frame te
vormen!

Framing betekent simpelweg de manier waarop wij
als mensen ergens tegenaan kijken. Ieder individu
kijkt op zijn of haar eigen manier tegen een bepaald
object, een gebeurtenis of een situatie aan.
Iedereen kan dus een heel ander perspectief
hebben op iets en het ene perspectief is niet beter
dan het andere. Framing is overal en het is iets
waar wij vaak niet bewust mee bezig zijn.

Toch is het wel goed om dit bewustzijn te hebben:
niet alleen van de framing van jezelf, maar ook van
die van een ander. Door vanuit het perspectief van
een ander te kunnen kijken, begrijpen we elkaar
beter en komen we dichter tot elkaar.

Ons aanbod van podcasts, trainingen, lesmateriaal
en ouderavonden wordt mogelijk gemaakt door de
tak 'About Companies', waarbij wij verander- en
ontwikkeltrajecten doen voor bedrijven, met als
doel om ook hen hun eigen frame te laten vormen. 

Als trainings- en ontwikkelingsbureau faciliteren wij
het vormen van jouw frame. Wij trainen, ontwikkelen
en zetten aan tot actie, zodat individuen en bedrijven

beter in staat zijn om keuzes te maken! 

IT'S ALL ABOUT FRAMING
Inleiding
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Profi leren
Mobielgebruik 
Online daten
Sociale vei l igheid

Wij  bieden een zestal  podcasts aan. Dit  z i jn
geluidsfragmenten die zowel onl ine via het
programma 'Soundcloud'  beluisterd kunnen
worden als middels een QR-code die op
onze posters te vinden zi jn.  Deze posters
kunnen opgehangen worden op de locatie
naar keuze.  Iedere voorbi jganger kan
middels z i jn telefoon de QR-code scannen
en het bi jbehorende fragment beluisteren.  
De podcasts raken al le zes een ander
thema:

In de podcasts spreken wij  met een
persoon die ervaring heeft  met het
specif ieke thema dat centraal  staat.

Verbindend:  De podcasts hebben als doel
om verbinding te creëren tussen de
jongeren. De onderwerpen die behandeld
worden, geven stof tot nadenken en geven
aanleiding om met elkaar het gesprek aan
te gaan over de invloed van bi jvoorbeeld
influencers,  je eigen mobielgebruik of
framing in het algemeen. 

Innovatief:  Met het inzetten van podcasts
gaan wij  helemaal mee met de t i jd.
Podcasts z i jn,  zeker voor jongeren,  een
laagdrempelige manier om meer te weten
te komen over serieuze onderwerpen. 

Daadkrachtig:  Al le podcasts sluiten af met
een stel l ing in de vorm van: “Di lemma op
Dinsdag”.  De gast in de podcasts
beantwoordt de stel l ing en ook de
luisteraar vertrekt met dit  di lemma. Na het
beluisteren van het fragment is  er dus
genoeg reden tot ref lect ie,  waarbi j  het
uiteindel i jke doel  is  om daadwerkel i jk  act ie
te ondernemen op basis van deze
reflect ies.
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TRAININGEN
About education

Inf luencers
Profi leren
Mobielgebruik
Online daten
Sociale vei l igheid

De trainingen zi jn een verdieping op een
van de thema's uit  de podcasts.  Wij  zul len
zelf  de training op locatie komen geven. De
thema’s waar je uit  kan kiezen zi jn:

Het thema 'Framing'  komt in het
lesmateriaal  verder naar voren en zit
verwerkt in al le vi j f  de bovenstaande
trainingen.

De training heeft  een duur van 50 minuten.
In overleg kunnen de trainingen op maat
worden gemaakt,  zodat ze beter aansluiten
bij  jouw wensen.

Verbindend:  In iedere training gaan wij  op
zoek naar verbinding tussen de leerl ingen.
Door te praten over ieders verschi l len en
overeenkomsten als het gaat om hun
sociale mediagebruik,  groeien jongeren
naar elkaar toe.  Daarnaast kunnen wij  zelf
dicht bi j  de leerl ingen komen en de
verbinding opzoeken door onze eigen
ervaringen met de digitale wereld.

Innovatief:  Al le trainingen die wi j  hebben
ontwikkeld,  z i jn interactief .  Wij  dagen de
jongeren aan de hand van creatief
ingestoken opdrachten uit  om met de
verschi l lende onderwerpen aan de slag te
gaan. 

Daadkrachtig:  Uiteindel i jk is  het de
bedoeling dat de leerl ingen ook echt wat
gaan doen met de inzichten die zi j  in de
trainingen gekregen hebben. Doordat de
trainingen al lemaal heldere leerdoelen
hebben, kunnen jongeren na de training
actief  aan de slag met het vormen van hun
eigen frames.

About Framing heeft  een uitstekend vraagstuk om met jongeren aan de s lag te gaan.  Met
relevante f i lmpjes,  goede voorbeelden en een persoonl i jke toon wisten zi j  goed de discussie
aan te gaan.  Ze maakten gebruik van passende werkvormen en hadden een goed oor voor
wat de leerl ingen vertelden.  Al le  drie de trainers bleken daarbi j  uitstekende,  scherp
verwoordende,  plezier ige presentatoren.  Hoewel  de klas niet  alt i jd verbaal  even sterk
interacteerde,  wisten zi j  ze duidel i jk  aan het denken te zetten.   
Docent
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Training 2: Profileren

De training is  actueel  en origineel .  Iedereen werd aangemoedigd om mee te denken.
Leerling

Training 1: Influencers

Je  weet wat ‘prof i leren’  inhoudt en je  weet
wat voor voor-  en nadelen er z i t ten aan
jezelf  prof i leren op sociale media.
Je  leert  je  e igen mening te vormen over of
en wanneer iets  op sociale media
prof i leren is .

In de training over het thema 'Profi leren'
gaan wij  met de jongeren opzoek naar wat
volgens hen profi leren eigenl i jk is .
Daarnaast zul len we voorbeelden uit  de
prakti jk erbi j  halen om te ki jken naar wat
volgens hen 'Het perfecte plaatje'  is  en
waarom. Ook zul len we met hen ref lecteren
op hun eigen sociale mediagebruik door
hen in gesprek te laten gaan over of z i j  zelf
bezig zi jn met zichzelf  op een bepaalde
manier neerzetten.  Wat zi jn de voor-  en
nadelen van je z ichtbaarheid op sociale
media?  

Leerdoelen:

Je weet wat een ‘ inf luencer ’  is  en hoe zi j
invloed uitoefenen op volgers.  
Je  kan kri t isch ki jken naar het  gedrag van
inf luencers en daarmee bewust z i jn van de
invloed die inf luencers op je uitoefenen.

Het thema ' Inf luencers'  wordt t i jdens de
training vanuit  verschi l lende invalshoeken
benaderd. Centraal  staat de vraag:  Wat is
voor jou een ' inf luencer'?  Het is  aan de
deelnemers om hier een antwoord op te
formuleren en dit  te onderbouwen.
Vervolgens gaan we het gesprek aan over
de invloed van inf luencers.  We gebruiken
bijvoorbeeld de #ikdoenietmeermee-
discussie als actueel  thema om dit
onderwerp nog meer tot de verbeelding te
laten spreken. Tot s lot ref lecteren we met
de deelnemers op de invloed die
inf luencers hebben op hun eigen leven.

Leerdoelen:

 



Je  leert  dat de manier waarop iemand
zich onl ine presenteert ,  niet  overeen
hoeft  te  komen met de werkel i jkheid.
Je  leert  te  ref lecteren op de kansen en
ris ico ’s  die onl ine daten met z ich
meebrengen.

In de training 'Online daten'  gaan we in op
de wondere wereld van swipen, matchen
en chatten.  Is  onl ine daten een taboe of is
dit  de toekomst? Samen met jongeren gaan
we aan de hand van stel l ingen in gesprek.
Hoe ki jken zi j  tegen onl ine daten aan?
Doen zi j  al  aan onl ine daten en wat zi jn de
voordelen en gevaren ervan? Jongeren
worden bewust van de keuzes die ze
kunnen maken op het gebied van onl ine
daten door hierover een opdracht te doen.

Leerdoelen:

Training 4: Online daten

Training 3: Mobielgebruik

Je  weet wat de posit ieve en negatieve
gevolgen kunnen zi jn van het hebben van
sociale media-accounts met een groot
bereik.
Je  leert  je  e igen mening te vormen over
waar de grens l igt  tussen humor en
pesten.

Memes en haataccounts staan centraal  in
de training over het thema 'Sociale
vei l igheid' .  Aan de hand van f i lmpjes zul len
sprekende voorbeelden van zowel meme-
als haataccounts naar voren komen. De
vraag 'Waar l igt  de grens tussen humor en
pesten?'  zal  vervolgens hét onderwerp van
gesprek zi jn.  Met een afsluitende opdracht
kri jgen jongeren de mogeli jkheid om hun
gevormde mening tot uit ing te laten
brengen en hen zo bewust bezig te laten
zi jn met een onderwerp dat op veel  scholen
een hot i tem is.

Leerdoelen:

 

Training 5: 

Sociale veiligheid
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Je  weet beter waarom je dagel i jks een
telefoon gebruikt ,  waarbi j  je  e igen
beweegredenen onder de loep worden
genomen.
Je neemt het  gebruik van je te lefoon niet
meer voor l ief ,  maar bent er bewuster mee
bezig.  

Een training over het thema
'Mobielgebruik'  mag niet ontbreken. De
mobiele telefoon is het middel om deel  te
kunnen nemen aan de onl ine wereld.  Aan
de hand van kunst en nieuws bespreken we
met de deelnemers de invloed van de
mobiele telefoon. Vervolgens is  het aan de
deelnemers om de negatieve en posit ieve
ki jk op het gebruiken van de mobiele
telefoon in kaart te brengen. Er z i jn tal  van
redenen om wel of  geen telefoon op zak te
hebben. Toch kiest bi jna iedereen ervoor
om de telefoon overal  mee naartoe te
nemen. Waarom is dit?  En is  het alt i jd
nodig om je mobiel  bi j  je te hebben? We
sluiten de training dan ook af met een
aantal  chal lenges om hier bewuster keuzes
in te maken. 

Leerdoelen:
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Je  weet dat mensen elkaar kunnen
beïnvloeden door framing.  
Je  begri jpt  hoe framing effect  heeft  op jou
en staat vaker st i l  bi j  sociale
mediaberichten.  
Je  bent beter in staat om informatie te
verwerken die je  dagel i jks ontvangt.  

Voortbordurend op het thema 'Framing'
hebben wij  een lespakket ontwikkeld dat
gebaseerd is  op een podcast over dit
onderwerp. Het lespakket focust op de
relat ie tussen sociale media en framing.
Framing is  de kapstok waaraan al le andere
vi j f  de thema’s z i jn opgehangen. Met het
lespakket kri jgen schol ieren de ruimte om
zelf  na te denken over hun sociale
mediagebruik maar bovenal om ook eens
met een andere bl ik naar de onl ine wereld
te ki jken. Het doel  van het lespakket is  om
de schol ieren bewust te maken van de
verschi l lende perspectieven die men kan
hebben op de wereld.  Na het volgen van de
les zouden zi j  beter in staat moeten zi jn
om voor zichzelf  te bepalen wat de waarde
is van sociale media en hoe zi j  het wi l len
gebruiken. Het lesmateriaal  wordt los op
onze website aangeboden. 

Leerdoelen les framing:

Verbindend:  Zowel de les over framing als
de verdiepingslessen leiden tot verbinding.
Al le onderdelen in de lessen hebben als
doel om jongeren in gesprek te laten gaan
over ieders verschi l len en overeenkomsten
als het gaat om hun sociale mediagebruik.
Op deze manier begri jpen ze elkaar beter
en groeien ze naar elkaar toe.

Innovatief:  In al le lessen worden
innovatieve werkvormen zoals
podcastwandelingen en pitchparades
ingepast om jongeren net even op een
andere manier aan de slag te laten gaan
met een serieus onderwerp zoals framing.  

Daadkrachtig :  Aan het einde van iedere
les zi jn de leerl ingen in staat om met al le
verkregen inzichten hun eigen keuzes te
maken en actie te ondernemen als het gaat
om hun eigen sociale mediagebruik.  De
lessen geven dus niet al leen stof tot
nadenken, maar hebben ook een
daadkrachtige uitwerking.  

LESMATERIAAL
About education
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OUDERAVOND
About education

Ti jdens een ouderavond gaan wij  samen
met ouders in 1,5 uur de onl ine wereld
ontdekken. Het doel  van deze avond is om
ouders bewust te maken van de posit ieve
en negatieve kanten van sociale media,  iets
waar hun kinderen dagel i jks mee te maken
kri jgen. Ook kri jgen ouders de mogeli jkheid
om met elkaar het gesprek aan te gaan
over hun ervaringen met het sociale
mediagebruik van zowel henzelf  als hun
kinderen. De rode draad die door de avond
loopt zal  het thema 'Framing'  z i jn.  Hun
kinderen bevinden zich nameli jk in een
online wereld die zi jn eigen complexiteit
kent,  met meerdere perspectieven en
verschi l lende interpretaties.  

Gedurende de avond zul len wij  laten zien
wat framing precies inhoudt,  ki jken we met
de ouders (een deel  van) een af levering van
een serie op Netf l ix ,  zoeken we de
interactie op met het behandelen van
prikkelende stel l ingen en sluiten we af met
een di lemma. 

Aan het einde van de avond vertrekken
ouders naar huis met verschi l lende
perspectieven op het onderwerp sociale
media.  Uiteindel i jk is  het aan hen om op
basis van deze perspectieven eigen keuzes
te maken. Ook in de ouderavond komt onze
verbindende, innovatieve en daadkrachtige
werkwijze dus terug.  

Lotte,  Isa en Thomas zi jn drie jonge gedreven enthousiaste jonge mensen.  Zi j  weten als  jong
volwassenen goed wat er speelt  en leeft  onder jongeren,  omdat z i j  deze fase net  zel f  voorbi j
z i jn.  Maar ook omdat z i j  zel f  bezig z i jn met vragen over het  gebruik van sociale media en de
impact die dit  heeft  op jonge mensen.  Dat maakt wat z i j  doen geloofwaardig en
laagdrempel ig.  Op een interact ieve wi jze confronteren zi j  ouders met het  sociale
mediagebruik van zichzelf  en van hun kinderen.  
Lid ouderraad 
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WWW.LINKEDIN.COM/
COMPANY/ABOUTFRAMING

KOP KOFFIE DRINKEN? 
Contactgegevens

WWW.FACEBOOK.COM/
INFO.ABOUTFRAMING

ISA: 06-22610337
LOTTE:  06-23285609
THOMAS: 06-53233787 

INFO@ABOUTFRAMING.NL


