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Social media in de supervisie.

Met enige weerstand neem ik deel aan een bijscholing supervisie en 
‘social media’ en zoals zo vaak is het dan juist heel inspirerend.
Enthousiast kom ik thuis: weet je dat er over 5 jaar geen mailverkeer meer 
is, alles gaat dan per cloud en/of dropbox; dat Google verdient aan alle info 
die wij op internet zetten, dat Google weet wat ieder op zijn bankrekening 
heeft staan; dat er geen privé meer is en dat alles transparant wordt. 
In de nieuwbouw van Windesheim is dit al te zien: een totale glaswand 
tussen gang en lokaal. Het schijnt de nieuw trend te zijn…wel lastig voor 
ADHD-ers en autisten, denk ik. 
Ik leer een heleboel nieuwe woorden, zoals, harkorganisatie, offline contact 
en online contact. ‘s-Avonds grap ik tegen mijn man, zittend op de bank, 
dat we een offline contact hebben, wat we ook even kunnen omzetten in 
online….gewoon een Whatsappje sturen. 
De bijscholing wordt ondersteund met filmpjes van You Tube. De beelden 
blijven hangen en ik kan ze thuis allemaal nog navertellen. Een filmpje over 
‘social media’ zie ik als bruikbaar voor een cliëntje dat de volgende dag 
komt. Zij heeft voor het maken van een groeps-Whatsapp, waarin de groep 
een mede leerling gaat pesten, een schorsing opgelopen.
Ik krijg echter mijn net verworven I-pad nog niet gerelateerd aan de Wifi in 
de praktijk en ga  dan maar over op mijn oude kompas. Lukt ook prima. 
Wat in deze nieuwe wereld vooral belangrijk is, is volgens de spreker het 
verwerven van authenticiteit. 
Voorlopig nog werk genoeg dus.

En wil je even smakelijk lachen, zoek dan de volgende filmpjes op 

Gouwe Ouwe iPad. - Ik vond deze geweldig, dat belooft nog wat voor de 
toekomst.

Wil jij mijn vriend zijn? - Deze leek me bruikbaar voor mijn cliëntje.
 
Kleinste garage ooit in België. - Over hoe je problemen op kunt lossen? 
Er is altijd een uitweg!

What if book came after games? - Leuk voor ouders?

Sjoerdje van de Manacker

Inspiratie

http://nielvanmeeuwen.be/?p=652
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