
Resultaten bijkomende opdracht 
problemen oplossen

Behalen eindtermen 
kritisch denken en mediawijsheid

Samenhang van achtergrondkenmerken met prestaties *

2913 leerlingen                                                        141 scholen

POSITIEF GERELATEERDE KENMERKEN NEGATIEF GERELATEERDE KENMERKEN

LEERLING Academisch zelfconcept
Ervaren autonomie op school
Participatie op school 
Leerling-leerkrachtrelatie

Meer dan één jaar schoolse achterstand
Amotivatie
Gebruik van sociale media
Positieve attitude t.o.v. sociale media 

GEZIN Aantal boeken thuis Thuistaal niet (alleen) Nederlands
Positieve attitude van ouders t.o.v. sociale media

SCHOOL / GOK-concentratiegraad van de school 

Mediagebruik leerlingen

70%

92%

72%

24%

TOT ASO TSO BSO

78% heeft al eens gechat met iemand die hij/zij in 
het echte leven niet kent

48% heeft al eens een foto of filmpje gedeeld met 
iemand die hij/zij in het echte leven niet kent
28% heeft al eens iets gepost of gedeeld waar hij/zij 
achteraf spijt van had

45% heeft al eens iets meegemaakt op sociale 
media waar hij/zij zich zorgen over maakte of slecht 
door voelde

17% was ooit slachtoffer van cyberpesten
10% heeft al eens iemand gecyberpest 

Welke ervaringen hadden de leerlingen al 
op sociale media?

Welke sociale media gebruiken de leerlingen 
het meest? 

Een beslissing maken o.b.v. 1 criterium 
Gegevens vergelijken en interpreteren  
Antwoorden motiveren 
Technisch probleem begrijpen en toepassen 
Meervoudig complex probleem 

* Samenhang van achtergrondkenmerken van de leerling, het gezin en de school met de prestaties op de toetsen na correctie voor input- en contextfactoren.

PEILING KRITISCH DENKEN, MEDIAWIJSHEID 

EN PROBLEMEN OPLOSSEN 2021
3DE GRAAD ASO, BSO EN TSO

0% 50% 100%

Sociale media zijn te tijdsintensief

Ik ben bezorgd over de impact van sociale media op
mijn privacy

Ik kan geen dag zonder sociale media

Sociale media geven me een gevoel van
verbondenheid

Als je geen Facebook- of Instagramaccount hebt, mis
je heel wat nieuwtjes en evenementen

Door sociale media blijf ik op de hoogte van wat er
gebeurt

www.peilingsonderzoek.be

Wat vinden leerlingen van sociale media?

Problemen oplossen werd getoetst aan de hand van 
enkele exemplarische opdrachten. 

Wat doen de leerlingen goed (+) en wat minder goed (-):


