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Het Nieuwe Denken 

Wat er de afgelopen 10 jaar is veranderd aan ontwikkelingen, over-

treffen die van de 70 jaar daarvoor. Gaat er de komende 3 jaar weer 

evenveel veranderen? Met de komst van de sociale media heeft ieder-

een een stem gekregen. De ontvanger wordt zender, de verhoudingen 

veranderen. Dit vraagt om wederzijds begrip en een nieuwe manier 

van communiceren met onze kinderen. Problemen of juist kansen?

Tijdens de presentatie Puberbrein en nieuwe 
media komen leuke weetjes aan bod over onze 
kinderen. Onderzoeken naar surfgedrag. Hun 
meningen over internet en online netwerken. 
Handige tips en trucs en vooral interactie. 
Je leert oude patronen los te laten en zult 
kansen zien om te gaan benutten.
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De grote zaal

Tot 150 stoelen

 Ik vertrouw 
haar wel, maar 
de rest van de 
wereld niet. 

Inhoud 

De presentatie vindt plaats op 19 april tijdens de ouderavond van het 

Anna van Rijn Collega te Nieuwegein, vestiging Albatros.

Jeroen van der Sluis gaat in op actuele onderwerpen rond de nieuwe 

media en verrassende onderzoeken over het puberbrein. Gericht op 

ouders die graag met hun kinderen meegroeien. 

Enkele onderwerpen 

Wie zijn generatie X, Y en Z en wat zijn de verschillen?

Kan de internet generatie (Einstein) inderdaad multi-tasken?

Wat zijn de valkuilen en kansen van online netwerken?

Hoe begeleid je je kind bij het gebruik van sociale media?

Nieuw pestgedrag; wat zijn banga lijsten?

Verder gaat Jeroen in discussie over stellingen als:

Het intensief gebruik van internet is schadelijk voor de gezondheid.

Gamen heeft vooral nadelen.

Onze kinderen hebben volwassenen nodig om “mediawijs” te worden.

Het is niet goed om te internetten op zijn of haar eigen kamer.

Over Jeroen van der Sluis

Jeroen van der Sluis is een enthousiaste ondernemer. Hij heeft in 15 

jaar een middelgroot internet bedrijf opgebouwd en verkocht in 2010. 

Vanuit zijn persoonlijke ervaring en achtergrond is hij geinteresseerd in 

het succesvol toepassen van modern leiderschap, persoonlijke

ontwikkeling en zelfbewustzijn. De passie van Jeroen is het verbinden 

van mensen en delen van elkaars kennis. 

Locatie en tijd, beperkt plaatsen

De ouderavond vindt plaats in het Anna van Rijn College, vestiging 

Albatros te Nieuwegein. Aanvang 19.30 uur. Meldt u tijdig aan via 

or@annavanrijn.nl in verband met beperkt aantal plaatsen (vol = vol).


