
communicatie 

14. Hockey
Wat kan je bespreken met deze situatie?
•	 Cyberpesten
•	 Buitengesloten worden
•	 Identificeren	met	…
•	 Groepen maken op sociale media

Uitleg situatie
Deze materie is complex. De situatie probeert in te spelen op de gevoeligheden rond uitsluiten en erbij horen. En hoe 
sociale media, al dan niet bewust, middelen zijn om dit uit te vergroten.

Foto’s	te	zien	krijgen	van	een	fijne	avond	waar	jij	niet	bij	was,	kan	kwetsend	overkomen.

In dit geval heb je een hockeyploeg waarin zich een groepje vormt waar niet iedereen bijhoort. De vraag stelt zich of 
het aanvaardbaar is dat dit groepje foto’s deelt van hun activiteiten terwijl ze steeds verwijzen naar het hockey.

Antwoord C is de minst risicovolle optie. Aangezien er geen verwijzing is naar het hockey. 

De andere opties verwijzen wel naar het hockey, alsof die pizza-avond een hockeyactiviteit zou geweest zijn. Posten 
op de Facebookpagina bevat daarom het meeste risico, omdat dit zeer provocerend kan overkomen. Wij weten 
natuurlijk	niet	wat	er	allemaal	aan	vooraf	ging.	Is	iedereen	van	de	ploeg	officieel	uitgenodigd?	Dan	zou	het	wel	een	
hockeyactiviteit kunnen zijn en kan het wel gerust op de Facebookpagina staan. Als niet iedereen uitgenodigd werd 
en er wordt verwezen naar hockey in de post, dan is dit heel hard ‘bewijs’ dat jij niet bij de groep hoorde. 

Merk ook op dat optie C, waarbij er niet wordt verwezen naar hockey ook niet zonder risico is. Dit is een mooie 
verwijzing naar de symboliek van het spel. Zelfs de ‘juiste’ keuzes kunnen gevolgen hebben. Dat je niet verwijst naar 
hockey sluit niet uit dat sommige mensen zich zullen gekwetst voelen omdat ze niet deel uitmaakten van de leuke 
avond. 

Wil dit zeggen dat je nooit foto’s kan posten van jou en je vrienden? Uiteraard niet! Belangrijk is dat iedereen bewust 
is van wat een foto of post bij anderen kan oproepen. 

Richtvragen 
•	 Wat is jullie mening over deze situatie? Probeer uit te zoeken of de spelers begrijpen waar deze situatie over 

gaat.
•	 Voelen jullie zich soms uitgesloten door het zien van foto’s op sociale media?
•	 	Gebruiken	jullie	soms	sociale	media	om	jullie	te	profileren	als	deel	van	een	groepje,	vriend	van,	…
•	 Staan jullie er soms bij stil dat wanneer je een foto post, dit bij anderen een gevoel van uitsluiten kan teweeg 

brengen?


