
TRAINING 
SCHOLINGSMODULE 

INTERNET- EN 
GAMEVERSLAVING

Internetgebruik wordt voor jongeren steeds belangrijker. Instellingen 
die verslavingspreventie bieden krijgen steeds vaker vragen van ouders 
en leerkrachten over de risico’s van excessief technologiegebruik. 
Hierbij valt het woord verslaving al snel. Games en sociale media 
worden regelmatig genoemd als bron van zorgen. Het IVO heeft in 
samenwerking met Tactus en Mondriaan daarom een scholingsmodule 
voor preventiewerkers in de verslavingszorg ontwikkeld, op basis  
van de huidige wetenschappelijke en praktische inzichten. 

Voor wie?
 Je bent preventiewerker in de verslavingszorg of jeugd-ggz  

en werkt met jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar  
of ouders/ docenten.

 Je hebt behoefte aan een gedegen onderbouwing van  
je preventie-activiteiten.

 Je wilt graag praktische handvatten voor het integreren  
van het thema gamen en internetten in je werk. 

Wat houdt de scholing in?
 Je krijgt een overzicht gepresenteerd van de wetenschappelijke 

kennis op het gebied van internet- en gameverslaving  
(prevalentie, risicogroepen, gevolgen).

 Je maakt kennis met de wereld van gamen en internetten, zodat je 
begrijpt wat jongeren hiermee doen en waarom het zo aantrekkelijk 
is. Je doet dit door een opdracht voor te bereiden en te bespreken.

 We bespreken preventiematerialen, die voldoende invulling geven 
voor een volledig lesuur over de risico’s van internet en gamegebruik. 

 Dr. Tony van Rooij zal de cursus verzorgen.

Na deze scholing:
 Ben je als professional een betere adviseur en gesprekspartner  

over dit onderwerp.
 Heb je een overzicht van de belangrijkste dingen die jongeren 

op internet doen, en de mogelijke negatieve en positieve 
consequenties hiervan.

 Heb je een beeld van de stand van zaken binnen de wetenschap  
op het gebied van onderzoek naar overmatig gebruik  
van / verslaving aan internet en games.

 Ken je de risico’s van internetgebruik van jongeren,  
waarbij gamen centraal staat.

 Heb je actief kennis gemaakt met de verschillende manieren  
om met deze ontwikkelingen om te gaan in de dagelijkse praktijk.

 Kun je voorlichting geven aan middelbare scholieren over  
dit thema aan de hand van de materialen uit de cursus.

 Kun je ouders, leerkrachten en andere intermediairen een 
gefundeerde uitleg geven over de leuke kanten en de risico’s  
van gamen en internetten, en de manier waarop zij met jongeren 
hierover in gesprek kunnen gaan.

Lesvormen
Landelijke scholingsmiddag
De landelijke scholing met een open inschrijving staat gepland op
dinsdag 18 november 2014, 13.00 – 17.00 uur, in Utrecht. Aan de 
bijeenkomst kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen. De kosten zijn € 
€ 250 per persoon, inschrijven kan tot en met vrijdag 31 oktober.

In company training
De scholingsmodule wordt ook bij instellingen gegeven om preventie-
werkers in company bij te scholen. De gewenste groepsomvang is 6 tot 
12 cursisten. Eén van de cursisten zal intern trekker en aanspreekpunt 
worden voor het geven van invulling aan het geleerde. Deze organiseert 
minimaal één terugkomdag voor de eigen medewerkers, om ervaringen 
met elkaar uit te wisselen en de werkwijze verder te verbeteren.  
De kosten zijn € 2.400 per instelling.

Referenties
Preventiewerkers van 8 VZ instellingen hebben inmiddels gebruik 
gemaakt van de scholingsmodule. De module wordt met gemiddeld 
een 8 beoordeeld en na elke training aangescherpt n.a.v. evaluaties.
Het bleek dat de scholingsmodule erg nuttig was om preventiewerkers 
bekend te laten worden met de online wereld. Ook biedt het materiaal 
hen concrete handvatten voor de uitvoering van preventie van 
internet- en gameverslaving in hun dagelijkse praktijk.

Voor meer informatie over de scholingsmodule kunt u terecht bij:
Tony van Rooij: rooij@internetscience.nl  |  0104253366
Tim Schoenmakers: schoenmakers@internetscience.nl  |  0104253366
Zie ook: www.internetscience.nl
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