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Plofkip
Unilever stapt af van de plofkip 

en gaat voor zijn producten 

kippen gebruiken die een 

beter leven hebben gehad. Zo 

luidde half april het nieuws. 

Stichting Wakker Dier heeft de 

term plofkip geïntroduceerd 

voor kippen die in zes weken 

van kuikentjes van vijftig gram 

worden vetgemest tot vleeshompen van ruim twee kilo. De 

stichting vergelijkt de plofkip met een kind van vier jaar dat tachtig 

kilo weegt. Een metafoor die tot de verbeelding spreekt. Bij de 

gezondheids problemen die daarmee gepaard gaan kunnen we ons 

van alles voorstellen. 

Op veel manieren kunnen we praten over onderwerpen. Welke 

beschrijving we kiezen hangt af van het doel dat deze op een 

bepaald moment dient, ook in de dagelijkse gesprekken die we 

met elkaar voeren. Ook al zijn we ons daar lang niet altijd van 

bewust, we willen altijd iets bereiken met wat we zeggen, hoe we 

dat zeggen, wanneer en tegen wie. Taal is, kortom, nooit neutraal.

Het binnen de communicatie wetenschap zo populaire begrip 

framing krijgt hier betekenis. Als mensen een gebeurtenis of 

verschijnsel framen, benadrukken ze aspecten waarmee andere 

aspecten vanzelf naar de achtergrond worden geschoven. Zo 

construeren en definiëren we de wereld om ons heen en ontstaan 

verhalen die door sommige mensen worden verworpen en door 

anderen worden herkend, bevestigd en van nieuwe voorbeelden 

worden voorzien. De woorden die daarbij worden gebruikt zijn van 

groot belang omdat ze krachtige associaties kunnen oproepen.

Geert Wilders is goed in het bedenken van dergelijke krachttermen. 

Kopvoddentax, stemvee, bedrijfspoedel; ze spreken tot de 

verbeelding en brengen vrijwel onmiddellijk een gevoel van 

aantrekking of afstoting met zich mee. De taal die we gebruiken 

laat niet alleen zien hoe wij over de realiteit denken, taal wordt ook 

strategisch ingezet om de beleving van de realiteit te beïnvloeden. 

Wakker Dier heeft dat goed begrepen met haar plofkip. Overigens 

steunt de pluimveehouderij het besluit van Unilever van harte. 

Maar de sector heeft wel moeite met de term plofkip: ‘Door 

plofkip te gebruiken, wordt een sfeer gecreëerd die niet terecht 

is’, aldus een woordvoerder. Waarmee het succes van de term is 

bewezen: geen enkele kippenhouder wil geassocieerd worden 

met plofkippen. De kans is groot is dat het fenomeen binnenkort 

verleden tijd zal zijn.

Noelle Aarts

Bijzonder hoogleraar strategische communicatie  

(Logeion Leerstoel)

smurfbessen kocht voor een game. Als ouder 

heb je niet altijd volledige controle, maar geva-

ren kun je wegnemen. De Amerikaanse over-

heid werkt aan regels. Wij vinden dat de markt 

ook een verantwoordelijkheid heeft. Geen 

reclame in je apps, geen mogelijkheden om 

iets te kopen, privacy garanderen.’ Paarlberg: 

‘Het ligt ook in subtielere dingen. Zo is het 

heel makkelijk een verslavende app te maken 

waarmee je een kind uren zoet houdt. Maar 

dan stomp je kinderen inderdaad af.’

Het mag geen verassing zijn dat De Hond de 

achterdocht heeft onderzocht: ‘In de Steve 

Jobs school komen geen grote groepen met 

een leraar ervoor, maar kleine groepjes die 

werken met iPads. Uit onderzoek blijkt dat 

twee op de drie Nederlanders hier tegen is. 

Van de mensen die kinderen hebben en een 

iPad, vindt 75 procent het wel een goed idee 

en 25 procent niet. Mensen lijken vooral 

angstig voor het verliezen van vaardigheden. 

Ze worden bijna gek als ik ze vraag: waarom 

moet je nog mooi leren schrijven? “Je moet 

toch brieven kunnen schrijven”, hoor ik dan. 

Maar je kunt er ook voor kiezen geen brieven 

te schrijven. Ik kan niet mooi schrijven, dus 

schrijf ik brieven op de computer. Ik vind dat 

je moet kijken: wat wil ik, waar ben ik goed in, 

en dat gewoon doen.’

Creativiteit

Volgens De Hond kun je met behulp van goede 

apps juist de vaardigheden leren en trainen die 

nodig zijn in de eenentwintigste eeuw, zoals 

creativiteit, innovatief denken, communicatie 

en samenwerking. ‘Er is studie gedaan naar 

de creativiteit en fantasie van kinderen. Twee 

groepen kregen de vraag: wat kun je doen 

met een paperclip? Kinderen tussen vier en zes 

jaar kwamen met 200 oplossingen, die tussen 

veertien en zestien jaar met tien. Dus hoe ouder 

je wordt, des te meer je wordt beperkt. De 

creativiteit die kinderen eigen is, willen wij juist 

stimuleren en uitbouwen.’

Klinkt goed, maar waaraan moet zo’n app vol-

doen? Paarlberg: ‘Sommigen denken: hoe meer 

toeters en bellen, hoe beter. Maar dan doen 

kinderen minder zelf. Wij houden van eenvou-

dige apps en we focussen op één functie: leren 

tellen of leren kennen van groente en fruit. We 

Address kids in your own words and images, on their own level.

www.kindkidsap
prules.com

Kids can not distinguish advertising from play. Be honest.

www.kindkidsapprules.com

stoppen er geen levels in en geen competitie-

element. Dat is verslavend. In plaats van jezelf 

verbeteren gaat het om fantasie, ontdekken en 

samenwerken in plaats van strijden.’

Van Ewijk: ‘In het echt kunnen kinderen uren 

spelen met een poppenkast, daar is niemand 

op tegen. Met een app kan dat ook. In juni 

verschijnt onze theaterapp: personages cre-

eren, verhalen bedenken, samen spelen. Een 

andere manier van spelen, maar net zo uitda-

gend. Natuurlijk wil je ook dat je kind buiten 

speelt, maar het ene sluit het andere niet uit. 

Je moet als ouder variatie bieden, je wilt ook 

niet dat je kind dagenlang in de zandbak zit. 

En bied je een app aan, ga dan voor kwaliteit. 

We stimuleren met onze apps ook dat ouders 

en kinderen samen spelen en leren. Een goede 

app brengt mensen dichter bij elkaar.’

Nieuwe leren

Ook De Hond wil ouders een rol geven bij 

educatie, een idee dat minister Bijsterveldt on-

langs nog opwierp: ‘Nu worden ouders vooral 

ingeschakeld als voorlezer en vervoerder. Wij 

willen de ouders trainen in onze filosofie en de 

mogelijkheden van de techniek. Je kunt niet 

zeggen: “Hier heb je een iPad, we horen wel 

wat je ermee doet.” We bekijken bijvoorbeeld 

of een coach of ouder via een app kan meekij-

ken met wat het kind doet en leert.’

‘Op de Steve Jobs school willen we ook meer 

projectmatig werken. Ik was op een school 

in Amerika waar leerlingen het dagelijkse 

schooljournaal maken. Ervan uitgaande dat je 

met zulke projecten veel leert, ook impliciet. We 

moeten weg van het algemene model dat we 

tegen iemand van twaalf zeggen: “We gaan dat 

en dat doen.” Een groot deel is irrelevant. Wij 

zoomen liever in op drie van de twaalf dingen 

die voor dat kind interessant of belangrijk zijn. 

En dan wel vier manieren van leren voorleggen. 

Iedereen heeft een eigen talent. Stimuleer dat.’ 

Paarlberg en Van Ewijk kunnen zich hierin vin-

den: ‘Iedereen heeft talenten die je kunt prikke-

len. De filosofie achter onze apps is dat kinderen 

hun talenten spelenderwijs ontwikkelen.’

Oude denken

De vraag wat een gezonde balans is tussen je kind 

wel en niet achter een scherm ‘dumpen’, vinden 

de geïnterviewden irrelevant. De Hond: ‘Dat is een 

vraag die stamt uit de tijd dat er geen schermen 

waren. Die balans is voor elk kind anders. Daarover 

kun je geen waardeoordeel goed of fout hebben. 

Een student definieerde laatst een tentamen als: 

even vergeten dat Google bestaat. Terwijl we dat 

in ons dagelijks leven gewoon gebruiken. We gaan 

ernaar toe dat, zodra je bepaalde kennis nodig hebt, 

je erover kunt beschikken. De vraag is niet wat 

moet ik leren, maar hoe moet ik de informatie die 

via de computer beschikbaar is beoordelen en hoe 

kan ik die benutten?’

Mirjam van der Ploeg is tekstschrijver bij VOXX 

Communicatieadviseurs en lid van de redactie van C.

Rond onderwijs voor een nieuwe  

tijd is veel te doen in de media.  

Via LinkedIn kun je laten weten  

wat jij van deze ontwikkeling vindt. 

Reageer op onze discussie: hoe  

minder tijd mijn kind achter iPad,  

pc of tv doorbrengt, hoe beter.
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