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Nummerbehoud

i lk wil graag overstappen naar een andere
lroi;iele aanbieder en mijn oude
blefoonnummer behouden. Dus heb ik
lrst miin abonnement opgezegd. De
'rddatum hiervan is 6 april. Nu heb ik een
gre mobiele aanbieder gevonden en
\pbonnement start per 6 april. Goed
leld dacht ik! Maar omdat ik niet
,treb aangegeven dat ik mijn
'rnnummer wil behouden, heb ik
., een e)dra opzegtermun van één

,rd! lGn dat zomaarP
.èW, tonsbr

'lee, dat kan niet zomaar. Je hebt het
:echt om nummerbehoud aan te vragen

\iot op de laatste dag vanje contract, in
'óuw geval 6 april. Dus je bent op tiid om
nummerbehoud aan te vragen. Je oude en
ï lieuwe aanbieder moeten er beide aan
. lewerken datje binnen l0 werkdagen na
\indienen van de aanvraag kan bellen

r nieuwe aansluiting enje vertrouwde
onnummer. Je kan het besteje

1fu aanbieder zo snel mogelijk een
f? sturen waarinje hem eraan
finnert dat hijje telefoonnummer

ff fnen 10 dagen moet omzetten. Gaat er
{ }n toclr nog iets mis met je nummerbe-

Einnenlanc z

arent$ are watchlng you
Overmatig internetgebruik komt steeds vaker
voor onder scholieren. Ouders zitten met de
handen in het haar. Ze hebben geen overzicht
en gemaakte afspraken helpen niet. Daar
komt nu verandering in. D00R ALRIK DE J0rl0
f,lt|STERDtrM - Betere schoolresulta- project tegen overmatig internetgebruik
ten,minclerverzuimenvrolijkerwakker door scholieren. Vanavond klink het
worden. Niks minder is het doel van een startsein op het Peftus Canisius College

in Alkmaar van 'iNANNf .
Het betreft een registratie- en beheer-

systeem dat het internetgebruik van de
scholier vastlegt. iNANNi wordt geih-
stalleerd op de computer van de scho-
liet én van de ouder. Iedere tien minuten
worden de accountgegevens van de
scholier doorgestuurd naar het account
van de ouder. ,,We willen internet niet
afpakken van scholieren, maar er ziteen
pedagogische visie achter", zegt initia-
tiefnemer Leo van der Putten. Ouders

kunnen het eerst proberen met opvoed-
kundige gesprekken en afspraken. Als
het kind zich daar niet aan houdt. kan
een maximaal aantal uur internet per
dag ingesteld worden. Van der Putten:
,,Er zï1n enorm veel mogelijkheden. Per
dagkun je bijvoorbeeld een tijdsblokin-
stellen, zodat je het internetgebruikvan
je kind op maat kunt samenstellen."

Aanleiding voor het project is geen
diepgravend'onderzoek, maar puur ei-
gen ewaring. ,,Zelf heb ik kinderen die
in de puberleeftijd zinen en ik zie hoe
internet db schoolresultaten in de weg
zit". vertelt Van der Putten, Ouders van
scholieren hebben geen overzicht in het
internetgebruikvan hun kinderen en aF
spraken maken helpt nieL ,,Niet alleen
de ouders zijn het overzicht kwijt, ook
de scholieren zelfhebben geen idee wat
ze doen op het internet", voegt hij toe.
Zijn ewaring blijk te stroken met de
werkelijkheid.

Het Instituut voor Verslavingsonder-
zoek (WO) houdt zich bezig met onder-
zoek naar internetverslaving onder jon-
geren. Volgens de meest recente cijfers
is a à a Drocent van de scholieren van
t*áilfïFrt"et viiftien iaar irGnet'
verslaaftl. ,,Ouders weten vaak niet wat
WEféí-iiet normaal is en raken sqel in
paniek. Gemiddeld besteden scholieren
r3,5 uur aan intel4glper week, wat ou-
f.rffi srÉi-ÍeïlËTlin-dËiÉlaldus
Tim Schoenmakers van het IVO. Een
grote groep zit boven de re.q uur en dat
: - ' í - - - 5 - + ' ' . . .
ls ntet bevorderl4I(voor de schoolresul-
taten. Schoenmakers: ,,|e hebt scholie-
ren die-op vgSgJgl-pËrueek uitko-
men. Maar ván versláfr[g spreek je pas
als er geen controle meer is en als er aan
niets anders wordt gedacht." Rii ion-
gens saat dat vaak oÀ onfine s.,66. uii

+
melsles om sociale netwerken. Overma-
ri glíiËíeQè5ffiiiÍmÈho olver-
ztrim en minder Ílirp.t snciqrl .óntrct

' l i

Neem dan contact oD met

Hebjii een vraag over een êcht corisumententhema,
zoals kopen via internet, garantie, de 'kleine lettertjes,,
misleidende r€clame, over de energiemafkt ofover
post, (mobiele) telefonÍe of êlektronische

consu-wiizer@spitsnieuws.nl. Voor meer informatie
over deze thema's kijkje op www.consuwiizer,nl

Ct. consuwiizêr
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toch nog iets mis met je nummerbe-
Neem dan contact op met

Hebjij een vraag over een echt consumententhema,

zoals kopen via internet, garantie, de 'kleine lettertjes"

misleidende reclame, over de energiemarkt of over
post, (mobiele) teleÍonie of eleKronische
communicatiediensten, mail deze dan naar
consu-wijzer@spitsnieuws.nl. Voor meer informatie
over deze thema's kijkje op www.consuwijzer.nl

C*. consuwiizer

zoek naar interneoerslavin! onder jon-
geren. Volgens de meest recente cijfers
is r à a Drocent van de scholieren van
twaalf tot en met urtben taar rnternetj
verslaaftl. ,,Ouders weten vaak niet wat
sÍd?;-iiet normaal is en raken sqel in
paniek. Gemiddeld besteden scholieren
r3,S uur aan internet per week, wat ou-
r'tfu sffii-fr;íïËfiii?fr ardus
Tim Schoenmakers van het IVO. Een
srote sroeD zit boven de rt.q uur en dat
: -  :  ' , , . * - í í + ,  t
rs nlet Devorceflr.lKvoor qe scnoolresul-
taten. Schoenmakers: ,,fe hebt scholie-
ren die op vjgrtrg_IM_p9lwe€k uitko-
men. MaarvarrvrTffifi! spreek je pas
als er geen controle meer is en ds er aan
niets anders wordt gedacht." Rii jon-
sens saat datvaak om online eafies-. bii

-
melstes om socrale nelyerKen. uverma-
tigrnteíeqe-ffi ffi -leiftotTchoolver-

zuim en minder direct sociaal contact.
verslavin@le
*manr#iffiËilueiÈsc.

Drie íCFolei'in ile regio Nood:Kgn-
nemerland nemen vunórq niÍffi leel
aai@roefprciject ouders van deze
scholen kunnen door subsidie van het
Ministerie van Onderwijs een jaar lang
kosteloos deelnemen. Overige ouders
betalen zo'n d4e eulp+er m4grd voor
deelname. ,,De kosten hebben we be-
rlffiiíag gehouden, om het voor ie-
dereen toegankelijk te maken", zegt
Van der Putten. Het project richt zich
op kinderenvan zes totzestienjaar. La-
ter dit jaar hoopt iNANNi ook oplos-
sinsen tegen overmatig eebruik van
smartphones en gameconsoles te ln-

i-
ffoduceren.

Brandweerkorpsen uit de regio nemen het zekere voor het onzekere en blussen nog uren na. t0ï0: Àl{P

Grote natuurbrand bii Radio Kootwiik
nooru4r- op de heido bij Radio
Kootwijk (gemeente Apeldoorn) woed-
de gisteren een grote natuurbrand. Pas
iets na z uur kon de brandweer melden
de brand onder controle te hebben. Tal-
loze korpsen uit de regio waren opge-
roepen om te helpen bij de bestrijding

van de brand. De brandwoedde deels op
het gebied van Radio Kootwijk en deels
op een schietterrein van Defensie in de
gemeente Ede. In totaal is erroo hectare
heide verloren gegaan. Het monumen-
tale gebouw van Radio Kootwijk wordt
vooralsnog nietdoor de natuurbrand be-

dreigd. Bij de bestrijding van de brand
werd een gïoot aantal korpsen in de re-
gio ingezet. Erwas even onduidelijkheid
of er mogelijk twee branden woedden;
maar dit bleek niet het geval te zijn. De
wispelturige wind bemoeilijke het blus-
sen flink.
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