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● Wat is mediawijsheid?
 

● Mediawijsheid op school
 

● Hoe kom je aan geschikt materiaal? 
 

Programma
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Wat is mediawijsheid?



Mediawijsheid = 

‘Het leren hoe je bewust, kritisch en actief kunt 
bewegen in een fundamenteel 

gemedialiseerde wereld‘

Bron: raad van cultuur





 Dus…kunnen gebruiken, kunnen vinden, 
begrijpen, beoordelen en maken van media. 



Hoe? 4 competentie niveaus: 
Bewust maken van de 
aanwezigheid en werking 
van media

Begip van 
invloedsfactoren bij 
totstandkoming 
mediaboodschap

Reflectie & 
beoordelen 
bronnen

Verantwoord 
consumeren 
van media 



Mediawijsheid thema’s
● Trends of the next generation 
● De rol van de media in het leven van de jeugd
● Technische mediaontwikkelingen
● De eigen mediavaardigheden
● Mediagebruik in het onderwijs
● Didactische mediavaardigheden 
● (media)opvoedstijlen 
● Visies van wetenschappers op mediagedrag jeugd
● Entertainisering van de media 
● Waarden en normen in de media
● Online identiteit
● Zoekgedrag naar informatie op internet
● Het kunnen beoordelen van mediabronnen
● Contacten via virtuele omgevingen
● Veiligheid en privacy
● Digitaal pesten
● Invloed van reclame
● …. 



Thema Online identiteit: 



Mediawijsheid op school



Wie en hoe? 



Let’s do it!
Mediawijsheid is een containerbegrip, zegt de directie 
van de school. Je wordt gevraagd om mee te denken 
om mediawijsheid in het volgend schooljaar te 
implementeren. 

OPDRACHT: 
Bedenk hoe je (een van de thema’s van) 
mediawijsheid in je eigen onderwijspraktijk zou kunnen 
aanbieden. Plaats je ideeën op: 

● http://www.wallwisher.com/wall/mediawijs

http://www.wallwisher.com/wall/mediawijs
http://www.wallwisher.com/wall/mediawijs


Hoe lukt het zeker niet? 

1. Geen interne overtuiging
2. Het ontbreken van de juiste middelen 
3. Het ontbreken van interne kennis en 
vaardigheden
4. Oude gewoonten slijten langzaam



Hoe lukt het wel? 

● Stap 1: Bouwen aan kennis
● Stap 2: Aanpassen structuur en pilot 

projecten
● Stap 3: Integratie
● Stap 4: De media sterktes gebruiken



Geschikt lesmateriaal



Hoe kom je aan geschikt materiaal? 

● www.mediamasters.nl
● www.wikiwijs.nl
● www.mediaopvoeding.nl
● http://deonderwijsspecialisten-mediawijs.yurls.net 
● http://dossiers.kennisnet.nl/dossiers/mediawijsheid/
● www.leraar24.nl
● www.weekvandemediawijsheid.nl
● www.mediawijsheid.nl
● www.mediawijzer.net
● www.kennisnet.nl
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Voor docenten/ouders

http://www.mediaopvoeding.
nl

http://www.mediaopvoeding.nl/
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Voor kinderen: Quiz

http://weekvandemediawijsheid.nl/?page_id=255

http://weekvandemediawijsheid.nl/?page_id=255
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www.lenteinhetonderwijs.nl

http://www.lenteinhetonderwijs.nl/
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Boeken

www.mijnkindonline.
nl/handboekmediawijshei
d

www.boektweepuntnul.nlwww.bol.com
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Scholing



Vragen? 

@hanneloreengels



Toegift


