
Social media in de klas

Hannelore Engels 

Wie doet 
mee?

Hannelore Engels



Even voorstellen



Programma

- Wat is social media
- Hoe leren we nu?
- Social media & leren
- Hoe doen wij het?



Definitie

Wat betekent 
Social Media 
eigenlijk?

“Sociale media (Engels Social media) is 
een verzamelbegrip voor online platformen 
waar de gebruikers, zonder of met minimale 
tussenkomst van een professionele redactie, 
de inhoud verzorgen. Tevens is er sprake van 
interactie en dialoog tussen de gebruikers 
onderling…” Bron: wikipedia

Social media is de 
verzamelnaam voor alle 
websites waarbij de 
gebruikers (en niet een 
redactie) zelf de waarde 
van de website creëren. 
Bron: www.encyclo.nl

social media staat voor 
'Media die je laten 
socialiseren met de omgeving 
waarin je je bevindt‘ 
Bron: www.social-media.nl



Wat valt onder Social Media?



Hoe gebruiken mensen social media?



Programma

- Wat is social media
- Hoe leren we nu?
- Social media & leren
- Hoe doen wij het?



Leren vroeger versus nu



Computergebruik in Nederland

91% 
computergebruik 

25 uur per 
maand



We leren



video

Andere wereld, anders leren?

http://www.youtube.com/watch?v=6AWYIit1uNk�
http://www.youtube.com/watch?v=6AWYIit1uNk�


Programma

- Wat is social media
- Hoe leren we nu?
- Social media & leren
- Hoe doen wij het?



Waarom Social Media als middel 
in het leerproces inzetten?

- Sluit aan bij belevingswereld jeugd
- Past bij competenties 21e eeuw
- Laagdrempelig
- Persoonlijk 
-- Sociale verbondenheid 
- Informeel / zelfgeorganiseerd leren



Waar kun je social media inzetten?

Lesvoorbereiding

Kennisuitwisseling

Klankbord

Contact

Variatie in 
lesvormen



Programma

- Wat is social media
- Hoe leren we nu?
- Social media & leren
- Hoe doen wij het?



Als je een steen in het water gooit…

- Wat is social media
- Hoe leren we nu?
- Social media & leren



Praktijkvoorbeelden: blogs



Praktijkvoorbeelden: twitter trainingen 
medewerkerspanel ROCWB



Praktijkvoorbeelden: Tweetup 



Praktijkvoorbeelden: social media richtlijnen

http://bit.ly/e2iQgD



Praktijkvoorbeelden: Cingel Instructables

http://www.cingelcollege.nl/media/24127/DSC00948.JPG�
http://www.cingelcollege.nl/media/24122/DSC00947.JPG�


Praktijkvoorbeelden: 
Yammer in de les



Praktijkvoorbeelden: pilots

http://bit.ly/ijMvvC

• Youtube bij NT2 onderwijs
• Skype bij i-BPV 
• Waarbenjij.nu
• Etwinning 
• Mediawijsheid 

https://portal.it-workz.nl/publicaties/Logos/IT-Workz logo%27s/IT-Workz Academy (vierkant).jpg�


Video

We leiden op voor….?????

http://www.youtube.com/watch?v=7_zzPBbXjWs�


Vragen? 

http://nl.linkedin.com/in/hanneloreengels 

www.facebook.com/hannelore.engels

www.twitter.com/hanneloreengels
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