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! Programma
- Wat weet jij over mediawijsheid?
- Wat doet het Practoraat?
- Zoek en gij zult vinden!



!Wat weet jij van mediawijsheid?
Ga naar menti.com
Vul de code in:



Eén doel:  toekomstgericht 
mediawijs beroepsonderwijs



! Practoraat Mediawijsheid

Elke docent zijn eigen experiment 
Ingeborg (MA) - edutool tutorials
Janske (HMC) – Nearpod
Menno (ROCvA) - educasts





! Zoek en gij zult vinden!
Mbomediawijs.nl is een product van het Practoraat Mediawijsheid. 
Edutools & mediawijsheidslessen en publicaties.

Ga naar mbomediawijs.nl. 
Deze website gaan jullie doorzoeken om antwoord te vinden 
op de volgende vragen. Het antwoord kan overal te vinden zijn. 



! Vraag 1
In een van de lessen die op website staan, wordt een documentaire Shinewereld van BNN 
aangehaald om de negatieve effecten van een bekend fenomeen te bespreken. Hoe heet 
deze les?



! Vraag 2
In welke blog leren we meer over de educatieve voetafdruk van studenten?



! Vraag 3
Het lijkt soms met de dag lastiger te worden om de aandacht van studenten vast te houden. 
Het kan dan helpen om in te spelen op de belevingswereld door bijvoorbeeld de les over 
Netflix te geven. Welke tip wordt er gegeven in deze les als het gaat om het gebruik van een 
edutool?



! Vraag 4
Hoeveel lessen staan op de website voor entree of niveau 1?



! Vraag 5
Het is belangrijk om aandacht te besteden aan omgangsregels in de klas, maar ook op 
sociale media. Hoe heet de les waarbij het begrip over online beledigen of pesten wordt 
uitgelegd 



! Vraag 6
Wanneer was de week van de mediawijsheid in 2019? 



! Vraag 7
In welke video wordt uitleg gegeven over het synchroniseren van online bestanden naar je 
laptop?



! Vraag 8
Er staan verschillende lessen over big data online. In één van deze lessen wordt aangegeven 
hoeveel informatie er dagelijks bijkomt. Weet jij hoeveel?



! Vraag 9
We stimuleren ook docenten van buitenaf om lessen te uploaden naar de website. In een 
lespakket dat is geüpload door een andere partij wordt er in de lesbrief verwezen naar een 
website waar je inspiratie op kan doen voor werkvormen, welke?



! En de winnaar is…




