
International Visitors Leadership Program – Digital and media literacy 
 
Met 13 specialisten op het gebied van digitale geletterdheid maken we op uitnodiging van de 
Amerikaanse overheid een studiereis door de VS. Wat een mooie kans! We praten met scholen, 
onderzoeksinstellingen, de overheid, denktanks en leren enorm veel over het land en hoe het 
onderwijs met digitale geletterdheid omgaat. 
 
Week twee – we reizen door naar Kalamazoo in Michigan, 
ooit een welvarende industriestad waar de gele taxis’s voor 
New York en de beroemde Gibson gitaren werden gemaakt, 
maar nu een stad die hard werkt om het hoofd boven water 
te houden. Kalamazoo is een stad met sociale problemen. 
We bezoeken o.a. YOU, Youth Opportunities United, een 
project dat ‘drop-out kids’ helpt om toch het belangrijke 
high-school diploma te halen. En we bezoeken Public Media 

Network, een lokaal 
gefinancierde organisatie die verschillende vormen van media 
beschikbaar maakt voor de gemeenschap. We spreken o.a. met 
leerlingen die games bouwen. Ook hebben ze een eigen 
televisiestudio en kun je audio-visuele middelen lenen, net zoals 
als je bij een bibliotheek een boek leent, om je eigen opnames 
te maken. Er wordt samengewerkt met de lokale bieb, maar 
zoals ik dat hier meer gezien heb is die samenwerking niet heel 
diepgaand. Veel organisaties lijken behoorlijk verkokerd. 
 

Interessant waren twee bezoeken aan high schools in Kalamazoo. We zijn op de Loy Norrix High 
School, waar leerlingen een door de school opgezet journalistiek programma volgen dat zich richt op 
het analyseren van nieuws en nepnieuws, wat in de VS sinds 9/11 al belangrijk was en na de 
verkiezing van Donald Trump nog meer aandacht heeft gekregen. De leerlingen maken een eigen 
krant, maar opvallend genoeg wordt er in de lessen weinig tot geen aandacht besteed aan hoe je je 
bijvoorbeeld gedraagt op social media.  
 
Dan hebben ze het op de Portage High School een stuk beter voor elkaar. Hun visie is dat de 
technologie in dienst staat van de leraar en de leerling. De schoolbibliothecaris is hier ook de media 
specialist. Alle mediaspecialisten zijn getraind door International Baccalaureate, en bieden zowel de 
docenten als de studenten ondersteuning en geven medialessen. Op deze school is digitale 
geletterdheid echt verankerd in het beleid van de school, iets wat we nog niet eerder zo zagen. De VS 
heeft ook landelijke wetgeving als het gaat om kinderen en internet. Saillant detail – deze school had 
net een bedreiging gekregen voor een ‘shooting’. 
 
Na Kalamazoo vliegen we door naar Providence, de hoofdstad 
van Rhode Island. We brengen een bezoek aan het Media 
Education Lab van Renee Hobbs, die veel heeft gepubliceerd 
over digitale geletterdheid en ook over de rol die bibliotheken 
daarin hebben. Dit jaar verscheen haar boek The Library Screen 
Scene, plus de bijbehorende website. Renee en haar team zijn 
enorm bevlogen trainers, die docenten opleiden, onderzoek 
doen en heel veel informatie delen op hun site. Zo kun je als 
docent, mediacoach, bibliothecaris of als team een test doen 
over hoe je in je werk staat als het om digitale geletterdheid 
gaat. De site bevat ook een uitbreid overzicht van allerlei 
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publicaties en onderzoeken rond dit thema, een ware goudmijn voor iedereen die zich met digitale 
geletterdheid bezig houdt!  
  
Hoe gaan we nu verder? Ik heb enorm veel indrukken opgedaan, heb interessante mensen ontmoet, 
ik ben gewezen op onderzoeken en websites die ik nog niet kende en heb heel veel inspiratie 
gekregen om nieuwe projecten te starten. Sommige zaken kunnen we zo oppakken, andere 
onderdelen hebben tijd nodig om te rijpen. En niet alles wat we in de VS hebben opgehaald kan 
natuurlijk één op één naar de Nederlandse situatie worden vertaald. 
 
Dit was echt een geweldige reis die mij en mijn collega reizigers heel veel heeft gebracht en die ons 
zeker nog veel verder gaat brengen. Dank aan Meridian en Netwerk Mediawijsheid, die dit samen 
mogelijk hebben gemaakt. Ik kan niet wachten om hiermee verder aan de slag te gaan! 
 
Meer weten? 
 
Boudewijn van der Lecq 
b.vanderlecq@cubiss.nl  
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