
 

 
 
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. 
 
We starten in Washington DC, waar we vier dagen een inhoudelijk programma volgen. Hieronder de 
hoogtepunten van onze eerste week. 
 
The News Literacy Project 
NLP heeft een programma ontwikkeld om ervoor te zorgen dat 
docenten hun leerlingen hoe om te gaan met informatie en 
desinformatie op internet. Onderdeel hiervan is een 
lesprogramma dat inzet op scholing van docenten en 
leerlingen. Inmiddels wordt dit programma in 16 staten 
gebruikt. De VS heeft geen nationaal curriculum, alle staten 
richten hun onderwijs zelfstandig in.  
 
Op https://newslit.org/ staat wat NLP verder doet, informatie over het lesprogramma vind je op 
https://get.checkology.org/.  
 
Newseum 
Wij hadden het geluk dit geweldige museum nog te kunnen bezoeken, het sluit eind 2019. Buiten 
voor het museum wordt elke dag een overzicht gepresenteerd van de voorpagina’s van de grootste 
kranten van de 50 staten en dat zet je als bezoeker meteen aan het denken; schreeuwerig of subtiel, 

wel of geen aandacht voor de impeachment 
van de president, het wordt allemaal elke 
dag opnieuw buiten opgehangen. Het 
Newseum biedt een geweldig overzicht van 
de rol van de media door de eeuwen heen 
en maakt duidelijk dat disinformatie (deze 
reis heeft ons geleerd de term ‘fake news’ 
niet meer te gebruiken) van alle tijden is en 
dat elke burger zich bewust moet zijn van 
hoe de media werken. En zeker in de VS zit 

daar altijd een commerciële kant aan – ook het nieuws moet ergens van betaald worden. Er wordt 
veel aandacht besteed aan persvrijheid. Het Newseum biedt een aantal educatieve programma’s die 
ook door Nederlandse bibliotheken of scholen ingezet kunnen worden. De website blijft wel bestaan 
als het museum eind dit jaar sluit. 
 
 
 
 

https://www.mediawijzer.net/lessen-uit-amerika/
https://newslit.org/
https://get.checkology.org/
https://newseumed.org/
https://rsf.org/en
https://newseumed.org/classes-training?grades=Educator
https://newseumed.org/


Albert Einstein High School, Kensington, Maryland 
Deze school van 1.800 leerlingen (vanaf 15 jaar) heeft een eigen programma 
ontwikkeld waar studenten een mediaprogramma kunnen volgen waarin ze 
zich bewust worden van hoe (social) media hen onbewust beïnvloeden. We 
spraken daar met leerlingen die een indrukwekkende presentatie gaven over 
hoe mediabewust ze hierdoor geworden zijn. Leerlingen maken o.a. gebruik 
van de Media Bias Chart, die veelgebruikte Amerikaanse nieuwsbronnen 
rangschikt op politieke kleur en nieuwswaarde. Extra interessant was dat aan 
dit project ook een kunstconnectie zit – de studenten kunnen hun ervaringen 
omzetten in een mediavorm die ze zelf kiezen. In de schoolbibliotheek was een 
expositie van de kunstwerken die dat had opgeleverd. 
 
New America 
New America is een denktank die zich o.a. bezighoudt met opvoedingsvraagstukken en digitalisering. 
Wij spraken met Lisa Guernsey, auteur van een aantal boeken over mediaopvoeding. Zij gaat uit van 
de drie C’s – child, context en content. Het idee daar achter is dat het bij schermtijd vooral gaat over 
wat je (samen met) kind doet, en niet zozeer hoe lang. New America heeft ook een interessante 
webpagina over de ontwikkelingen rond de positie van bibliotheken in de VS. Ook daar innoveren 
bibliotheken zich steeds meer tot maatschappelijke organisaties die inspelen op de 
basisvaardigheden en een leven lang leren. 
 
The Aspen Instititue 
Deze denktank publiceert veel over de ontwikkeling en de rol van bibliotheken. De bibliotheken in de 
VS maken een vergelijkbare ontwikkeling door als in Nederland. Minder uitlenen, meer aandacht  

voor basisvaardigheden voor degenen die dat het hardst nodig hebben. Wel 
zijn de ‘public libraries’ en de ‘school libraries’ meer gescheiden werelden. 
Gelukkig beschikken de meeste scholen over grote bibliotheken/mediatheken 
waar ook aandacht is voor digitale geletterdheid. In 2014 publiceerde The 
Aspen Institute een visie op de ontwikkeling van de openbare bibliotheken, 
Rising to the challenge. Daar is ook een Action Guide aan gekoppeld waarmee 
openbare bibliotheken vorm kunnen geven aan die verdere ontwikkeling. 
 
 
 
 

Ook interessant is een publicatie van Christóbal Cobo van de WorldBank, I Accept 
The Terms and Conditions, over hoeveel we weggeven aan data en privacy als we 
achteloos akkoord gaan met de voorwaarden van websites. 
 
Volgende week het tweede en laatste deel van deze reis. Dan zijn we in 
Kalamazoo (Michigan) en Providence (Rhode Island). 
 
Meer weten? 
Boudewijn van der Lecq 
b.vanderlecq@cubiss.nl  
 
 

 

https://www.adfontesmedia.com/
https://www.bol.com/nl/s/algemeen/zoekresultaten/Ntt/lisa%2Bguernsey/N/0/Nty/1/search/true/searchType/qck/defaultSearchContext/media_all/sc/media_all/index.html
https://www.newamerica.org/education-policy/collections/libraries/
https://www.newamerica.org/education-policy/collections/libraries/
https://www.aspeninstitute.org/
https://www.aspeninstitute.org/
https://csreports.aspeninstitute.org/documents/AspenLibrariesReport.pdf?_ga=2.202529301.501934699.1576325845-3510451.1576325845
http://www.libraryvision.org/
https://static.wixstatic.com/ugd/cd84b5_7a6e74f4592c460b8f34d1f69f2d5068.pdf
mailto:b.vanderlecq@cubiss.nl

