Samen aan de slag
met mediawijsheid
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Inleiding
‘Mediawijsheid? Mbo-studenten weten veel sneller en beter wat er speelt op het
gebied van sociale media. Wat kan ik ze daar nu nog bij leren?’

Dit is misschien wel hét misverstand over mediawijsheid onder docenten. Studenten
zijn weliswaar snel in het oppikken van nieuwe trends, maar hun kennis over het
gebruik van (sociale) media laat vaak nog te wensen over.

Het mbo heeft als uitdaging om jongeren op te leiden voor een toekomst waarin

onzekerheid de enige zekerheid is. Onderwijs op mbo-niveau is meer dan studenten
voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het mbo kent een drievoudige kwalificering en
leidt studenten op voor:

1 een beroep;
2 een vervolgopleiding;
3 tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij.
Daarom geldt voor iedereen die een mbo-diploma wil halen naast beroepskwalificatieeisen ook algemene eisen: Nederlands, rekenen, Engels (voor mbo 4) en loopbaan en
burgerschap. Maar is dit toereikend? Leiden we hiermee jongeren ook echt op voor
de toekomst?

Het is namelijk cruciaal dat we jongeren ook leren om te gaan met de kansen en

risico’s die het internet biedt. Op het gebied van mediawijsheid in het onderwijs is

nog een wereld te winnen. In deze brochure ontdek je de wereld van mediawijsheid
en krijg je een inkijkje in hoe je met jongeren samen aan de slag kunt gaan met

mediawijsheid. Op welke manier kun je mediawijsheid bespreekbaar maken in je klas?

Jongeren op het mbo
Wanneer jongeren het mbo doorlopen, zijn ze

gemiddeld tussen de 16 en 24 jaar oud en bevinden

ze zich in de adolescente levensfase: de fase waarin

ze volwassen worden. Verstandelijk maken jongeren
in deze periode een sterke groei door. In de late

adolescentie ontwikkelen bepaalde delen van de

door de adolescent worden beheerst. Neem daar de

biologische en seksuele ontwikkeling bij, die voor veel

onrust en onzekerheid zorgen en het mag duidelijk zijn
dat de adolescent nog geen volmaakt vooruitkijkende,
sociaal evenwichtige en moreel juist denkende
volwassene is.

hersenen zich die verantwoordelijk zijn voor de

plannings-en controlefuncties. Er ontwikkelt zich

Cognitieve en morele ontwikkeling in
maatschappelijk perspectief

de cognitieve controle over gedrag die nodig is voor

verantwoorde gedragsplanning en organisatie, voor

Vanuit de maatschappij wordt steeds vaker op

keuzegedrag, voor zelfevaluatie en voor de beslissing

docenten en scholen beroep gedaan om te werken
aan de cognitieve ontwikkeling en het normbesef

om het gedrag aan te passen aan de eisen van de
omgeving.

Cognitieve ontwikkeling
Onze hersenen zijn pas volgroeid wanneer we ongeveer
24 jaar oud zijn. De cognitieve ontwikkeling heeft

veel te maken met de ontwikkeling van het brein.

Tegen de tijd dat de adolescentie aanbreekt, heeft de

ontwikkeling van de hersenen vooral de focus op het uit
ontwikkelen van de prefrontale cortex. In dit gedeelte

van de hersenen zitten cognitieve en emotionele functies

van adolescenten. Maar kun je dit wel bevorderen? Ja,

zeggen gerenommeerde wetenschappers als Piaget en

Kohlberg. Volgens hen moeten kinderen en adolescenten
veel sociale ervaring opdoen, daardoor vormen ze zich

cognitief en reflecteren ze op hun morele gedrag. Onze
huidige maatschappij, waarin nieuwe media zo’n

enorme rol zijn gaan spelen, zou vanuit dat oogpunt een
prima proeftuin voor adolescenten kunnen zijn: zo veel

contacten en mensen tot wie ze zich moeten verhouden,

zo veel toegang tot kennis en ervaringen die hen cognitief
en moreel zouden ‘slijpen’.

zoals beslissingen nemen, plannen, sociaal gedrag en

Jongeren en online gedrag

in verband gebracht met werkgeheugen.

reageren doorgaans razendsnel op appjes, maken tijdens

impulsbeheersing. Ook wordt de prefrontale cortex veel

Bij adolescenten is de prefrontale cortex volop in

ontwikkeling. Plannen, sociaal wenselijk gedrag vertonen
en impulsen beheersen zijn zaken die nog moeten

worden geleerd en juist daarom vaak nog niet feilloos

Jongeren lijken haast vergroeid met hun smartphone. Ze

het fietsen even snel een selfie om op Instagram te zetten
en kijken tijdens een vrij uurtje een serie via Netflix. Uit
diverse onderzoeken blijkt: jongeren tussen de 16 en 24
jaar zijn veel online en maken zich weinig zorgen over
risico’s op misbruik van persoonlijke gegevens.

Mediawijsheid zou een apart vak moeten zijn
in het mbo #mediawijsheid
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Welke apparaten gebruiken jongeren?

Jongeren en social media

Wat vinden jongeren van hun online gedrag?

Jongeren zijn gemiddeld op drie verschillende apparaten

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat jongeren internet vooral

Jongeren staan bekend om hun zorgeloosheid. Dit zien

aantal smartphonegebruikers kan bijna niet verder stijgen.

filmpjes en series (on demand), sociale netwerken en gamen.

Jongeren maken zich namelijk een stuk minder zorgen dan

online. Iedereen gebruikt een laptop of desktop en ook het

Hoewel het aantal gebruikers van een desktop of laptop en

een smartphone bijna maximaal is, blijft de drang naar meer
mobiele apparaten aanwezig. Daarom zoeken de jongeren

hun heil vaker bij de tablet. Het aantal jongeren dat internet
gebruikt via een tablet is ten opzichte van vorig jaar met
maar liefst 43 procent gestegen!

gebruiken voor het luisteren naar muziek, het bekijken van
Het internetgebruik van jongeren laat ook zien dat zij het
internet gebruiken voor activiteiten als kranten lezen en
solliciteren.
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33 %

persoonlijke gegevens op internet en op hun smartphone.

media. Het lijkt er verder op dat jongeren een toenemende

worden van identiteitsfraude (35% versus 46%), phishing

gevolgd en zij gebruiken hier dan ook gepaste social media
voor, zoals Instagram, Pinterest en Snapchat.

Op het gebied van mobiele chatprogramma’s spant

WhatsApp de absolute kroon bij de jongeren. Je hoort er

tegenwoordig echt niet meer bij als je niet mee kunt appen

67 %

de helft maakt zich geen zorgen over de veiligheid van hun

In tegenstelling tot hun oudere landgenoten, zien we dat

Dit blijkt onder andere uit het torenhoge gebruik van social

steeds visuelere content wordt door jongeren op de voet

lessen te integreren #mbo #poll

ouderen over de risico’s van hun online gedrag. Meer dan

Voor jongeren is hun sociale omgeving van levensbelang.

interesse hebben in beeld in plaats van tekst. De trend van

Ik vind het lastig om mediawijsheid in mijn

we ook terug in verschillende onderzoeksresultaten.

met je vrienden en niet minstens twintig verschillende
WhatsApp-groepen tegelijk hebt.

jongeren vooral minder bezorgd zijn om slachtoffer te
(30% versus 45%) en het verzamelen van persoonlijke

gegevens door commerciële partijen (41% versus 50%).
Cookies worden door een ruime meerderheid van de

jongeren altijd geaccepteerd. En lezen van de voorwaarden

die bij de cookies horen, is voor veel jongeren een brug te ver:
zeven op de tien zegt deze nooit te lezen. Dit in contrast tot

de veel voorzichtigere 65-plussers, van hen zegt slechts drie
op de tien de voorwaarden nooit te lezen.

Ik integreer mediawijsheid in mijn
lessen op het mbo

Jongeren en mediawijsheid en 21e eeuwse vaardigheden

62 %

Minister Jet Bussemaker, bij symposium KNAW ‘Vaardigheden voor de toekomst’ (2014) in

Hoe meet je mediawijsheid?

arbeidsmarkt die daar steeds meer om vraagt. Het zijn ook de katalysatoren om bestaande

formuleerde Mediawijzer.net tien competenties in het

Amsterdam: “21e eeuwse vaardigheden zijn in mijn ogen niet alleen het antwoord op een

Om mediawijsheid te kunnen meten,

kennis op nieuwe manieren te kunnen combineren, om zo tot pragmatische oplossingen

Competentiemodel Mediawijsheid. Elke competentie is

te komen. En om jonge mensen te stimuleren zich als mens zo compleet mogelijk te
ontwikkelen.”
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TOELICHTING
uitgewerkt
in vijf niveaus. Dit model is ontwikkeld op
BIJ
MODEL
basis
van HET
de inzichten
en ervaringen van experts.

“Onderwijs moet óók altijd een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van
jongeren tot creatieve dwarsdenkers en constructieve neezeggers.”

competentiegroepen
competenties

Minister Jet Bussemaker

een competentie heeft drie componenten: kennis, vaardigheden en houding;
bij elk van de mediawijsheidcompetenties gaat het dus om zowel kennis,
vaardigheden als houding

Mediawijsheid, als onderdeel van digitale geletterdheid, integreren in het onderwijs is

essentieel zodat jongeren volwaardig en actief kunnen participeren in de maatschappij.

Jongeren consumeren en produceren informatie en leveren zo een bijdrage aan de online en

Begrip

offline werkelijkheid.

Inzicht hebben
in de media
lisering van de
samenleving

Wat is mediawijsheid?

Gebruik
Begrijpen hoe
media gemaakt
worden

Zien hoe media
de werkelijkheid
kleuren

Apparaten,
software en
toepassingen
gebruiken

Communicatie
Oriënteren
binnen media
omgevingen

Informatie
vinden en
verwerken

Strategie
Content creëren

Participeren
in sociale
netwerken

Reflecteren
op het eigen
mediagebruik

Doelen
realiseren
met media

Mediawijsheid is een breed begrip. Het gaat om het bewust en actief inzetten van

alle beschikbare media - digitaal en analoog -, om de kwaliteit van het eigen leven te

Media

vergroten én ervoor te zorgen dat je optimaal kunt deelnemen aan de wereld om je heen.
Bij mediawijsheid gaat het niet (alleen) om technische vaardigheden, maar vooral om

passief inzicht hebben in de werking van media

competenties als informatieverwerking, begrip, zelfinzicht (reflectie) en het vermogen om

mediaproblemen zelfstandig op te lossen of nieuwe creatieve toepassingen te ontwikkelen.

Bron: Mediawijzer.net

Mediawijsheid omvat dus de kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust,
kritisch en actief om te gaan met media. Deze zijn onderverdeeld in:

•	
Begrip: inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, begrijpen hoe media gemaakt worden,
zien hoe media de werkelijkheid kleuren;

•	Gebruik: apparaten, software en toepassingen gebruiken, je kunnen oriënteren binnen mediaomgevingen;
•	Communicatie: informatie vinden en verwerken, content creëren, participeren in sociale netwerken;
• Strategie: reflecteren op het eigen mediagebruik, doelen realiseren met media.

actief zelf gebruiken van media

interactief uitwisselen met anderen via media

effectief omgaan met media

Wat zijn nu de 21e eeuwse
vaardigheden?

Sociale media zijn van toegevoegde waarde
in het mbo-onderwijs #mediawijsheid

Binnen het onderwijs speelt continu de vraag

welke kennis en vaardigheden van belang zijn

om leerlingen voor te bereiden op een plek in de
snel veranderende maatschappij om hen heen.

SLO en Kennisnet ontwikkelden begin 2016 een
nieuw, meer gedetailleerd model van de 21e

eeuwse vaardigheden. Dit model omschrijft elf

vaardigheden die leerlingen in hun latere leven

nodig hebben. En die ze zich nu in het onderwijs
eigen moeten maken.

Het Competentiemodel Mediawijsheid is uitgewerkt in

ja!

inhouden en doelen. Daarbij zijn vijf thema’s benoemd die

aan bod komen in of raakvlakken hebben met de kerndoelen

100 %

en eindtermen:

Medialisering van de samenleving: bewust zijn van en inzicht
hebben in de medialisering van de samenleving, en het effect
daarvan vanuit verschillende perspectieven (politiek, beleid,
maatschappij, cultuur, individu) kunnen belichten;

Media en beeldvorming: bewust zijn van en inzicht hebben

Creëren en publiceren van media: begrijpen hoe media

gebruikt worden, zelf media kunnen produceren en creëren

en daar doelen mee kunnen realiseren en daarop reflecteren;

in de manier waarop media de werkelijkheid kleuren, de rol

Media, participatie en identiteit: doelbewust participeren

overdracht van normen en waarden, op welke manier media

reflecteren; de veiligheid, privacy en de participatie van

herkennen die media kunnen vervullen bij beeldvorming en

van invloed zijn op beeldvorming en overdracht van normen
en waarden;

in sociale netwerken, samen met anderen, en daarop kunnen
zichzelf en anderen bewaken en beschermen.

Media, ICT-(basis)vaardigheden en informatievaardigheden:
om kunnen gaan met apparaten, software en toepassingen,
kennis en vaardigheden in toepassingen die privacy en

veiligheid moeten waarborgen, basisvaardigheden die zich
richten op het toewijzen van informatie en het bewust en
kritisch gebruiken van informatie;

Het model voor 21e eeuwse vaardigheden

bouwt voort op het oude, dat is ontwikkeld door
Kennisnet en SLO. Een belangrijk verschil met

het oorspronkelijke model is dat het onderwerp
‘digitale geletterdheid’ niet meer zelfstandig

Contactpersoon:

Kennisnet

WORK

Workshop mediawijsheid

SHOP

voorkomt. Het is uitgesplitst in de vier zelfstandige

Veel scholen vragen zich af hoe zij digitale geletterdheid kunnen

‘mediawijsheid’, ‘informatievaardigheden’ (het

de aspecten die daarbij een rol spelen. Met de online workshop

en ‘computational thinking’. Mediawijsheid

leraren bewust van wat mediawijsheid en beeldgeletterdheid zijn

vaardigheden: ‘ICT-basisvaardigheden’,

integreren in het onderwijs. De vaardigheid van leraren is een van

omgaan met grote hoeveelheden informatie)

Mediawijsheid helpt Kennisnet scholen op weg. De workshop maakt

is dus een competentie binnen de 21e eeuwse

en hoe zij hiermee in de klas aan de slag kunnen.

vaardigheden.

Mediawijsheid in het mbo,
hoe doe je dat in de praktijk?

Mijn leerlingen kunnen goed informatie zoeken en
vinden en bronnen op waarde schatten #mbo

initiatieven die succesvol worden toegepast. Hieronder volgt een selectie van educatief materiaal

8%

dat direct in de lespraktijk kan worden toegepast.

Contactpersoon:

Ashwin Brouwer, het Friesland College

Social media in het mbo
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Om mediawijsheid te implementeren binnen het mbo, zijn er inmiddels een aantal uitstekende

92 %
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Karin Winters, onderwijsondernemer
Keuzedeel Solliciteren

ED
UC
AT
MA
IEF
TE
RIA
AL

Mediawijsheid in het mbo is een lesprogramma gebouwd op de mediawijsheid

Wanneer je als mbo-er op zoek bent naar een stageplaats of een baan kun je in deze

programma is speciaal geschreven voor het middelbaar beroepsonderwijs, met actieve

sollicitatie zelf bevat meer digitale kenmerken. Deze leerlijn is een aanvulling op het

competenties van Mediawijzer.net en op het platform van Social media in het mbo. Het
en reflectieve opdrachten om zowel begrip, gebruik, communicatie en strategie te

bevorderen rondom mediawijsheid bij studenten. Het is op verschillende manieren in de
klas in te zetten; individueel, in groepen of klassikaal. Docenten die het gebruiken geven
aan dat het een flexibel programma is, waarin ze zelf kiezen wat ze willen gebruiken
en wanneer. Studenten geven aan dat het programma hen vooral heeft geholpen in
bewustwording als het gaat om mediawijsheid.

Contactpersoon:

Jorick Scheerens en Anne-Marie Gootjes,
Practoraat Sociale Media
mbomediawijs.nl

tijd niet meer zonder internet. Niet alleen om door vacatures te bladeren maar ook de
keuzedeel Solliciteren maar ook bruikbaar als een student op zoek is naar een baan

en daarbij digitale tools wil gebruiken. Voorbeelden van onderwerpen die behandeld
worden: Hoe presenteer je jezelf online, hoe bereid je een sollicitatiegesprek voor,

hoe maak je een gelikt online CV, een videopitch… en nog veel meer kleine en grote
opdrachten.

Contactpersoon:

F
AT IE
EDUC
L
R IA A
M AT E

Mirjan Albers, Cubiss en Patrick Koning,
Koning Willem 1 college
Blended Basis training mediawijsheid
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Docenten zijn van onschatbare waarde bij het ontwikkelen van mediawijsheid bij

In deze training leer je om als docent een mediawijs-rolmodel te zijn voor je studenten.

van hun studenten. Aan de hand van het competentiemodel van Mediawijzer.net zijn

gehouden kan worden van de laatste ontwikkelingen op jouw vakgebied, wat goede

studenten. Mbomediawijs.nl inspireert en helpt docenten met het mediawijs maken
kant-en-klare mediawijsheidlessen ontwikkeld en docentinstructies van digitools

gemaakt. De site laat zien hoe mediawijsheid en digitools gemakkelijk in lessen op te
nemen zijn. Door dit materiaal te delen met collega-docenten op de website hopen
de initiatiefnemers docenten te inspireren en te professionaliseren op het gebied

van sociale media en mediawijsheid in de klas. Zo werken ze samen aan de kennis,

vaardigheden en houding die studenten nodig hebben om zich staande te houden in
deze gemedialiseerde samenleving.

De docent leert zelf beter te zoeken via Google, hoe je makkelijk op de hoogte

wachtwoorden zijn, wat je wel en niet hebt gevonden op internet, mag hergebruiken in

je lessen, hoe je veilig kunt internetten en hoe je als leraar je privacy op Facebook, Twitter
en/of Instagram kunt bewaken. Deze training wordt in een blended vorm aangeboden,
waarbij een deel van de onderwerpen in digitale vorm aangeboden wordt en tijdens
de bijeenkomsten hierop kort teruggekeken wordt. Daarnaast wordt er tijdens de

bijeenkomsten ingegaan op nieuwe onderwerpen. Bron: Mediawijsheid in de klas.

Praktijkervaringen
Student:

‘Ik weet nu hoe het moet’
Sanne Coomans (18) volgt als student manager/ondernemer horeca op het Koning

Willem I College de lessen mediawijsheid. “Dit zijn totaal andere lessen dan de normale
vakken van de horecaopleiding.”

“Door de lessen te volgen, besef je beter óf je bewust met media omgaat. Zo heb ik

inmiddels Facebook afgeschermd, zodat alleen mijn vrienden mijn pagina kunnen

bekijken. Dat is ook belangrijk als ik straks ga solliciteren. Daarnaast heb ik geleerd om via
Google enquêtes te maken. Het zijn kleine dingetjes soms, maar ik denk dat ik er veel aan
heb. Ook voor de rest van mijn opleiding. Ik weet nu immers hoe het moet.”

Docent:

‘Ik speel in op wat er leeft in de klas’
Henri Kuunders is docent horeca op het Koning Willem I College en geeft lessen

Mijn mbo-school besteedt aandacht aan de risico’s
van internet zoals sexting en internetpesten

ja!
25 %

nee!
75 %

mediawijsheid. “Het is een erg leuk vak om te geven. Mediawijsheid leeft, het is actueel. Je
komt het dagelijks tegen in de klas en in de maatschappij.”

Het valt Henri op dat een groot deel van zijn studenten nog niet zo digitaal is, als ze zelf
denken. Ze zijn volgens hem meer bezig met het horecavak, dan met de mogelijkheden
van de diverse media. “Natuurlijk zijn ze actief op Facebook, WhatsApp en ze

‘faceswappen’ allemaal, maar inhoudelijke kennis en interesse voor media blijft achter.
Mediawijsheid is dus zeker van belang.”

Doorlopende lijn mediawijsheid
Deze publicatie is de afsluiting van de doorlopende lijn mediawijsheid.

Eerder verschenen de aanpakken:

MediaPakt
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bij de allerkleinsten.

Hoe om te gaan met
media voor de allerkleinsten?

www.mediapakt.nl

Het MediaPakt is een lerend netwerk dat ervoor zorgt dat mediawijsheid binnen het onderwijs

structureel aandacht krijgt. Organisaties die zich aansluiten bij het MediaPakt spreken af om de

mediawijsheid van leerlingen en leraren te vergroten en elkaar daarin te versterken door samen te

Eigenwijs.. ?
Mediawijs.. !

Meld je dan nu aan voor deze leergroep en ga samen online samenwerken en kennis delen!

mediawijsheid te implementeren
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Ben jij als docent, leidinggevende of directielid werkzaam in het middelbaar beroeps onderwijs
invulling van mediawijsheid? Of heb jij juist heel veel ervaring hiermee en wil je je kennis delen?

Eigenwijs..? Mediawijs..!

Een praktische aanpak om

Een praktische
aanpak om
mediawijsheid te
implementeren
in het Primair
Onderwijs

werken en kennis te delen. Cubiss is als initiatiefnemer aanjager en verbinder van het MediaPakt.

en op zoek naar concrete handvatten, praktijkvoorbeelden en inspiratie rondom de structurele

Samen wijs met media!

Hoe om te gaan met mediawijsheid

Mediawijs in het
voortgezet onderwijs

ijs
Levensw!
Mediawijs

in het Primair Onderwijs.

Levenswijs Mediawijs!
Mediawijs in het

Voortgezet Onderwijs.

mediapakt.nl

Bronnen
• http://onderzoek.netpanel.nl/jambo/stream/Whats_Happening_Online_2016.pdf
•	http://www.newcom.nl/uploads/images/Publicaties/Newcom-Nationale-Social-MediaOnderzoek-2016.pdf uit onderzoek van Newcom Research & Consultancy

• https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2014/22/jongeren-vooral-online-met-smartphone
• http://jongenjewilwat.nl/internetgebruik-van-jongeren/
•	https://www.frankwatching.com/archive/2015/11/17/yolo-jongeren-onbekommerd-online-onderzoek/
• http://gezondeleefstijl.slo.nl
• https://adolescentenportret.wordpress.com/2015/03/05/cognitieve-ontwikkeling/
•	https://www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/sites/6/2014/10/Mediawijsheid-in-het-vo-en-mbooktober-2014.pdf
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