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10e Nationaal Mediawijsheid Congres, 28 MAART 2018 

Congresthema: digitale & media-ethiek  

#mw2018 

 

• Woensdagmiddag 28 maart 2018 

Congrescentrum De Reehorst: 12.00-17.45 uur. Zorg dat je om 12.30 uur binnen bent!     

• Organisatie: Nationale Academie voor Media en Maatschappij 

Opgave via www.mediaenmaatschappij.nl   

 

PROGRAMMA 

12.00-12:30: Inloop en registratie voor de workshops. 12.30: Zaal open  

12.45-13:00: Dansvoorstelling Ik Zie Je, door stichting Tranz 

13.00: opening door dagvoorzitter futurist Marcel Bullinga  

13:05-13:25: Nationale Lezing Mediawijsheid: 1ste Keynote door Frits van Exter, 

voorzitter Raad voor de Journalistiek  

13:25-13:45: Nationale Lezing Mediawijsheid: 2de Keynote door Marcel Gelauff, 

hoofdredacteur NOS Nieuws (foto: Rogier Veldmann)  

13:45-14:05: Paneldiscussie over digitale & media-ethiek. Ethiek en waarheid…  

Met Frits van Exter voorzitter Raad voor de Journalistiek; Marcel Gelauff 

hoofdredacteur NOS Nieuws; Ombudsman NPO Margo Smit en Ombudsman Trouw 

Adri Vermaat (foto: Maartje Geels).  

14:05-14:10: Uitreiking van de Nationale Mediawijsheid Award 2018  

14:15-15.15: Start Workshops ronde 1 

15:15-15.45: Pauze 

15:45-16:45: Start Workshops ronde 2  

16:45-17:45: Start Workshops ronde 3  

 

 

 

 

http://www.mediaenmaatschappij.nl/
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KORT OVERZICHT WORKSHOPS  

RONDE 1 

✓ Handleiding workshops: Na registratie pak je 3 toegangsfiches mee voor jouw gekozen 

workshops.  

 

De bus van Frysk Lab is wederom aanwezig en staat bij de 

ingang van congrescentrum De Reehorst. Ga gerust kijken!    

 

 

1. Diplomaat of Journaalpolitie? Stap in de schoenen van de ombudsman. Zaal: Caluna 

Door: Margo Smit, Ombudsman publieke omroep NPO  

2. 'Speciaal' bekeken: het Nationaal Media Paspoort. Zaal: Kernhem 1  

Door: Cees van Straaten (Nationaal MediaCoach, leerkracht SO) en Margreet van Brandwijk 

(Nationaal Mediacoach, ambulant dienstverlener speciaal onderwijs)  

3. De leerling vertelt zijn ouders en leraar hoe hij onderwijs ervaart! Het digitaal portfolio als 

media-instrument. Zaal: Erica 

Door: Ivo Wouters, coördinator Social Academie (Socialschools) 

4. "Ik SnapWhats je bedoelt!" - gesprekstechnieken voor docenten. Zaal: Atelier 1 

Door: Marianne Scheeper, Nationaal MediaCoach, vakleerkracht en docent van gastlessen 

Filosoferen (PO/VO).    

5. Ga jij voor de zes of de tien? Gebruik jouw mediaprofiel. Zaal: Kernhem 2 

Door: Mariëlle van Rijn, founder Mediaprofiel 

6. Aan de slag met ‘#Mediawijsheid in de klas’. Zaal: Studio 2 

 Door: Patrick Koning, auteur: '#Mediawijsheid in de klas'  

7. Better eSafe than sorry: een internationaal onderwijsproject over digiwijsheid. Zaal: Kernhem 3 

Door: Dennis Jurhill, docent Engels St. Michael College/eTwinning  

8. Puberend rebels of geradicaliseerd? Zaal: Atelier 4 

Door: Maarten Keijzer (Nationaal MediaCoach) en Jallal Barta, Blue Professionals  

9. Programmeren met kleuters. Zaal: Kernhem 4  

Door: Rein Kroon, bovenschools ICT’er  

 

 

 

http://www.mediaenmaatschappij.nl/
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RONDE 2 & 3 

De bus van Frysk Lab is wederom aanwezig en staat bij de 

ingang van congrescentrum De Reehorst. Ga gerust kijken!    

 

10. Worden we genept? Journalistiek, media-ethiek en 

nepnieuws. Zaal: Caluna  

Door: Devid Ilievski, docent Nationale Opleiding MediaCoach, onderzoeksjournalist en docent aan 

Fontys Hogeschool Journalistiek.  

11. Naar een optimistischer wereldbeeld. Ook goed nieuws is nieuws. Zaal: Erica 

Door: Ralf Bodelier, leider World's Best News, Chief Storyteller 

12. De opkomst van nieuwsgierige aagjes. Zaal: Studio 2  

 Door: Loes van Gemert, docent, winnaar Onderwijs van Morgen, over mediawijsheid & digitale 

ethiek in visuals  

13. Verantwoorde vlogs maken doe je zo! Zaal: Atelier 1  

Door: Teun Peters, vlogger en filmmaker met 118.000 volgers op YouTube  

14. Werken met digitale geletterdheid & Open Badges. Zaal: Kernhem 1  

Door: Jeroen de Boer & Aan Kootstra Frysklab / Bibliotheek  

15. EEEK! 8 media skills die kinderen moeten meekrijgen. Zaal: Kernhem 3  

Door: Theo Meereboer Museummaker  

16. Moet ik kinderen nog iets leren? Ze weten meer dan ik... Zaal: Kernhem 4  

Door: Wim van den Bosch, onderwijsadviseur mediawijsheid en leiderschap  

17. Digitools in jouw klas; wat kun je ermee? Zaal: Kernhem 2  

Door: Zoé ten Brink, Projectleider Practoraat Mediawijsheid MBO-mediawijs  

18. Hoed u voor de media! Zaal: Atelier 4 

Door: Adri Vermaat, Ombudsman Trouw, over de ethiek van de kwaliteitsmedia.  

 

 

http://www.mediaenmaatschappij.nl/
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 UITGEBREID OVERZICHT WORKSHOPS – RONDE 1 

Ronde: 1 

Zaal: Caluna, 90 plekken  

1. Diplomaat of Journaalpolitie? Stap in de 

schoenen van de ombudsman 

Door: Margo Smit, ombudsman NPO 

Honderden vragen en klachten kreeg de ombudsman in een jaar tijd over de journalistiek bij de publieke 

omroep. Maar waarover klaagt de kijker/luisteraar dan wel? En zijn de klachten terecht? Over fouten 

en dilemma's, en over diplomatie, sancties en scheldpartijen. Wees bereid om kleur te bekennen, want 

wat zou van ú mogen als ú ombudsman was? 

• Thema’s: #mediawijsheid algemeen, #nepnieuws, #digitale ethiek 

• Werkveld: Volwassenen Onderwijs 

• Doelgroep: Volwassenen, Professionals 

• Praktische of beleidsmatige workshop: Praktisch 

 

Info & contact 

ombudsman@npo.nl | www.npo.nl/ombudsman | @OmbudsmanNPO 

 

 

  

http://www.mediaenmaatschappij.nl/
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Ronde: 1 

Zaal: Kernhem 1, 35 plekken  

2. 'Speciaal' bekeken: Nationaal Media Paspoort 

Door: Cees van Straaten (Nationaal MediaCoach, leerkracht SO) & Margreet van Brandwijk (Nationaal 

MediaCoach, ambulant dienstverlener speciaal onderwijs) 

Gewoon waar het kan, 'speciaal' waar het moet! 

Het Nationaal Media Paspoort is een doorlopende mediawijsheid leerlijn vor PO, VO, VMBO en MBO. 

Cees en Margreet zijn werkzaam als leerkracht & ambulant dienstverlener binnen de Koninklijke Auris 

Groep en hebben met hun 'speciale' ogen gekeken naar de leerlijn én de lessen. Juist voor leerlingen 

met en spraak-, taal en/of gehoorbeperking is het belangrijk om hier passend aandacht aan te 

schenken. Een aantal lessen is getest bij verschillende speciaal onderwijs scholen, een traject dat 

concrete tips en toevoegingen heeft opgeleverd. Tijdens de workshop ervaar je een aantal interactieve 

werkvormen, geheel passend bij het principe van de lessen (BYOD- Bring Your Own Device). 

• Thema’s: #mediawijsheid algemeen, #mediaempowerment, #socialmedia, #21th Century 

Skills 

• Werkveld: Primair Onderwijs PO, Speciaal Onderwijs 

• Doelgroep: Kinderen (0-12), Jongeren (12-18), Professionals 

• Praktische of beleidsmatige workshop: Meer praktisch 

• Maximum aantal deelnemers: max 35 pers.  

 

Info & contact 

m.vanbrandwijk@auris.nl | twitter: @mgretl  @aurisgroep | www.auris.nl 

www.auris.nl  
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Ronde: 1 

Zaal: Erica, 60 plekken  

3. De leerling vertelt zijn ouders en leraar hoe hij 

onderwijs ervaart. Het digitaal Portfolio als media-

instrument 

Door: Ivo Wouters, coördinator Social Academie (Socialschools) 

Het Social Portfolio geeft leerlingen een platform om 21e eeuws te laten zien wat ze doen op school. 

Via Vlogs, Blogs, films, persoonlijke doelen en leerlijnen kan een leerling eindelijk met zijn ouders en 

leraar communiceren over wat ze leren, hoe ze leren en hoe trots ze kunnen zijn op hun werk. Duik in 

deze tool, leer vanuit een 21e eeuwse bril te kijken naar kinderen. En leer zelf ook hoe gebruik van 

media passend is voor hedendaags onderwijs op een nieuwe manier. 

 

• Thema’s: #mediawijsheid algemeen, #toekomst & #trends, #21th Century Skills, 

#zoekvaardigheden 

• Werkveld: Primair Onderwijs PO, Zelfstandige mediacoaches 

• Doelgroep: Kinderen (0-12), Professionals, Ouders 

• Praktische of beleidsmatige workshop: Meer praktisch 

• Maximum aantal deelnemers: geen  

 

Info & contact 

@ivowouters | ivo.wouters@socialschools.nl | www.socialacademie.nl | 06 41253196 

www.facebook.com/socialacademie1/  

http://www.mediaenmaatschappij.nl/
mailto:ivo.wouters@socialschools.nl
http://www.socialacademie.nl/
https://www.facebook.com/socialacademie1/
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Ronde: 1 

Zaal: Atelier 1, 60 plekken  

4. "Ik SnapWhats je bedoelt!" - 

gesprekstechnieken voor docenten 

Door: Marianne Scheeper, vakleerkracht en docent van gastlessen Filosoferen op verschillende 

scholen (PO/VO) 

Nationaal MediaCoach 

Wil je met jouw leerlingen een goed gesprek voeren over lastige onderwerpen, zoals sexting, 

cyberpesten of smartphoneverslaving? Dan is deze workshop iets voor jou! 

Je bent als leerkracht gewend om ‘het’ antwoord te hebben op vragen van leerlingen. Dat is bij 

mediawijsheidthema’s niet altijd het geval én niet altijd handig. Leerlingen leunen achterover en 

stoppen met nadenken terwijl jij hard aan het werk bent. Dat kan anders.  

Stimuleer jouw leerlingen om zelf kritisch(-er) na te denken: een 21st century skill én actueel! Ervaar 

het effect van verschillende gesprekstechnieken. Met praktijkvoorbeelden en praktische oefeningen die 

je morgen al kunt toepassen in de klas. 

• Thema’s: #mediawijsheid algemeen, #mediaempowerment, #21th Century Skills, #digitale 

ethiek 

• Werkveld: Primair Onderwijs PO, Voortgezet Onderwijs VO, Beroepsonderwijs 

• Doelgroep: Kinderen (0-12), Jongeren (12-18) 

• Praktische of beleidsmatige workshop: Meer praktisch 

• Maximum aantal deelnemers: geen 

 

Info & contact 

www.mediawijsindeklas.nl | info@mediawijsindeklas.nl | 

www.facebook.com/mediawijsindeklas 

Telefoon: 06-53142196 

 

 

  

http://www.mediaenmaatschappij.nl/
http://www.mediawijsindeklas.nl/
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Ronde: 1    

Zaal: Kernhem 2, 20 plekken  

5. Ga jij voor de zes of de tien? Gebruik jouw 

Mediaprofiel 

Door: Marielle van Rijn, founder Mediaprofiel 

Deze workshop gaat over media-empowerment. Is er een meetlat als we het hebben over 

mediavaardigheden? Ga jij voor de 6 of voor de 10?  

We starten met een 0-meting met Mediaprofiel (scan van je mediawijze competenties) en gaan we 

verder met: 

WETEN: 

Wie ben jij als MediaCoach of leraar: de consument, de netwerker, de producent, de strateeg, de 

verzamelaar of ben jij het allemaal? 

VOELEN: hoe voelt jouw profiel? Ben je tevreden of roept het op tot ontwikkelen? Welke confrontatie 

ontloop je? DISCUSSIE 

WILLEN: Is het nodig dat een MediaCoach/leraar zich op alle profielen tot een professional 

ontwikkeld? Hoe blijf jij media-vitaal?  

DOEN: Hoe kun je dit inzetten in scholen? 

 

• Thema’s: #mediawijsheid algemeen, #mediaempowerment 

• Werkveld: Primair Onderwijs PO, Voortgezet Onderwijs VO, Beroepsonderwijs, Speciaal 

Onderwijs, Volwassenen Onderwijs, Zelfstandige MediaCoaches 

• Doelgroep: Professionals 

• Praktische of beleidsmatige workshop: Meer praktisch 

• BYD! Let op! Als deelnemer neem je je eigen laptop mee 

 

Info & contact: @jelvanrijn (twitter) info@mediaprofiel.nl (mail)  
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Ronde: 1 

Zaal: Studio 2, 70 plekken  

6. Aan de slag met ‘#Mediawijsheid in de klas’ 

Door: Patrick Koning, auteur: '#Mediawijsheid in de klas' 

Het onderwijs heeft de uitdaging om jongeren op te leiden voor een toekomst waarin onzekerheid de 

enige zekerheid is. Het internet is de gamechanger. Het is cruciaal dat we jongeren leren om te gaan 

met de kansen en bedreigingen die het internet biedt. Op het gebied van mediawijsheid in het 

onderwijs is nog een wereld te winnen.  

 

In deze workshop ontdek je aan de hand van het boek: ‘#Mediawijsheid in de klas’ de wereld van 

mediawijsheid en krijg je een inkijkje in hoe je met jongeren samen aan de slag kunt gaan met 

mediawijsheid in de klas.  

 

• Thema’s: #mediawijsheid algemeen, #privacy, #pesten, #socialmedia, #zoekvaardigheden, 

#nepnieuws 

• Werkveld: Voortgezet Onderwijs VO, Beroepsonderwijs, Zelfstandige mediacoaches 

• Doelgroep: Jongeren (12-18) 

• Praktische of beleidsmatige workshop: Meer praktisch 

 

 

Info en contact:  

www.mediawijsheidindeklas.nl  
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Ronde: 1 

Zaal: Kernhem 3, 35 plekken  

7. Better eSafe than sorry. Een internationaal 

onderwijsproject over digiwijsheid 

Door: Dennis Jurhill, docent Engels St Michael College/eTwinning 

Leerlingen die zelf uitvinden wat wel en niet mediawijs is en dat online uitwisselen met leeftijdsgenoten 

in het buitenland. Dat werkt, zo blijkt uit het eTwinning-project Better eSafe than sorry.  Een win-win-

win-situatie: werken aan burgerschap en taal en leren wat je beter wel en niet met digitale media kunt 

doen. En hoe denken kinderen uit andere landen daarover? De leerlingen waren erg enthousiast en zijn 

er mediawijzer van geworden!  

Docent Engels Dennis Jurhill won een prijs met zijn project en vertelt hoe hij dat bereikt heeft.  In deze 

workshop laat hij zien hoe eTwinning werkt en kun je als leraar po, vo of mbo direct aan de slag.   

 

• Thema’s: #mediawijsheid algemeen, #privacy, #socialmedia, #21th Century Skills, 

#zoekvaardigheden, #nepnieuws, #digitale ethiek, #peergroup education 

• Werkveld: Primair Onderwijs PO, Voortgezet Onderwijs VO, Beroepsonderwijs, Speciaal 

Onderwijs 

• Doelgroep: Professionals, onderwijs  

• Praktische of beleidsmatige workshop: Meer praktisch 

 

 

Info & contact 

www.etwinning.net | Helpdesk: www.etwinning.nl | email: Etwinning@nuffic.nl | 070 - 4260 260 

 

  

http://www.mediaenmaatschappij.nl/
http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.nl/


10e Nationaal Mediawijsheid Congres www.mediaenmaatschappij.nl 28 maart 2018 
Noodzakelijke wijzigingen voorbehouden.  

11 

Ronde 1   

Zaal: Atelier 4, 60 plekken   

8. Puberend rebels of geradicaliseerd? 

Door: Maarten Keijzer (Nationaal MediaCoach) en Jallal Barta, Blue Professionals 

Het zal je niet ontgaan zijn dat er in de media volop aandacht wordt geschonken aan berichten 

waarbij scholieren gingen juichen na een aanslag. Dit geldt niet alleen voor aanslagen, maar ook voor 

de spanningen in de 'Turkse' samenleving. Docenten worden geconfronteerd met spanningsvolle 

situaties in de klas of op het schoolplein.  De meeste docenten vragen zich af hoe om te gaan met 

deze reacties.  De vragen die de docenten bezighouden zijn; 

1. Is er sprake van jongeren die de grenzen opzoeken of hebben zij daadwerkelijk sympathieën voor 

de gewelddadige jihad? (of geradicaliseerd). 

Speelt groepsgedrag hierbij een rol? 

Uit reacties van docenten bleek dat dit heel lastig is in te schatten en zij vreesden voor tegenstellingen 

in de klas. Vaak werd gekozen om niet of niet diep in hierop in te gaan om confrontaties tussen de 

leerlingen te voorkomen.  

Professionals worden meegenomen in dit dilemma. In deze workshop staat ‘kennen' of 'te herkennen 

centraal’. Middels een korte presentatie, ga je slag met een casus. Gedurende de workshop zullen de 

deelnemers geprikkeld worden de casus te doorgronden. 

 

• Thema’s: #toekomst & #trends, #socialmedia, #nepnieuws 

• Werkveld: Voortgezet Onderwijs VO, Beroepsonderwijs, Volwassenen Onderwijs, 

Zelfstandige mediacoaches 

• Doelgroep: Volwassenen, Professionals, Ouders 

• Praktische of beleidsmatige workshop: Meer praktisch 

 

 

Info & contact: info@blue-professionals.nl | www.blue-professionals.nl | 06-21879080  

http://www.mediaenmaatschappij.nl/
mailto:info@blue-professionals.nl
http://www.blue-professionals.nl/
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Ronde: 1 

Zaal: Kernhem 4, 35 plekken  

9. Programmeren met kleuters 

Door: Rein Kroon, bovenschoolse ICT-er 

Kleuters kunnen spelenderwijs leren programmeren. In deze workshop tonen we verschillende 

manieren waarop je dat kunt realiseren. De leerlingen leren zo in stapjes (vooruit) te denken en 21e 

eeuwse vaardigheden als kritisch denken, problemen op te lossen, samenwerken. Ook geven we 

voorbeelden hoe dit geïntegreerd kan worden in het curriculum. 

• Thema’s: #robots & #Kunstmatige Intelligentie, #21th Century Skills 

• Werkveld: Primair Onderwijs PO, alle geïnteresseerde professionals die met kinderen werken  

• Doelgroep: Kinderen (0-12) 

• Praktische of beleidsmatige workshop: Praktisch 

 

 

Info & contact 

erka.onderwijsinnovatie@gmail.com | www.facebook.com/erka.onderwijsinnovatie/ | 06-10537432 
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UITGEBREID OVERZICHT WORKSHOPS – RONDE 2 & 3  

Ronde: 2 & 3 

Zaal: Caluna, 90 plekken  

10. Worden we genept?  

Journalistiek, media-ethiek en nepnieuws 

Door: Devid Ilievski, docent Nationale Opleiding MediaCoach, onderzoeksjournalist en docent aan de 

Fontys Hogeschool Journalistiek 

Kritisch denken is een van de 21st century skills. Bij kritisch denken gaat het om het vermogen om 

zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen. 

Hiervoor zijn denkvaardigheden noodzakelijk, maar ook houdingsaspecten, reflectie en zelfregulerend 

vermogen spelen een essentiële rol. Denkvaardigheden zijn nodig om informatie te doorzien en op 

waarde te schatten, onjuistheden te signaleren en om een visie of mening tegen het licht te houden. 

Op basis daarvan kan beargumenteerd een eigen oordeel of standpunt bepaald worden of een 

beslissing worden genomen. Denkvaardigheden zijn hier onlosmakelijk verbonden met een kritische 

houding, waarbij het gaat om het verlangen om goed geïnformeerd te zijn, de neiging om redenen en 

oorzaken te zoeken, ruimdenkendheid, respect voor standpunten van anderen en de bereidheid om die 

standpunten mee te wegen. Deze workshop ligt in het verlengde van het congresthema en de plenaire 

discussie over het belang van media-ethiek en serieuze journalistiek. Je krijgt o.a. concrete (les)tips om 

nepnieuws beter te herkennen én met een gefundeerd weerwoord te komen als jouw doelgroepen 

nepnieuws serieus nemen.  

• Thema’s: #digitale ethiek #mediawijsheid #nepnieuws 

• Werkveld: Onderwijs, bibliotheek, mediatheek  

• Doelgroep: Educatie-professionals  

• Praktische of beleidsmatige workshop: Praktisch 

 

 

Info & contactDevid Ilievski: ilievski.d@gmail.com 
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Ronde: 2 & 3 

Zaal: Erica, 60 plekken  

11. Naar een optimistischer wereldbeeld. Ook 

goed nieuws is nieuws 

 Door: Ralf Bodelier, leider World's Best News, Chief Storyteller 

We willen graag dat onze kinderen weten wat er in de wereld omgaat. Wanneer ze echter veel nieuws 

kijken, krijgen ze een naargeestig en somber wereldbeeld dat hen de lust ontneemt zich in te zetten 

voor een betere wereld. Want het meeste nieuws 'slecht nieuws'. Journalisten focussen immers op de 

rotte appels en maar zelden op de volle mand met gezonde exemplaren. Nieuws gaat nooit over de 

alledaagse werkelijkheid maar over de uitzonderingen daarop. Geen wonder dat we denken dat de 

wereld in brand staat. Waar vinden we eigenlijk nieuws over de ‘normaliteit’, over langzame maar 

belangrijke ontwikkelingen in de alledaagse werkelijkheid van gewone mensen, wereldwijd? Wie zich 

verdiept in deze langzame trends, ontwikkelt een ander, meer bemoedigend wereldbeeld. 

• Thema’s: #mediawijsheid algemeen, #mediaempowerment, #toekomst & #trends, 

#zoekvaardigheden, #nepnieuws 

• Werkveld: Primair Onderwijs PO, Voortgezet Onderwijs VO, Beroepsonderwijs, Volwassenen 

Onderwijs, Zelfstandige mediacoaches 

• Doelgroep: Volwassenen, Professionals, Ouders 

• Praktische of beleidsmatige workshop: Meer praktisch 

 

 

Info & contact 

lisa@worldsbestnews.nl | 06.28581510  | www.worldsbestnews.nl 
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Ronde: 2 & 3 

Zaal: Studio 2, 70 plekken  

12. De opkomst van nieuwsgierige aagjes. 

Mediawijsheid & digitale ethiek in visuals 

Door: Loes van Gemert docent, ideeënaanjager onderwijs, winnaar Onderwijs van Morgen 

Tijdens de praktische workshop verkennen wij wat nieuwsgierige aagjes zijn.  

We gaan samen op ontdekking welke mogelijkheden en welke grenzen wij hebben om ervaringen en 

belevingen vast te leggen en te delen met de wereld.  

De workshop stimuleert je na te denken over je eigen mogelijkheden en de keuzes die je maakt om die 

mogelijkheden en keuzes vanaf morgen met je leerlingen te bespreken. 

 

• Thema’s: #mediawijsheid algemeen, #privacy, #pesten, #toekomst & #trends, #storytelling, 

#nepnieuws, #digitale ethiek 

• Werkveld: Voortgezet Onderwijs VO, Beroepsonderwijs 

• Doelgroep: Volwassenen, Professionals, Ouders 

• Praktische of beleidsmatige workshop: Praktisch 

 

 

Info & contact 

www.loesvangemert.nl 
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Ronde: 2 & 3 

Zaal: Atelier 1, 70 plekken  

13. Verantwoorde vlogs maken doe je zo! 

 Door: Teun Peters, vlogger en filmmaker met 118.000 volgers op YouTube  

In deze workshop vertel ik je waarom vlogs vandaag de dag zo populair zijn. Niet alleen de positieve 

maar ook de negatieve aspecten van vloggen komen aan bod (hoe ga je om met haatreacties, wat zeg 

je wel/niet) Je gaat zelf aan de slag met vloggen waarin je veel tips en tricks krijgt om jouw vlogs naar 

een hoger niveau te tillen. Deze workshop wordt gegeven door Teun Peters, jaren actief op YouTube 

met inmiddels honderduizenden volgers. Wil je leren vloggen? Dan ben je hier op het goede adres. 

 

• Thema’s: #toekomst & #trends, #WIFI-generatie, #socialmedia, #digitale ethiek 

• Werkveld: Zelfstandige mediacoaches 

• Doelgroep: Jongeren (12-18), Volwassenen, Ouders 

• Praktische of beleidsmatige workshop: Meer praktisch 

 

 

Info & contact 

twitter.com/teuntjepee | instagram.com/teuntjep | contact@teunpeters.nl  | www.teunpeters.nl  

http://www.mediaenmaatschappij.nl/
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Ronde: 2 & 3 

Zaal: Kernhem 1, 20 plekken  

14. Werken met digitale geletterdheid & Open 

Badges 

Door: Jeroen de Boer & Aan Kootstra, Frysklab / Bibliotheek 

Wereldwijd werken meer dan 3.000 organisaties met het systeem van Open Badges, in 2012 opgestart 

door de Mozilla Foundation en de MacArthur Foundation. Met Open Badges worden binnen (non-

)formele onderwijssituaties mini-diploma's uitgereikt aan deelnemers. Voor deelnemers aan lessen en 

workshops wordt het daardoor mogelijk om persoonlijke (digitale) vaardigheden zichtbaar te maken. 

In deze workshop maak je kennis met het systeem en leer je hoe je erop kan aansluiten en kan inzetten 

voor activiteiten die je zelf organiseert. Meer info over Open Badges: https://openbadges.org  

 

• Thema’s: #mediawijsheid algemeen, #21th Century Skills, #coaching 

• Werkveld: Volwassenen Onderwijs, Bibliotheek, Zelfstandige MediaCoaches 

• Doelgroep: Kinderen (0-12), Jongeren (12-18), Volwassenen, Senioren, Professionals, Ouders 

• Praktische of beleidsmatige workshop: Praktisch 

 

 

Info & contact 

j.deboer@bfrl.nl | @jtdeboer | @frysklab | www.frysklab.nl | https://openbadges.org  
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Ronde: 2 & 3 

Zaal: Kernhem 3, 35 plekken  

15. EEEK! 8 media skills die kinderen moeten 

meekrijgen 

Door: Theo Meereboer Museummaker 

Hoe bereiden we kinderen voor op een nog onbekende toekomst, waarvan we al wel vermoeden dat 

die vol uitdagingen zit op bijvoorbeeld technologisch, ecologisch en humanitair vlak? Een samenleving 

waar wij als onderwijzers, ouders, coaches en leidinggevenden zelf nog niet mee overweg kunnen? In 

de workshop EEEK! verkennen en verdiepen we 8 digital media skills en zoeken vooral naar de manier 

waarop dit ethisch bewustzijn en handelen bij kinderen kan bevorderen middels sociale, emotionele en 

cognitieve vaardigheden. Zodat ze uitdagingen en eisen van een verregaand gedigitaliseerde 

maatschappij voorbereid, vaardig en integer aan kunnen gaan. 

• Thema’s: #mediawijsheid algemeen, #mediaempowerment, #toekomst & #trends, 

#socialmedia, #21th Century Skills, #storytelling, #coaching, #digitale ethiek 

• Werkveld: Primair Onderwijs PO, Voortgezet Onderwijs VO, Volwassenen Onderwijs, 

Bibliotheek 

• Doelgroep: Kinderen (0-12), Jongeren (12-18), Volwassenen, Professionals 

• Praktische of beleidsmatige workshop: Praktisch 

 

 

Info & contact 

Theo Meereboer Museummaker | +31 6 48777421 | www.museummaker.nl | 

www.linkedin.com/in/theomeereboer/ |  @theomeereboer  
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Ronde: 2 & 3 

Zaal: Kernhem 4, 60 plekken  

16. Moet ik kinderen nog iets leren? Ze weten 

meer dan ik... 

Door: Wim van den Bosch, onderwijsadviseur mediawijsheid en leiderschap 

Kinderen worden opgeslokt door de nieuwe media. Veel opvoeders hebben hier hun zorgen over. Zelf 

kunnen ze de ontwikkelingen nauwelijks bijhouden en ze ervaren verlegenheid in het begeleiden van 

kinderen en jongeren. 'Ze weten meer dan ik. Ik hoef ze niets meer te vertellen.' Niets is minder waar. 

Jongeren hebben hun opvoeders meer nodig dan ooit! Hoe kunnen kinderen in de nieuwe wereld 

vormgeven aan oude waarden? Bij Driestar educatief is het Media Attitude Model ontwikkeld, wat 

opvoeders handvatten biedt bij deze vormingsopdracht. Dit model biedt een basis voor een tijdloze 

mediapedagogiek, gebaseerd op christelijke waarden. In deze workshop kijken we naar de aanleiding, 

de achtergrond en de opbouw van het model. Wat kan ik hiermee in de dagelijkse opvoedpraktijk? In 

een interactieve sessie gaan we op zoek naar antwoorden. 

 

• Thema’s: #mediawijsheid algemeen, #coaching, #digitale ethiek 

• Werkveld: Primair Onderwijs PO, Voortgezet Onderwijs VO, Speciaal Onderwijs, Zelfstandige 

mediacoaches 

• Doelgroep: Kinderen (0-12), Jongeren (12-18), Volwassenen, Senioren, Professionals, Ouders 

• Praktische of beleidsmatige workshop: Meer beleidsmatig/strategisch 

 

 

Info & contact 

w.vandenbosch@driestar-educatief.nl | @Wimvanden_Bosch | www.driestar-educatief.nl/advies-

en-begeleiding/primair-onderwijs/identiteit-en-vorming/mediawijsheid  
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Ronde: 2 & 3 

Zaal: Kernhem 2, 25 plekken  

17. Digitools in jouw klas; wat kun je ermee?  

Door: Zoé ten Brink, Projectleider Practoraat MBO Mediawijsheid 

Van alle 21ste eeuwse vaardigheden wordt digitale geletterdheid, inclusief mediawijsheid gezien als de 

vaardigheid die het meest kenmerkend is voor de 21ste eeuw. Soms lijkt het zo dat studenten zo 

‘knoppenvaardig’ zijn, maar echte wijsheid ontbreekt vaak. Hier ligt een uitdaging voor ons als 

docenten om studenten dit te laten ontwikkelen. In dit anderhalf uur geven wij jou een indruk van wat 

het thema mediawijsheid nu precies en hoe jij digitools kunt gebruiken in jouw klas.   

• Thema’s: #digitale ethiek #mediawijsheid 

• Werkveld: Voortgezet Onderwijs VO, Beroepsonderwijs 

• Doelgroep: Jongeren (12-18), Volwassenen 

• Praktische of beleidsmatige workshop: Meer praktisch 

 

 

Info & contact 

www.mbomediawijs.nl | z.tenbrink@ma-web.nl | 06-12225146 
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Ronde: 2 & 3 

Zaal: Atelier 4, 60 plekken  

18. Hoed u voor de media! Ethiek van de 

kwaliteitsmedia door de ogen van Trouw 

Door: Adri Vermaat, Ombudsman Trouw 

Kwaliteitsmedia en journalistieke ethiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat vinden 

journalisten tenminste zelf. In de praktijk vecht menig eerzaam burger een robbertje uit met dezelfde 

kwaliteitsmedia. Soms tot aan de rechter toe. Niet zelden staat 'ethiek' van het medium centraal, of, in 

de ogen van de burger, het ontbreken ervan. Een eenvoudig straatinterviewtje van nog geen tien 

minuten dat tweehonderd woorden tekst oplevert in papieren en digitale edities van kranten, kan 

zomaar jouw maatschappelijke carrière nadelig beïnvloeden. Is het echt zo erg? Ja, vooral sinds we 

internet hebben.    

• Thema’s: #mediawijsheid algemeen, #privacy, #toekomst & #trends, #socialmedia, #Internet 

of Things, #nepnieuws, #digitale ethiek 

• Werkveld: Voortgezet Onderwijs VO, Beroepsonderwijs, Speciaal Onderwijs, Zelfstandige 

mediacoaches 

• Doelgroep: Jongeren (12-18), Volwassenen, Professionals, Ouders 

• Praktische of beleidsmatige workshop: Meer praktisch 

• Iedereen welkom!  

 

 

Info & contact 

a.vermaat@trouw.nl, @rechtsbuiten, mob. 06-21253212  
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