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Dit beleidsplan is gemaakt door de volgende mediacoaches in opleiding: 
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
In 2012 hadden wij het tijdens de Kicto-bijeenkomst voor het eerst over mediawijsheid. Iedereen 
was het meteen eens over het belang hiervan en dat jaar werd er een werkgroep gevormd die met 
dit thema aan de slag ging.  
Na dat jaar is afgesproken dat elke school hier i.i.g. in de bovenbouw aandacht aan moet besteden. 
Gedurende de jaren is het thema regelmatig besproken, maar een structurele aanpak bleef 
achterwege. In 2017 jaar hebben we het thema weer actief opgepakt en is de intentie uitgesproken 
om binnen alle scholen van Konot lessen mediawijsheid te geven in de groepen 1 t/m 8.  
 
Beginsituatie  
Om de beginsituatie in beeld te krijgen is er in 2018 een enquête uitgezet naar alle leerkrachten van 
Konot. Hieruit kwam naar voren dat 84% van de respondenten vindt dat mediawijsheid opgenomen 
moet worden in het curriculum. De grote meerderheid wil dat deze les maandelijks aan bod komt. 
Bij de leerkrachten van de onderbouw bleek dat zij handvatten missen over hoe zij deze les inhoud 
kunnen geven (zie bijlage) 
 
Om het draagvlak te vergroten heeft de regiegroep ICT van Konot dit thema opgepakt met de 
regiegroep onderwijs en is er een plan van aanpak geschreven. Dit is gedeeld met en gepresenteerd 
aan de directies van Konot. Zij hebben dit plan positief ontvangen. Om Konot-breed de kwaliteit en 
de uitvoering te waarborgen hebben we besloten om de opleiding tot Mediacoach te gaan volgen. 
Het streven is dat uiteindelijk elke Onderwijsgemeenschap van Konot minimaal een mediacoach in 
dienst heeft.  
 
Huidige situatie 
Op het moment van schrijven, september 2020, is er al veel in gang gezet op de scholen van Konot. 
De situatie op dit moment is erg divers. Binnen de Konot zijn er scholen die:  

• Een doorlopende leerlijn Mediawijsheid hebben en hanteren 
• Af en toe een les Mediawijsheid geven, er zit geen opbouw of leerlijn in 
• Jaarlijks meedoen aan de Week van de Mediawijsheid 
• Af en toe een workshop of activiteit volgen 
• Ouders betrekken bij mediawijsheid 
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Er is door Stichting Konot bewust gekozen voor het aanbieden van een opleiding aan 
medewerkers om gediplomeerde MediaCoaches te verwerven, waardoor kwaliteit wordt 
geborgd. Binnen de stichting zijn, op het moment van schrijven, 12 MediaCoaches werkzaam. Zij 
zullen een leidende rol nemen in het uitzetten van gedegen lessen en het ondersteunen en coachen 
van hun collega’s op de 22 scholen. Deze MediaCoaches zullen ieder jaar een vervolgtraject volgen 
om bij te blijven bij huidige ontwikkelingen, eigen kennisniveau op peil te houden en om contact te 
houden met de MediaCoaches binnen het onderwijswerkveld in Nederland.  
 

 Strategisch beleidsplan Konot 
In het strategisch beleidsplan van Konot staat het onderdeel ‘toekomstgericht onderwijs’.  
 

 ‘Toekomstgericht onderwijs 
Leren voor jouw toekomst! zet het onderwijs aan onze 
leerlingen centraal in de ontwikkeling van ons als organisatie. 
We hebben de opdracht onze leerlingen met al hun talenten 
te begeleiden in hun ontwikkeling en hen voor te bereiden op 
de maatschappij van morgen. Toekomstgericht onderwijs 
vraagt daarom om maatwerk, het benutten van de 
verschillende talenten van kinderen, meer ontdekkend, 
onderzoekend leren, een breed curriculum met aandacht 
voor 21e eeuwse vaardigheden. Dit alles weggezet in een 
adequate onderwijsagenda, waarmee een school actief 
vormgeeft aan een eigen schoolprofiel. We zullen er tevens 
voor moeten zorgen dat ons onderwijs een stabiele kwaliteit 
kent. Dat vraagt om aandacht voor beter taalonderwijs en 
versterking van handelings- en opbrengstgericht werken.’ 
Bron: Konot strategisch beleidsplan’ 

 
 

 

 
Corona 
Tijdens de coronacrisis is het belang van mediawijsheid nog duidelijker naar voren gekomen dan 
voorheen. Plotseling moest iedereen ‘digitaal gaan’ en de stoomcursus die leerkrachten en 
leerlingen (proefondervindelijk) ondergingen was indrukwekkend. 
Het onderdeel ‘voelen’ van Mediaempowerment was een belangrijke factor in de crisis. 
Leerkrachten en leerlingen misten het gewone- en losgebonden contact. De media waren 
noodzakelijk en werden massaal omarmd. Via Google, Zoom, Teams, Whatsapp vond iedereen wel 
een manier om elkaar te blijven ‘zien’. Na de sluiting in maart 2020 zijn de scholen in mei 2020 weer 
geopend en hopen we allemaal dat dit zo blijft. Met dit plan willen we goed beslagen ten ijs komen, 
ook in een nieuwe crisissituatie.   
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1.2 Definities, onderzoek en conclusies. 
Konot 
Stichting Katholiek onderwijs Noord-Oost Twente 
 
Kicto 
Konot ICT- overleg, ongeveer 4 keer per jaar komen wij met de digicoaches van de scholen bij elkaar 
voor overleg, innovatie en meer. 
 
Media 
Media zijn alle middelen om informatie over te dragen, zoals de radio, televisie en het internet.  
 
Mediabewustzijn 
Leerlingen bewust maken van vormen van media die er zijn en inzicht geven in de werking van deze 
media. Onder mediabewustzijn vallen de volgende aspecten:   
• Kennis van mediadefinities en van verschillende mediavormen   
• Het bewust zijn van de aanwezigheid en de werking van media   
• Inzicht hebben in de rol van media in het leven van mensen en het hebben van bewustzijn over het 
eigen mediagedrag   
• Het zoeken naar en het kunnen vinden van mediabronnen en mediaboodschappen.  
 
Mediabegrip 
Het overbrengen aan leerlingen op welke manier mediaboodschappen tot stand komen aan de hand 
van invloedsfactoren: professionele factoren, sociaal-culturele factoren, economische factoren en 
politieke factoren. Onder mediabegrip vallen de volgende aspecten:  
• Kennis over hoe mediaboodschappen tot stand komen   
• Begrip van de invloedfactoren bij het tot stand komen van een mediaboodschap  
• Kennis over de effecten van deze invloedfactoren   
• Kennis van de doelstellingen van mediapartijen en het bedrijfsleven   
• Begrip van het onderscheid tussen publieke en commerciële media.  
 
Media-attitude 
Het leren kritisch te kijken naar wat er te zien en te lezen is. Het begeleiden bij de vorming van een 
gefundeerde mening over de media. Onder media-attitude vallen de volgende aspecten:   
• Kunnen reflecteren over de invloed die de media op jouzelf hebben  
• Bewustzijn van je eigen cognitieve en affectieve reacties op media/inhoud   
• Bewustzijn over de consequenties van je eigen mediagedrag   
• Kunnen beoordelen van mediabronnen en mediaboodschappen op basis van bewustzijn van eigen 
waarden en normen en die van de maatschappij. 
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Mediagedrag 
Het gedrag dat iemand vertoont op het gebied van mediagebruik. Onder mediagedrag vallen de volgende 
aspecten:   
• Het verantwoord kunnen consumeren en produceren van media-inhoud   
• Kennis over hoe media kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een verantwoorde 
realiteitsperceptie   
• Het kunnen overdragen aan anderen van de eigen mediagedragscode of de mediagedragsregels.  
Als mediacoach houden wij en onze leerkrachten ons aan de CHECK-code. Binnen onze lessen 
hanteren we de 4 kwaliteiten van media-empowerment: Weten, Voelen, Willen en Doen.  
 
Mediawijsheid en media-empowerment 
De Raad voor Cultuur omschreef mediawijsheid in het rapport ‘Mediawijsheid: de ontwikkeling naar 
nieuw burgerschap’ uit 2005 als het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee 
burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en 
fundamenteel gemedialiseerde wereld. 
Mediawijzer.net formuleerde in 2010 mediawijsheid als de verzameling competenties die je nodig 
hebt om actief en bewust deel te nemen aan onze mediasamenleving. 
Mediawijsheid is een breed begrip, dat betrekking kan hebben op alle soorten media, op een grote 
diversiteit aan doelgroepen, op bescherming van gebruikers en op het vergroten van de vaardigheid 
onder diezelfde gebruikers. 
Veel organisaties werken op (onderdelen) van dit brede thema aan het vergroten van kennis, 
vaardigheden en een bewuste houding van mensen uit verschillende doelgroepen. Vanuit de 
maatschappij en de politiek is de wens geuit hier meer overzicht en synergie in te krijgen 
 
Media-empowerment is een methode, ontwikkeld door drs. Esther Rozendaal en de Nationale 
Academie voor Media en Maatschappij, die aan de hand van vier mediawijsheidcompetenties 
(mediabewustzijn, -begrip, -attitude en -gedrag) gebruikers krachtiger maakt in de manier waarop zij 
media gebruiken. Deze methode wordt in de praktijk toegepast aan de hand van de vier kwaliteiten 
van media-empowerment: weten, voelen, willen en doen. Het draagt bij aan actief en bewust 
burgerschap. Actief burgerschap is het kunnen en willen participeren in de samenleving. Bij 
burgerschap gaat het expliciet om doen. Een actieve burger heeft de bereidheid en het vermogen 
deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Bij burgerschap 
gaat het om diversiteit, acceptatie en tolerantie. Er zijn verschillende meningen over wat het 
betekent om een goed burger te zijn. De dialoog daarover hoort ook bij burgerschap. Burgerschap is 
dus reflectie op het eigen handelen, elkaar met respect tegemoet treden en een bijdrage leveren 
aan de zorg voor je omgeving. 
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Weten 
Dit is de kennis over de werking van media. Deze kennis wordt verkregen van ouders, leerkrachten, 
leeftijdsgenoten en de MediaCoach. 
 

Voelen 
Alleen kennis is niet voldoende. Kinderen moeten begrijpen  
dat media altijd gepaard gaat met emotie. Het is van essentieel  
belang dat kinderen bewust om leren gaan met deze emoties en  
dus bewust keuzes kunnen maken ten aanzien van hun mediagebruik.  
De kennis kan pas worden toegepast wanneer kinderen het nut van de  
kennis inzien, wanneer zij situaties kunnen ervaren. 
 

Willen 
Pas wanneer kinderen situaties hebben ervaren en begrijpen waarom de kennis zo belangrijk voor 
hen is, zijn zij intrinsiek gemotiveerd om deze kennis toe te passen. 
 

Doen 
Kinderen worden gestimuleerd door de kennis, de bewustwording en de motivatie om een eigen 
strategie te bedenken ten aanzien van hun mediagebruik, die ervoor zorgt dat zij een bewuste en 
gereguleerde mediahouding ontwikkelen. 
 
Mediawijzer heeft in samenwerking met de Nationale Academie voor Media en Maatschappij ook 
het onderstaande ‘Mediawijsheid Competentie Model’ ontwikkeld. 

 
 
 
Bron: www.mediawijzer.net 
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1.3 NOMC 
De Nationale Academie voor Media en Maatschappij 
Nationaal MediaCoaches zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de vertaling van de theoretische 
kennis die tijdens de Nationale Opleiding MediaCoach met hen wordt gedeeld naar de eigen 
werkpraktijk. Daarbij gaan zij verantwoordelijk, professioneel en creatief te werk. Nationaal 
MediaCoaches spelen daarnaast een belangrijke voorbeeldrol voor andere doelgroepen, zoals jeugd, 
ouders, collega’s en anderen. Dat betekent dat zij in staat moeten zijn enige zelfreflectie toe te 
passen op hun eigen gedrag in en met de media. Daarom zijn de gemeenschappelijke waarden van 
Nationaal MediaCoaches, die samen met meer dan 600 MediaCoaches in 2009 zijn gekozen, vertaalt 
naar een korte en duidelijke gedragscode CHECK. Het zijn cruciale spelregels voor het goed 
functioneren als Nationaal MediaCoach. Daarom worden deze waarden tijdens de opleiding continu 
benadrukt en wordt de online en offline houding van de deelnemers hieraan getoetst. 
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2. Doelstellingen 
 
 
Mediawijsheid als begrip binnen de 21e eeuwse vaardigheden staat voor ”de kennis, vaardigheden 
en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media”.  
 
2.1 Algemene doelstellingen 
Het doel van dit beleidsplan is om een doorlopende leerlijn Mediawijsheid te ontwikkelen voor 
Konot in het algemeen, waarbij de uitwerking op de scholen mag verschillen. We streven ernaar de 
leerlingen kennis, vaardigheden en mentaliteit bij te brengen waarmee ze zich bewust, kritisch en 
actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. 
Wij willen niet oordelen, maar bewustzijn ontwikkelen. Dat kan alleen als kinderen zich bewust zijn 
van hun eigen rol en keuzemogelijkheden. Hierbij gaat het niet om het oordeel van de leerkracht, 
maar om het ontwikkelen van bewustzijn bij leerlingen. 
                                                                      
2.2 Doelstellingen Konot korte termijn 

• Ons social media-protocol wordt doorontwikkeld naar een ‘mediaprotocol.’ Het protocol 
bevat richtlijnen op het gebied van internetgebruik, cyberpesten en mobiele telefonie 

• Alle scholen starten uiterlijk schooljaar 2021-2022 met het geven van lessen mediawijsheid 
• Ouders worden geïnformeerd over de lessen mediawijsheid 

 
2.3  Doelstellingen Konot lange termijn 

• Op alle Konot-scholen is er voor de groepen 1 t/m 8 een doorgaande leerlijn voor 
Mediawijsheid 

• Leerkrachten hebben kennis van media en weten hoe ze deze kunnen gebruiken en inzetten        
binnen de lessen 

• Leerkrachten beschikken over voldoende digitale geletterdheid 
  

2.4  Doelstellingen voor onze leerlingen 
• Leerlingen zijn zich bewust van hun mediagebruik 
• Leerlingen kijken kritisch naar media, herkennen commerciële media en kunnen deze op 

waarde schatten 
• Leerlingen kunnen bronnen op waarde schatten 
• Leerlingen ontwikkelen een media attitude, zijn zich bewust van welke effecten media 

hebben en kunnen reflecteren welke invloed dit op hen heeft 
• Leerlingen hebben kennis over consequenties van eigen mediagedrag;  
• Leerlingen beschikken over voldoende informatievaardigheden;  
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3. Doelgroepen  
 
Driehoek kind, leerkracht, ouder 
Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn de leidraad voor het laten slagen van het 
mediawijsheidbeleid. Bij het ontwikkelen van beleid gaan we uit van de driehoek: het kind; de 
ouders en de leerkracht. Communicatie en samenwerking zijn belangrijk en staan voorop. De 
leerkrachten en ouders zijn allebei belangrijke partner in de ontwikkeling voor het kind, ieder vanuit 
zijn eigen verantwoordelijkheid. Het is belangrijk om een open communicatie te hebben 
en wederzijds goed de verwachtingen af te stemmen.  
  

  
  
Kind 
De kinderen op de basisschool in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar oud zijn onze belangrijkste 
doelgroep. Ons doel is dat de kinderen mediawijs en media-empowered zijn voor nu en in de 
toekomst.  
  
Ouder 
Als wij willen dat kinderen mediawijs worden hebben we de ouders nodig. Daarvoor is het essentieel 
dat Konot ouders informeert en betrekt bij de lessen mediawijsheid. 
  
Leerkracht 
De leerkracht geeft de lessen mediawijsheid en speelt in op actuele gebeurtenissen in de klas en/ of 
in de media. 
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4. Activiteiten  
 

4.1 Uitgangspunten  
Bij het opstellen en het uitvoeren van het beleid hanteert de school steeds de volgende 
uitgangspunten:  

• De school, de leerlingen, het team zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid op het gebied 
van internetgebruik op school 

• Leerkrachten houden zich aan de Check-code en geven het goede voorbeeld 
• We gebruiken de digitale media alleen als deze gekoppeld is aan onderwijsdoelen 
• We zetten de toepassingen via computer en nieuwe media in binnen onze lessen om 

kinderen mediawijs te maken 
  
4.2 Korte termijn:  

• Team structureel informeren over onze rol als mediacoach 
• Team informeren over het plan van aanpak 
• De gekozen methodiek introduceren of evalueren indien de school al gestart is 
• Starten met of continueren van het geven van lessen in de groepen (1 t/m 8) 
• Evalueren Corona-tijd, wat willen we behouden? 

 
4.3 Lange termijn:  

• Evalueren lessen gekozen methodiek. 
• Onderzoeken welke lessen/materialen we nog willen en kunnen inzetten.  
• Ouders informeren 

  



 

13 

5. Planning 
 
5.1 Planning Konot 

Actie Wie? Datum? 
Afronden opleiding Mediacoach Mediacoaches in opleiding Oktober 2020 
Beleidsplan bespreken  Regiegroep ICT Oktober 2020 
Beleidsplan terugkoppelen naar beraad Regiegroep ICT December 2020 
Bespreken uitvoering beleidsplan Kicto Oktober, jaarlijks 
Evaluatie beleidsplan Kicto en regiegroep September, jaarlijks 
Update beleidsplan Regiegroep, Kicto en 

mediacoaches 
Juni Jaarlijks 

 
5.2 Planning korte termijn: 
Actie Wie  Wanneer  
Evalueren Coronatijd 

 

Schoolteams Konot 

 

Oktober 2020 

 
Informeren van het team over onze rol als 
mediacoach.  

Mediacoaches Konot.  Uiterlijk september 2021 

Het team informeren over het plan van 
aanpak.  

Mediacoaches Konot.  
  

Uiterlijk september 2021 

Bij het team de methodiek introduceren 
en uitleggen hoe het in zijn werk gaat.  

Mediacoaches Konot.  Uiterlijk september 2021  

Starten met het geven van lessen in de 
groepen (1 t/m 8).  

Mediacoaches en 
leerkrachten van de groepen 
1 t/m 8 van het Konot.  
  

Uiterlijk schooljaar 2021-2022 

  
5.3 Planning lange termijn: 
Wat  Wie  Wanneer  
Evalueren lessen mediawijsheid en 
afspraken borgen.  

Mediacoaches en 
leerkrachten van de groepen 
1 t/m 8 van Konot 

De laatste vergadering voor de 
zomervakantie.  
Mei-juni  

Afspraken borgen uit Coronatijd evaluatie 
 

Mediacoaches en 
leerkrachten van de groepen 
1 t/m 8 van Konot 
 

November 2020 
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6. Budget en middelen 
 

Voor een goed mediawijsheidbeleid is niet veel budget nodig. De Konot-scholen beschikken over 
voldoende materialen en een snel netwerk om de leerlingen de lessen probleemloos te kunnen 
geven en om de communicatie met de ouders te verzorgen. 
Bij een aantal methodieken kan gekozen worden voor het bestellen van materialen. De meeste 
scholen kiezen op dit moment echter voor het (gratis) printen van de benodigde lessen. 
 
De middelen die nodig zijn voor het geven van de lessen mediawijsheid zijn: 

• Touchscreens voor het geven van een klassikale les 
• Werkboeken voor de leerlingen, al dan niet geprint 
• Een Chromebook, laptop of computer voor het opzoeken van informatie of het doorlopen 

van de les.  
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7. Communicatie en PR 
 
KONOT vindt het belangrijk om de competenties en activiteiten binnen het mediawijsheidbeleid met 
alle betrokkenen te communiceren en af te stemmen. Daarom zal een groot aantal scholen binnen 
de stichting het ‘Nationaal Keurmerk Mediawijsheid’ gaan dragen. Dit logo zal duidelijk zichtbaar zijn 
op de betreffende schoolwebsite en bij de ingang van de school.  

  
Binnen de school is de Mediacoach het aanspreekpunt voor alle mediawijsheid gerelateerde 
informatie.  
Om een structurele invulling aan mediawijsheid te geven en draagvlak te creëren, draagt de 
Mediacoach (d.m.v. presentaties, vergaderingen en studiedagen) zorg voor de informatievoorziening 
richting collega’s en ouders. 
De visie zal periodiek terugkomen. De mediacoach bewaakt dit proces. 
Aan het begin van het schooljaar zullen leerkrachten, tijdens de informatieavond, ouders 
informeren over het begrip mediawijsheid en de rol van de leerkracht, school en ouders.  
Gedurende het schooljaar zullen ouders, via Social Schools, op de hoogte worden gehouden d.m.v. 
ouderbrieven, thuisopdrachten etc. 
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8. Evaluatie 
 

Regiegroepoverleg ICT 
Tijdens het regiegroepoverleg evalueren we tweejaarlijks het proces. Indien nodig kan er n.a.v. deze 
overleggen met het beraad, GMR  en Kicto gecommuniceerd worden.  

 

Kicto 
Vanuit de Kicto kunnen we input vragen over de situatie op de scholen. Dit zullen we in ieder geval 
jaarlijks op de agenda zetten. 

 

Mediacoaches 
Niet alle mediacoaches maken deel uit van de Kicto. Daarom is het belangrijk dat ook zij tweejaarlijks 
een overleg hebben. Zij komen dan bij elkaar om ontwikkelingen door te spreken. Ook tijdens de 
terugkomdagen van het NOMC is die mogelijkheid er. 
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9. Bijlagen 
 

Bijlage 1: Nog meer definities 
 

Sociale media 
Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar gebruikers zonder of met 
minimale tussenkomst van een professionele redactie de inhoud verzorgen. Social media is dus een 
verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te 
delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Het betreft niet alleen informatie in de vorm 
van tekst (nieuws, artikelen). Ook geluid (podcasts, muziek) en beeld (fotografie, video) worden 
gedeeld via social media. De kern van social media is delen, delen, en nog eens delen… en daarna 
pas ontvangen. Deze media stellen je in staat om te socialiseren met andere gebruikers. 

 
Schoolprestaties 
Eind december 2017 publiceerde DUO haar eigen grootschalig onderzoek naar het gebruik van 
smartphones en sociale media door jongeren. Hieruit bleek dat de overgrote meerderheid van de 
docenten in het voortgezet onderwijs zich zorgen maakt over de hoeveelheid tijd die hun leerlingen 
aan social media besteden. Van de docenten merkt 92 procent negatieve gevolgen van het 
intensieve gebruik van sociale media op de schoolprestaties van de leerlingen: vooral afgenomen 
concentratievermogen (77 procent) en afgenomen oplettendheid in de les (68 procent). Naast de 
negatieve gevolgen merkt 62 procent ook positieve gevolgen van het sociale mediagebruik van hun 
leerlingen, zoals sneller kunnen communiceren, makkelijker informatie kunnen opzoeken en 
verbetering van digitale vaardigheden. 

 
Bron: DUO onderwijsonderzoek.nl 

Pesten 
Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door een of 
meerdere personen op een persoon die niet in staat is zichzelf te verdedigen. Online pesten is 
doorgaans veel harder dan pesten in het gewone leven, omdat de daders makkelijker anoniem 
kunnen blijven. En is de pestkop niet anoniem dan is er afstand. Via internet is het makkelijker om te 
pesten, te schelden en te roddelen.  
Er is immers vaak niemand die direct verhaal komt halen, waardoor het lijkt alsof er in de digitale 
wereld geen grenzen bestaan. Kinderen en pubers zijn op zoek naar die grenzen en daarom gaat het 
op het internet soms heel erg mis. De landelijke onderzoeken over online pesten laten helaas 
nauwelijks een positieve ontwikkeling zien. Kennelijk doen we het als samenleving niet zo goed dat 
er een opgaande lijn van respect te zien is. Er zijn verschillende vormen van digitaal pesten: het 
versturen van (anonieme) berichten, schelden of dreigen via sociale media, mail, chats in games, 
berichtendiensten zoals WhatsApp of het op internet plaatsen van privéfoto’s of gegevens van een 
ander. Dreigtweets en uitingen zoals de zogeheten Bangalijsten blijken andere vormen van online 
pesten. Nu Facebook en Instagram ook live streaming bieden, is er een nieuwe dimensie van online 
pesten ontstaan: de kijker kan meteen zien wat er gebeurt en na afsluiten is het ‘filmpje’ verdwenen 
en dus ongrijpbaar. Een andere dimensie is dat uit onderzoek door o.a. Kindertelefoon en 
Meldknop.nl blijkt dat de leeftijd van online pesten zakt. Steeds vaker zijn basisschoolkinderen ook 
slachtoffer of dader. 
 
Bron: www.stopdigitaalpesten.nl 
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Trollen 
Social media kunnen door afstand en anonimiteit het slechtste in mensen bovenhalen. 
Cyberpsycholoog Mary Aiken noemt ten eerste online escalatie, online comments komen harder aan 
dan als deze opmerkingen in real life worden gezegd. Ten tweede: Online disinhibitation, mensen 
veranderen in ‘trollen’ omdat ze op afstand alles kunnen zeggen.  
 
Bron: Mary Aiken www.maryaiken.com (boek The Cybereffect, 2016). 
 
Social media stress 
Offline is een luxe geworden. Al in mei 2012 deed de Nationale Academie voor Media en 
Maatschappij onderzoek naar Social Media Stress onder jongeren, gepubliceerd door o.a. NOS 
Nieuws. Daaruit bleek dat jongeren onder druk staan door de sterke aantrekkingskracht van de 
Sociale Media. Zij zijn bang om dingen te missen (FOMO: Fear of Missing Out) en voelen de online 
druk van de vriendengroep (Social Obligation). De Academie pleit sindsdien voor een nieuw 
bewustzijn en een betere begeleiding van jongeren, zodat zij meer controle krijgen over hun eigen 
internetgebruik. CBS bevestigde dit onderzoek in 2015, waaruit bleek dat 17 procent van de 
jongeren in Nederland zelf zegt verslaafd te zijn aan sociale media. Meisjes zeggen vaker dat ze 
verslaafd zijn dan jongens. Bovendien geeft het onderzoek mede aan dat sociale media volgens 
jongeren een negatieve invloed hebben op hun concentratievermogen, nachtrust en 
schoolprestaties.  
 
Bron: onderzoek Belevingen CBS, 2015. www.cbs.nl. 
 
Digitale geletterdheid 
Digitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, 
informatievaardigheden en computational thinking. 
In de huidige informatiesamenleving groeien leerlingen op met (digitale) media. Maar dat betekent 
niet dat het duiden, verzamelen en zelf creëren van digitale informatie vanzelf gaat. Daarom wil het 
Platform Onderwijs2032 hier in de kern van het onderwijs aandacht aan besteden. Het gaat om 
werken en leren in de digitale wereld en leren omgaan met nieuwe technologieën.  
 
Mediaopvoeding en opvoedstijlen  
Ouders hebben allemaal een eigen aanpak als het om opvoeden gaat. Grofweg zijn deze in vier 
stijlen te verdelen: 

• Autoritair 
• Toegeeflijk 
• Democratisch 
• Verwaarlozend 

 
De MediaDiamant is een handige wegwijzer met tips voor ouders om kinderen van 0 tot en met 18 
jaar mediawijs op te laten groeien. De MediaDiamant is opgebouwd uit vijf kanten die samen de 
belangrijkste onderdelen van mediaopvoeding vormen: 
 

- Plezier – geniet van de mogelijkheden 
- Veilig – voorkom risico’s 
- Samen – begeleid je kind 
- Inhoud – weet welke media geschikt 

zijn 
- Balans – momenten met en zonder 
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Welke rol kan de ouder op zich nemen bij het mediawijs maken van kinderen? 
• Controleren 
• Afspraken maken 
• Geef kinderen regels 
• Geef je kind haalbare adviezen 
• Stimuleer het kind om te praten over dingen op internet 
• Houd de lijnen open (luister vooral) 
• Toon interesse, blijf nieuwsgierig 
• Verbied niet te veel, maar vraag naar het waarom 
• Geef zelf het goede voorbeeld 

 
Gamen 
Gamen is het spelen van digitale spellen (games) op een pc, een console of een ander elektronisch 
apparaat. Een game verschaft toegang tot een volledig andere wereld. Logisch dat gaming zo 
populair is, het biedt het ultieme vermaak om er eventjes tussenuit te zijn. Escapisme van de 
bovenste plank. Met alle technologische mogelijkheden kan iemand zich geheel verliezen in deze 
virtuele werelden. Voor de één een zeer aantrekkelijke uitdaging. Voor de ander juist een 
afschuwelijk idee. Martijn Koops, lerarenopleider natuurkunde en auteur van het boek 
Gamedidactiek: “Een spel zuigt je naar binnen. Je maakt dingen mee die je niet in woorden stopt, 
maar die je voelt en beleeft. Zie een spel ook als een veilige omgeving waar je iets kunt proberen. Of 
een competitie kunt inbouwen. Een spel is intrinsiek vrijwillig: als het moet is het geen spel meer.” 
 
Gamification 
Gamification is het toepassen van gamedenken en gametechnieken in niet-game omgevingen. Bij 
gamification worden de spelelementen aangewend om gebruikers te motiveren en hun ervaring te 
verrijken. Het principe van gamification is niet nieuw, we spelen immers al eeuwen spelletjes. Games 
laten de speler verleiden, vastgrijpen, motiveren en binden. Bij gamification staat centraal dat je 
bepaald gedrag wilt stimuleren. Dit doe je door in te spelen op de intrinsieke motivatie. Dit is de 
motivatie die uit een persoon zelf komt.  
Bron: www.mediawaijzer.net 
 
DULVAFT 
Een goed spel voldoet volgens Koops aan DULVAFT: Doel – Uitdaging – Levelstructuur – Voortgang - 
Autonomie – Feedback – Thema.  

- Doel: Bijvoorbeeld zoveel mogelijk opgaven beantwoorden en de beloning in de wacht 
slepen.  

- Uitdaging: Het obstakel, de uitdaging, bestaat uit beperkte tijd en de vereiste kennis. Lukt 
het de speler om in de gestelde tijd de opgaven op te lossen? Is iedereen goed genoeg 
voorbereid om op tempo samen te werken en de vragen te beantwoorden?  

- Levels: Per opgave, of per bijeenkomst, worden de opgaven moeilijker. De uitdaging wordt 
dus groter naarmate men verder in het spel komt, met nieuwe levels, en op hogere niveaus.  

- Voortgang: De spelers kunnen tijdens het spelen hun eigen voortgang, ontwikkeling, scores 
zien.  

- Autonomie: De spelers kunnen zelf bepalen hoe ze onderling de opgaven verdelen. Maar 
ook: een speler wordt individueel uitgedaagd. Iedereen speelt op zijn of haar eigen manier.  

- Feedback: Feedback wordt veelal door de docent gegeven, die het spel tijdens het spelen 
begeleidt. Feedback is ook: een extra uitleg zodat de spelers weer snel doorkunnen, naar 
een nieuwe vraag of level. Scores worden via het Feedback principe inzichtelijk gemaakt, 
zoals mondeling door de docent aan de andere spelende groepjes verteld.  

- Thema: Soms hebben spellen een eigen verhaallijn. Het feit dat het spel in een bepaalde les 
wordt gebruikt is al een bepaald thema. Maar er kan aan een spel een thema worden 
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toegekend, zoals het ganzenbordspel Ik Ben Offline dat als thema Social Media Stress heeft.  
 

Bron: NOMC 
 
Nepnieuws 
De term ‘nepnieuws’ is de afgelopen jaren veelvuldig gebruikt om aan te geven dat bepaald nieuws 
niet alleen qua bron verdacht is maar ook wordt verspreid met een bepaalde en bewuste tactiek. 
Verkiezingen (kunnen) worden beïnvloed door nieuws met een bepaalde kleur te verspreiden met 
als doel de kiezer zodanig te beïnvloeden dat hij/zij een politieke kandidaat met een ander oog 
bekijkt dan voorheen. NRC omschreef de term nepnieuws als volgt: “Ondertussen is de definitie heel 
breed geworden. Wat ís nepnieuws? In elk geval alles wat volledig en aantoonbaar verzonnen is, 
maar wel als echt gepresenteerd wordt. Dit soort nepberichten worden op grote schaal verspreid 
om het denken over maatschappelijke kwesties te beïnvloeden, per ongeluk omdat sites er zelf ook 
in trappen, of simpelweg omdat het lekker klikt en er dus advertenties bij kunnen worden verkocht”  
 
Bron: “Nepnieuws, wat valt eraan te doen?”. NRC 
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Bijlage 2: Social media protocol Konot 

Inleiding  

Social media maken onlosmakelijk onderdeel uit van de huidige samenleving en de leefomgeving van 
onze leerlingen, ouders en andere belanghebbenden. Hiermee leren omgaan op een verantwoorde 
manier bevordert het optimaal functioneren en participeren in de hedendaagse maatschappij. Social 
media zoals: Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn en Social Schools bieden nieuwe mogelijkheden 
t.a.v. profilering, professionalisering, leren, communiceren en presenteren.  

Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de 
school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale 
media om te gaan en de (nieuwe) mogelijkheden met een positieve instelling te benaderen.  

De stichting Konot vertrouwt erop dat zijn docenten, medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en 
andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met Social media en heeft dit protocol opgezet om 
eenieder, die bij één of meer van de onder dit bestuur vallende scholen betrokken is, of zich daarbij 
betrokken voelt, daarvoor richtlijnen te geven.  

Social Schools  

Konot heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van Social Schools voor de oudercommunicatie. 
Om dit in goede banen te leiden is er een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn terug te 
vinden in het document ‘afspraken rondom het gebruik van Social Schools’. Ook is er met ouders 
gecommuniceerd over de afspraken die gemaakt zijn. Deze communicatie is terug te vinden in het 
document ‘ouderbrief Social Schools’.  

Facebook, Twitter ,Youtube, Social website etc.  

Een gevolg van de AVG-wetgeving is het strikt(er) omgaan met de privacy van onze leerlingen en 
medewerkers. Dat betekent dat we zeer terughoudend zijn met het plaatsen van foto’s op social 
media. Mocht je als school ervoor kiezen om dit wel te doen dan moet hiervoor expliciete 
toestemming van ouders gegeven zijn. Deze toestemming zal jaarlijks opnieuw door ouders moeten 
worden ingevuld en ondertekend.  

 

 

Richtlijnen gebruik social media  

• Bij onderwijsonderwerpen maken medewerkers duidelijk of zij op persoonlijke titel of 
namens Konot publiceren. 	

• Medewerkers van Konot publiceren geen vertrouwelijke informatie op social media. 	
• Medewerkers van Konot gaan niet in discussie met een leerling of ouder op social media. 	
• Schoolbestuurders, schoolleiders en leidinggevenden zijn altijd vertegenwoordiger van 	

Konot, ook als zij een privémening verkondigen. Bij twijfel wordt het bericht niet 	
gepubliceerd.  

• Medewerkers van Konot weten dat publicaties op Social media altijd vindbaar en deelbaar 	
zijn. 	

• Bij twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met Konot zoeken medewerkers 	
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contact met hun leidinggevende. 	
• Konot zorgt digitaal voor een veilig klimaat en communiceert met medewerkers, leerlingen 	

en ouders hoe zij dit doet.  
  



 

23 

Bijlage 3: Leerlijn  
 

In deze bijlage de leerlijn zoals deze aan het beraad gepresenteerd is. 
 

Leerlijn mediawijsheid 

  
1. Weet wat je ziet   

Alles wat je ziet in de media is door iemand met bepaalde bedoeling gemaakt. Deze producent 
wordt door allerlei dingen beïnvloed, zoals kijkcijfers, maar ook zijn eigen cultuur en wereldbeeld. Je 
kan dingen op verschillende manieren laten zien in de media. Denk daarbij ook aan reality-tv. Maar 
wat is dan waar en wat is niet waar? Hoe kan je als producent beïnvloeden hoe de ontvanger het 
bericht ziet? Ben jij zelf ook niet een producent als je iets online zet?  

2. Bewaak je identiteit   
Je reputatie is wat mensen over jou denken als ze zien hoe jij je online gedraagt. Wat heb je gepost 
of welke berichten heb je gestuurd? Denk na voordat je iets doet online. Bedenk wat mensen over 
jou zouden kunnen denken als ze iets van jou online zien. Denk na over wat je graag wilt dat mensen 
over jou denken. Als je wilt kun je anoniem of onder een andere naam online zijn. Dan lijkt het 
gemakkelijk om dingen te doen die je anders niet zo snel zou doen. Besef dat je altijd terug te vinden 
bent en dat anonimiteit geen excuus is om verkeerde dingen te doen online. Je moet weten dat 
bepaalde dingen ook online strafbaar zijn. Denk goed na wie je als vrienden toelaat op je online 
profielen. Als je twijfelt niet doen en praat er met iemand over. Spreek niet zomaar af met iemand 
die je online hebt leren kennen.  

3. Wat je geeft krijg je terug   
Wanneer je positieve dingen post over anderen, zijn zij waarschijnlijk ook positief over jou. Helaas 
werkt het ook zo met negatieve berichten. Onthoud dus dat wanneer jij graag wilt dat mensen 
positief over jou zijn online, dat het een goed begin is om zelf positieve berichten te posten. Maar 
wat doe je wanneer mensen online toch negatief over jou berichten? Hoe kan je daar het beste mee 
omgaan?  
  

4. Houd de klok in de gaten   
Internet, gamen en media zijn natuurlijk hartstikke leuk, maar houd wel de klok een beetje in de 
gaten, want er is nog meer in de wereld. Blijf ook spelen met je broers en zussen, vrienden en 
vriendinnen en sporten is ook gezellig en gezond. Hoe kan je erachter komen of je teveel tijd achter 
een beeldscherm doorbrengt? Doe eens een experiment en blijf eens een tijd offline. Hoe voel je je 
dan? Hoe afhankelijk ben je geworden van internet of je mobiel? Wat vind je daarvan?  
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5. Maak goede keuzes   
Je kunt als kind heel veel zien in de media. Niets is voor je verborgen. Maar je weet natuurlijk dat er 
soms dingen zijn die niet voor jou bedoeld zijn. Wat doe je als je die dingen ziet? Ga je dan toch 
kijken? Wat doet dat met jou? Praat je er met iemand over? Daarnaast haal je veel informatie uit de 
media. Ook voor school. Hoe weet je of deze informatie betrouwbaar is? En van wie komt die 
informatie? Hoe vind je de informatie die je zoekt? En hoe selecteer je als er te veel informatie op je 
af komt?  

6. Bescherm je privacy   
Informatie over jou moet je zelf beschermen. Niet iedereen hoeft deze informatie te weten, het gaat 
immers over jou. Welke gegevens deel je wel met mensen en welke gegevens houd je liever voor 
jezelf. Wat kan er gebeuren met jouw gegevens? Wist je dat jouw gegevens ook geld waard zijn?  

7. Zorg voor je eigen veiligheid   
Omdat je via je mobiel online kunt zijn zonder dat je ouders of je leerkracht in de buurt zijn, is het 
belangrijk om zelf zo goed mogelijk te zorgen dat je online veilig bent. Lukt het even niet meer zelf, 
vraag op tijd om hulp. Onderzoek welke instanties er zijn om je te helpen. Bereid je voor als je de 
juiste instanties gaat benaderen. Wat zijn je vragen en hoe kunnen zij je helpen?  

Bron: nationaal mediapaspoort  
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Bijlage 4: Uitslag enquête Konot-personeel 
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