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“Erg informatief en een hele fijne overdrachtsvorm”
Ouder na de webinar ‘over gezond mediagebruik gesproken’ (7-12 jaar)
“We vonden het erg prettig dat er naar onze wensen geluisterd werd
maar ook dat er werd meegedacht zodat we konden gaan kijken
naar gewenst mediagedrag”
Linda Hogendoorn, projectleider werkgroep sociale
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“De Pilot Capelle Mediawijs heeft het proces van digitale
geletterdheid bij ons op school versneld”
Marianne Lammens, directeur SBO de Bouwsteen
“Het was ondanks alle Corona-omstandigheden, echt een succes!” en
“Wat zien de afsprakenposters er mooi uit! Ik wil de lesopzet niet alleen
gebruiken voor de klassen van leerjaar 1, maar ook voor leerjaar 2.
Die collega’s vragen er namelijk ook om”
Nanda Verburg, ondersteuningscoördinator IJsselcollege
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Inleiding

Naar aanleiding van verschillende incidenten
en meerdere signalen over de toenemende
problematiek rond het gebruik van sociale
media, vanuit scholen, kinderopvang en maatschappelijke partners, heeft de Gemeente
Capelle aan den IJssel in 2019 het initiatief
genomen tot de pilot Capelle Mediawijs!
Deze pilot is van oktober 2019 tot en met
december 2020 ontwikkeld en uitgevoerd op
5 locaties onder leiding van de Bibliotheek aan
den IJssel: twee locaties VVE (IJsselkids), een PO
school (SBO de Bouwsteen) en twee VO locaties
(het Comenius College en het IJsselcollege).

In diverse overleggen met de gemeente, waaronder het
DirCap en het Veilige Scholen Overleg, werd geconstateerd dat er op veel locaties behoefte is aan met name
deskundigheidsbevordering en informatieuitwisseling
rond het thema mediawijsheid. Het op een verantwoorde manier (leren) omgaan met sociale media
door kinderen en jongeren is een speerpunt, zowel op
de locaties als vanuit het preventief jeugdbeleid en de
unit veiligheid van de gemeente Capelle. Om in de pilot
zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de wensen
van elke individuele locatie, is bij aanvang van de pilot
uitgebreid gesproken om de exacte behoeften rondom
mediawijsheid in kaart te brengen.

TOT SLOT willen wij erop wijzen dat COVID-19 ook
op de uitvoering van dit project van grote invloed is
geweest. Helaas hebben niet alle activiteiten plaats
kunnen vinden doordat COVID-19 de uitvoering ervan
onmogelijk maakte in de geplande en gewenste vorm.
Natuurlijk hebben wij in overleg met de gemeente en
betrokken locaties naar alternatieve vormen gezocht en
online aanbod gerealiseerd om een en ander toch doorgang te laten vinden. Omdat wij uit ervaring weten hoe
veel effectiever het is lessen fysiek te kunnen geven
(in plaats van online), hebben we in overleg met de
gemeente de pilot, die oorspronkelijk zou aflopen in
juli 2020, verlengd tot en met december 2020. Zodat
het mogelijk werd de lessen in de klas toch te realiseren.

De doelstelling van de pilot Capelle Mediawijs! was
meerledig. Hoofdoel was het versterken van de mediawijsheid van Capelse kinderen, jongeren, hun ouders en
de betrokken professionals. Daarnaast diende deze pilot
als een proeftuin om verschillende activiteiten
en tools uit te proberen en te evalueren met de deelnemende locaties om deze uitkomsten als bouwstenen
te gebruiken voor de ontwikkeling van een duurzaam
beleid op het gebied van mediawijsheid in Capelle
aan den IJssel. Om te komen tot een dergelijk effectief
gemeentelijke mediawijsheidsbeleid is het van belang
dat dit is verankerd bij de verschillende gemeentelijke
partners. Met oog hierop zijn bij aanvang van de pilot
gesprekken gevoerd met een aantal Capelse partners
om ook hun wensen in kaart te brengen en te onderzoeken met wie waar en in welke vorm samenwerking
binnen deze pilot daadwerkelijk mogelijk was.
Dit eindrapport, opgesteld door Bibliotheek aan den
IJssel, bevat de opzet, uitwerking, samenwerkingsverbanden en behaalde resultaten van de pilot Capelle
Mediawijs! 2019-2020 op de genoemde vijf locaties.
Hiertoe is deze pilot geëvalueerd met alle deelnemende
locaties en de maatschappelijke partners waarmee is
samengewerkt. Dit rapport wordt afgesloten met een
aantal aanbevelingen waarmee wij een bijdrage willen
leveren aan de ontwikkeling van een duurzaam beleid
op het gebied van mediawijsheid en daarmee een
Mediawijzer Capelle aan den IJssel.

Helaas heeft dit niet veel mogen baten. Ook na de
zomer bleek het door corona onmogelijk om alle VOlessen uit te voeren en ook de fysieke aanwezigheid
van de specialist mediaopvoeding ten behoeve van
observatie en coaching van de pedagogisch medewerkers kon ook toen niet worden gerealiseerd.
Desondanks zijn we ervan overtuigd dat de in dit
eindrapport opgetekende resultaten laten zien dat
de pilot heeft bijgedragen aan de vergroting van de
mediawijsheid op de locaties van zowel leerlingen als
professionals en ouders. En tevens dat de ervaringen
en uitkomsten waardevol kunnen zijn bij de ontwikkeling van een zo noodzakelijk duurzaam
mediawijsheidbeleid in Capelle aan den IJssel.
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Deelnemende locaties

De locaties voor de pilot Capelle Mediawijs! zijn vooraf door de gemeente Capelle
geselecteerd. Hierbij is rekening is gehouden met de verschillende
doelgroepen waarmee zij werken om te komen tot een zo breed
mogelijk bereik binnen de doelgroep van 0-18 voor de pilot.

18

Daarbij werd benadrukt dat het gewenst was, indien
mogelijk binnen de (financiële) randvoorwaarden
van de pilot, nog locaties toe te voegen.
Doelgroep van 0 tot 18 jaar

Het ging in eerste instantie om de volgende locaties:
● vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) – IJsselkids
(peutergroepen Villa Fantasia en Villa Wonderland)
● primair onderwijs (PO) – Pieter Bas
● speciaal basisonderwijs (SBO) – de Bouwsteen
● voortgezet onderwijs (VO) – Comenius College
Helaas besloot de basisschool Pieter Bas al tijdens de
opstartfase van de pilot, na het startgesprek, zich terug
te trekken. De reden was nadrukkelijk niet dat zij de
noodzaak van de pilot niet zagen, maar zij gaven aan
dat zij geen kans zagen hun deelname in te passen in
hun reeds overvolle (tijd)schema. Ook basisschool de
Ontmoeting, die graag had willen deelnemen, haakte
af om dezelfde reden. Ze gaven echter beide aan in een
eventueel vervolgtraject graag deel te willen nemen.
Via de gemeente meldde zich het IJsselcollege, waarvan
de afdeling VMBO Basis en Kader de beschikbare plek
innam. Op de VVE locatie, IJsselkids, bleek daarnaast
ook een behoefte aan ondersteuning door de specialist
mediaopvoeding op de BSO-vestiging.

Dit leidde uiteindelijk tot

pilot op
5 locaties

de volgende locaties voor de
pilot Capelle Mediawijs!:
vroeg- en voorschoolse en BSO educatie (VVE)
IJsselkids (2 peutergroepen en 2 BSO groepen)

1

Villa Fantasia; en

2 Villa Wonderland
speciaal basisonderwijs (SBO)

3 de Bouwsteen
voortgezet onderwijs (VO)

4 Comenius College (MAVO afdeling)
voorgezet onderwijs (VO)
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IJsselcollege (VMBO Basis Kader)
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Samenwerkingspartners

In de opstartfase is door Bibliotheek aan den IJssel contact gelegd met verschillende Capelse
partnerorganisaties. Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd met bureau Halt, Welzijn
Capelle en het CJG. Al deze organisaties zien de urgentie van extra aandacht voor de omgang
met sociale media bij de verschillende doelgroepen. Uit de gesprekken bleek dat zij de
noodzaak voor een duurzaam gemeentelijk beleid onderschrijven en ook dat zij allemaal,
los van elkaar, al activiteiten ontplooien op het gebied van mediawijsheid. Al deze partijen
zien ook mogelijkheden voor en te behalen winst in een (toekomstige) uitbreiding van de
samenwerking op dit terrein.

Bureau Halt

Welzijn Capelle

Bureau Halt beschikt over een les
online veiligheid, die zij verzorgen
op verschillende primair en voortgezet onderwijsscholen. Met
contactpersoon Josine van Dongen,
criminaliteit preventiemedewerker, is tijdens een kennismakingsgesprek gekeken hoe
deze les aansluit op de vraag van
de scholen. Deze leek het beste te
passen in de vraag van de voortgezet onderwijs scholen, het
Comenius College en het IJsselcollege.

Met Peter Bakker, manager van
Welzijn Capelle, is in een aantal
gesprekken afgestemd hoe een
mogelijke samenwerking eruit
zou kunnen komen te zien. Jongerencoaches bij Welzijn Capelle
zijn een bekend gezicht in de wijk,
voor zowel scholen als leerlingen
in het voortgezet onderwijs en hun
ouders, en kunnen daarmee een
bijdrage leveren in de uitvoering
en nazorg van het project. Zij zijn
gewend met jongeren in gesprek
te gaan over het onderwerp en
signalen op te vangen en zijn op de
hoogte van wat speelt in de wijk.
Ook kunnen zij vanuit hun expertise en functie ook eventueel
gewenste en noodzakelijke individuele/gezinsbegeleiding realiseren. Zo wordt het mogelijk de link
tussen school – buiten school en
thuis te leggen wat de borging van
kennis en uit de les voortvloeiende
afspraken ten goede komt.
Om deze redenen is in overleg
gekozen voor de aansluiting van
een jongerencoach bij de lessen
van de mediacoach in het voortgezet onderwijs.

CJG

Ook met Ingrid Aikema, adviseur
kwaliteit en innovatie van het CJG,
is gesproken om te kijken of er
een samenwerking kon plaatsvinden in dit project. Het CJG gaf
echter aan op dit moment geen
bestaande uren beschikbaar te
hebben voor een samenwerking
binnen deze pilot i.v.m. de werkdruk. Wel benadrukten zij al
actief te zijn op het gebied van
mediawijsheid in de vorm van
het informeren van ouders, zowel
in individuele gesprekken als op
scholen. Zij gaven daarnaast aan
belang te hechten aan samenwerking en tevens een gemeente
brede aanpak toe te juichen.
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Werkwijze

4.1 Theoretische onderbouwing
1
110 101 01
00010 010
1

Digitale geletterdheid
Mediawijsheid maakt deel uit van de
digitale geletterdheid, die weer een
onderdeel is van de 21e-eeuwse
vaardigheden (zie afbeelding).
Digitale geletterdheid omvat alle
vaardigheden die je nodig hebt om
je in de digitale samenleving staande
te houden en jezelf te ontwikkelen.
Van mediawijsheid, informatievaardigheden en computational
thinking tot je veilig kunnen bewegen
op internet tot ict-basisvaardigheden. ¹

Digitale geletterdheid heeft een belangrijke plaats in
het onderwijscurriculum van de toekomst (verplicht
vanaf 2023). Het onderwijs bereidt leerlingen voor op
deelname aan de samenleving. In het persoonlijk
leven van mensen, in de samenleving en in de wereld
van werk en wetenschap heeft ICT een belangrijke,
soms onmisbare plek gekregen. ²

¹
²
³

Voor de pilot Capelle Mediawijs! is gekozen voor een
aantal uitgangspunten. Naast de 21e-eeuwse vaardigheden is dat de MediaDiamant. Voor de vormgeving
van lessen is er gekozen voor de methodiek voor
gedragsverandering van media-empowerment van
dr. Esther van Rozendaal.
21e-eeuwse vaardigheden
De 21e-eeuwse vaardigheden, of 21st century skills,
zijn competenties die leerlingen nodig hebben om
succesvol deel te nemen in de maatschappij van de
toekomst. Om leerlingen goed voor te bereiden op
de 21e-eeuwse samenleving, is het belangrijk dat deze
vaardigheden een plek krijgen in het onderwijs.
Maar veel scholen vinden dit ingewikkeld. Uit onderzoek blijkt dat lessen op school over computers en het
gebruik van digitale media niet of nauwelijks bijdragen
aan de digitale geletterdheid van leerlingen.
En uit het onderzoek 21ste- eeuwse vaardigheden in het
curriculum van het funderend onderwijs (SLO, 2014)
is gebleken dat de 21ste-eeuwse vaardigheden nog
weinig doelgericht en structureel aan de orde komen op
scholen. Er is weinig aandacht voor de vaardigheden in
landelijke leerplankaders. En ook in reguliere methodes
komen de vaardigheden weinig voor. ³

https://www.mediawijsheid.nl/digitale-geletterdheid/
http://downloads.slo.nl › startnotitie-digitale-geletterdheid
https://www.kennisnet.nl/artikel/6648/alles-wat-u-moet-weten-over-21e-eeuwse-vaardigheden/
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MediaDiamant
Kinderen groeien op met allerlei soorten media;
van voorleesboekjes en filmpjes tot online muziek,
spelletjes en informatiebronnen. Media zijn onmisbaar,
leuk, leerzaam en bieden kinderen kansen zich optimaal
te ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn er ook risico’s verbonden aan het gebruik van met name online media en is
het belangrijk dat kinderen van jongs af aan hier veilig
en verantwoord mee om gaan.
Veel opvoed- en onderwijsvragen betreffen het mediagebruik van kinderen. De MediaDiamant is een handige
wegwijzer met tips voor zowel ouders als professionals
om kinderen van 0 tot en met 18 jaar mediawijs op te
laten groeien. ⁴
De MediaDiamant is opgebouwd uit vijf kanten die
samen de belangrijkste onderdelen van mediaopvoeding vormen.

Media-empowerment bestaat uit vier
kwaliteiten:

Kennis
O.a. begrijpen wat media zijn en hoe en door wie
ze gemaakt worden, begrijpen dat media de
werkelijkheid kunnen kleuren, begrijpen hoe je
media-apparatuur en -toepassingen kan gebruiken
en in kan zetten om bepaalde doelen te bereiken
en begrijpen hoe je zelf media-content kan creëren
(weten).

Intuïtie
Kunnen voelen en benoemen wat
media met je doen (voelen).

Vaardigheden
Het zelfvertrouwen hebben én in staat zijn om
actief en bewust met media om te gaan (doen).
Methodiek media-empowerment
Voor de invulling van de lessen in het kader van de
pilot is gekozen voor een methodiek van dr. Esther van
Rozendaal voor gedragsverandering: media-empowerment. Media-empowerment gaat uit van een aanpak
die kinderen meer controle geeft over de invloed die
media heeft op hun gevoelens, gedachten en gedrag.
Binnen deze aanpak staat de autonomie van kinderen
centraal. Het gaat er om dat zij leren vanuit hun eigen
kracht na te denken en keuzes te maken en zelf regie
over hun mediagedrag te voeren. ⁵

⁴ https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/
⁵ https://www.mediaenmaatschappij.nl/pers/artikelen/media-empowerment

Motivatie

YES!

Intrinsiek gemotiveerd zijn om
actief en bewust met media om
te gaan (willen).
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4.2 Algemene aanpak
Binnen de deelnemende locaties zijn we aan de slag
gegaan met een gelijke aanpak, bestaande uit de
volgende onderdelen:
INVENTARISATIEGESPREK
Op iedere deelnemende locatie hebben we een start
gesprek gevoerd om te inventariseren wat de specifieke
behoeften waren van de betreffende locatie. In overleg
met de school zijn voor elke locatie een aantal doelen
opgesteld en te behalen resultaten benoemd binnen
de mogelijkheden van de pilot en aansluitend bij de
bestaande behoeften.
PLAN VAN AANPAK
Aan de hand van het startgesprek, de vastgestelde
doelstellingen en gewenste resultaten is er voor iedere
deelnemende locatie een plan van aanpak opgesteld
door de mediacoach / specialist mediaopvoeding.
Hierin is beschreven welke lessen en activiteiten
worden uitgevoerd om de beoogde doelen te behalen.
Met iedere locatie is er nadrukkelijk gekeken naar de
mogelijkheden tot het vergroten van de ouderbetrokkenheid en de wijze waarop met oog op de
borging van (aandacht voor) mediawijsheid op de
locatie kan worden gerealiseerd.
0-METING EN 1-METING
Op basis van de gestelde doelen is bij de start van de
pilot per deelnemende locatie een 0-meting uitgezet
onder het betrokken personeel. In de 0-meting werden
algemene vragen gesteld over de huidige stand van
zaken met betrekking tot (kennis van en aandacht voor)
mediawijsheid van personeel en leerlingen/kinderen
en daarbij vragen die per locatie zijn afgestemd op de
vastgestelde beoogde doelen van de pilot. Na afloop van
de uitvoering van de pilot is er vervolgens een 1-meting
gedaan om te zien of gewenste resultaten inderdaad
waren behaald. De 0- en 1-meting zijn in overleg met de
mediacoach en specialist mediaopvoeding opgesteld
door Koos Warnaar, senior adviseur van advies- en
onderzoeksbureau Strategos. Op de Bouwsteen en
IJsselkids heeft deze 1-meting plaats gehad. Op de VOlocaties was dit niet mogelijk omdat door de maatregelen rondom COVID-19 de lessen niet uitgevoerd
konden worden zoals gepland.

Het door de mediacoach ontwikkelende vervangende
programma was bij afsluiting van de pilot nog niet
uitgevoerd in alle klassen. Daarom is er gekozen om
op Comenius College en IJsselcollege geen 1-meting te
houden.
UITVOERING
Na de 0-meting volgde de uitrol van het programma op
de locatie. De gezamenlijk opgestelde doelstellingen en
daarmee de invulling van het programma van activiteiten, die gericht zijn op het realiseren van de gestelde
doelen, verschillen per locatie. De uitvoering is waar
mogelijk afgesloten met de 1-meting.
EVALUATIE
Met alle deelnemende locaties is er een evaluatie
geweest waarin de volgende punten zijn besproken:
● Wat hebben jullie aan de pilot gehad?
● Wat is er gelukt?
● Hebben jullie vervolgstappen met betrekking tot
Mediawijsheid bij jullie op school? En zo ja wat zijn
deze? Wat hebben jullie nodig om mediawijsheid te
borgen bij jullie op school?
● Welke behoeftes hebben jullie nu nog rondom
mediawijsheid?
● Wat kunnen wij anders doen in de toekomst?
● Wat zouden jullie anders doen? (waar zijn jullie
tegen aangelopen?)
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4.3 Startbijeenkomst
Op 13 november 2019 vond onder leiding van specialist
mediaopvoeding Denise Bontje en mediacoach Lenny
van der Zijde de startbijeenkomst plaats van de Pilot
Capelle Mediawijs! Bij de startbijeenkomst waren de
volgende deelnemers aanwezig:
● Het sociale vaardigheden team van SBO de Bouwsteen bestaande uit vijf leden, onder leiding van
schoolmaatschappelijk werker Kim Paree.
● Pedagogisch beleidsmedewerker van IJsselkids
Esther den Held.
● Conny Reijngoudt, directeur van bibliotheek aan den
IJssel en Muriël Steegstra, teamleider educatie.
● Sandra Kubbe en Josian Strous van de Gemeente
Capelle aan den IJssel.
Vanuit het Comenius College was wegens onvoorziene
omstandigheden helaas niemand aanwezig. Ook medewerkers van het IJsselcollege ontbraken aangezien deze
school pas in het voorjaar van 2020 aansloot aan bij de
pilot Capelle Mediawijs!

Tijdens de startbijeenkomst hebben de specialist
mediaopvoeding en mediacoach verteld over de kansen
en mogelijkheden van de pilot. Zover gereed hebben de
vertegenwoordigers van de aanwezige locaties de behoeften en beoogde doelen met de pilot gepresenteerd
en gedeeld. Met alle aanwezigen is gesproken over deze
doelen en zijn ervaringen uitgewisseld en problemen
met mediagebruik binnen de verschillende organisaties
gedeeld.
Er bleek een grote behoefte aan meer kennis over
(online) media en de hulp bij het realiseren van een
effectieve structurele aanpak mediawijsheid. Lang is
daarnaast stilgestaan bij het belang van ouderpartnerschap en de drempels die worden ervaren
ouderbetrokkenheid bij school en met name bij sociale
media, te realiseren. Tevens gaven de deelnemers aan
geen behoefte te hebben aan een verdere uitwisseling
van ervaringen gedurende de pilot. Dit gezien een
combinatie van bestaande werkdruk (en tijdgebrek)
maar ook de grote verschillen in doelgroepen en daarmee gepaard gaande verschillen in aanpak en inhoud
op de verschillende locaties.
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Werkwijze per locatie

In dit hoofdstuk zullen we per locatie ingaan op de gestelde doelen, de werkwijze
en uitvoering van de pilot op de verschillende deelnemende locaties. Daarbij is ook
aandacht voor de noodzakelijke aanpassingen op de uitvoering onder invloed van
COVID-19.

5.1 SBO de Bouwsteen
De Bouwsteen is een school voor speciaal basisonderwijs. De aanleiding voor de school om deel te
nemen aan de pilot was met name de online onrust:
cyberpesten, WhatsApp ruzies, versturen van naaktfoto’s etc.

online onrust: cyberpesten,
WhatsApp ruzies, versturen
van naaktfoto’s, etc

)))

De kinderen van SBO Bouwsteen behoren tot een kwetsbare doelgroep. Ouders zijn vaak niet goed in staat om
problemen rondom mediagebruik te signaleren, laat
staan hier iets tegen te ondernemen. De directie en de
leerkrachten van de school voelen zich hierdoor extra
verantwoordelijk dit op te pakken. Maar dit blijkt in de
praktijk lastig te zijn. Leerkrachten weten hoe zij mediawijsheid bespreekbaar moeten maken in hun klas, maar
het ontbreekt nog aan een eenduidige aanpak. Iedereen
pakt dit anders op en de een weet er meer over dan de
ander. Ook de ouderbetrokkenheid is een punt van zorg
en aandacht. Ouders zijn lastig te bereiken met
informatie, vooral daar waar het nodig is. Er is bijvoorbeeld sprake van veel éénouder gezinnen, voor wie het
fysiek aanwezig zijn op een ouderavond een uitdaging
is. Ook lijkt het opleidingsniveau van ouders mee te
spelen in de ouderbetrokkenheid.

De behoefte van de school is het realiseren van een
beleid rondom Mediawijsheid met daarbij een plan van
aanpak in geval van incidenten en escalaties. Binnen
de school bestaat een actief en betrokken team van
leerkrachten, dat zich richt op sociale vaardigheden. Dit
team heeft een werkgroep mediawijsheid geformeerd
die actief input levert voor het beleidsstuk. De werkgroep bestaat uit:
● Kim Paree (schoolmaatschappelijkwerker SBO de
Bouwsteen)
● Linda Hogendoorn (leerkracht en projectleider
werkgroep sociale vaardigheden SBO de Bouwsteen)
● Miranda van Vliet (leerkracht SBO de Bouwsteen)
● Caroline Sporenberg (adjunct directeur SBO de
Bouwsteen)
● Annelies van Deursen (leerkracht SBO de Bouwsteen)
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5.1.1 Doelstelling pilot

Het doel van SBO de Bouwsteen is om
een solide ‘mediawijzerbeleid’ te
realiseren. Hiermee hoopt de werkgroep
sociale vaardigheden, mediawijsheid bij
hen op school op een constructieve en
preventieve manier aan te pakken.
De volgende gespecificeerde doelen zijn
geformuleerd voor de pilot Capelle
Mediawijs! op SBO de Bouwsteen:

1

2
3

4

Aan het einde van het schooljaar 2019-2020
heeft SBO de Bouwsteen een mediawijzerbeleid. Dit wordt opgesteld door de mediacoach i.s.m de werkgroep.
Eind schooljaar 2019-2020 hebben alle
docenten van SBO de Bouwsteen het mediawijzerbeleid gelezen.
Eind schooljaar 2019-2020 weten alle
docenten van SBO de Bouwsteen welke
stappen zij kunnen ondernemen bij (sociale)
mediaincidenten op school, met behulp van
het mediawijzerbeleid en bijbehorende plan
van aanpak bij incidenten.
Eind schooljaar 2019-2020 weten docenten
van SBO de Bouwsteen op welke manier zij
preventieve lessen rondom mediawijsheid
kunnen inzetten.

5.1.2 Uitvoering
Op SBO De Bouwsteen is gestart met een oriënterend
gesprek met de schoolmaatschappelijk werker, een leerkracht en de adjunct-directeur. Na dit gesprek heeft de
mediacoach een overleg met de werkgroep sociale
vaardigheden georganiseerd. Tijdens dit overleg zijn de
behoeften rondom mediawijsheid in kaart gebracht. Als
eerste kwam naar voren dat de school behoefte had
aan een plan van aanpak in het geval van online
incidenten en escalaties. Gevolgd door een breder
beleidsplan Mediawijsheid. In diverse overleggen met
de werkgroep over de inhoud is hier vorm aan gegeven
door de mediacoach. De MediaDiamant van media-

De werkgroep heeft gedurende dit proces het docententeam en de directie op de school geïnformeerd over de
voortgang van de pilot. Na afronding heeft de projectleider van de werkgroep, Linda Hogendoorn, het mediawijsheidbeleid gepresenteerd aan het gehele team en
het hiermee geïmplementeerd op school. Het media
wijsheidbeleid wordt op dit moment als een actief
document gebruikt bij SBO de Bouwsteen.

wijzer is hierbij gebruikt als leidraad. Met als resultaat
een mediawijsheidbeleid met daarin opgenomen een
plan van aanpak voor incidenten en escalaties.
Daarnaast is er met de werkgroep en de mediacoach
aandacht besteed aan het ontwikkelen van een
doorlopende leerlijn Mediawijsheid met lessen groep
1 t/m 8 van de Bouwsteen.

voortgang van dit proces. Het was alleen niet mogelijk
om fysiek bij elkaar te komen met de werkgroep. Wel
zorgde de hectiek rond COVID-19 ervoor dat er enige
tijd minder prioriteit was voor de ontwikkeling van het
mediawijsheidbeleid. Het mediawijsheidbeleid bleef
daardoor voor een deel van het team lange tijd wat
abstract, zeker omdat het door corona niet mogelijk
was een eerste versie van het beleidsstuk voor de
zomervakantie te presenteren aan alle docenten.
In het najaar is dit alsnog gerealiseerd en met
instemming ontvangen door het team.

5.1.3 COVID-19
Doordat er op SBO De Bouwsteen met een beperkte
groep werd gewerkt aan een beleidstuk hebben de
covid-19 maatregelen bijna geen invloed gehad op de
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5.2 IJsselkids
IJsselkids maakt deel uit van de SWKgroep. Enige jaren
geleden heeft specialist mediaopvoeding Denise Bontje
in opdracht van en in overleg met de SWKgroep een
mediabeleid voor hen opgesteld. IJsselkids wil binnen
de pilot Capelle Mediawijs! graag een start maken met
de implementatie en praktische uitvoering van dit
beleid op 2 peutergroepen en 2 BSO locaties, te weten
Villa Fantasia en Villa Wonderland. De pilot op deze
locaties is dan ook in eerste instantie gericht op de 11
pedagogisch medewerkers (pm-ers) die werkzaam
zijn op deze locaties. Zij gaan, ondersteund door de
specialist mediaopvoeding in de vorm van coaching,
met (digitale) media aan de slag gaan op de groep.
Daarnaast wordt ingezet op een vergroting van de
ouderbetrokkenheid bij dit onderwerp.
5.2.1 Doelstellingen pilot
Aan het einde van de pilot is het volgende bereikt:

1

Medewerkers van de kinderopvang weten
dat zij een rol hebben bij mediaopvoeding

2

Medewerkers kunnen verschillende media
op een bewuste manier inzetten op de

Op 15 en 21 januari is gestart met een 2 bijeenkomsten
waar in totaal 9 pedagogisch medewerkers aan deelnamen en daarnaast Jacqueline Köring, Eveline Haak
(Adjunct locatiemanager IJsselkids) en Esther den Held.
Op deze bijeenkomsten ging het om zowel kennisoverdracht en inspiratie als bewustwording van de rol van
de pm-ers bij mediaopvoeding. Deze bijeenkomsten zijn
afgesloten met het invullen van de nulmeting.
Vervolgens zouden de pm-ers volgens plan gedurende
een paar weken op de groep aan de slag gaan met
door de specialist mediaopvoeding Denise Bontje
aangeleverd materiaal en opdrachten en zou zij door
coaching op de werkvloer feedback geven (zie plan van
aanpak).

Coaching
medewerkers

&

Vergroting ouderbetrokkenheid

groep en zijn daarmee een voorbeeld voor

3

de kinderen en ouders
Ouders zijn op de hoogte van (het belang
van) mediaopvoeding en hebben
benodigde informatie gekregen hoe zij er
thuis mee aan de slag kunnen gaan

5.2.2 Uitvoering
Op 5 november 2019 vond het inventarisatiegesprek
plaats met Jacqueline Köring (senior locatiemanager
IJsselkids) en Esther den Held (beleidsmedewerker
SWKgroep). Bij dat gesprek is de pilot toegelicht en zijn
onderlinge afspraken gemaakt over de invulling en
uitvoering van de pilot. Op basis van dit gesprek is het
plan van aanpak opgesteld voor beide locaties.
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5.2.3 COVID-19

Door de Coronamaatregelen vanaf 16 maart is de pilot noodgedwongen aangepast.
Enkele groepen waren gesloten, pm-ers waren thuis en de enkeling die wel op de
groep stond had alle tijd nodig om de kinderen op te vangen. Externen, als de specialist
mediaopvoeding, hadden geen toegang tot de groep. De focus lag hierdoor logischerwijs
niet op de pilot. Om de pilot wel door te laten gaan is tot aan de zomer gekeken wat wel
kon en wat de pm-ers en kinderen konden gebruiken:

● Pm-ers kregen per mail inspiratiebrieven met
achtergrondinformatie over verschillende aspecten
van mediaopvoeding en de rol van de kinderopvang. Elke inspiratiebrief (mail) werd afgesloten
met een kleine opdrachten voor de pm-ers. Dat was
de ene keer iets om over na te denken, te delen of
te doen met de kinderen op de groep of voor de
kinderen thuis. Ze werden daarbij op weg geholpen
met concrete tips en ideeën (op basis van Mediasmarties wegWijzers), maar werden ook uitgedaagd
na te denken hoe zij het konden gebruiken voor hun
kinderen op de groep. Het idee daarachter is dat
pm-ers het werken met media (in welke vorm dan
ook) moeten integreren in hun eigen werkwijze en
passend bij de visie en beleid van de organisatie.
Door ze telkens iets meer uit te dagen (binnen de
mogelijkheden die ze hadden), kunnen ze dit steeds
meer zelfstandig.
● Voor ouders ontvingen de pm-ers ook informatie en
inspiratie om thuis aan de slag te gaan.
● Om pm-ers te blijven inspireren ontvingen ze ook
Mediasmarties WegWijzers met verschillende media
bij een thema voor verschillende leeftijden. Aan hen
de taak om te kijken welke media en activiteiten
passen bij de kinderen en na te denken hoe ze ook
ouders kunnen meenemen hierin.
● Naast het mailcontact op groepsniveau, is er met
pm-ers ook individueel mailcontact en telefonisch
contact geweest naar aanleiding van de opdrachten
en bleef de specialist mediaopvoeding beschikbaar
voor vragen van pm-ers waar af en toe gebruik van
werd gemaakt. Zo is o.a. meegedacht met een pm-er
van de peutergroep hoe zij de ouders met een
filmpje kon laten zien hoe ze konden voorlezen
(inspireren door te doen).

● Webinars en online sessies voor pedagogisch
medewerkers, ouders van kinderen op de bso en
pedagogisch coaches.
● Om ouders van de peuters te betrekken bij de pilot
en ze op weg te helpen is samen met de pm-ers een
ouderpakket samengesteld met verschillende media
(en meer) voor peuters. De inhoud stelt ze in staat
om media met en zonder scherm meer af te wisselen
en met hun kind te lezen, kijken, luisteren, spelen en
doen.

Ouderpakket
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5.2.4 Productenoverzicht IJsselkids

Voor pm-ers

Voor ouders
Peuters

21 januari 2020

Inspiratiemail 1
Niet mopperen (Nationale
Voorleesdagen Moppereend)

2 februari 2020

Inspiratiemail 2
Alles begint met opvoeden

21 februari 2020

Inspiratiemail 3
Bewust aan de slag met
media (mediadiamant)

27 maart 2020

Inspiratiemail 4
Mediaopvoeding, een
kwestie van samenwerken

Kinderen van de Bso

6 april 2020

Inspiratie voor thuis
Thuis voorlezen, kijken
en spelen deel 1

Inspiratie voor thuis
Thuis lezen, kijken, spelen
en doen deel 1

14 april 2020

Inspiratie voor thuis
Thuis voorlezen, kijken
en spelen deel 2

Inspiratie voor thuis
Thuis lezen, kijken, spelen
en doen deel 2

15 mei 2020

Inspiratiemail 5
Jouw rol bij inzet van media

29 mei 2020

Inspiratiemail 6
Bewust media kiezen

12 juni 2020

Mediasmarties WegWijzer
Wegwijzer Hijs de zeilen met media voor kleuters
bij prentenboek Woeste Willem met opdracht
voor vertaling naar ouders

26 juni 2020

Inspiratiemail 7a
LKLSD op de groep (media
in balans)
Met focus op voorlezen en
kijken

14 juli 2020

Inspiratiemail 7b
LKLSD op de groep (media
in balans)
Met focus op luisteren,
spelen en doen

14 juli 2020

Mediasmarties WegWijzer
Wegwijzer Zomer met media voor peuters en kleuters bij het thema zomer

14 oktober 2020

Mediasmarties WegWijzer
Wegwijzer Het weer in de herfst met media voor peuters bij het thema herfst

13 november 2020

Mediasmarties WegWijzer
Wegwijzer Praten over media met media voor kinderen vanaf 8 jaar over verschillende media

Afsluiting

Mediasmarties WegWijzer
Wegwijzer Brr wat is het koud met media voor peuters bij het thema winter

Afsluiting

Ouderpakket Brr wat is het koud
Pakket met prentenboek, QR code naar digitale versie prentenboek, media ontdekkaart, tips
en spelmateriaal om op speelse wijze thuis met media aan de slag te gaan (i.s.m. pm-ers
samengesteld)
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5.3 Comenius College
Het Comenius college is een scholengroep met een
open christelijk karakter. Zij vinden het belangrijk om
te handelen vanuit integriteit. Zij geven aan hierop
aangesproken te kunnen worden en dit ook te verwachten van anderen. Omdat hun onderwijs eigentijds
en uitdagend is en aansluit op de ontwikkelingen in de
maatschappij, vinden zij het belangrijk mediawijsheid
als thema aan te pakken binnen de school.
Een aantal vervelende incidenten waarbij sociale
media een grote rol speelden, maakte het voor de school
urgent zo snel mogelijk aan de slag te gaan met online
omgangsvormen. Daarbij wilden zij met de leerlingen
in gesprek om te komen tot gezamenlijke afspraken.
Bij voorkeur met alle klassen. Binnen de mogelijkheden
van de pilot werd op verzoek van de school gekozen
voor de eerste en tweede klas van de mavo, 5 klassen in
totaal. Contactpersoon voor de pilot waren de zorgcoördinator Corina Klink en de teamleider van de Mavo
afdeling, Jerry van Doesburg.

5.3.1 Doelstellingen pilot
De volgende gespecificeerde doelen waren geformuleerd voor de pilot Capelle Mediawijs! op het Comenius
College:

1

Aan het einde van het schooljaar 2019-2020
hebben alle leerlingen van de eerste en
tweede klassen van de mavo van het
Comenius College tijdens hun mentorles
gesproken over online omgangsvormen
met een mediacoach/jongerencoach en
zijn hierover afspraken gemaakt.

2

Aan het einde van het schooljaar 20192020 hebben alle mavodocenten een
training gevolgd, gegeven door de mediacoach, over het thema mediawijsheid.
Hierdoor hebben zij een beter inzicht in de
belevingswereld van leerlingen op het
gebied van (social) mediagebruik. Ook
hebben zij hierdoor handvatten hoe zij een
gesprek over mediawijsheid, met name
sociale omgangsvormen, kunnen aangaan

3

met leerlingen.
Aan het einde van het schooljaar 20192020 is er door de mediacoach een advies
gegeven voor het Comenius College hoe
zij mediawijsheid het beste kunnen
implementeren binnen hun school.

14

De lessen voor de leerlingen bestonden uit een reeks
van drie, waarvan één les van bureau Halt, en twee
lessen door de mediacoach i.s.m. een jongerencoach van
Welzijn Capelle met als thema online omgangsvormen.
Op de mavoafdeling spelen gemiddeld vaker online
incidenten. Er is gekozen voor het eerste en tweede
jaar om deze leerlingen aan het begin van hun schoolcarrière op het Comenius College mediawijzer te
maken.
De mentoren zouden bij de lessen aanwezig zijn. Op
deze manier weten zij direct wat er speelt in de klas
en kunnen zij hier zo nodig een vervolg aan geven.
Daarnaast worden zij ook betrokken bij de informatie
die wordt verstrekt aan de leerlingen. De lessen van de
mediacoach draaiden om mediaempowerment van de
online omgangsvormen. Dit op basis van de vier kwaliteiten: kennis, intuïtie, vaardigheid en motivatie. In de
eerste les werd de kennis van de leerlingen vergroot en
hun intuïtie aangesproken om na te denken hoe zij zich
voelden bij bepaalde stellingen, hierover werd klassikaal gesproken. De tweede les was die van bureau Halt
en stond in het teken van strafbare feiten die gepleegd
worden bij online incidenten. Hierbij kan gedacht
worden aan smaad, laster, bedreiging, discriminatie en
bezit of verspreiding van kinderporno. Tijdens deze les
werd de kennis vergroot en de intuïtie aangesproken.
De derde les door de mediacoach in samenwerking met

brieven met thuisopdrachten. Het Comenius zag echter
geen ruimte om deze naar de ouders te versturen. De
leerlingen en ouders hadden al genoeg op hun bord
met de vaste vakken.
Helaas bleek ook na de herfstvakantie uitvoering van
de lessen op school niet mogelijk. Teamleider Jerry van
Doesburg vond het gezien de oplopende besmettingen,
ook op het Comenius, onverstandig om op dat moment
lessen te komen geven. Om verdere besmettingen tegen
te gaan werden er geen externen toegelaten. Er was ook
geen tijd en ruimte voor de lessen. Er bestond veel onrust op school door alle maatregelen en de school was
vooral bezig om alles in goede banen te leiden.
De mediacoach heeft de lessen daarom omgezet naar
een lesopzet met een begeleidend filmpje en benodigde
materialen, die de mentoren zelf kunnen gebruiken om
een les over online omgangsvormen te geven.
Door middel van een powerpoint presentatie werd het
voor docenten mogelijk gemaakt het onderwerp
bespreekbaar te maken in hun klas, zonder daar zelf
veel tijd in te moeten steken. De inhoudelijke kennis van
een aanwezige mediacoach ontbrak, maar er kon een
eerste stap gezet worden om het onderwerp bespreekbaar te maken. Ook kan met deze les de drempel voor
leerlingen worden verlaagd om naar hun mentor toe te
stappen wanneer zij online iets vervelends mee maken.
De op school geleverde afsprakenposters en happertjes
geven ondersteuning, activatie tijdens de les en een
eindresultaat waar op voortgeborduurd kan worden.

Afspraken mediagebruik
De afspraken:
1
2
3

een jongerencoach zou draaien om het vergroten van de
vaardigheden met betrekking tot de online omgangsvormen en het aanspreken van de intrinsieke motivatie.
Dit mede door middel van het gezamenlijk maken van
afspraken.
5.3.3. COVID-19
Alle lessen zijn geannuleerd in verband met de
COVID-19 gebeurtenissen op dat moment. In eerste
instantie werden deze lessen in overleg met school en
gemeente verplaatst van het voorjaar naar het najaar
en gepland na de herfstvakantie. In de tussentijd
werden er ter ondersteuning van het thuisonderwijs
online lesmaterialen gemaakt in de vorm van nieuws-

4
5
6
7
8

Klas:

Mentor:

Plaats:

Datum:

Handtekeningen:

20-1292/20-08-28

5.3.2 Uitvoering
Op donderdag 5 maart 2020 heeft de mediacoach een
training verzorgd voor de vijf mentoren, de zorgcoördinator en de teamleider van de mavoafdeling. In deze
training is uitgezet wat er momenteel speelt onder de
leerlingen, het belang van mediawijsheid en hoe die
bereikt kan worden.
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5.4 IJsselcollege
Het IJsselcollege is een openbare voortgezet onderwijs
school met afdelingen op alle niveaus van praktijkonderwijs tot en met het vwo. De pilot vond plaats op
de locatie Pelikaanweg. De aanleiding van de school
voor deelname aan de pilot was dat er regelmatig
online incidenten plaatsvinden, die zijn weerslag in
de klas hebben. Cyberpesten, haataccounts, sexting en
whatsappruzies zijn hier voorbeelden van. Het IJsselcollege wilde graag inzetten op het vergroten van
kennis, inzichten en gedragsverandering ten aanzien
van de online omgangsvormen van hun leerlingen.
In de aanpak in de vorm van 3 lessen per klas, waarvan
een door Halt, en een samen met een jongerencoach
van Welzijn Capelle, werd er voor gekozen focus te
leggen op de media empowerment van leerlingen met
betrekking tot hun online omgangsvormen. Om hierover in gesprek te gaan en te komen tot gezamenlijke
afspraken over online omgangsvormen.

5.4.2. Doelstellingen pilot
De volgende gespecificeerde doelen zijn geformuleerd
voor de pilot Capelle Mediawijs! op het IJsselcollege:

1

Aan het einde van het jaar 2020 hebben
alle eerste klassen VMBO Basis en Kader
van het IJsselcollege tijdens hun mentorles
gesproken over online omgangsvormen
onder leiding van de mediacoach in
samenwerking met bureau Halt en een
jongerencoach van Welzijn.

2

Aan het einde van het jaar 2020 is er door
de mediacoach een advies gegeven voor
het IJsselcollege hoe zij mediawijsheid
het beste kunnen implementeren binnen
hun school.

5.4.1 Aanloop
Het IJsselcollege is op een later moment dan de overige
locaties ingestapt bij de pilot. Er kwam eind 2019 een
plek beschikbaar binnen de pilot voor een school. Door
Josian Strous, van de gemeente Capelle aan den IJssel,
werd aangegeven dat het IJsselcollege (praktijkonderwijs de Wiekslag) interesse had in deelname aan de
pilot. In december 2019, voor de kerstvakantie, is het
eerste contact gelegd met Linda Leen, ondersteuningscoördinator van het IJsselcollege de Wiekslag.
Dit contact verliep moeizaam. Tijdens de lockdown in
maart 2020 is het contact geheel stil komen te vallen,
ondanks verschillende mail- en belpogingen. De mediacoach heeft desondanks wel de opdrachten voor het
thuisonderwijs en de nieuwsbrieven gestuurd. Hier is
geen reactie op ontvangen. De mediacoach heeft vervolgens contact gelegd met Henk Beesems, directeur
van het IJsselcollege en is uiteindelijk in juni 2020
terecht gekomen bij de ondersteuningscoördinator
Nanda Verburg van locatie de Pelikaanweg waarmee
goed werd samengewerkt en snel geschakeld.
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De inhoudelijke kennis van een aanwezige mediacoach
ontbrak, maar er kon een eerste stap gezet worden om
het onderwerp bespreekbaar te maken. Ook kan met
deze les een deur worden geopend voor leerlingen om
naar hun mentor toe te stappen wanneer zij online
iets vervelends meemaken. De op school geleverde
afsprakenposters en happertjes geven ondersteuning,
activatie tijdens de les en een eindresultaat waarop
voortgeborduurd kan worden.

Hoe mediawijs ben jij?
Maak het happertje en speel het spel!

Heb jij
je online
weleens anders

achter?

vakantie?
meer op
hone of nooit
een smartpNooit meer

de politie?
stap je naar

weleens anoniem

een bericht

hebt gezet?

Aan wie

zou jij je

wachtwoorden

geven?

gehad van een

Heb je

weleens

moeite om te

foto die je online

meer grappig?

bent?

Waarom?

beurd, wanneer
incident geonline
Er is een

Heb je

iets online niet

stoppen met

weleens spijt

dan je echt

gamen?

Laat jij online

voorgedaan

Wanneer is

social media/

5.4.3 Uitvoering
De lessen voor de leerlingen bestonden uit een reeks
van drie, waarvan één les van bureau Halt en twee van
de mediacoach ism een jongerencoach van Welzijn
Capelle, met als thema online omgangsvormen.
De school wilde bij voorkeur dat de lessen werden
uitgevoerd in alle klassen op alle niveaus, maar was
binnen de pilot niet mogelijk.
Er werd daarom gekozen voor de vijf eerste klassen van
het VMBO basis/kader omdat de online incidenten op
school vaak voorkwamen in deze klassen.
De mentoren waren aanwezig bij de lessen. Dit zorgt
voor borging op school en hierdoor zijn zij op de hoogte
van wat wordt besproken en speelt in hun klas. Daarnaast worden zij ook betrokken in de informatie die
wordt verstrekt aan de leerlingen. De lessen van de
mediacoach draaiden om mediaempowerment van
de online omgangsvormen. Dit op basis van de vier
kwaliteiten: kennis, intuïtie, vaardigheid en motivatie. In de eerste les werd de kennis van de leerlingen
vergroot en hun intuïtie gestimuleerd na te denken hoe
zij zich voelden bij bepaalde stellingen, hierover werd
klassikaal gesproken. De tweede les was die van bureau
Halt en stond in het teken van de strafbare feiten die
gepleegd worden bij online incidenten als smaad, laster,
bedreiging, discriminatie en bezit of verspreiding van
kinderporno. Tijdens deze les werd de kennis vergroot
en de intuïtie aangesproken. De derde les zou draaien
om het vergroten van de vaardigheden met betrekking
tot de online omgangsvormen en het aanspreken van
de intrinsieke motivatie. Dit mede door middel van het
gezamenlijk maken van afspraken.

Knip het happertje uit. Leg de blanco kant boven en begin met vouwen.

5.4.4 COVID-19
In verband met een Corona-uitbraak op school werd de
school gesloten en konden niet alle lessen doorgang
vinden. Drie van de vijf lessen van bureau Halt zijn
uitgevoerd, maar slechts één van de 10 lessen van de
mediacoach.
In samenspraak met Nanda Verburg van het IJsselcollege, heeft de mediacoach de lessen die niet door
konden gaan, omgezet naar een lesopzet met een
begeleidend filmpje die de mentoren zelf kunnen
gebruiken. Zo konden zij zelf een les over online
omgangsvormen geven. Door middel van een powerpoint presentatie met daarbij behorende lesopzet werd
het voor docenten mogelijk gemaakt het onderwerp
bespreekbaar te maken in hun klas, zonder daar zelf
veel tijd in te moeten steken.
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Activiteitenoverzicht

6

Naast de activiteiten op en voor de diverse locaties, hebben we binnen de pilot nog een aantal
andere activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd gericht op zowel ouders als professionals.
Doel van de activiteiten was in de eerste plaats het vergroten van de kennis over online
leefwereld van kinderen en jongeren. Daarnaast het stimuleren van ouderbetrokkenheid bij
het onderwerp.
Datum

Activiteit

Gegeven/ontwikkeld
door

Aantal deelnemers

07-07-2020

Webinar training PM’ers VVE
locaties IJsselkids over Mediagebruik op de groep

Specialist mediaopvoeding
Denise Bontje

12-11-2020

Webinar ‘over gezond mediagebruik gesproken’
Ouders 7-12 jaar

Mediacoach Lenny van der
Zijde en specialist mediaopvoeding Denise Bontje

48 inschrijvingen
38 deelnemers

19-11-2020

Webinar ‘over gezond mediagebruik gesproken’
Ouders 12-18 jaar

Mediacoach Lenny van der
Zijde en specialist mediaopvoeding Denise Bontje

15 inschrijvingen
12 deelnemers

04-01-2021

Training coaches IJsselkids

Specialist mediaopvoeding
Denise Bontje

6 deelnemers

Op de planning
in 2021

Fysieke ouderbijeenkomst
VVE IJsselkids over
mediaopvoeding

Specialist mediaopvoeding
Denise Bontje
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Resultaten pilot per locatie

In dit hoofdstuk zullen we per locatie in gaan op de behaalde resultaten op basis van de
gestelde doelen. Naast de 0 en 1 metingen (IJsselkids en SBO de Bouwsteen) hebben we
hierbij gebruik gemaakt van de evaluatiegesprekken met de deelnemende locaties.
Daarna volgt een kort verslag van de evaluatie met de samenwerkingspartners van
deze pilot, Bureau Halt en Capelle Welzijn.

7.1 SBO de Bouwsteen
Op SBO De Bouwsteen heeft er een succesvolle inzet
plaatsgevonden waarbij alle vier de doelstellingen
zijn gerealiseerd. De mediacoach heeft in samenwerking met de werkgroep sociale vaardigheden een
beleidsstuk rondom mediawijsheid opgesteld. In dit
mediawijsheidbeleid wordt de visie van de school op
mediawijsheid verwoord. Ook is de gehanteerde online
gedragscode die de school hanteert opgenomen. Aan
het beleidsstuk is een plan van aanpak met stroomschema toegevoegd waarin de handelwijze bij incidenten en escalaties is vastgelegd. Tot slot is er een
nieuwe methodiek gekozen voor een doorlopende leerlijn mediawijsheid voor alle groepen van de school en
zijn er doelstellingen geformuleerd voor de lessen.
De projectleider van de werkgroep, Linda Hogendoorn,
heeft het beleid gepresenteerd aan het gehele team van
SBO de Bouwsteen. Het eindresultaat is positief ontvangen in het team. Met oog op de ouderbetrokkenheid
is de aanpak tevens gecommuniceerd in de nieuwsbrief
richting de ouders. Daarnaast is de aanpak nu onderdeel van de schoolgids en is er aandacht voor op de
website van de school. De uitnodiging voor het webinar
voor ouders is door de school verspreid.
Tijdens de evaluatie met adjunct-directeur Marianne
Lammens en projectleider Linda Hogendoorn gaven
beiden aan erg tevreden te zijn met het ontwikkelde
mediawijsheidsbeleid. Deze pilot heeft volgens
Marianne Lammens niet alleen de aanpak op digitale
geletterdheid versneld maar ook het onderwerp op de
agenda gezet van de interne overlegstructuren.

Naast de lessen per groep is afgesproken jaarlijks deel
te nemen aan de Week van Mediawijsheid. De werkgroep zorgt er voor dat dit soort schoolbrede activiteiten daadwerkelijk worden opgepakt door docenten.
De geplande jaarlijkse evaluatie van het mediawijsheid
beleid en de lessen en activiteiten met het team zorgen
voor de benodigde borging en actualisering.
Ouderbetrokkenheid blijft op de Bouwsteen lastig te
realiseren. Veel ouders komen niet naar fysieke bijeenkomsten en ook aan het georganiseerde webinar over
gezond mediagebruik hebben weinig ouders van de
school deelgenomen. Het blijkt voor sommige ouders
lastig omdat zij niet voldoende digitaal vaardig zijn
en/of niet in staat zijn de benodigde hardware aan te
schaffen. De school wil de ouderbetrokkenheid in de
nabije toekomst graag verder op pakken, ook op het
terrein van mediawijsheid. Bij voorkeur samen met
een mediacoach.
De samenwerking met SBO De Bouwsteen is heel
prettig ervaren door zowel de school als de betrokken
mediacoaches. Het werken met een werkgroep die zich
richt op digitale geletterdheid met een projectleider
binnen de school is een meerwaarde voor een dergelijk
samenwerking. Het zorgt voor structurele aandacht
voor het onderwerp, borging van het beleid en de uitvoering van afspraken en geplande activiteiten.
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IJsselkids heeft de beoogde
3 resultaten grotendeels bereikt

1
2

100%

7.2 IJsselkids

Op de locaties van IJsselkids zijn de beoogde 3 resultaten grotendeels bereikt.
De eerste doelstelling is volledig gerealiseerd.
Alle medewerkers van de kinderopvang weten dat zij
een rol hebben bij de mediaopvoeding en vinden het
belangrijk. Bij aanvang van de pilot was dat nog 75%.
Waar bij de 0-meting 88% van de pedagogisch medewerkers aangaf over onvoldoende kennis te beschikken
om vragen van ouders over dit onderwerp te beantwoorden, blijkt uit de 1-meting na afloop dat alle medewerkers vinden dat ze nu wel voldoende kennis hebben
om dit te doen. Wel geven zij daarbij aan dat het van
belang is om de opgedane kennis en verkregen handvatten actueel te houden. Bij voorkeur door een (jaarlijkse) training. Ook vinden niet alle pm-ers het nog
eenvoudig om regelmatig aandacht te besteden aan
mediaopvoeding op de groep. Het zit nog niet bij
iedereen in het systeem. Hiermee is de tweede doelstelling van de pilot wel behaald, maar nog niet
geborgd. Daarbij wordt in de evaluatie aangegeven
door zowel de pm-ers als de betrokken locatieleider en
beleidsmedewerker dat het jammer is dat door Covid
de geplande coaching van de specialist mediaopvoeding
op de groep, geen doorgang kon vinden. Die coaching
vormde de basis van het plan van aanpak van de pilot,
juist met oog op de borging. Coaching op de groep zorgt
voor gerichte feedback op de uitvoering door de pm-ers
in de praktijk en hiermee kan een hoger niveau in de
uitvoering worden gerealiseerd. Online coaching van
de specialist mediaopvoeding, via (beeld)bellen en
inspiratiemail, hoezeer die ook gewaardeerd werd, kan
dit niet vervangen. Om deze borging toch te realiseren
betrekken we de vaste coaches van IJsselkids. Zij worden
begin januari geïnformeerd en getraind door de
specialist mediaopvoeding in een online sessie, zodat zij
ervoor kunnen zorgen dat er structurele aandacht blijft
voor mediaopvoeding op de groep.

Voldoende
kennis van
mediaopvoeding
gegroeid van 12% naar

De pm-ers geven ook aan
een grote behoefte aan
meer praktisch materiaal op
het gebied van mediaopvoeding waarmee zij direct aan
de slag kunnen. Ze vinden het lastig zelf materiaal op
dit gebied te ontwikkelen en daar is ook onvoldoende
tijd voor. Het gaat dan om materialen als bv de zogenaamde Wegwijzers die door de specialist mediaopvoeding gedurende de pilot zijn aangeleverd.
Met oog hierop is er van het materiaalbudget van de
pilot Capelle Mediawijs! door Bibliotheek een jaarabonnement afgesloten bij Mediasmarties waarmee
het mogelijk wordt in 2021 een aantal extra wegwijzers
aan te leveren.
De derde doelstelling, met betrekking tot de ouderbetrokkenheid, is deels gerealiseerd. De ouders zijn op
verschillende manieren op de hoogte gesteld van (het
belang van) mediaopvoeding. Zij hebben op verschillende momenten en via verschillende kanalen en personen
informatie ontvangen hoe zij hier thuis mee aan de slag
kunnen. Maar een fysieke bijeenkomst kon door Covid
geen plaats hebben. En een online bijeenkomst voor
deze ouders werd door Jacqueline Köring en Esther
den Held niet als kansrijk gezien. Al zou het bij een volgend webinar kunnen helpen als het eerder wordt aangekondigd (ca. een maand ipv 2 weken), zodat IJsselkids
meer tijd heeft om dit bekend te maken bij de ouders
en hen te stimuleren. Specialist mediaopvoeding Denise
Bontje heeft zich met oog op de ouderbetrokkenheid
bereid verklaard om zodra het weer mogelijk is alsnog
aanwezig te zijn op een ouderbijeenkomst over mediaopvoeding. Daarnaast is er een ouderpakket mediapakket samengesteld in overleg met IJsselkids dat in

3

januari via de pm-ers wordt uitgereikt aan alle ouders
van de deelnemende locaties. Dit mediapakket is gevuld
met een prentenboek (en code naar gratis digitale
versie hiervan), praktische materialen, links naar leuke
apps en andere media en opdrachten waarmee ouders
met hun kinderen thuis direct aan de slag kunnen.
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Ondanks het ontbreken van coaching op de groep
hebben alle betrokkenen een grote meerwaarde
ervaren met betrekking tot de aanpak binnen de pilot.
De locatiemanager en beleidsmedewerker zijn van
mening dat met deze pilot een goede eerste stap is
gezet naar implementatie van mediaopvoeding in de
praktijk van zowel de peutergroepen als de BSO. Het is
nu belangrijk door te pakken: ‘we hebben de smaak te
pakken en we willen door’ (locatiemanger Jacqueline
Koring). Beleidsmedewerker Esther den Held: ‘we willen
van Capelle mediawijs naar een Mediawijzer Capelle’.
Dit wordt beaamd door de pm-ers. Ze zijn geënthousiasmeerd, geïnformeerd en geïnspireerd door de specialist
mediaopvoeding en willen aan de slag. De coaches van
IJsselkids zullen mediaopvoeding op de agenda houden.
Belangrijk daarbij is de pm-ers te blijven stimuleren.
Deze stimulans vanuit de organisatie zelf werd tot op
heden gemist. Ook zijn er ook meer devices op de groep
nodig zijn. Binnen IJsselkids zijn hier mogelijkheden
voor en Jacqueline Köring gaat hiermee aan de slag.
Want, zoals een pm-er het verwoordde:

De aanpak was top.
Maar zonder device wordt
de uitvoering wat lastig.

7.3 Comenius College
Op het Comenius College zijn de beoogde resultaten
gedeeltelijk gerealiseerd. In overleg met Corina Klink, de
ondersteuningscoördinator van de school, is er een les-

Het lesprogramma, bestaande uit 3 lessen per groep,
kon door COVID-19 echter niet door de mediacoach,
jongerencoach en docent van Halt worden uitgevoerd
in de klas. De mediacoach heeft ter vervanging een
lesopzet gemaakt voor de mentoren in de vorm van
een powerpoint presentatie met begeleidend filmpje
waarmee zij zelf met hun klas aan de slag kunnen gaan.
Daarbij zijn de benodigde materialen, een afsprakenposter en een happertje, aangeleverd voor alle klassen.
Dit is echter onvergelijkbaar met drie lessen die worden
gegeven door een ervaren mediacoach, in samenwerking met een jongerencoach van Welzijn, en een docent
van Halt. De kennis van de mentoren met betrekking
tot mediawijsheid is door de training en aangeleverde
informatie wel vergroot, maar niet vergelijkbaar met
die van professionals op dit terrein. Wel geeft de lesopzet de mentoren handvatten om het onderwerp online
omgangsvormen zoals beoogd bespreekbaar te maken
in de klas.
Tijdens de evaluatie met teamleider Jerry van Doesburg,
gaf hij aan dat een aantal mentoren inmiddels zelf
aan de slag was gegaan met de gestuurde lesopzet en
anderen dit later zullen oppakken. Door de mediacoach
is aangegeven dat de lesopzet verder verspreid kan worden onder ook de mentoren van klassen van de andere
afdelingen.
Om de ouderbetrokkenheid bij het thema te vergroten zijn de ouders van de klassen 1 en 2 via de school
allemaal uitgenodigd voor het webinar ‘Over gezond
mediagebruik gesproken’ dat op 19 november werd
verzorgd door de mediacoach en de specialist mediaopvoeding. Helaas is dit door een heel beperkt aantal
ouders bijgewoond.

programma ontwikkeld voor 5 mavo mentorklassen van
het eerste en tweede leerjaar. Alle mentoren hebben
voorafgaand aan de lessen de geplande training van de
mediacoach bijgewoond. Hierin is het lesprogramma
besproken en voorlichting gegeven over de onderwerpen online identiteit, online normen en waarden
en online veiligheid.
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De communicatie met het Comenius College verliep
niet altijd gemakkelijk. Het was in het begin erg zoeken
wie de juiste contactpersoon was. Jerry van Doesburg
geeft aan dat het ook intern even geduurd heeft voor
dit duidelijk was, waardoor er contact met verschillende
medewerkers is geweest voordat er daadwerkelijk
concrete afspraken gemaakt konden worden. Mede door
Corona was Jerry als contactpersoon lastig bereikbaar.
De lessen werden in eerste instantie i.v.m. de eerste
lockdown in overleg met de gemeente en de school
uitgesteld naar het najaar. Van de aangeboden thuisopdrachten werd geen gebruik gemaakt. Het rooster
voor het nieuwe schooljaar werd pas na de zomervakantie gemaakt en dus was het niet mogelijk data
te plannen, wat lastig was voor alle betrokken partijen.
Tijdens de evaluatie met teamleider Jerry van Doesburg
gaf hij aan dit zelf ook te zien als verbeterpunt voor
henzelf in de toekomst Dit kostte veel tijd en toen het
uiteindelijk was gelukt, sloeg Corona weer toe en
konden de lessen alsnog geen doorgang vinden.
Jerry van Doesburg is wel zeer tevreden over de
inhoud van de pilot zoals deze bij hen op school uitgevoerd zou worden. Hij is blij met de toegestuurde
lesopzet waardoor zij zelf op school dit toch kunnen
oppakken. Het Comeniuscollege wil graag verder met
het onderwerp mediawijsheid en met het geven van
mediawijsheidlessen. Op advies van de mediacoach
gaan ze kijken of de lessen een vast onderdeel kunnen
worden van de burgerschaps- of maatschappijleerlessen.
7.4 IJsselcollege
Op het IJsselcollege zijn de doelstellingen van de pilot
deels gerealiseerd. Zoals beoogd is er in samenspraak
met ondersteuningscoördinator Nanda Verburg een
lesprogramma ontwikkeld voor vijf vmbo basis en kader
klassen van het eerste leerjaar. Het leerjaar waar op het
IJsselcollege de meeste online escalaties plaatsvinden.

De 3 lessen per klas, waarvan een door halt en twee
door de mediacoach in samenwerking met een jongerencoach van Welzijn Capelle, zijn gedeeltelijk fysiek
uitgevoerd in de klas gedurende de mentoruren tot het
moment dat de school door een Corona uitbraak moest
sluiten. In totaal hebben drie van de vijf geplande lessen
van bureau Halt doorgang kunnen vinden. De mediacoach en de jongerencoach hebben 2 van de eerste vijf
lessen kunnen uitvoeren. De mediacoach heeft de overige lessen omgezet in een lesopzet voor de mentoren in
de vorm van een powerpoint met een begeleidend filmpje. Via de ondersteuningscoördinator Nanda Verburg
zijn de benodigde lesmaterialen als de afsprakenposters
en happertjes verspreid over de mentoren. De lesopzet
geeft mentoren handvatten om het onderwerp online
omgangsvormen zoals beoogd bespreekbaar te maken
in de klas. In de evaluatie gaf Nanda Verburg aan dat de
lessen begin 2021 gegeven gaan worden door de mentoren. Zij was zeer te spreken over de aangeleverde les en
bijbehorende werkdocumenten.
De tweede doelstelling, het geven van advies door de
mediacoach over de aanpak en randvoorwaarden voor
digitale geletterdheid op het IJsselcollege, is wel volledig behaald. Het IJsselcollege kan hiermee verder met
de implementatie van het mediawijsheid onderwijs op
school. Evenals bij het Comenius wordt hierbij gekeken
of dit een vast onderdeel kan worden bij de burgerschaps- of maatschappijleerlessen.
De communicatie met het IJsselcollege verliep bij
aanvang wat stroef. De school was in het begin van
de deelname aan de pilot intern zoekende naar wie
verantwoordelijk moest zijn voor deze pilot. Zo waren
er, voordat het contact met Nanda Verburg gelegd was,
contacten met verschillende collega’s. Dit heeft veel tijd
gekost. Nanda Verburg gaf in de evaluatie aan dat dit
voor de toekomst duidelijk is. Zij blijft de contactpersoon mediawijsheid. Daarbij staat mediawijsheid
mede dankzij deze pilot op school op de kaart.
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In het evaluatiegesprek op donderdag 3 december gaf
Nanda Verburg aan dat de docenten de pilot als erg
waardevol hebben ervaren. Docenten bij wie de les niet
is doorgegaan, hebben navraag gedaan of de lessen
aankomend kalenderjaar nog gegeven zouden kunnen
worden. Nanda Verburg is positief over het lesprogramma van de pilot. Voor de toekomst heeft het haar
voorkeur om elk kwartaal een les van een mediacoach
in te zetten, zodat aandacht voor mediawijsheid op
school gewaarborgd is. Door de hoge werkdruk komen
docenten er zelf niet aan toe zich te verdiepen in dit
onderwerp en dit met leerlingen op een goede manier
op te pakken. Op dit moment wordt er door docenten
alleen ingespeeld op incidenten, maar niet preventief
wat de voorkeur heeft van Nanda Verburg. Het IJsselcollege beschikt echter niet over de financiële middelen
hier op in te zetten.

7.5 Evaluatie samenwerking pilot partners
7.5.1 Bureau Halt
De samenwerking met bureau Halt verliep erg goed.
Het was meteen duidelijk dat Josine van Dongen wilde
meewerken aan de pilot Capelle Mediawijs! en het overleg invulling van de samenwerking ging vlot. De lessen
van bureau Halt bestaan uit een vast pakket. Binnen
de pilot is een les ingezet over welke feiten wanneer
strafbaar zijn.

Informatie die bij veel jongeren niet bekend is. En daarmee een waardevol onderdeel van de lessenreeks over
online omgangsvormen en identiteit in de pilot.
In de evaluatie op maandag 7 december gaf Josine
van Dongen aan de samenwerking in de pilot als erg
positief te hebben ervaren. De communicatie verliep
gemakkelijk en de lessen van de mediacoach vindt
zij een goede aanvulling op het aanbod van Halt.
De planning van de lessen op de scholen was lastiger.
Met name op het Comenius college was weinig flexibiliteit. In de toekomst moeten mogelijke lessen van
bureau Halt eerder ingepland worden in verband met
de grote vraag die er is.
7.5.2 Capelle Welzijn
Peter Bakker, manager Welzijn Capelle, betreurt het
dat het grootste deel van de lessen van de jongerencoaches in de pilot niet heeft kunnen plaatsvinden
door Covid. Ook het inplannen van de jongerencoaches
was lastig door de roosters die pas op een laat moment
beschikbaar kwamen. Hij is wel zeer te spreken over de
uitbreiding van de samenwerking met Bibliotheek aan
den IJssel. Op het terrein van mediawijsheid hebben
we mooie stappen gezet en zien beide partijen goede
mogelijkheden dit in de toekomst voort te zetten en uit
te breiden. De combinatie van kennisoverdracht door
een mediacoach in combinatie met de expertise en
bekendheid in de wijk en op scholen van de jongerencoach vergroot de kans op school gemaakte afspraken
te borgen. Ook buiten school, op straat en zelfs thuis.
Daarbij kan de jongerencoach indien nodig individuele
leerlingen/gezinnen verder begeleiden.
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Conclusie: resultaten
pilot Capellle Mediawijs!

Concluderend kunnen we vaststellen dat de pilot Capelle
Mediawijs! er in de eerste plaats voor heeft gezorgd dat
digitale geletterdheid een prominentere plaats heeft gekregen
op de agenda van de deelnemende locaties. Naar aanleiding
van diverse incidenten en escalaties bestond er al een gevoel
van urgentie, maar dankzij de pilot is er op alle locaties nu ook
een begin gemaakt met de aanpak en praktische invulling van
het mediawijsheidonderwijs. Door de gesprekken en overleggen met de mediacoaches en specialist mediaopvoeding zijn de behoeften van locaties
in beeld gebracht en helder verwoord. De vervolgens opgestelde concrete doelen zorgen
voor houvast en geven richting. Er is een bewustwording opgetreden. Waar bij aanvang van
de pilot op de scholen de aandacht nog met name reactief gericht was op (het optreden
bij) incidenten en escalaties, is duidelijk geworden dat structurele aandacht voor mediawijsheid preventie mogelijk maakt. Een goed voorbeeld hiervan is de Bouwsteen: in eerste
instantie was er alleen behoefte aan een plan van aanpak bij incidenten. Gaandeweg
verbreedde de vraag zich en inmiddels ligt er een schoolbeleidsplan mediawijsheid op
basis van een visie en met doorlopende leerlijnen. Met het plan van aanpak bij incidenten
als bijlage.

Mediawijsheid beslaat een breed terrein van onderwerpen en vaardigheden. En de ontwikkelingen gaan
supersnel. Dat maakt het voor zowel pm-ers en docenten als ouders lastig hiermee aan de slag te gaan, zeker
voor hen die zelf niet tot de digital natives behoren. Er is
een gebrek aan actuele kennis en een grote vraag naar
gerichte informatie. De pilot Capelle Mediawijs heeft
een bijdrage geleverd aan het vergroten van die kennis
bij zowel professionals als ouders. Zoals ook blijkt uit
de metingen die we hebben kunnen doen op zowel de
Bouwsteen als de locaties van IJsselkids.

Kennis over (de noodzaak van) mediawijsheid in het
algemeen en over de online leefwereld en identiteit van
kinderen en jongeren in het bijzonder. Door de mediacoaches en de specialist mediaopvoeding is er kennis,
en zijn er ook online vindplaatsen en tools gedeeld in
webinars en teambijeenkomsten. Door de deelnemers
werd dit als waardevol ervaren. Er zijn (voorbeeld)
lessen, materialen en wegwijzers gemaakt en verspreid
waarmee docenten, pedagogisch medewerkers en ook
ouders zelf direct aan de slag kunnen met kinderen en
leerlingen. Op school en thuis.
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Ook de kennis van de jongeren van de diverse locaties
is toegenomen dankzij de lessen van de mediacoaches
en Bureau Halt in het kader van de pilot. Veel jongeren
hadden er niet eerder bij stilgestaan bij bestaande
risico’s. Bijvoorbeeld dat het op je telefoon bewaren van
naaktfoto’s van anderen en/of het doorsturen daarvan,
strafbaar kan zijn. In de lessen is ingezet op bewustwording.

hh
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Bewustwording

De lessen willen bewerkstelligen dat jongeren, door
middel van gesprek en aandacht voor mediaempowerment, zelf nadenken over hun online identiteit en gedrag. Het gaat vaak niet om goede of foute
keuzes, maar om bewust en veilig handelen. Dankzij
de pilot zijn ook de peuters en kinderen op de BSO van
IJsselkids op de groep (meer) bezig geweest met digitale
media. En voor de leerlingen van alle groepen van de
Bouwsteen liggen interessante mediawijsheidlessen
en activiteiten in het verschiet. Zonder de pilot was dit
(nog) niet gerealiseerd.

De pilot heeft op de diverse locaties gezorgd voor een
boost in de aandacht voor mediawijsheid en soms, zoals
bleek uit de evaluaties, ook voor het versneld zetten van
een volgende stap. De medewerkers zijn geënthousiasmeerd door de mediacoaches en de specialist mediaopvoeding. In de woorden van locatiemanager
Jacqueline Koning van IJsselkids ‘we hebben de smaak
te pakken, we willen door!’. Het is nu zaak dit enthousiasme op de locaties vast te houden en te blijven
voeden. Om dat te realiseren is het van belang dat aandacht voor mediawijsheid wordt geborgd. Bijvoorbeeld
door het structureel onder te brengen bij een bestaand
vak als maatschappijleer of in de burgerschapslessen,
zoals de VO scholen is geadviseerd. Ook een visie op
mediawijsheid per locatie, gezamenlijk opgesteld door
het team, in combinatie met een aansluitend activiteitenplan dat jaarlijks wordt geëvalueerd zal bijdragen
aan deze borging.
Dankzij de pilot is ook duidelijker naar voren gekomen
welke randvoorwaarden van belang zijn om effectief
en structureel aandacht te kunnen besteden aan dit
thema. Het belangrijkste is wel dat het onderwerp
bewust belegd moet worden bij een persoon of aantal
personen binnen de school of instelling. Iemand moet
verantwoordelijk zijn voor het op de agenda houden
van mediawijsheid, het aanjagen van collega’s en het
initiëren en coördineren van activiteiten. En daar zijn
uren voor nodig. Ook is er voldoende geschikte hardware en software nodig die wordt onderhouden. Of
zoals een pedagogisch medewerker zei: “De aanpak was
top. Maar zonder device wordt de uitvoering wat lastig.”

Tot slot kunnen we vaststellen dat Covid 19
een optimale uitvoering van de pilot Capelle
mediawijs heeft verhinderd en daarmee ook
ontegenzeggelijk van negatieve invloed is
geweest op de beoogde resultaten.
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Aanbevelingen

Structurele aandacht voor digitale geletterdheid is in onze huidige gemedialiseerde
samenleving noodzakelijk. Als kinderen en jongeren niet van jongs af aan leren wat de
mogelijkheden zijn en, nog belangrijker, leren hier bewust mee om te gaan, kunnen ze zich
niet optimaal ontwikkelen en zullen ze niet opgroeien tot zelfredzame volwassenen.
Voor een verantwoorde, actieve en succesvolle deelname aan onze hedendaagse maatschappij
is digitale geletterdheid onmisbaar. Met andere woorden: kinderen en jongeren die niet
beschikken over voldoende digitale vaardigheden zijn de analfabeten van de toekomst.
Hieruit volgt logischerwijs dat een duurzaam mediawijsheidbeleid van groot belang is.
Voor instellingen als kinderopvangorganisaties en scholen maar ook voor de gemeente
Capelle aan den IJssel. Uit de opgedane ervaringen met en tijdens de uitvoering van de pilot
Capelle Mediawijs! volgen een aantal aanbevelingen voor de ontwikkeling van een dergelijk
gemeentebreed mediawijsheidbeleid.

1

Digitale geletterdheid is geen apart (gemeen-

2

Veel gemeentelijke partners, als Welzijn, het

telijk) beleidsterrein maar heeft raakvlakken

CJG, Bureau Halt en Bibliotheek aan den IJssel

met en is van invloed op vrijwel alle beleids-

hebben aanbod op het gebied van media-

terreinen: van jeugd en onderwijs tot cultuur

wijsheid. Het is goed om onder regie van de

en veiligheid. Voor een effectief mediawijs-

gemeente te kijken naar de mogelijkheid van

heidbeleid is het dan ook noodzakelijk dat

een gezamenlijke, effectieve aanpak waar-

gezamenlijk wordt opgetrokken. Belangrijk is

binnen iedere organisatie vanuit zijn specifie-

de focus op preventie met aandacht voor

ke expertise zijn rol en aanbod heeft. Welzijn,

doorgaande leerlijnen vanaf 0 jaar. Het op-

Bibliotheek aan den IJssel en Halt hebben

nemen van mediawijsheid in de vreedzame

hier al een begin mee gemaakt binnen de

wijk/school kan daarbij bijdragen aan borging

pilot Capelle Mediawijs. Bibliotheek richt

in Capelle aan den IJssel.

zich hierbij op het mediawijsheidonderwijs
binnen de scholen ondersteund door Halt
met specialistische kennis over wat strafbaar
is, en Welzijn op de (individuele) coaching,
nazorg en borging in de wijk.

vervolg ->
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3

Aandacht voor mediawijsheid staat bij veel
onderwijsinstellingen wel op de agenda, maar
is nog niet structureel en niet verankerd in
het beleid en het curriculum. Slechts één van
de deelnemende pilotlocaties heeft, mede
dankzij de pilot, een visie op mediawijsheid.
Ook veel andere scholen in Capelle hebben
(nog) geen mediawijsheidbeleid op basis van
een visie. Er wordt door besturen van scholenkoepels wel aan gewerkt, maar met oog op
de dagelijkse impact van bijvoorbeeld sociale
media en de verplichte opname in het
onderwijscurriculum binnen afzienbare tijd,
is het van belang dat het opstellen van
mediawijsheidbeleid hoger op de prioriteitenlijst komt te staan. Zonder een beleid met
heldere doelen, is het onmogelijk te komen
tot een resultaatgerichte invulling en uitvoering. Individuele scholen kijken in afwachting naar de koepelorganisaties en
schoolbesturen lijken te wachten op actie van
de individuele scholen. Er zijn diverse tools
beschikbaar om te komen tot een passend en
effectief mediawijsheidbeleid voor scholen en
koepelorganisatie die ook, bijvoorbeeld door
Bibliotheek aan den IJssel, worden aangeboden aan scholen. Hier wordt echter nog
weinig gebruik van gemaakt. De gemeente
kan hier een aanjagende rol vervullen, bijvoorbeeld door mediawijsheid hoog op de
agenda te zetten van diverse bestuurlijke
overleggen. Wellicht is het ook mogelijk om
als gemeente een bijeenkomst te organiseren
rond het thema mediawijsheid met vertegenwoordigers van de diverse koepels (en andere

De gemeente kan hier een aanjagende rol
vervullen, bijvoorbeeld door mediawijsheid
hoog op de agenda te zetten van diverse
bestuurlijke overleggen. Wellicht is het ook
mogelijk om als gemeente een bijeenkomst te
organiseren rond het thema mediawijsheid
met vertegenwoordigers van de diverse

4

koepels (en andere gemeentelijke partners).
Om (aandacht voor) mediawijsheid te borgen
in de onderwijsinstelling is het van belang dat
het onderwerp wordt belegd bij een of een
groepje medewerkers. Zij houden mediawijsheid op de agenda, enthousiasmeren collega’s en initiëren, organiseren en coördineren
activiteiten. Dit kost tijd dus hier moeten uren
voor worden gereserveerd. Daarnaast zorgt
het onder brengen van mediawijsheid bij een
bestaand vak (maatschappijleer, burgerschap

5

of sociale vaardigheden) voor borging.
Vergroten van de ouderbetrokkenheid of beter
nog ouderpartnerschap in het algemeen en
dus ook bij mediawijsheid(onderwijs) is een
belangrijk punt van aandacht. Veel (onderwijs)instellingen worstelen hiermee. Actieve
betrokkenheid van thuis is nodig om te komen
tot een effectieve aanpak mediawijsheid. Het
zou goed zijn als ook de gemeente een actieve
rol kan spelen in het stimuleren van ouder-

6

betrokkenheid.
Op basis van de ervaringen in de pilot en
gesprekken met een groot aantal PO en VO
scholen in Capelle aan den IJssel komt naar
voren dat er op het terrein van de digitale

gemeentelijke partners). Er zijn diverse tools

geletterdheid vooral behoefte is aan aandacht

beschikbaar om te komen tot een passend en

en aanbod op het gebied van informatie-

effectief mediawijsheidbeleid voor scholen

vaardigheden (zoeken, vinden, beoordelen en

en koepelorganisatie die ook, bijvoorbeeld

verwerken van (online)informatie), (de impact

door Bibliotheek aan den IJssel, worden aan-

van) sociale media en online identiteit en

geboden aan scholen. Hier wordt echter nog

omgangsvormen. Het zou goed zijn als deze

weinig gebruik van gemaakt.

thema’s ook terugkomen in het gemeentelijk
beleid.
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Financiële verantwoording
Pilot Capelle Mediawijs!
Baten

Projectsubsidie Gemeente
Capelle ad IJssel

Begroot

Werkelijk

Toelichting verschillen

€ 45.454,00

Mediacoach

€ 27.520,00

€ 23.418,45

Specialist Mediaopvoeding

€ 11.700,00

€ 11.700,00

Projecteigenaar

€ 2.396,50

€ 4.793,00

100 uur ipv 50 uur a € 47,93

Activiteiten/materialen

€ 3.837, 50

€ 5.448,86

Meer materialen waaronder
mediapakket voor alle ouders
VVE

€ 45.454,00

€ 45.360,31

Totaal

€ 45.454,00

Uurloon lager dan begroot

Bedragen zijn exclusief btw

Dit document ‘Pilot Capelle Mediawijs! 2019-2020’
is tot stand gekomen door:
● Denise Bontje, specialist mediaopvoeding
● Andrea Kramp, mediacoach en projectleider
● Muriël Steegstra, projecteigenaar
● Lenny van der Zijde, mediacoach en projectleider
Met dank aan Buurtwerk, Rotterdam
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