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Dankwoord  

 

Er zijn zoveel verschillende mensen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze 

stage en dit stageonderzoek, dat ik dit niet ongemerkt voorbij wil laten gaan. First and 

foremost wil ik mijn stagebegeleidster, Josien Pieterse, bedanken. Zij was erg betrokken bij 

mijn stage en stond me altijd met raad en daad bij. Josien bedankt! Uiteraard mag ook Tim 

Kersjes hier niet ontbreken; hij zorgde voor veel gezelligheid tijdens de uurtjes op het kantoor 

van het Forum voor Democratische Ontwikkeling. Ook alle Zunderdorpers hebben mij daar 

vanaf het begin af aan met veel hartelijkheid ontvangen, dank daarvoor.  

 Speciale dank ook voor het Museum van Communicatie en de educatieve uitgeverij 

Codename Future. Geweldig dat jullie je deuren openden voor mij zodat ik een indruk kon 

krijgen van vormen van educatie naast het ‘normale’ doceren. Verder zou ik nog willen 

bedanken al die bijzondere mensen die tijd voor mij uittrokken om een interview te doen: Eva 

Vesseur, educator van het MusCom;  Geeske Steeneken, directeur van Codename Future; 

Imar de Vries, docent-onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht; Fadi Hirzalla, 

promovendus aan de Universiteit van Amsterdam; Tofik Dibi, Tweede Kamerlid GroenLinks; 

Levien Nordeman, docent-onderzoeker aan de Willem de Kooning Academie en Ad van 

Dam, manager media-educatie. Dank jullie wel voor het delen van jullie kennis! Ad en 

Levien, jullie uiteraard ook nog hartelijk bedankt voor de begeleiding tijdens mijn stage en de 

samenwerking bij het schrijven van ons artikel.  

 Ook dank aan Jochem Valkema van Codename Future, die mij een middag op sleeptouw 

nam naar een docententraining in Amersfoort en aan museumdocenten Bart en Henny, die mij 

toestonden de museumles STAR/RING bij te wonen terwijl zij deze gaven. En last but not 

least, ook dank aan René Glas, mijn stagebegeleider binnen de Universiteit van Utrecht. Heel 

fijn dat je mij de ruimte hebt gegeven om deze stage zelf invulling te geven en dat het geen 

probleem was toen mijn stage door omstandigheden begin september opeens een andere 

invulling kreeg.  
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1. De gemedialiseerde samenleving  

 

Onze maatschappij raakt steeds verder gemedialiseerd. In het dagelijks leven zijn we allemaal 

24/7 omringd door media; van de medicijnen die we steeds vaker op Internet bestellen zonder 

een dokter te raadplegen tot vrienden die met elkaar afspreken via mobiele telefoons, e-mail 

of websites: nieuwe media worden overal voor gebruikt. Als Facebook een land zou zijn, was 

het qua inwoners het derde land van de wereld geweest. Ook de overheid ‘medialiseert’: 

steeds meer zaken die met burgerschap te maken hebben worden via het internet afgehandeld. 

De burger krijgt anno 2010 steeds meer verantwoordelijkheid, waar deze vroeger nog bij de 

overheid lag. In het kader van deze ontwikkelingen is het dan ook van het grootste belang dat 

mensen ‘mediawijs’ worden. Te dien einde kwam de Raad van Cultuur ruim vijf jaar geleden, 

namelijk in juli 2005, met een advies op het gebied van media-educatie.  

 Dit advies kreeg de titel Mediawijsheid. De ontwikkeling van nieuw burgerschap. Hierin 

stelde de Raad een verbreding voor van media-educatie naar ‘mediawijsheid’, aangezien het 

begrip media-educatie in de ogen van de Raad te exclusief gericht was op onderwijs, kinderen 

en jongeren. Gezien de huidige medialisering van onze maatschappij en cultuur, acht de Raad 

het van groot belang dat iedereen mediawijs wordt, 

niet enkel kinderen en jongeren. In de jaren 

voorafgaand aan het advies constateerde de Raad dat 

er op het terrein van media-educatie vele 

instellingen en instanties actief waren. 

Niettegenstaande het enthousiasme dat met veel van 

deze initiatieven gepaard ging, concludeerde de Raad dat de initiatieven in de praktijk 

gekenmerkt werden door “gebrekkige onderlinge kennisoverdracht, geringe continuïteit en het 

ontbreken van een duidelijke visie” (Advies juli 2005: 27). Gezien het belang van 

mediawijsheid voor iedereen in onze maatschappij, achtte de Raad het hoog tijd een oproep te 

doen naar vernieuwende initiatieven die de mediawijsheid van deelnemers zou bevorderen.  

 Dit soort initiatieven zijn hard nodig gezien het feit dat de invloed van medialisering en 

andere technologische en sociale veranderingen zich ook uitstrekt op het terrein van onze 

democratische instituties. Gevolg hiervan is dat de invulling van ons moderne begrip van 

‘burgerschap’ verandert: het raakt onlosmakelijk verbonden met mediawijsheid. Zoals gezegd 

geeft de overheid steeds meer verantwoordelijkheid aan de burger zelf, waarbij media een 

belangrijke rol spelen. De Raad erkent deze rol en concludeert in haar advies dat “zonder de 

mogelijkheden van het internet de overheid nooit op dezelfde manier een dergelijk beroep op 

de burger zou kunnen doen” (Advies juli 2005: 2). Dit punt, de nauwe verwevenheid van 

mediawijsheid en burgerschap, is van cruciaal belang. 

Om burgers optimaal te laten deelnemen aan onze 

gemedialiseerde maatschappij, zullen zij vaardigheden 

moeten verwerven op het gebied van omgaan met nieuwe 

media (Valkenburg 2005: 7). Dit geldt voor iedereen: 

jong en oud, hoog- en laagopgeleid, allochtoon en 

autochtoon: om in de moderne maatschappij mee te kunnen komen is het van groot belang dat 

iedereen mediawijs wordt. Bovendien werkt de medialisering van de samenleving twee 

kanten op, waardoor het de vraag oproept wat media voor democratie kunnen doen. Maar wat 

bedoelt de Raad nu precies met ‘mediawijsheid’? In het advies van juli 2005 wordt een 

interessante definitie gegeven van wat de Raad als mediawijsheid beschouwt, namelijk: ‘het 

geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en 

actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde 

wereld’ (Advies juli 2005: 2).  

“Het internet is een medium, het 

verhoudt zich tussen mensen, en 

daar gaat ook burgerschap over” 

– Levien Nordeman, docent-

onderzoeker nieuwe media 

“We leven in een gemedialiseerde 

wereld en dat betekent in mijn ogen dat 

je als burger dat moet kunnen hanteren” 

– Ad van Dam, projectmanager media-

educatie 
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 Mijn stageonderzoek zal zich bevinden op het kruispunt tussen mediawijsheid en nieuw 

burgerschap. Ik zal gaan onderzoeken hoe het anno 2010, vijf jaar na het uitbrengen van het 

advies van de Raad van Cultuur, gesteld staat met de ontwikkelingen op het gebied van 

mediawijsheid in Nederland. Mijn hoofdvraag zal hierbij zijn: ‘in hoeverre wordt er anno 

2010 al gehoor gegeven aan het advies van de Raad van Cultuur (juli 2005) wat betreft 

mediawijsheid en de ontwikkeling van nieuw burgerschap?’ Bij het formuleren van een 

antwoord op deze vraag zal mijn aanpak tweeledig zijn. Ten eerste zal ik opzoek gaan naar 

een antwoord op de vraag welke mogelijkheden er bestaan voor de Nederlandse burger om 

mediawijzer te worden en in hoeverre deze initiatieven effectief zijn. Ten tweede zal ik new 

media experts met zeer gevarieerde achtergronden gaan vragen welke ontwikkelingen er op 

het terrein van mediawijsheid gaande zijn en wat zij nog graag zouden zien gebeuren.  

 Een eerste stap richting het beantwoorden van de hoofdvraag is een indruk opdoen van 

enkele huidige initiatieven op het gebied van het bevorderen van mediawijsheid. Ik zal me 

dan ook in de praktijk wagen om een tweetal initiatieven op het gebied van mediawijsheid te 

observeren. Het eerste initiatief komt uit de culturele sector. Het gaat hier om een museumles 

van het Museum van Communicatie (hierna MusCom) te Den Haag, genaamd ‘STAR/RING’. 

Het museum heeft tot algemene doelstelling “een breed publiek actuele trends en historische 

ontwikkelingen van communicatie [te laten] ervaren, waardoor het publiek zich van de impact 

hiervan op het dagelijkse leven bewust wordt” (MusCom.nl). In anderhalf uur tijd wordt er 

tijdens de STAR/RING les niet alleen nagedacht en bijgeleerd over mediawijsheid en 

burgerschap, maar worden nieuwe media als het internet en de mobiele telefoon zelf 

onderdeel van het leerproces. Maar hoe zit het met de effectiviteit van een initiatief als dit? De 

educator van het museum heeft de les ontwikkeld en is één van de personen die ik zal 

interviewen; hoe is haar kijk op de effectiviteit van de les?  

 Naast STAR/RING zal ik me ook gaan verdiepen in nog een ander initiatief op het gebied 

van het bevorderen van mediawijsheid, namelijk de educatieve game SplitsZ. Deze game over 

mediawijsheid en burgerschap is ontwikkeld door Codename Future, een educatieve uitgever 

op het gebied van digitaal leren. SplitsZ is een online lesprogramma voor de onderbouw van 

het voortgezet onderwijs en gaat in op mediawijsheid, burgerschap, bewust presenteren en 

slim communiceren. Om de leerlingen deze vaardigheden aan te leren biedt SplitsZ een 

elektronische leeromgeving aan met daarin een game en bijbehorende opdrachten (SplitsZ.nl). 

Ook met de directeur van Codename Future zal ik een interview hebben en haar onder meer 

vragen naar haar kijk op de ontwikkelingen op het gebied van mediawijsheid in Nederland.  

 Zowel STAR/RING als SplitsZ zal ik gaan beoordelen volgens de normen van de 

zogenaamde Mediawijsheidkaart (Mediawijsheidkaart.nl). Deze kaart kwam tot stand na een 

tweetal onderzoeken naar initiatieven op het gebied van mediawijsheid: het eerste onderzoek 

door Kennisland in 2008 en het tweede onderzoek door Rafika Bhagwandas van Verdonck, 

Klooster en Associaties in 2009 (Bhagwandas 2009). Doel van deze onderzoeken was het in 

kaart brengen van verschillende initiatieven op het gebied van mediawijsheid en te 

onderscheiden welke factoren succesvolle projecten met elkaar gemeen hadden. Er konden 

grofweg drie gebieden onderscheiden worden waarop alle succesvolle projecten leerstof 

aanboden, namelijk: 1) mediavaardigheden en bewustzijn, 2) stimuleren/activeren/participatie 

en 3) innovatie.  

 

 

 

 

 

  

http://www.muscom.nl/organisatie/
http://www.splitsz.nl/
http://www.mediawijsheidkaart.nl/
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 In mijn zoektocht naar antwoorden zal ik naast de twee casestudies van STAR/RING en 

SplitsZ informatie en meningen over de huidige stand van zaken omtrent mediawijsheid 

vanuit zoveel mogelijk invalshoeken bekijken. Dit zal ik doen door wetenschappelijk 

onderzoek hiernaar te bestuderen en verschillende experts te interviewen die veel met nieuwe 

media te maken hebben. Ten eerste zal ik mensen gaan interviewen die alles te maken hebben 

met het ontwikkelen van lesstof omtrent mediawijsheid. De drie experts die ik hierover zal 

gaan spreken zijn de al eerder genoemde directeur van Codename Future, Geeske Steeneken 

en de educator van het MusCom, Eva Vesseur. Uiteraard zal ik ook gaan spreken met de 

deelnemers van STAR/RING en SplitsZ, om hun mening over de twee initiatieven te horen. 

Naast Geeske en Eva zal ik ook gaan praten met Ad van Dam, projectmanager media-educatie 

met jaren ervaring in het ontwikkelen 

van lesstof over nieuwe media. Naast hen 

zal ik ten tweede een tweetal experts 

interviewen die alles te maken hebben 

met mediawijsheid vanuit het 

docentenperspectief. Levien Nordeman 

en Imar de Vries zijn beiden docent-onderzoekers (aan respectievelijk de Willem de Kooning 

Academie en de Universiteit van Utrecht) die zowel onderzoek doen naar nieuwe media als 

erover lesgeven. Ten derde zal ik Fadi Hirzalla, promovendus aan de Universiteit van 

Amsterdam gaan interviewen aangezien hij eind september gepromoveerd is op een 

onderzoek over jongeren en het internet. Tot slot zal ik Tofik Dibi, Kamerlid van GroenLinks, 

gaan interviewen over mediawijsheid en burgerschap. Dit omdat hij vanuit een politiek 

perspectief veel met mediawijsheid bezig is; in 2007 heeft hij zelfs een wetsvoorstel omtrent 

mediawijsheid ingediend.   

 Via al deze interviews zal ik proberen erachter te komen wat mensen nou eigenlijk van 

hun eigen mediawijsheid vinden, of ze vinden dat de gemiddelde burger al mediawijs is, wat 

ze vinden van de huidige initiatieven op het gebied van mediawijsheid, of ze misschien nog 

iets missen in het huidige aanbod aan mediawijsheid training en of ze voldoende toegang 

hebben tot eventuele mediawijsheid trainingen. Kortom: door veel mensen die op 

verschillende manieren in de praktijk met mediawijsheid in aanraking komen te spreken, hoop 

ik de diepte in te kunnen gaan en te kunnen achterhalen in hoeverre er anno 2010 gehoor 

gegeven wordt aan het advies van de Raad van Cultuur wat betreft mediawijsheid en de 

ontwikkeling van nieuw burgerschap. Hopelijk zal de opgedane kennis mij instaat stellen een 

aantal concrete aanbevelingen te doen omtrent het bevorderen van de mediawijsheid van de 

Nederlandse burger.  

   
 

 

“Ik denk dat de ontwikklingen op het gebied van 

(sociale) media politici zullen dwingen iets te gaan 

doen aan de mediawijsheid van de Nederlandse 

burger”  

– Tofik Dibi, Tweede Kamerlid GroenLinks  
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2. Mediawijsheid in de culturele sector  
 

Het advies van de Raad van Cultuur ging vergezeld met een oproep om initiatieven om de 

mediawijsheid van de Nederlandse burger te bevorderen. Anno 2010 blijkt dat aan deze 

oproep tot dusver het meeste gehoor is gegeven vanuit de onderwijswereld en de culturele 

sector. Instellingen uit deze sectoren hebben zich gebogen over de vraag hoe mediawijsheid 

concreet in een lesomgeving aan de orde te stellen valt. Een voorbeeld van zo’n instelling is 

het Museum van Communicatie in Den Haag, waar ik op 5 en 13 oktober 2010 mocht 

meekijken hoe zij dit nu precies aanpakken in de museumles STAR/RING.  
 

2.1 Een museumles over de mobiele telefoon: STAR/RING 

Zoals gezegd zijn mediawijsheid en burgerschap onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een 

belangrijk onderdeel hiervan uit zich in het dagelijkse gebruik van de mobiele telefoon. Dit 

medium is inmiddels tot veel meer dan enkel een telefoon geworden. Om slechts een paar 

dingen te noemen: je kunt er mee internetten, filmen, fotograferen, plattegronden opvragen of 

de agenda bijhouden. Vandaag de dag is de mobiele telefoon dan ook niet meer weg te denken 

uit het moderne straatbeeld. Toch leidt een hoog niveau van zowel motivatie, toegang en 

frequent gebruik niet zomaar tot het bezit van voldoende vaardigheden en een gevarieerd 

gebruik (Bhagwandas 2009: 4). Belgedrag in het openbaar is dan ook per individu 

verschillend en de meningen lopen uiteen wat betreft een etiquette op het gebied van 

belgedrag. Hoe verhoudt het gebruik van de mobiele telefoon zich eigenlijk tot de publieke 

ruimte? Het MusCom pakt met de museumles STAR/RING het onderwerp belgedrag aan. In 

deze museumles discussiëren leerlingen over vijf thema’s in relatie tot het mobieltje: privacy, 

dreiging, liefde, status en misverstand. In het kader van het mediawijzer maken van mensen 

zegt MusCom educator Eva Vesseur: “we willen jongeren bewust maken van hun belgedrag 

en dat van anderen; hoe staan zij in de maatschappij op het gebied van belgedrag?” (Vesseur 

2010).   

 De museumles start met een kort filmpje over belgedrag: een man neemt een overdreven 

grote mobiele telefoon op tijdens de meest ongemakkelijke situaties, zoals gedurende een 

theatervoorstelling of een etentje in een restaurant. Vervolgens wordt er in de filmzaal over de 

implicaties van dit filmpje gediscussieerd. Gedurende één 

van de lessen die ik meegemaakt heb, vroeg de 

museumdocent tijdens de discussie aan enkele meisjes die 

als caissière werkten bij een supermarkt, wat zij ervan 

vonden als mensen aan hun kassa bleven bellen. De 

reacties waren unaniem: “erg vervelend, asociaal” 

(STAR/RING 5-10-2010). Direct daaropvolgend vroeg de 

museumdocent de meisjes wat zij zouden doen in een 

omgekeerde situatie, wanneer zijzelf al bellend aan de 

kassa kwamen. Wederom unaniem antwoordden zij: “ik 

zou mijn telefoon echt niet ophangen, wat moet je nou 

zeggen aan de kassa; er wordt toch niks van belang besproken” (Idem). Dat de leerlingen de 

frictie tussen deze twee antwoorden zelf niet opmerkten, is kenmerkend. Gebruikmaken van 

een mobiele telefoon in de publieke ruimte vormt een onderdeel van mediawijsheid, een 

vaardigheid waar deze leerlingen duidelijk nog niet over beschikten.  

 Na de discussie worden de leerlingen aan de hand van filmfragmenten aangespoord om na 

te denken over de wrijving tussen het gebruik van de mobiele telefoon en de vijf 

eerdergenoemde thema’s. Na dit denkproces maken zij in groepjes een zogenaamd 

‘storyboard’, waarin ze het gebruik van de mobiele telefoon koppelen aan een probleem in het 

kader van één van de vijf thema’s. Vervolgens maken ze zelf hierover een filmpje waarin het 
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mobieltje centraal staat, waarna deze filmpjes op het YouTube kanaal van het museum 

(www.youtube.com/museumcommunicatie) terug te zien zullen zijn.  

 Anders dan op school mocht de mobiel aangelaten worden tijdens de les, op voorwaarde 

dat eventuele smsjes of telefoontjes met de groep gedeeld werden. Heel opvallend: geen van 

de jongeren piekerde hierover, alle communicatie die via hun mobiel verliep was privé. Aan 

de hand van vragen die ik vervolgens stelde, werd duidelijk dat jongeren een sterke koppeling 

tussen hun mobiel en een gevoel van veiligheid en 

eigenwaarde ervaren. Op mijn vraag wat ze zouden doen 

wanneer ze onderweg ontdekten dat ze hun mobiel 

vergeten waren, zeiden negen op de tien leerlingen “ik ga 

meteen terug naar huis, maakt me niet uit als ik dan te laat 

kom!” (STAR/RING 13-10-2010). Hun telefoon niet bij 

zich te hebben creëerde een gevoel van onveiligheid en 

desoriëntatie, alsof ze ‘een deel van zichzelf’ kwijt waren. 

Illustrerend hiervoor was het antwoord van het enige 

meisje dat zei haar telefoon niet op te gaan halen: “ik zou 

hem niet op gaan halen, maar dat komt omdat ik al negen jaar op zelfverdedigingles zit” 

(Idem). Gaandeweg werd duidelijk dat vóór de museumles niemand de leerlingen ooit had 

gevraagd na te denken over hun belgedrag in het openbaar. STAR/RING weet hier in 

anderhalf uur tijd verandering in te brengen: niet alleen discussiëren leerlingen over 

belgedrag, maar maken ze zelf een filmpje hierover in het kader van één van de vijf eerder 

genoemde thema’s. “Ik had er eigenlijk nooit over nagedacht dat het asociaal is om in de trein 

te bellen,” aldus een van de leerlingen na afloop (STAR/RING 5-10-2010). In het kader van 

de Mediawijsheidkaart voldoet de les aan vrijwel alle voorwaarden om een succesvol initiatief 

te kunnen zijn. Mediavaardigheden en bewustzijn worden getraind aan de hand van de 

discussie en het maken van het storyboard. Stimuleren/activeren/participatie komt aan bod 

doordat leerlingen zelf een script schrijven en een filmpje maken. Innovatie is inherent aan de 

les zelf; er wordt geleerd over nieuwe media door gebruik te maken van deze nieuwe media. 

 Blijft over de les kritisch te bekijken wat betreft effectiviteit en continuïteit. Ten eerste 

valt op dat de les action packed is: leerlingen moeten (te) veel doen in slechts anderhalf uur 

tijd. Belangrijk onderdeel van de les is het maken van een product (namelijk het filmpje) en 

dat kost tijd. In de praktijk lijdt het begin van de les, namelijk de discussie, hier nogal eens 

onder. Kenmerkend voorbeeld hiervan was het feit dat de museumdocent tijdens de hierboven 

beschreven vragen omtrent bellen aan kassa’s geen tijd had om in te gaan op de interessante 

discrepantie tussen de twee antwoorden die gegeven werden. Op dit soort momenten, waar 

juist winst geboekt zou kunnen worden door verder te vragen, wordt de museumdocent 

vanwege tijdsdruk gedwongen hier geen aandacht aan te besteden. Daarnaast blijkt in de 

praktijk weinig over te blijven van educator Eva Vesseurs verklaring dat de kwaliteit van het 

filmpje dat de leerlingen 

maken ondergeschikt is aan 

de achterliggende gedachte, 

namelijk dat leerlingen zich 

bewust worden van het 

thema belgedrag. Leerlingen 

vinden het vooral leuk om 

een filmpje te maken en zijn 

niet zozeer bezig zijn met het 

nadenken over hun belgedrag en dat van anderen. Dit zijn echter niet de enige factoren die de 

effectiviteit en continuïteit van de les remmen; er is nog een derde factor. Eva Vesseur:  “meer 

dan 80% van de bezoekende docenten bereiden een museumles bijna nooit voor en spreken de 

 

“Aan de ene kant leren ze tijdens STAR/RING om te gaan met de 

content, met het monteren en de computer en zien ze een resultaat 

waardoor ze denken ‘zo, dat kan ik ook!’, en aan de andere kant is 

het vermaak want het is natuurlijk ook gewoon heel geinig om te 

doen. Maar dit is wel vermaak met een doel: het doel is dat ze het 

leuk vinden om ermee bezig te zijn, waardoor ze ermee bezig zijn, 

waardoor het langer blijft hangen”  

– Eva Vesseur, educator Museum van Communicatie 

 

http://www.youtube.com/museumcommunicatie
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les bijna nooit na, terwijl we hier wel materiaal voor hebben” (Vesseur 2010). Hier blijft een 

kans liggen, aangezien er via voorbereiding en nabespreking meer verdieping gecreëerd zou 

kunnen worden waarin de continuïteit en effectiviteit van de les gewaarborgd zouden kunnen 

worden. Dat lessen niet altijd voorbereid worden heeft nog een ander nadelig effect, namelijk 

dat het de educator van het museum remt om een les uitdagender en meer verdiepend te 

maken. Het is voor de educator namelijk een te groot risico om een les te maken die ervan 

uitgaat dat het voorbereidende materiaal gemaakt is, wanneer dit zo vaak niet het geval is, 

aangezien zo’n les zonder de voorbereiding dan niet meer gevolgd zou kunnen worden. Toch 

liggen hierin grote mogelijkheden: wanneer het belang van het voorbereiden en nabespreken 

van de les meer benadrukt zou worden door het museum, zou dit de effectiviteit en 

continuïteit van de les ten goede komen. Wellicht zou men hiervan verzekerd kunnen worden 

door een museumdocent naar de klas te laten gaan en die de voorbereiding en nabespreking te 

laten doen.  

 Ondanks enkele kritische puntjes is de les toch zeker een stap in de goede richting: het 

Museum van Communicatie is een van de weinigen binnen de culturele sector die de 

uitdaging aangaan de mediawijsheid van museumbezoekers te bevorderen. STAR/RING zelf 

maakt vooral duidelijk hoe het loont om mediawijsheid niet in haar gehele breedte in één keer 

aan te willen pakken. Door een deelonderwerp – namelijk de mobiele telefoon en hoe deze 

onlosmakelijk verbonden is met modern burgerschap – van het overkoepelende geheel te 

pakken, kunnen vragen omtrent zo’n deelonderwerp concreet in een lesomgeving worden 

aangepakt. Op deze manier wordt er in anderhalf uur tijd niet alleen nagedacht en bijgeleerd 

over mediawijsheid en burgerschap, maar worden nieuwe media als het internet en de mobiele 

telefoon zelf onderdeel van het leerproces. Tot slot staat buiten kijf dat de leerlingen de les 

vooral erg leuk vonden om te doen. Een greep uit de reacties van de leerlingen van het 

Rotterdamse Grafisch Lyceum (STAR/RING 13-10-2010):  
 

“Op een schaal van 1 t/m 10 geef ik het MusCom een dik verdiende 8. Zelf vind ik 

dat er meer van dit soort musea moet zijn om zo de aandacht van de jeugd te 

trekken.” 
 

“Het leukste aan het museum was dat het niet alleen een rondleiding was waarbij je 

alleen moest kijken en luisteren, maar dat je zelf ook wat kon doen zoals dat filmpje 

maken. Wat ik ook heel leuk vond aan dit museum was dat ze ook om de mening 

van de leerlingen vroegen.”  
 

“De personen die ons  door het museum leidden waren leuke, vlotte meiden en 

jongens. Ze legde alles heel erg goed uit, en hielpen ons ook bij de workshops.” 
 

“Ik vond dit museum een 9 waard, omdat het een erg leuk museum was, waarbij je 

zelf ook betrokken raakte doordat je zelf dingen ging maken. Het enige minpunt 

was de beperkte tijd.”  

 



 10 

3. Mediawijsheid in het onderwijs  

 

“Zo wil ik mezelf online presenteren. Deze media kan ik daarbij 

inzetten. Mijn vrienden gebruiken deze site ook, met hetzelfde doel als 

ik. Deze gegevens maak ik openbaar, deze niet. Ik kan achterhalen wie 

de andere bezoekers van de site zijn, en ik weet of ik hun informatie 

betrouwbaar vind of niet” (SplitsZ.nl). 

 

Dit is hoe de makers van SplitsZ, de educatieve game over mediawijsheid en burgerschap, 

graag zouden zien dat leerlingen omgaan met media na het spelen van de game. Uit het citaat 

blijkt hoe belangrijk het is dat jongeren nadenken over hoe ze zichzelf online presenteren, dat 

ze een besef ontwikkelen van de reikwijdte van sommige media en dat ze gevonden 

informatie kritisch beoordelen en niet voetstoots voor waar aannemen. Tegelijkertijd blijkt uit 

het citaat dat dit vandaag de dag helaas nog niet het geval is. Codename Future, een 

educatieve uitgeverij die digitaal webmateriaal maakt voor primair onderwijs, voortgezet 

onderwijs en het mbo, wil dit ten goede gaan veranderen. In dit geval dus via SplitsZ.  

 

3.1 Nieuwe media op school 

Eén van de doelen van Codename Future (hierna CF) is om jongeren via het onderwijs met de 

samenleving te verbinden en hen vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om goed te 

kunnen functioneren binnen onze maatschappij. Met andere woorden: jongeren te doordringen 

met een besef van burgerschap en alles wat daarbij komt kijken. In dit kader komt 

mediawijsheid anno 2010 onvermijdelijk aan bod. CF heeft er dan ook voor gekozen zich te 

specialiseren in onderwijs dat zich op het snijvlak van mediawijsheid en burgerschap bevindt.  

 In september 2010 concludeerden onderzoekers Freek Zwanenberg en Justine Pardoen 

van stichting ‘Mijn Kind Online’ dat school de plek bij uitstek is waar jongeren kunnen leren 

omgaan met media (Zwanenberg 2010). Ook tweederde van de ouders ondersteunt het idee 

om kinderen op school te leren omgaan met media (Duimel 2007: 137). Bovendien is door het 

Ministerie van OCW in 2002 een studie uitgevoerd getiteld Zin en onzin over rendement van 

ICT in het onderwijs. De conclusie van dit onderzoek was dat “de effecten van ICT-gebruik 

bij leerlingen tot uitdrukking komen in meer leren, sneller leren, met meer plezier leren en 

zichzelf succesvoller voelen” (Brummelhuis 2006: 135). Genoeg redenen dus om 

mediawijsheid te integreren in het onderwijs. Echter, initiatieven die met structurele en 

concrete oplossingen komen hoe dit dan aan te pakken valt, zijn schaars. Er zijn op dit 

moment nog geen duidelijke leerlijnen, er is weinig theorie over mediawijsheid in het 

onderwijs, bestaand lesmateriaal is vaak lastig te vinden en docenten zijn niet getraind en 

hebben het bovendien druk genoeg met hun eigen vak (Zwanenberg 2010: 7).  

 Wat de zaak niet helpt, is het feit dat duidelijke richtlijnen vanuit het Ministerie van OCW 

ook ontbreken. Hoewel het Ministerie mediawijsheid belangrijk vindt, maakt het geen 

onderdeel uit van de leerdoelen en wordt er ook niet in geëxamineerd (Steeneken 2010). De 

schoolinspectie controleert dan ook niet op mediawijsheid. Ook het advies van de Raad van 

Cultuur is hier een goed voorbeeld van. Alleen al het feit dat het een advies is wil zeggen dat 

het ook terzijde gelegd kan worden: zo zijn scholen bijvoorbeeld vrij of en zo ja hoe ze 

aandacht willen besteden aan mediawijsheid. Inmiddels is er een situatie ontstaan waarin het 

onderwijs in feite achter de maatschappij aanloopt op het gebied van technologische 

ontwikkelingen en de toegang hiertoe. “Daar waar iedereen thuis een eigen computer heeft 

staan, moeten er in de klas nog steeds computers gereserveerd worden. Daar waar mobiele 

telefoons 24 uur per dag aan zijn en iedereen altijd bereikbaar is, moeten mobieltjes op school 

uit en in kluisjes bewaard worden,” aldus Geeske Steeneken, directeur van CF (Steeneken 

2010). Dit beeld wordt nog eens bevestigd door Toine Maes, directeur van Kennisnet: “het is 

http://www.splitsz.nl/
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raar dat je als leerling misschien thuis wel een computer hebt, maar dan met vijf andere 

leerlingen in de klas een computer moet delen. Dat is niet meer van deze tijd” (Uitzending 

Jeugdjournaal donderdag 30-09-2010). Op dit moment heeft een school gemiddeld vier 

computers per twintig leerlingen beschikbaar. Wat opvalt is dat jongeren over het algemeen 

thuis ruime toegang tot media hebben, terwijl ze op school – waar ze dus minder toegang 

hebben – hierover moeten leren. Uit een onderzoek van Wim Veen en Frans Jacobs – van 

respectievelijk de TU Delft en Hogeschool Zuyd – blijkt dan ook dat het mediagebruik van 

jongeren op school sterk afneemt (Veen 2005: 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het wordt duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is voordat de lesstof omtrent 

mediawijsheid vanzelfsprekend wordt op alle scholen in Nederland. Er moet iets gedaan 

worden aan het vrijblijvende karakter van het wel of niet aanbieden van media-educatie op 

school. Het is belangrijk dat mediawijsheid als serieus vakgebied even belangrijk en 

vanzelfsprekend wordt als biologie of aardrijkskunde. De wil om iets met mediawijsheid te 

doen is aanwezig in het onderwijs, maar men blijft steken bij de vraag hoe dit dan structureel 

te realiseren valt.  

 CF is een initiatiefnemer die een gedeeltelijk antwoord op deze vraag heeft, door met 

concrete projecten over mediawijsheid te komen. Zij ontwikkelen kant-en-klare lespakketten 

die scholen zo in hun huidige lesaanbod kunnen opnemen. Veel lessen die op dit moment 

toegespitst zijn op media-educatie, gaan vooral over de gevaren van nieuwe media (Van Dam 

2010). Opvallend aan een lespakket van CF is de andere toon die er aangeslagen wordt. CF is 

namelijk van mening dat de ‘boodschap van gevaar’ te nauw is: volgens hen gaat het ook over 

iets anders, namelijk over de mogelijkheden en de kracht 

van het internet, over voorbereiden op de toekomst en de 

maatschappij (Steeneken 2010). “Wanneer we niets doen, 

lopen kinderen die niet mediawijs zijn achter op jongeren 

die hier wel onderwijs in hebben gehad,” aldus Steeneken. 

“Het is de taak van ons allemaal 

om jongeren mediawijs te maken; 

burgerschap is van iedereen”  

– Geeske Steeneken, directeur 

Codename Future 

http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/980886
http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/980886
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“Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat we steeds zelfstandiger worden, maar ook 

dat er steeds meer mensen buiten worden gesloten die deze technieken niet beheersen” 

(Steeneken 2010). SplitsZ is dan ook geboren uit de ambitie hier iets aan te doen.  

 Sinds september 2010 draait SplitsZ een pilot op veertig scholen door heel Nederland. 

Nog een innovatief aspect aan CF als educatieve uitgeverij, is dat ze het hele traject 

begeleiding bieden. Binnen de uitgeverij heerst het besef dat docenten eerst zelf getraind 

moeten worden, voordat zij instaat zijn om leerlingen iets te leren over een onderwerp wat 

voor hen net zo goed nieuw is. In het geval van SplitsZ biedt CF dan ook een uitgebreid 

informatiepakket aan voor docenten en wordt er een twee uur durende lerarentraining gegeven 

– op de school zelf – alvorens docenten met SplitsZ aan de slag gaan. Bovendien zijn er 

trainers van CF aanwezig in de klas wanneer de eerste les gegeven wordt. Door dit alles 

maakt CF wat zij aanbieden heel concreet en wordt de drempel voor leraren om dit specifieke 

pakket in hun lessen op te nemen aanzienlijk verlaagd. Ik werd door directeur Geeske 

Steeneken uitgenodigd om op één van deze scholen mee te komen kijken naar een 

lerarentraining. Op donderdag 14 oktober 2010 vergezelde ik dan ook Jochem Valkema van 

CF naar de Gereformeerde Scholengemeenschap Guido de Brès in Amersfoort.  

 

3.2 Een game over mediawijsheid en burgerschap: SplitsZ  
Interessant om te zien tijdens de lerarentraining was hoe CF mediawijsheid benadert zoals 

gedefinieerd in het advies van de Raad van Cultuur (juli 2005), namelijk: “het geheel van 

kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen 

bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld” 

(SplitsZ.nl). Het is belangrijk om mediawijsheid te definiëren en strak af te bakenen, 

aangezien het zo’n breed begrip kan zijn met verschillende invullingen. Levien Nordeman, 

docent-onderzoeker nieuwe media legt uit: “[m]ediawijsheid is niet iets dat op zichzelf kan 

staan, in die zin dat het altijd betekenis krijgt binnen een bepaald kader” (Nordeman 2010). 

Directeur Steeneken is dan ook van mening dat er in het kader van mediawijsheid aandacht 

moet komen, zowel thuis als op school, voor hoe je een goede, verantwoordelijke burger bent 

bij het gebruiken van internet, mobiele telefoon en andere media (SplitsZ.nl). Steeneken: “er 

moest een omgeving gecreëerd worden waarin jongeren vaardigheden op dit gebied 

aangeleerd konden worden en er werd al snel besloten dat een game hier uitermate geschikt 

voor zou zijn” (Steeneken 2010). Overigens is CF niet de enige expert het gebied van 

mediawijsheid die meedoet aan dit project, het is een samenwerkingsverband van nog vier 

andere experts: Waag Society, Stichting Mijn Kind Online, Kunstgebouw en Ranj.  

 Een game, in dit geval ‘SplitsZ’, is een mooi middel om in gesprek te raken over 

mediawijsheid. In de game draait het om beroemd zijn, om sterrendom. Leerlingen zitten in 

tweetallen achter een computer en krijgen de opdracht om zo veel mogelijk media-aandacht te 

creëren voor een zelfgemaakte ster in de 

SplitsZwereld, waarin ze zich met al hun 

klasgenootjes bevinden. Het spel bestaat uit 

zes levels: in de eerste twee levels zijn de 

spelers een marketing-goeroe, in level 3 en 

4 een manager en in level 5 en 6 een 

journalist (SplitsZ.nl). Elk level neemt ongeveer een lesuur in beslag en aan het einde ervan 

komt er automatisch een SplitsZ-krant op internet met daarin allerlei nieuwtjes over de 

sterren, uitslagen van verschillende polls die de leerlingen tijdens het spelen hebben moeten 

beantwoorden en het door elk team verdiende aantal punten.  

 Het ‘in-game’ doel van het spel is om voor zoveel mogelijk media-aandacht voor de 

aangemaakte ster te zorgen. Het overkoepelende doel is echter om jongeren op een speelse 

manier, die aansluit bij hun belevingswereld, van alles te leren over mediawijsheid en 

“Ik vind niet dat een docent per se op Hyves moet 

zitten, maar hij moet wel snappen hoe en wat het 

is, hij moet wel met leerlingen een dialoog 

hierover aankunnen” 

– Geeske Steeneken, directeur Codename Future 
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burgerschap. Met SplitsZ wil CF de hele ‘lijn van mediawijsheid’, zoals gedefinieerd door de 

Mediawijsheidkaart, vullen. Op basis van de lerarentraining wordt voor mij duidelijk dat 

leerlingen op het eerste gebied van de kaart, dat van Mediavaardigheden en bewustzijn, 

praktische vaardigheden zullen aanleren zoals omgaan met Office en het maken van filmpjes. 

Daarnaast verwerven ze en strategische informatievaardigheden zoals zoeken en selecteren 

van informatie. Er wordt een mediabewustzijn gecreëerd doordat leerlingen actief bezig zijn 

met en dus nadenken over de rol van media. Verantwoordelijk gebruik en veiligheid komt aan 

bod via een lesje over digitaal pesten. Op het tweede gebied, dat van 

Stimuleren/activeren/participatie komen bijvoorbeeld participatie en productie aan bod door 

leerlingen kennis en vaardigheden bij te brengen om zelf media te kunnen maken. 

Empowerment en auteursrecht komen ook uitgebreid aan bod 

tijdens het spelen van de game. Gedurende de lerarentraining 

die ik bijwoonde kwam er tijdens het spelen van de game 

bijvoorbeeld heel duidelijk een lesje naar voren over 

auteursrecht. We kregen de opdracht om via Google 

afbeeldingen te zoeken van Beyoncé, resultaat: 4.440.000 

hits. Vervolgens werd ons uitgelegd hoe je in Google de zoekopdracht kunt verfijnen door aan 

te geven dat je wil zoeken op afbeeldingen die geregistreerd staan als ‘gelabeld voor 

hergebruik’. Opnieuw moesten we zoeken op Beyoncé en het resultaat met deze verfijning 

was verbluffend: slechts 743 resultaten. Een goede (micro)les over auteursrecht en hoe je niet 

zomaar alles kunt gebruiken wat je online tegenkomt. Innovatie tot slot is inherent aan het 

spel zelf: SplitsZ is uniek in zijn soort. Samengevat leren kinderen door het spelen van de 

verschillende levels ten eerste hoe ze mediaboodschappen kunnen interpreteren en waarderen, 

ten tweede doen ze technische en creatieve vaardigheden op die nodig zijn om een media te 

kunnen gebruiken en ten derde wordt de mentaliteit gecreëerd om de opgedane kennis en 

vaardigheden in te zetten om de eigen bewustzijn en die van anderen te vergroten.  

 Het feit dat Splitsz alle gebieden behandelt die door de Mediawijsheidkaart gezien worden 

als voorwaarde voor succes, zou suggereren dat de effectiviteit van de game groot is. Of dit 

ook daadwerkelijk zo zal blijken te zijn, zal de praktijk moeten uitwijzen. Gezien het feit dat 

de pilot van SplitsZ pas net van start is gegaan (om precies te zijn per 1 september 2010) is 

het op dit moment nog lastig om al iets te kunnen zeggen over de effectiviteit. Directeur 

Geeske Steneken stelt over de effectiviteit van de game het volgende: “op dit moment zien we 

tijdens de pilot dat leerlingen en docenten enthousiast zijn, dat leerlingen met zijn tweeën 

achter een computer zitten en discussiëren over wat mooi of lelijk is, hoe ze zichzelf 

presenteren. We zien dat docenten denken ‘hè hè, eindelijk een iets dat leerlingen met een 

product bezig laat zijn waardoor ze mediawijzer worden’. Er ontstaat een dialoog” (Steeneken 

2010). Dat er een dialoog ontstaat is in ieder geval een stap in de goede richting, maar of 

SplitsZ ook daadwerkelijk goed zal gaan scoren op het gebied van effectiviteit en continuïteit 

zal nog moeten blijken.  

“Bij elk vak zou mediawijsheid 

in de leerdoelen vertaald moeten 

worden”  

– Ad van Dam, projectmanager 

media-educatie 
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4. New Media Experts  

 

Naast de twee casestudies van STAR/RING en SplitsZ heb ik informatie en meningen over de 

huidige stand van zaken omtrent mediawijsheid vanuit zoveel mogelijk invalshoeken 

verzameld. Te dien einde heb ik met zeven experts gesproken die in het dagelijks leven veel 

met nieuwe media te maken hebben. Eva Vesseur (educator MusCom) en Geeske Steeneken 

(directeur Codename Future) en hun opvattingen wat betreft mediawijsheid zijn tijdens het 

behandelen van de casestudies al enigszins langsgekomen. Toch hebben ze mij tijdens een 

interview nog veel meer nuttige inzichten gegeven die alles te maken hebben met het 

ontwikkelen van lesstof omtrent mediawijsheid. Ook sprak ik met Ad van Dam, 

projectmanager media-educatie, die mij een kijkje gaf in de ontwikkeling van media-educatie 

door de jaren heen.  

 

4.1 Mediawijsheid vanuit een onderwijs ontwikkelingsperspectief  

Geeske Steeneken, Eva Vesseur en Ad van Dam hebben allemaal ervaring met het 

ontwikkelen van educatie op het gebied van mediawijsheid, zij het in verschillende velden 

(basis- en voortgezet onderwijs of de museumwereld). Steeneken: “hoewel ik van mening ben 

dat het de taak van ons allemaal is om kinderen mediawijs te maken, is een groot deel van de 

verantwoordelijkheid naar het onderwijs verplaatst. Ouders zijn minder vaardig met nieuwe 

media dan hun kinderen en hebben vaak het idee dat ze er niets over kunnen zeggen” 

(Steeneken 2010). Een korte blik op de indeling van mijn ouderlijk huis en dat van vriendjes 

en vriendinnetjes vroeger leert dat ze hierin gelijk heeft. Waar er vroeger veel sociale controle 

was over nieuwe media – de televisie stond bijvoorbeeld in de huiskamer en ouders leverden 

commentaar op het onwerkelijke van het halfnaakte 

dansen van meisjes in videoclips van TMF – staan 

computers anno 2010 over het algemeen op de 

slaapkamer en is er niemand meer die commentaar 

levert op wat online als ‘realiteit’ verkondigt wordt. 

Onderzoek wijst uit dat ouders ook minder behept 

zijn om advies te geven aan hun kinderen op het gebied van nieuwe media (Valkenburg 2005: 

6). Omdat ouders de mediawijsheid van hun kinderen vergelijken met hun eigen vaardigheid 

op dit gebied, zijn ze vaak in de veronderstelling dat kinderen mediawijs zijn. Ervan uitgaan 

dat jongeren wel weten hoe media werken omdat ze er al (veel) mee omgaan, is echter niet 

verstandig. Dat ze in verhouding met hun ouders mediawijs zijn, wil namelijk nog niet zeggen 

dat kinderen dit dan ook daadwerkelijk zijn. Steeneken beaamt dit: “uit onderzoek blijkt dat er 

maar hele beperkte gebieden zijn waar jongeren handig in zijn, zoals Hyves, maar ze zijn 

absoluut niet vaardig in zoeken en analyseren en hebben vaak ook geen idee van de reikwijdte 

van dingen” (Steeneken 2010). Hoewel een probleem, wordt het niet als zodanig herkend en 

hierin schuilt gevaar.  

 Het onderwijs lijkt de uitgewezen plek om kinderen de benodigde mediawijsheid bij te 

brengen. Via het onderwijs kunnen jongeren vaardigheden bijgebracht worden die nodig zijn 

om goed te kunnen functioneren in onze medialiserende samenleving. Ad van Dam: “op dit 

moment is media-educatie erg gericht op ict-vaardigheden, maar dit moet uitgebreider. Als 

moderne burger moet je bepaalde dingen kunnen en kennen om een bijdrage te kunnen 

leveren aan de maatschappij. We leven in een gemedialiseerde wereld, wat betekent dat je 

deze media moet kunnen hanteren als burger” (Van Dam 2010). Van Dam benadrukt dat 

mediawijsheid eigenlijk bij alle vakken in de doelen vertaald zou moeten worden (Idem). 

Hoewel adviezen zoals die van de Raad van Cultuur uit juli 2005 goed zijn, is het op dit 

moment een probleem dat het niet doordruppelt naar het ministerie van onderwijs en het 

onderwijs zelf. Met andere woorden: mediawijsheid is (nog) niet gaan leven in een breed 

“Mediawijsheid is niet iets dat op zichzelf 

kan staan, in die zin dat het altijd betekenis 

krijgt binnen een bepaald kader”   

– Levien Nordeman, docent-onderzoeker 

nieuwe media  
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maatschappelijk veld. Zo controleert de onderwijsinspectie niet op mediawijsheid, zijn 

scholen niet verplicht er aandacht aan te besteden en wordt er niet naar gevraagd op de 

eindexamens (Steeneken 2010). Gezien de versmelting van mediawijsheid en modern 

burgerschap is dit vreemd, aangezien de inspectie wel controleert op burgerschap.  

 Waar alle drie de experts het overigens over eens zijn, is dat de term ‘mediawijsheid’ in 

Nederland enigszins verbonden is geraakt met het ‘waarschuwende vingertje’. Steeneken: 

“tijdens een discussie over online burgerschap met De Waag, MKO, Ranj en Kunstgebouw 

merkten we dat we een beetje moe werden over de 

associatie van media met gevaar. Media bieden 

namelijk vooral ook heel veel kansen” (Steeneken 

2010). Eva Vesseur beaamt dit wanneer ze stelt dat 

“de term mediawijsheid besmet is geraakt door het 

‘pas op vingertje’: dat is zonde, want mediawijsheid 

is zoveel meer” (Vesseur 2010). Ook ziet zij dat de culturele sector, net zoals in het onderwijs, 

enigszins achterloopt op de ontwikkelingen in de maatschappij. Zij vindt dat een museum hier 

op twee manieren op kan reageren: zich afzijdig houden of zich er juist in verdiepen. Haar 

eigen keuze is duidelijk: “ik vind dat je als museum voorop moet lopen, je moet gaan 

ontdekken en uitproberen. Nieuwe media moeten geïntegreerd worden in het onderwijs en 

ook in musea: we leven in het hier en nu en nieuwe media komen heel veel voor” (Vesseur 

2010).  

 Over het integreren van nieuwe media in het huidige onderwijs zijn alle drie de experts het 

unaniem eens: dit zou een positieve ontwikkeling zijn. Ad van Dam: “ik vind zaken als 

serious games een onderwijskundige vernieuwing, omdat je leerstrategieën combineert met 

entertainment, wat heel dicht bij jonge mensen ligt” (Van Dam 2010). Ook Eva Vesseur doet 

een duit in het zakje: “dankzij nieuwe media kunnen wij veel vermaak bieden tijdens onze 

museumles. Dit is echter wel vermaak met een doel, namelijk dat leerlingen het leuk vinden 

om ermee bezig te zijn, waardoor het langer blijft hangen” (Vesseur 2010). Eigenlijk is het 

niets meer en niets minder dan het aanbieden van een nieuwe vorm van leren, zij het een 

belangrijke en tot dusver teveel genegeerde. Toch geven de experts geen pleidooi voor een 

complete verandering van het huidige onderwijs: ze zien mediawijsheid vooral als een 

aanvulling. Van Dam: “de effecten van nieuwe media inzetten in het onderwijs moet je niet 

overschatten, sommige dingen leer je het beste in face-to-face contact” (Van Dam 2010). 

Steeneken is het met hem eens en vult aan: “nieuwe media zijn maar een middel, uiteindelijk 

zijn het allemaal maar apparaten of structuren die we zelf gecreëerd hebben. Het moet een 

onderdeel zijn van het onderwijsproces, maar het blijft één van de vormen, één van de 

technieken die het onderwijs moet kunnen aanbieden” (Steeneken 2010).  

 

4.2 Mediawijsheid vanuit een doceerperspectief  
Naast de onderwijsontwikkelaars heb ik ook gesproken met een tweetal new media experts 

die dagelijks met mediawijsheid bezig zijn vanuit een doceerperspectief. Ik doel hier op 

Levien Nordeman en Imar de Vries, beide docent-onderzoekers nieuwe media aan 

respectievelijk de Willem de Kooning Academie en de Universiteit van Utrecht. Zij doen 

onderzoek naar en geven les over mediawijsheid.  

 Levien Nordeman: “nieuwe media geven je een bepaalde flexibiliteit in je les. De 

mogelijkheid tot zelfstandig leren onder studenten wordt vergroot en  tegelijkertijd komt er 

een sociaal element van online samenwerken bij. Aan de andere kant levert het werken met 

nieuwe media in de les soms ook problemen op, er zijn natuurlijk allerlei praktische en 

technische elementen die meespelen en die veel kennis van zaken vragen” (Nordeman 2010). 

Hiermee vat hij in een notendop de voor- en nadelen van nieuwe media in de les gebruiken 

samen. Het is voor Nordeman en De Vries noodzakelijk veel kennis van zaken te hebben, 

“Alles wat discussie of gesprek oplevert 

over hoe jij in de maatschappij staat, is 

volgens mij burgerschap”  

– Eva Vesseur, educator Museum van 

Communicatie 
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aangezien het hun taak is studenten mediawijsheid bij te brengen. De Vries: “één van de 

valkuilen van het gebruiken van nieuwe media in het onderwijs is om te denken ‘als ik het 

maar gebruik, dan is het goed’. Gebruik alleen is niet voldoende, dat is te kortzichtig. Bij het 

inzetten van nieuwe media in de les is het heel belangrijk om tegelijkertijd aan te tonen hoe 

die media ons beeld van media bepalen. Dit zou ik willen omschrijven als 

‘cultuurconstituerend’, met andere woorden: veel van de indrukken die je hebt over wat media 

zijn en wat media inhouden, zijn gemedieerd” (De Vries 2010). De Vries en Nordeman 

realiseren zich dat de meerderheid van de Nederlandse burgers dit niet doorheeft.  

 Bij het bestrijden van dit probleem moet ten eerste een besef gecreëerd worden van 

mediaonwijsheid. Op dit moment zijn veel mensen namelijk in de veronderstelling dat ze 

mediawijs zijn, terwijl dit niet het geval is (Van den Berg 2010: 14). Nordeman herkent dit: 

“het is een psychologisch fenomeen dat mensen zich overschatten. Interpreteren, manier van 

zoeken: vaardigheden op dit gebied worden overschat, net zoals ouders de vaardigheid met 

media van hun kinderen vaak overschatten” (Nordeman 2010). Geconfronteerd met de vele 

opties op internet ziet De Vries dan ook vaak een “automatische terugval naar ritueel, naar 

intuïtie of naar een vooropgezet wereldbeeld. 

Mensen vinden voorspelbaarheid stiekem prettig en 

grijpen liever terug naar iets dat ze denken te kennen 

dan dat ze besluiten verder op onderzoek uit te 

gaan” (De Vries 2010). Hier kan uit geconcludeerd 

worden dat de eerste stap in feite het herkennen en 

erkennen van de mediaonwijsheid is. Maar hoe valt 

dit aan te pakken? Een stap in de goede richting zou zijn om mediawijsheid als een 

combinatie van drie vaardigheden te zien, namelijk: technische computervaardigheden, 

informatievaardigheden en strategische vaardigheden (Nordeman 2010). Technische 

computervaardigheden zeggen iets over knoppenkennis en handigheid met de muis en 

dergelijke. Wanneer je dit beheerst, ben je nog niet mediawijs. Informatievaardigheden 

zeggen iets over jouw bekwaamheid in het interpreteren van informatie en het kunnen zoeken 

via bijvoorbeeld Google. Ook wanneer je deze vaardigheid beheerst, ben je nog niet 

mediawijs. Strategisch vaardigheden zeggen iets over jouw bekwaamheid om de eerste twee 

vaardigheden aan te kunnen wenden en in te kunnen zetten als een middel om een doel te 

bereiken. Pas wanneer je in alle eerlijkheid kunt zeggen dat je over alle drie de vaardigheden 

beschikt, ben je mediawijs. Toch zou er nog een volgende stap mogelijk zijn, namelijk dat je 

deze vaardigheden bewust toepast. Nordeman beaamt dit: “mediawijsheid an sich zegt nog 

niets, het gaat erom hoe je het toepast” (Nordeman 2010).  

  Nordeman en de Vries brengen dus een interessant aspect van de problemen omtrent 

mediawijsheid voor het voetlicht: naast het feit dat er veel mensen zijn die niet mediawijs 

zijn, blijken er ook veel mensen te zijn die hun eigen mediaonwijsheid niet doorhebben. Uit 

het beeld dat zij schetsen blijkt dat het erkennen en herkennen van het mediaonwijsheid op dit 

moment een groot probleem is. Docenten zouden hier iets aan kunnen doen door hun 

studenten hierop te wijzen en ervoor te zorgen dat ze net dat ene stapje verder maken en hun 

strategische vaardigheden ontwikkelen en vervolgens bewust toepassen. Hiernaast zien zij 

ook voor wetenschappelijk onderzoek een rol weggelegd: om de problemen omtrent 

mediawijsheid aan te kunnen pakken, zullen deze problemen eerst gesignaleerd moeten 

worden. Wetenschappelijk onderzoek ernaar is dus nodig.  

 

4.3 Mediawijsheid vanuit een wetenschappelijk onderzoeksperspectief   

Vanuit een onderzoeksperspectief biedt Fadi Hirzalla, promovendus aan de Universiteit van 

Amsterdam, een interessante kijk op mediawijsheid en burgerschap. Eind september 2010 

promoveerde hij op een onderzoek getiteld The Internet and Young People Civicwise, een 

“Het internet is niet statisch: het 

verandert met hoe de communicatie en 

informatienetwerken zich vermengen met 

andere media”  

– Imar de Vries, docent-onderzoeker 

nieuwe media Universiteit van Utrecht 
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onderzoek naar jongeren en hun internetgebruik. Uit zijn onderzoek komt vooral naar voren 

dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen de verschillende manieren waarop 

mensen het internet gebruiken (Hirzalla 2010). Dat het internet gebruikt wordt, wil namelijk 

nog niet zeggen dat het op een actieve en maatschappelijk relevante manier gebruikt wordt. 

Hirzalla: “wanneer je zegt dat het internet van iemand een actieve burger maakt, dan zeg je 

dat iemand die eerst niet actief was dit wel wordt door het internet. Naar mijn mening gaat dit 

niet op, omdat het internet een vraaggestuurd medium is. De tendens is dat burgers die al 

actief en betrokken zijn het internet gebruiken op actieve en maatschappelijk relevante 

manieren, maar minder actieve betrokken burgers worden niet geëngageerd door het Internet” 

(Hirzalla 2010). Hij heeft hier een punt: mensen die niet mediawijs zijn, zijn niet in staat het 

internet op deze relevante manier in te zetten.  

 Toch verdient zijn standpunt enige nuancering, naar mijn mening heeft het internet het 

namelijk wel in zich om ook minder actieve burgers te bereiken. Het internet is namelijk niet 

statisch, het blijft veranderen doordat communicatie- en informatienetwerken zich vermengen 

met andere media. Vanwege die eigenschap is het mogelijk dat een website jou toch weet te 

bereiken via een tv-programma of Twitterstream. Je moet dan echter wel over de mediawijze 

bagage beschikken om de informatie die jou bereikt heeft op een actieve en maatschappelijk 

relevante manier in te zetten. Op dit moment zijn er namelijk burgers die het internet op een 

politiek en maatschappelijk relevantere manier gebruiken dan anderen. Dit is een probleem: er 

is geen gelijkmatige democratisering, wat zich uit in een digitale kloof. Hirzalla: “het internet 

helpt mensen die al geëngageerd en zelfredzaam zijn, terwijl mensen die niet actief, niet 

zelfredzaam en niet of minder geëngageerd zijn 

niet of minder door het internet geholpen worden” 

(Hirzalla 2010). Met andere woorden: het is niet 

verwonderlijk dat Hirzalla voorzichtig is over het 

potentieel van internet. Want, zoals hij ook zegt: 

“wat mensen interessant vinden, wat mensen doen of waarvan ze overtuigd zijn is over het 

algemeen verankerd en ingebed in langdurige socialiserende processen. En dan bedoel ik 

opvoeding, opleiding en wat mensen over een lange tijd meemaken” (Hirzalla 2010). Het is 

dus niet enkel wat je op het internet tegenkomt wat jouw houding als burger bepaalt, het is de 

samenhang tussen de online en offline wereld. Daarom is het van groot belang dat 

mediawijsheid verankert raakt in zowel de opleiding als de opvoeding die mensen krijgen. 

Hirzalla benadrukt dit nog eens: “iedereen een fysieke toegang tot het internet geven is niet 

genoeg. Met deze vorm van toegang is namelijk niet gezegd dat je dan een maatschappij krijgt 

met alleen maar geamuseerde, geadviseerde, kritische en geïnformeerde mensen. Hier is een 

meer fundamentele vorm van toegang tot het internet nodig, namelijk dat mensen gemotiveerd 

zijn en in staat zijn om maatschappelijke en politieke onderwerpen te bespreken op internet en 

er op een juiste manier informatie over in te winnen. Die vorm van toegang kan verbeterd 

worden door een bepaalde opvoeding en een goede opleiding” (Hirzalla 2010).  

 In de voorgaande paragrafen is echter al duidelijk geworden dat het nog niet zo eenvoudig 

is om mediawijsheid te integreren in het onderwijs. Wetenschappelijk onderzoek kan 

bijdragen aan de oplossing op verschillende manieren. Aan de ene kant kunnen onderzoekers 

trachten te achterhalen wat de beste manier is om mediawijsheid in het onderwijs te integreren 

en aan de andere kant is er voor de wetenschap een klokkenluiders functie weggelegd: via 

publicaties kunnen onderzoekers bekendheid aan het belang van mediawijsheid geven. Echter, 

naast het onderwijs, de culturele sector en de onderzoekswereld is er nog een sector nodig 

voor een succesvol mediawijsheidbeleid, namelijk: de politiek. 

 

 

 

“Het leven buiten de omgang met media is 

heel erg belangrijk om iemand te vormen 

naar mijn mening”  

– Tofik Dibi, Tweede Kamerlid GroenLinks  
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4.4 Mediawijsheid vanuit een politiek perspectief 
De ontwikkelingen op het gebied van het medialandschap zullen ook de politiek dwingen iets 

te gaan doen aan de mediawijsheid van de Nederlandse burger. Tofik Dibi, Tweede Kamerlid 

van GroenLinks, is één van de politici die de urgentie van het aanpakken van deze kwestie 

onderkent. Dibi: “ik zag om mij heen dat media een steeds grotere invloed kregen. Niet alleen 

in het gebruik ervan, maar ook in de constante stroom van informatie. Ik was benieuwd wat 

daar het gevolg van zou zijn en ben daar een beetje ingedoken” (Dibi 2010). Dit ‘erin duiken’ 

mondde uit in het schrijven van een wetsvoorstel over mediawijsheid in 2007. Als student 

media en cultuur voordat hij in de Tweede Kamer kwam, had Dibi al het gevoel iets te moeten 

doen met het medialandschap. Het advies van de Raad van Cultuur uit 2005 – en dan met 

name hoe dit ontvangen werd – maakte hem duidelijk dat er nog veel werk te doen is op het 

gebied van mediawijsheid. Dibi: “het advies is niet helemaal met open armen ontvangen. Ik 

kan me herinneren dat er niet heel veel mee is gedaan; er werd enkel een media-

expertisecentrum geopend, waar alle initiatieven op het gebied van mediawijsheid werden 

gebundeld. Als ouders, scholen of kinderen behoefte hadden aan informatie over nieuwe 

media, dan konden ze daar in het centrum in Hilversum terecht. Persoonlijk vond ik dat een 

goed initiatief hoor, maar heel erg beperkt. Er moet een structurele oplossing komen en zo’n 

centrum is niet de oplossing” (Dibi 2010).  

 De reactie van Dibi op deze ontwikkelingen was het schrijven van een wetsvoorstel, 

waarin hij voornamelijk het onderwijs aandraagt als de plek voor een structurele aanpak van 

het mediawijzer maken van de Nederlandse burger (Wetsvoorstel Tofik Dibi 2007). Dibi: “je 

ziet dat media op allerlei terreinen kansen maar ook bedreigingen in zich dragen. Ik vind het 

belangrijk om voor kinderen die nog opgroeien, zich ontwikkelen en nog niet alles helemaal 

in het juiste perspectief kunnen plaatsen en de grenzen tussen fictie en werkelijkheid niet 

altijd even scherp kunnen zien, een manier te vinden om ze kritisch naar media te laten kijken. 

Voor mijn gevoel is mediawijsheid op de één of andere manier in het onderwijs brengen de 

beste manier om dat goed te doen” (Dibi 2010). Hierbij dient echter rekening gehouden te 

worden met een tweetal redenen die al eerder langskwamen waarom dit nog niet zo makkelijk 

zal zijn. Ten eerste is mediawijsheid nog altijd niet opgenomen in de kerndoelen; scholen zijn 

dus niet verplicht om er iets mee te doen. Ten tweede is er nog altijd veel behoefte aan 

concretisering: hoe kan er iets met 

mediawijsheid gedaan worden? Een deel van de 

oplossing ligt volgens Dibi in het eventueel 

wijzigen van de kerndoelen: “in het onderwijs 

werkt men met kerndoelen, waarin staat wat 

kinderen aan het einde van de rit allemaal 

moeten kunnen en kennen. Hoewel het voor mij duidelijk is dat basisvaardigheden zoals taal 

en rekenen heel belangrijk zijn en nooit ter discussie gesteld kunnen worden, zijn er andere 

kerndoelen die dateren van een andere tijd. Wanneer je kinderen wil voorbereiden om te 

participeren in de moderne samenleving, moet je kijken of alle kerndoelen nog ter zake doen 

in de tijd waarin wij nu leven. Ik ben van mening dat de kerndoelen om de zoveel tijd 

gemoderniseerd en vernieuwd mogen worden, als je dat heel goed kunt beargumenteren” 

(Dibi 2010). Toch zou dit, als dit al zou lukken, niet een complete oplossing zijn. Om 

mediawijsheid onomstotelijk te kunnen integreren in het bestaande onderwijs, zal het 

namelijk eerst een bepaalde sociale status moeten krijgen in een breed maatschappelijk veld. 

Nog een hobbel die genomen zal moeten worden zijn de conclusies van de commissie 

Dijsselbloem, die in 2008 de resultaten van een grootschalig onderzoek naar 

onderwijsvernieuwingen bekend maakte. Eén van de conclusies van deze commissie was dat 

er “in de afgelopen jaren te vaak eenzijdig naar het (voortgezet) onderwijs gekeken [is] voor 

de oplossingen bij het bestrijden van maatschappelijke problemen” (Dijsselbloem 2008: 128).  

“Internet is bij uitstek geschikt om uiting te 

geven aan de energie die je hebt rondom een 

bepaald onderwerp”  

– Fadi Hirzalla, promovendus Universiteit 

van Amsterdam 
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 Desondanks blijft Dibi erbij dat het onderwijs de plek bij uitstek is om kinderen voor te 

bereiden op alle kansen en gevaren die de moderne gemedialiseerde maatschappij ze biedt. 

Om toch enigszins tegemoet te komen aan de conclusies van de commissie Dijsselbloem, 

benadrukt hij dat mediawijsheid niet per se een apart vak hoeft te zijn, maar ook een 

onderdeel van andere vakken mag vormen (Dibi 2010). Zo zou hij het liefste zien dat de 

leraren die op school aanwezig zijn en opgeleid zijn om kinderen iets te leren, de bagage 

meekrijgen om kinderen in te lichten op het terrein van mediawijsheid binnen hun eigen vak 

(Dibi 2010). Hiermee sluit hij zich aan bij de gedachte van Levien Nordeman dat 

mediawijsheid iets is dat niet op zichzelf kan staan, in die zin dat het altijd betekenis krijgt 

binnen een bepaald kader (Nordeman 2010). Mediawijsheid is zo vervlochten met allerlei 

aspecten van ons dagelijks leven, dat het binnen veel schoolvakken een prima plek zou 

kunnen krijgen. Naast mediawijsheid in het onderwijs te willen integreren, is het ook volgens 

Dibi van groot belang dat er een omschakeling komt in het mainstream denken over nieuwe 

media: “op dit moment wordt media-educatie vooral geassocieerd met het beschermen van 

kinderen, terwijl ik vooral heel veel kansen zie, kansen waarvoor ik kinderen niet wil 

afschermen” (Dibi 2010).  

 Niet alleen jongeren moeten mediawijzer worden volgens Dibi, ook politici zullen dit 

moeten worden. Dit omdat hij steeds vaker, ook in de Tweede Kamer, merkt dat (sociale) 

media invloed kunnen hebben op de politiek: “alleen al tijdens het debat over de 

regeringsverklaring op 27 oktober 2010, hadden tweets invloed op de inbreng van politici” 

(Dibi 2010). Hoewel dit een goede ontwikkeling zou kunnen zijn, moeten politici mediawijs 

zijn om te kunnen beoordelen wanneer inbreng van sociale media wel of niet gewenst is. 

Naast politici zou ook democratie 

volgens Dibi veel te baten kunnen 

hebben bij nieuwe media: “ik zie in een 

land waar geen democratie heerst, 

bijvoorbeeld Cuba, dat het internet daar 

voor ontzettend veel vrijheid gezorgd 

heeft en dat het mensen daar kan 

verheffen, emanciperen of onderwijzen” 

(Dibi 2010). Toch zijn landen waar 

(nog) geen democratie bestaat niet de enigen die kunnen profiteren van nieuwe media. Ook 

onze eigen Nederlandse democratie zou baat kunnen hebben bij mediawijze burgers. Dibi: 

“een grote groep mensen kan via het internet en (sociale) media hun belevingswereld 

verruimen. Mensen kunnen in aanraking komen met andere, afwijkende of tegengestelde 

meningen, ze kunnen de discussie aangaan. Dit zijn allemaal ontwikkelingen die belangrijk 

zijn voor democratie” (Dibi 2010). De Vries beaamt dit: “voor een goed functionerende 

democratie is het van groot belang dat de burger zich niet alleen toegesproken voelt, maar ook 

actief kan deelnemen aan debatten over hoe dingen gaan in de maatschappij. Daarom is het 

ongelooflijk belangrijk dat je weet hoe je dit kunt goed doen, wat betekent dat je moet weten 

hoe je media kunt inzetten (De Vries 2010).  

 In oktober 2010 is Tofik Dibi in ieder geval van mening dat “de technologische 

ontwikkelingen politici gaan zullen dwingen om iets te gaan doen. Ik weet niet of het 

draagvlak voor mijn wetsvoorstel inmiddels groter is geworden, maar ik zal het binnenkort 

van stal halen om het te behandelen in de Tweede Kamer, om de politiek te dwingen het debat 

aan te gaan omtrent mediawijsheid. Vandaag de dag zijn (sociale) media zo aanwezig en 

hebben zij zoveel kanten in zich dat het gewoon zonde is als je mensen dit niet meegeeft” 

(Dibi 2010).  

 

“Het internet is te vergelijken met de boekdrukkunst, 

het is echt een revolutionair medium wat ons zo 

verschrikkelijk veel mogelijkheden geeft en het leven 

ook heel veel makkelijker maakt. Hoewel je altijd 

enigszins moet oppassen, moet je zeker blijven 

internetten”  

– Axel Arnbak, Bits of Freedom, in: Iedereen kan 

internetten (Uitzending van 27-09-2010) 
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5. Conclusie 

 

Voor heel veel mensen is het tot op de dag van vandaag niet duidelijk hoe belangrijk het is dat 

we als burger mediawijs zijn of worden. Dit komt voornamelijk door het feit dat men zich 

gemiddeld genomen niet bewust is van de overlap tussen mediawijsheid en burgerschap en de 

rol die media op allerlei vlakken spelen. Van sociale contacten tot werk, gezin, familie en 

financiële situatie: op al deze vlakken spelen media een rol als communicatie- en 

informatiemedium. Dit onderzoek heeft vooral naar voren gebracht dat mediawijsheid een 

bepaalde kennis is, een bepaalde vaardigheid, die je net zoals rekenen en taal nodig hebt. 

Ervan uitgaan dat mensen mediawijs zijn aangezien ze al omgaan met nieuwe media is 

onverstandig. Dit onderzoek heeft aangetoond dat een groot verschil is tussen het media om 

kunnen gaan en media op een actieve en maatschappelijk relevante manier kunnen inzetten  

als mediawijze burger. Het maatschappelijk middenveld moet echter nog van het belang van 

mediawijsheid doordrongen worden; mediawijsheid moet nog doordruppelen in alle lagen van 

de samenleving.  

 Veel van de new media experts dragen het onderwijs aan als plaats die bij uitstek geschikt 

is om mensen mediawijs te maken. Hoewel ik deze mening deel, zal het onderwijs pas echt 

effectief kunnen zijn wanneer er op scholen een andere houding aangenomen wordt tegenover 

nieuwe media. Zoals bleek uit de grafiek van Van Beek (zie pagina 12) is het op dit moment 

nog zo dat het onderwijs achter de maatschappij aanloopt op het gebied van technologische 

ontwikkelingen: op school daalt het gebruik van nieuwe media met zo’n 80% ten opzichte van 

het mediagebruik buiten school. Dit is een vreemde gang van zaken aangezien het hier gaat 

om de plek waar jongeren iets zouden moeten leren over mediawijsheid. Bovendien moet er 

iets gedaan worden aan het vrijblijvende karakter van het wel of niet aanbieden van media-

educatie op school. Het is belangrijk dat media-educatie als serieus vakgebied even belangrijk 

en vanzelfsprekend wordt als biologie of aardrijkskunde. Pas dan kan er een concreet 

overzicht komen van de verschillende projecten, de kwaliteit van de initiatieven, welke 

ingrediënten van de lespakketten echt effectief zijn, wat kinderen al weten en wat hen juist 

geleerd moet worden en hoe de bestaande lespakketten verbeterd kunnen worden. Bovendien 

ben ik van mening dat er in het huidige en eventueel nieuw media-educatie aanbod een 

verschuiving moet komen van de focus op gevaar naar de kansen die nieuwe media bieden. 

Door de mobiele aard van het internet is het onmogelijk geworden alles te monitoren. Daarom 

is het van belang kinderen niet langer te willen afschermen van nieuwe media, maar ze juist 

de bagage te geven om er op een goede manier mee om te gaan. 

 Naast het verbeteren van het onderwijs op het gebied van nieuwe media, moet er ook 

iets gedaan worden aan de bereikbaarheid van goede mediawijsheidprojecten die er op dit 

moment zijn. Projecten zoals het media-expertisecentrum bereiken op dit moment enkel 

ouders en scholen die reeds bewust zijn van de noodzaak om iets met mediawijsheid te doen. 

Dit zou gerealiseerd kunnen worden door betere communicatie tussen initiatiefnemers zoals 

scholen en de culturele sector, wat tegelijkertijd zou zorgen voor een betere continuïteit en 

effectiviteit van projecten. Verder moet er gewerkt worden aan de digitale kloof die op dit 

moment een ongelijkmatige democratisering tot gevolg heeft. Op dit moment helpt het 

internet mensen die al geëngageerd en zelfredzaam zijn, terwijl mensen die niet actief, niet 

zelfredzaam en niet of minder geëngageerd zijn niet of minder door het internet geholpen 

worden. Dit besef leeft op dit moment nog niet voldoende.  

 Concluderend kan ik stellen dat, wat mij tijdens het doen van dit onderzoek vooral 

opgevallen is, is dat het vaak noodzaak is waardoor mensen nieuwe dingen aanleren. Wanneer 

het beheersen van een vaardigheid noodzakelijk is, wordt deze aangeleerd. Dit onderzoek 

heeft aangetoond dat het besef van de noodzaak van mediawijs zijn nog niet leeft in een breed 

maatschappelijk veld. Om dit op te lossen zijn er naar mijn mening een aantal stappen te 
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ondernemen. Ten eerste zou via wetenschappelijk onderzoek de samenleving ervan 

doordrongen kunnen worden dat mediawijsheid wel degelijk van groot belang is. Ten tweede 

zijn de haast economische noodzaak en de hype van social media een uitgelezen kans om 

meer ruchtbaarheid aan mediawijsheid te geven binnen het bedrijfsleven. Ten derde is het van 

groot belang dat er in de zeer nabije toekomst duidelijke en structurele oplossingen komen, 

voor hoe mediawijsheid te integreren valt in het onderwijs. Dit zou wellicht gecombineerd 

kunnen worden met inspirerende voorbeelden, zoals STAR/RING en SplitsZ. Ten vierde is 

het van groot belang om media-educatie als integraal onderdeel op te nemen in de 

lerarenopleidingen en de PABO’s, zodat elke docent zijn leerlingen zelf kan vertellen wat de 

mogelijkheden van nieuwe media zijn binnen zijn eigen vakgebied. Ten vijfde zou iets gedaan 

moeten worden aan de versplintering tussen projecten en de onderlinge communicatie tussen 

musea of scholen. STAR/RING toonde al aan hoe een verdergaande samenwerking veel zou 

kunnen doen voor de effectiviteit en continuïteit van lessen. Tot slot is er grote behoefte aan 

ondersteuning middels duidelijke wetgeving: de politiek moet beslissen wat haar standpunt 

ten opzichte van mediawijsheid is en met een concreet plan van aanpak komen. Tofik Dibi 

heeft al aangekondigd dat hij zijn mediawijsheid wetsvoorstel begin 2011 opnieuw van stal 

zal halen, laten we hopen dat het de politiek dwingt het debat aan te gaan en met actieve en 

maatschappelijk relevante oplossingen te komen.  



 22 

6. Literatuurlijst  

 

- Berg, Barbera van den, Cor-Jan Jager en Hugo Gillebaard. Behoeftenonderzoek 

Mediawijzer (Utrecht: 5 juli 2010).  

- Bhagwandas, Rafika. Analyse (inter)nationaal onderzoek mediawijsheid (Verdonck, 

Klooster & Associates: 30 november 2009).  

- Brummelhuis, Alfons ten. ‘Aansluiting onderwijs en digitale generatie’, in: Jaarboek 

ICT en samenleving 2006. De digitale generatie. Jos de Haan en Christian van ’t Hof 

red. (Amsterdam: Boom 2006).  

- Dibi, Tofik. Voorontwerp initiatiefwet GroenLinks: media-educatie (6 juli 2007).  

- Dijsselbloem, J.R.V.A. Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (13 februari 

2008). 

- Duimel, Marion en Jos de Haan. Nieuwe links in het gezin. De digitale leefwereld van 

tieners en de rol van hun ouders (Sociaal Cultureel Planbureau: maart 2007).  
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 Persoonlijke interviews 

- Dam, Ad van. Manager media-educatie. Persoonlijk interview. 07-10-2010. 

- Dibi, Tofik. Tweede Kamerlid GroenLinks. Persoonlijk interview. 28-10-2010.  

- Hirzalla, Fadi. Promovendus Universiteit van Amsterdam. Persoonlijk interview. 06-10-

2010.  

- Nordeman, Levien. Docent-onderzoeker nieuwe media Willem de Kooning Academie. 

Persoonlijk interview. 01-10-2010. 

- Steeneken, Geeske. Directeur Codename Future. Persoonlijk interview. 28-09-2010. 
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- Vesseur, Eva. Educator Museum van Communicatie. Persoonlijk interview. 21-10-2010.  

- Vries, Imar de. Docent-onderzoeker nieuwe media Universiteit van Utrecht. Persoonlijk 

interview. 11-10-2010. 

 

STAR/RING en SplitsZ 

- Lerarentraining SplitsZ 15.00-17.00 uur. Trainer Jochem Valkema. 14-10-2010.  

- Museumles STAR/RING 10.00-11.30 uur. Museumdocent Bart. 5-10-2010.  

- Museumles STAR/RING 12.00-13.30 uur. Museumdocent Bart. 5-10-2010.  

- Museumles STAR/RING 9.30-11.00 uur. Museumdocent Henny. 13-10-2010.  

- Museumles STAR/RING 11.30-13.00 uur. Museumdocent Henny. 13-10-2010.  

 

Overige gebruikte bronnen  

- Avonduitzending Jeugdjournaal. Interview directeur Kennisnet: Toine Maes. 30-09-

2010 (Zie: http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/980886). 

- Uitzending Iedereen kan internetten. Omroep Max. Interview Axel Arnbak, Bits of 

Freedom. 27-09-2010 (Zie:  

http://www.iedereenkan.nl/?waxtrapp=jibdzDsHnHUVOkBnBJ).  

- Website Codename Future: www.codenamefuture.nl  

- Website Mediawijsheidkaart: www.mediawijsheidkaart.nl  

- Website Museum van Communicatie: www.muscom.nl  

- Website Raad van Cultuur: http://www.mediawijsheidinperspectief.nl/  

- Website Splitsz: www.splitsz.nl  

 

http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/980886
http://www.iedereenkan.nl/?waxtrapp=jibdzDsHnHUVOkBnBJ
http://www.codenamefuture.nl/
http://www.mediawijsheidkaart.nl/
http://www.muscom.nl/
http://www.mediawijsheidinperspectief.nl/
http://www.splitsz.nl/
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7. Praktische stagewerkzaamheden  

 

Aangezien ik het geluk gehad heb dat  het praktische werk- en onderzoeks-gedeelte van mijn 

stage elkaar vrijwel een-op-een overlapten, zijn mijn praktische werkzaamheden voor een 

groot deel al ingebed in mijn stageonderzoeksverslag. Aan een aantal zaken die ik daar echter 

niet kwijt kon, zal ik nu even aandacht besteden.  

 “Het Forum voor Democratische Ontwikkeling is een onafhankelijke stichting die in 

november 1999 door de toenmalig minister van Binnenlandse Zaken is opgericht. De 

oprichting van het FDO sloot aan bij de viering van het 150-jarig bestaan van de Grondwet in 

1998. Doel van het FDO is het bevorderen van de belangstelling voor en de betrokkenheid bij 

de democratie en rechtsstaat. De betrokkenheid van de individuele burger staat daarbij 

centraal” (Forumdemocratie.nl). Deze betrokkenheid is vooral mogelijk doordat iedereen die 

met een goed idee komt om de democratie of het begrip daaromtrent te bevorderen 

begeleiding vanuit het FDO of een kleine subsidie kan aanvragen. Deze insteek heeft tot 

gevolg dat de FDO-ers in contact komen met ontzettend veel verschillende mensen uit heel 

Nederland. Er moet dan ook veel gereisd worden om deze mensen veelal op eigen locatie te 

spreken en te begeleiden. Om uit eigen ervaring een beeld te krijgen van wat voor organisatie 

het FDO nu eigenlijk is, mocht ik regelmatig mee naar diverse afspraken door heel Nederland.  

  Daarnaast organiseerde het FDO tijdens mijn stage met een aantal partners op 15 

september 2010 de Internationale Dag van de Democratie. Op deze dag was ik ook aanwezig 

en assisteerde ik mijn FDO-collega’s op verschillende manieren: van het ophalen van de 

banner tot het maken van foto’s tot uiteindelijk ook een verslag schrijven over het laatste 

onderdeel van de dag – een groot debat tussen politici onder leiding van Prem Radhakishun in 

het Theater aan het Spui in Den Haag. Deze bescheiden bijdrage van mij is onderdeel van het 

verslag van de dag geworden in wat uiteindelijk verwerkt zal worden in een boekje dat over 

de dag uitgebracht wordt.  

 Zoals ook in mijn stage werkplan stond, zou ik in samenwerking met Levien Nordeman en 

Ad van Dam een artikel over mediawijsheid en burgerschap gaan schrijven. Voor het artikel 

zijn onder andere uitslagen van mijn stageonderzoek gebruikt, zoals bijvoorbeeld mijn 

ervaringen van de museumles STAR/RING en mijn interview met MusCom educator Eva 

Vesseur. Dit artikel, getiteld De mediawijze burger, zal verschijnen in het decembernummer 

van het tijdschrift Maatschappij & Politiek en hoogstwaarschijnlijk ook binnenkort in het 

tijdschrift Kunstzone.  

 Tot slot wilde het FDO graag advies van mij wat betreft nieuwe media voor hen als 

organisatie zouden kunnen betekenen. Daarnaast wilden ze graag dat ik ook zou nadenken 

over wat een organisatie als het FDO andersom zou kunnen doen om de mediawijsheid van de 

Nederlandse burger te bevorderen. In het nieuwe jaar gaat het FDO een doorstart maken om 

vervolgens met een vernieuwde en verbeterde versie van zichzelf te komen. Mijn advies zal 

meegenomen worden in het plan dat op dit moment geschreven wordt voor deze nieuwe 

organisatie. Door de kennis die ik tijdens mijn opleiding heb opgedaan en de kennis die ik 

tijdens mijn stageonderzoek heb opgedaan te combineren, heb ik een advies geschreven. Zie 

bijlage II voor de uitwerking hiervan.  

 

Ik heb een geweldige tijd gehad bij het Forum voor Democratische Ontwikkeling. Wat ik 

vooral enorm prettig vond is dat ik vanaf het begin af aan als een volwaardige collega 

behandeld ben. Ik kreeg veel raad of begeleiding wanneer ik daarom vroeg, maar tegelijkertijd 

werd ik ook aangemoedigd om altijd met eigen ideeën te komen en mee te denken over 

lopende zaken binnen de organisatie. Het was een hele leuke, maar ook vooral leerzame 

stage!  

http://www.forumdemocratie.nl/
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Advies Programma Mediawijsheid 

 

Media bepalen steeds meer de ervaring en betekenis van de wereld om ons heen: onze samenleving medialiseert. 

Gezien het feit dat burgerschap een proces is dat gevormd wordt door en in alledaagse interactie met de wereld 

om ons heen, is het onvermijdelijk dat deze alledaagse praktijken steeds meer bepaald en gevormd worden door 

media. Gevolg hiervan is dat de invulling van ons moderne begrip van ‘burgerschap’ verandert: het raakt 

onlosmakelijk verbonden met mediawijsheid. De invloed van deze medialisering en andere technologische en 

sociale veranderingen strekt zich ook uit op het terrein van onze democratische instituties. De overheid legt 

steeds meer verantwoordelijkheid neer bij de burger zelf, waarbij media een belangrijke rol spelen. Echter: 

mediawijsheid is (nog) niet gaan leven in een breed maatschappelijk veld en dit is problematisch. Klassieke 

scheidslijnen – tussen burger en overheid, tussen producent en consument, tussen publieke en private ruimte – 

zijn aan het veranderen of verdwijnen. Veel maatschappelijke instituties en structuren blijven bestaan, maar 

functioneren minder en zullen de komende jaren steeds meer de aansluiting kwijtraken met een grote groep 

(jonge) burgers. Het FDO wil hier iets aan doen door te wijzen op het feit dat burgerschap en mediawijsheid 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn geraakt, zodat het begrip mediawijsheid in een breder maatschappelijk 

veld gaat leven.  

Op dit moment zijn er burgers die het internet op een politiek en maatschappelijk relevantere manier 

gebruiken dan anderen. Dit is een probleem: er is geen gelijkmatige democratisering, wat zich uit in een digitale 

kloof. Het internet helpt mensen die al geëngageerd en zelfredzaam zijn, terwijl mensen die niet actief, niet 

zelfredzaam en niet of minder geëngageerd zijn niet of minder door het internet geholpen worden. De techniek 

zorgt ervoor dat we steeds zelfstandiger worden, maar ook dat we steeds meer mensen uitsluiten die de techniek 

niet beheersen. Dit besef leeft op dit moment nog niet voldoende. Het FDO wil hier aandacht aan geven, zodat er 

meer bewustzijn en een gevoel van urgentie omtrent dit probleem ontstaan.  

Om burgers optimaal te laten deelnemen aan onze gemedialiseerde maatschappij, zullen zij 

vaardigheden moeten verwerven op het gebied van omgaan met nieuwe media. Het FDO is van mening dat dit 

deels op te lossen is via onderwijs, op voorwaarde dat het mainstream denken over nieuwe media anders wordt. 

Media-educatie is namelijk tot nu toe vooral gericht geweest op het gevaar en het kinderen willen beschermen 

tegen de invloeden van media. Echter, door hen te willen afschermen ontneem je hen ook kansen: media gaan 

namelijk ook over iets anders, over de mogelijkheden en de kracht van het internet, over voorbereiden op de 

toekomst en de maatschappij. Het FDO wil de kans aangrijpen om deze tot nu toe onderbelichtte kant van media 

aandacht te geven. Media zijn namelijk zo aanwezig in de samenleving en hebben zoveel kanten in zich, dat het 

zonde wanneer jongeren de kans ontnomen wordt dit te ervaren. Het FDO is dan ook van mening dat jongeren 

niet zozeer afgeschermd hoeven te worden van media, maar dat zij bagage zullen moeten krijgen om ermee om 

te kunnen gaan. Dit zou bereikt kunnen worden door het onderwijs duidelijke en inspirerende voorbeelden aan te 

bieden, gesteund door wetgeving, waardoor er in de toekomst gesproken kan worden van mediawijze burgers.  

Dat er de laatste tijd zoveel te doen is geweest omtrent mediawijsheid is niet zonder reden: de 

democratie van nu kan niet zonder mediawijze burgers. Het internet is een medium, het verhoudt zich tussen 

mensen en daar gaat ook burgerschap over. De (sociale) media maken het voor een grote groep mensen 

mogelijk hun belevingswereld te verruimen. Via de media kunnen mensen in aanraking komen met andere, 

afwijkende of tegengestelde meningen en de discussie aangaan: dit is allemaal belangrijk voor democratie. 

Burgerschap is van iedereen en het is de taak van ons allemaal om mensen mediawijs te maken; het FDO zou 

hierin kunnen en willen voorgaan.   
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Concreet wat het FDO zou kunnen doen voor de verbetering van mediawijsheid:  

  

-          klokkenluiderfunctie zodat mediawijsheid in een breder maatschappelijk veld gaat leven 

-          besef aandragen dat we steeds meer mensen dreigen buiten te sluiten die niet mediawijs zijn 

-          bijdragen aan een gevoel van urgentie omtrent dit probleem; er moet snel naar oplossingen gezocht 

     worden 

-          ervoor zorgdragen dat er in hogere sferen (overheid, OC&W, Tweede Kamer, minister van Onderwijs,  

     educatie ontwikkelaars, educatieve uitgeverijen) besef komt dat het huidige aanbod aan media- 

     educatie vooral gericht is op het gevaar van media, terwijl media juist zoveel meer zijn en vooral ook  

     kansen bieden  

-          Het FDO is het perfecte orgaan dat zich bevindt tussen de zojuist genoemde hogere sferen en het  

     brede publiek; voor beide kanten zijn jullie uitstekend benaderbaar en jullie weten ook beide kanten  

     uitstekend te benaderen 

-          Met andere woorden, het FDO is de uitgewezen organisatie om te kunnen voorgaan in de stappen  

     die nodig zijn om de burger mediawijs te maken!  

- Op de website van het FDO zouden ideeën omtrent mediawijsheid in de offline en de online wereld  

samen kunnen komen  

  

Concreet wat nieuwe media voor het FDO zouden kunnen doen: 

  

-          De hierboven genoemde bereikbaarheid realiseren, zodat jullie voor beide kanten goed benaderbaar          

           zijn 

-          Media zouden de plek zijn om de boodschap van het FDO als klokkenluider onder een breed publiek  

     te verspreiden 

-          Via social media zoals Twitter en Facebook kunnen jullie mensen op de hoogte houden van de  

     actuele ontwikkelingen die gaande zijn binnen het FDO 

-          Mensen eenvoudig bij elkaar brengen die allemaal stukjes van de puzzel tot een oplossing bezitten of  

     die baat zouden hebben bij een samenwerking  

-          Online fora zouden een plek kunnen vormen waar mensen met elkaar het debat aan kunnen gaan  

     onder supervisie van het FDO 

- De website van het FDO zou een uitstekende plek kunnen vormen om een visie en adviezen te  

plaatsen, zodat geïnteresseerden hiermee in aanraking kunnen komen en een stap verder kunnen 

met het ontwikkelen van een idee  

 

 
 
 
 

  
 

 


