
MediawijsActieplan

Een mediawijze school: plan van aanpak



Inhoud

 Het nut van een mediawijsactieplan

 Vertrek van een brede missie en visie

 Waar staan we nu als school? Waar willen we naartoe?

 Mediawijsactieplan: in het kort

 Mediawijsheidsdoelstellingen

 Kennis, vaardigheden en attitudes

 Stap voor stap naar een plan dat past

 Doelgroep en context

 Waar willen we naartoe?

 Mediawijsactieplan voor leerlingen

 Mediawijsactieplan voor leerkrachten en voor het beleid van 
de school



Het nut van een MediawijsActieplan

 Vanuit een brede visie en missie

 Vlaams Kenniscentrum – Mediawijs 

 Gelukkige burgers in de maatschappij

 Wat betekent dit nu?

 21 eeuwse vaardigheden

 Digitale media zijn niet het doel op zich!

 Focus op mediawijs

 Waar staan wij nu als school?

 Waar willen we naartoe?



Het nut van een MediawijsActieplan

 Waar staan wij nu als school?

 Waar willen we naartoe? 

 Voor leerlingen:

 Eén: leerlingen kennen en respecteren de (leef)regels die de 

school vooropstelt.

 Twee: leerlingen vinden (makkelijker) de weg naar begeleiders 

om te praten over eventuele negatieve gevolgen van sociale 

media, leerlingen ervaren dat hierover praten geen taboe is.

 Drie: leerlingen ontdekken zoveel mogelijk functionele en 

creatieve aspecten van digitale toestellen en media , en maken 

zich (in de mate van het mogelijke) een aantal 

mediawijsheidsvaardigheden eigen.



Het nut van een MediawijsActieplan

 Waar willen we naartoe? 

 Voor begeleiders:

 Eén: meer consensus over toestellen/sociale 

media/mediatopics/… op school

 Twee: meer functioneel gebruik van toestellen en online tools 

in de lessen

 Drie: meer samenwerking op vlak van preventie en 

implementeren van mediacompetenties.



Het nut van een MediawijsActieplan

IN HET KORT…

 MediawijsActieplan voor leerlingen:

 Leefregels respecteren

 Mediacompetentiemodel op maat

 Mediawijsheidscompetenties aanreiken, nastreven

 Rolverdeling en zorgkader voorzien

 MediawijsActieplan voor leerkrachten:

 Via dit plan

 Via vakgroep ASV/LBV over de OV’s...

 MediawijsActieplan voor het beleid van de school:

 In kaart brengen van gebruik website, facebookpagina, (persdiensten, 
reclame, folders,…). 

 Beleidsteam + werkgroep communicatie



Stap voor stap naar een plan dat past

 Doelgroep en context

 School voor buitengewoon onderwijs voor type BA, typ 2, type 

4 en type 9

 OV1, OV2, OV3, OV4

 Waar willen we naartoe?

 Gelukkige mensen met maximale kansen om te groeien en te 

ontplooien (sociaal, cultureel, maatschappelijk, economisch)

 Ook onze leerlingen, die daarnaast ook moeten (leren) omgaan met 

een (sociale) beperking en/of leerstoornis

 Einddoel: (digitale) competenties maximaal inzetten in de (digitale) 

maatschappij,  NIET ALS DOEL OP ZICH, maar als middel om zo 

goed mogelijk te kunnen participeren

 Dit plan van aanpak? Drie doelen…



Stap voor stap naar een plan dat past

 MediawijsActieplan voor leerlingen:

 Leefregels respecteren

 Bestaande leefregels in kaart brengen + groeperen

 Leefregels visualiseren in tijd en ruimte: DAGSCHEMA

 Niet naleven… wat nu?

 Mediacompetentiemodel op maat

 Mediawijsheidscompetenties aanreiken, nastreven

 Zorgkader voorzien met duidelijke rolverdeling

 Bijlage 1: e-menthal health

 Bijlage 2: wetenschappelijk onderbouwde en effectieve jeugdinterventies



Stap voor stap naar een plan dat past

 MediawijsActieplan voor leerkrachten

 Begeleiding en vorming van leerkrachten met als doel leerlingen 

beter te begeleiden

 MediawijsActieplan voor het beleid van de school

 In kaart brengen van alle vormen van media die de school gebruikt, 

samen met de opportuniteiten en de valkuilen



Zelf aan de slag?

 Het nut!?

 Analyse

 Wat bestaat er? Wie doet wat nu al?

 De doelgroep?

 Wat wil je bereiken? (VISIE + CONSENSUS)

 Wat zijn de huidige kanalen, werkwijzen, zorgkaders,…? 
(EFFICIËNTIE)

 Hulpmiddelen

 Mediawijs.be

 Cyberscan

 Child Focus

 …


