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Managementsamenvatting
In opdracht van het ministerie van OCW in Nederland heeft Sardes onderzoek verricht naar
mediawijsheid en de werkwijze en resultaten van Mediawijzer.net. De hoofdvragen van het
onderzoek luiden:
1.
Heeft het mediawijsheidprogramma via Mediawijzer.net (organisatie en
werkwijze) bijgedragen aan het doel waarvoor het is opgericht? En zo ja, in
welke mate?
2.
Blijft ook in de toekomst overheidsinterventie op het thema mediawijsheid nodig?
En zo ja, in welke vorm?
Op basis van uitgebreide deskresearch, interviews met de belangrijkste stakeholders, een
survey onder alle netwerkpartners, een literatuursearch en een digitale paneldiscussie, is
onderzocht in hoeverre de door de overheid gekozen interventie al dan niet succesvol is
gebleken. De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen geven we hieronder weer.
Organisatie en werkwijze
De overheid heeft ervoor gekozen om in 2008 een netwerkorganisatie in te richten,
bestaande uit vijf kernpartners met elk een eigen beleidsgebied en een daaruit voorvloeiende
verantwoordelijkheid. De kernpartners zijn: Kennisnet (penvoerder, verantwoordelijk voor
uitvoering stimuleringsregeling, deelgebied: online omgevingen en websites), Nederlands
Instituut voor Beeld en Geluid (‘landelijk clubhuis’, deelgebied: communicatie) , SIOB
(‘loketten mediawijsheid’, deelgebied: bibliotheken), ECP (deelgebied: onderzoek) en NTR
(deelgebied: omroepen en media). Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om een nieuw
instituut op te richten. Financiering vindt plaats op basis van meerjarenplannen voor telkens
vier jaar. Momenteel is Mediawijzer.net bezig aan de tweede programmaperiode die aan het
einde van dit jaar afloopt.
Mediawijzer.net kent een stuurgroep, waar de kernpartners deel van uitmaken, een
programmaraad die onafhankelijk advies geeft en een
programmabureau/programmamanagement voor de dagelijkse uitvoering en coördinatie. De
volgende activiteiten zijn in de afgelopen jaren uitgevoerd:
•
Het vormen van netwerk (inmiddels 950 partners) en het organiseren van
activiteiten voor het netwerk (zoals bijvoorbeeld bijeenkomsten in het ‘Clubhuis’ en
expertsessies).
•
PR en communicatie via onder andere websites en specifieke activiteiten (zoals Week
van de mediawijsheid, Mediamasters, Media Ukkie Campagne).
•
De stimuleringsregeling (projecten en onderzoek).
•
Onderzoek naar mediawijsheid en naar de bekendheid van Mediawijzer.net.
Op basis van dit onderzoek adviseren wij om de huidige organisatie van Mediawijzer.net te
laten voortbestaan. Er is geen reden om tot een radicale koerswijziging over te gaan. Dat
betekent niet dat er geen verbeteringen kunnen worden aangebracht. We constateren in de
beleidsstukken geen duidelijke relatie tussen de doelen van de overheid, de doelen van
Mediawijzer.net en de ingezette activiteiten. We adviseren Mediawijzer.net dan ook om
meetbare doelen op te stellen waarin een indicatie van de opbrengsten wordt gegeven en om
in de meerjarenplannen een doelen – activiteitenmatrix op te nemen. Aanscherping kan
verder gezocht worden in de rol- en taakverdeling tussen de vijf kernpartners. Zij zouden
meer verantwoordelijkheid kunnen dragen voor verankering van het thema mediawijsheid op
het terrein waarop zij werkzaam zijn en zich moeten profileren als belangrijke speler in het
veld als het om mediawijsheid gaat. Kennisnet krijgt in dat opzicht de komende tijd een
vooraanstaande rol vanwege verankering van het thema in het onderwijs.
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Het begrip mediawijsheid
De Raad voor Cultuur omschrijft in een advies uit 2005 mediawijsheid als volgt:
‘Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch,
en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde
wereld.’ (p.10). In het overheidsbeleid staan twee doelen centraal:
1. Veilig en verantwoord mediagebruik bevorderen door burgers - van jong tot oud, van
ouder tot leraar - toe te rusten om de kansen van media volop te benutten en tevens
goed te kunnen omgaan met de mogelijke gevaren daarvan.
2. Het bevorderen van een veilig media-aanbod door een beter functionerend
zelfregulering- en klachten systeem waarin ouders en opvoeders een stevige rol
hebben.
De belangrijkste doelgroep voor het beleid zijn kinderen en jongeren. Er bleek behoefte aan
een duidelijker en – met name voor het onderwijs – concreter begrippenkader. Met andere
woorden: over welke vaardigheden en houding moeten kinderen en jongeren beschikken om
als voldoende mediawijs te worden aangemerkt? Mediawijzer.net heeft in de tweede periode
activiteiten ondernomen en een competentieset ontwikkeld die vervolgens voor verschillende
doelgroepen is uitgewerkt. Dat zorgde mede voor een richtinggevend kader bij het uitzetten
van projecten in de stimuleringsregeling. Wij adviseren om deze doorgaande lijn vast te
houden.
Het netwerk als interventie
Het vormen van een netwerk kan een effectieve manier zijn om de genoemde doelgroepen te
bereiken. Mediawijzer.net heeft ingezet op een zo omvangrijk netwerk en daarbij diversiteit
nagestreefd. Daarin is zij geslaagd. Het netwerk kan nog gerichter worden ingezet om de
doelen te bereiken. De kracht van het netwerk kan vergroot worden door de partners met
dezelfde belangen te verbinden en gezamenlijke doelen te laten formuleren. Dat betekent
dat subgroepen binnen het netwerk gestimuleerd worden om met elkaar activiteiten te
ondernemen.
Stimuleringsregeling
De subsidieregeling heeft goed gewerkt om partners te binden. Of het ook echt geleid heeft
tot innovatieve en overdraagbare producten en processen, is de vraag. Er is weinig zicht op
wat er gebeurt met de opbrengsten. Ook ontbreekt het aan gebruikersonderzoek en aan een
update. Overdraagbaarheid, borging en het meten van opbrengsten vragen om aandacht.
Kennis en onderzoeksfunctie
Via onderzoek, in nauwe samenwerking met universiteiten, moet een kennisbestand
ontstaan over het bevorderen van mediawijsheid bij de doelgroepen en moet duidelijk
worden waar nog relevante kennis ontbreekt. Mediawijzer.net verspreidt kennis en de manier
waarop dat gebeurt, wordt gewaardeerd door de netwerkpartners. Er is geen matching van
onderzoek tussen Mediawijzer.net en dat van universiteiten. Dat lijkt niet haalbaar. Wij
adviseren om de kennisfunctie te behouden en het uitzetten van wetenschappelijk onderzoek
over te laten aan NWO en NRO. Het opzetten van een monitor om op gezette tijden een
beeld te krijgen van de ‘mediawijsheid’ onder verschillende doelgroepen, behoort tot de
taken van OCW. Aan de hand van vaste indicatoren – ontleend aan de competentieset wordt bijvoorbeeld tweejaarlijks vastgesteld hoe het er in de verschillende sectoren
(onderwijs, bibliotheken, jeugdzorg, kennisinstituten e.d.) voor staat met mediawijsheid.
Agendering
Mediawijzer.net is erin geslaagd om het thema mediawijsheid op de kaart te zetten. Het
blijft nodig om aandacht te vragen voor het belang van het onderwerp, gezien de snelle
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ontwikkelingen op het gebied van ict en social media. Er gaat een flink deel van het budget
naar PR en marketing. Wij adviseren om kritisch te bekijken of er ook met minder budget
aandacht gegenereerd kan worden. Een mogelijkheid zou zijn om de frequentie van
evenementen te verlagen.
Verankering in het onderwijs
Met de toenemende aandacht voor 21ste eeuwse vaardigheden, waar mediawijsheid
onderdeel van uitmaakt, zijn er kansen om mediawijsheid een vaste plaats in het onderwijs
te geven. Wij zien twee strategieën. Ten eerste zal de overheid zich moeten inspannen om
mediawijsheid een herkenbare en duidelijke plaats in de kerndoelen en exameneisen te
geven. De Inspectie zal handvatten moeten krijgen om mediawijsheid in het toezichtkader
op te nemen. Ten tweede is het aan Mediawijzer.net, met name Kennisnet, om samen met
relevante partners uit de onderwijsinfrastructuur, een plan op te stellen voor de wijze waarop
mediawijsheid een vaste plaats kan krijgen in het onderwijs.
Bibliotheken
De bibliotheken zijn belangrijke partners als het gaat om oude en nieuwe media. De
activiteiten van bibliotheken op het gebied van mediawijsheid zouden meer in de ‘spotlight’
moeten worden gezet, zeker in het licht van het belang van leesvaardigheden als
voorwaarde voor mediawijsheid.
Scenario’s
Om de bovenstaande aanbevelingen te realiseren zijn drie scenario’s denkbaar.
In de eerste plaats kan gedacht worden aan voortzetting van de huidige beleidsinterventie,
met dien verstande dat OCW met striktere kaders (meetbare doelen, een doelenactiviteitenmatrix, prestatie-indicatoren en een betrouwbare en valide meting van de mate
waarin de prestatie-indicatoren behaald zijn) werkt. Mediawijzer.net blijft de komende vier
jaar subsidie ontvangen en legt daarover jaarlijks verantwoording af in termen van
opbrengsten en de bijdrage die Mediawijzer.net door haar activiteiten heeft geleverd aan het
behalen van de overheidsdoelen. De meeste aandacht blijft uitgaan naar agendering van het
thema, de subsidieregeling blijft in stand en de huidige taakverdeling tussen de partijen ook.
Mediawijzer.net krijgt de opdracht om de huidige PR en marketing activiteiten kritisch tegen
het licht te houden.
Het tweede scenario is dat Mediawijzer.net doorgaat als expertisecentrum, maar met minder
taken en minder budget. Agendering blijft de belangrijkste taak, naast kennisontsluiting en
kennisdeling .Hiervoor zoekt zij aansluiting bij andere instituten. Voor het onderwijs vervult
Mediawijzer.net alleen in dat opzicht nog een taak. Voor de verankering in het onderwijs zet
OCW andere instrumenten in, waarbij opname in de kerndoelen de belangrijkste is.
Kennisnet en de SLO zorgen vervolgens voor de verdere implementatie in het onderwijs.
In een derde scenario wordt het programma Mediawijzer.net samengevoegd met andere
programma’s, zoals Kijkwijzer en D&D. Op die manier ontstaat een interdepartementaal
programma, waarin een aantal relevante organisaties, waaronder de vijf netwerkpartners
van Mediawijzer.net samenwerken. Door onderling taken te verdelen, wordt voorkomen dat
zaken dubbel gebeuren en kan een efficiëntievoordeel worden behaald. Elke deelnemende
organisatie krijgt een taak op een terrein waar het een sterke speler is.
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1

Onderzoeksopzet en methoden

1.1

Inleiding

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil weten welke resultaten behaald zijn
door Mediawijzer.net en in hoeverre deze activiteiten een bijdrage hebben geleverd aan het
bevorderen van mediawijsheid. Hiermee wil zij inzicht verkrijgen in de wenselijkheid van een
overheidsinterventie in de toekomst en een advies over de vorm waarin deze kan
plaatsvinden.
Voor dit onderzoek zijn twee hoofdvragen geformuleerd.
1. Heeft het mediawijsheidprogramma via Mediawijzer.net (organisatie en werkwijze)
bijgedragen aan het doel waarvoor het is opgericht? En zo ja, in welke mate?
2. Blijft ook in de toekomst (2015 e.v.) overheidsinterventie op het thema mediawijsheid
nodig? En zo ja, in welke vorm?
Om deze vragen te beantwoorden is een aantal onderzoeksinstrumenten ingezet.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Een analyse van de zelfevaluatie van Mediawijzer.net
Deskresearch
Interviews
Survey
Gebruikersonderzoek
Digitale paneldiscussie
Quickscan literatuur
Internetsearch

De dataverzameling heeft in korte tijd plaatsgevonden, deels in de zomervakantie (juni-juli
2014). Als eerste zijn daarom de interviews met stakeholders en netwerkpartners gehouden
(vier stakeholders en twee netwerkpartners). In de volgende paragrafen beschrijven we
welke aanpak is gehanteerd bij de instrumenten d) tot en met h).
1.2

Survey onder gebruikers

Er zijn 945 netwerkpartners benaderd voor het onderzoek, daarvan heeft zo’n 11 procent
(101) gereageerd. Van hen heeft 74 procent de hele vragenlijst doorlopen 1. In deze
paragraaf presenteren we enkele achtergrondgegevens van het survey onder de
netwerkpartners. Waar mogelijk vergelijken we de respondentgroep met de informatie over
netwerkpartners die we van Mediawijzer.net ontvingen en met de resultaten uit een
onderzoek van Direct Research in 2014. Het onderzoek van Direct Research is het meest
recente onderzoek naar het netwerk. Het is in opdracht van Mediawijzer.net uitgevoerd.
De meeste respondenten uit het Sardes survey zijn werkzaam voor een organisatie (73%),
28 procent werkt als zzp’er (2% antwoord ‘anders’, namelijk beide). Het is niet mogelijk deze
gegevens te vergelijken met het totale bestand aan netwerkpartners, omdat zzp’er-schap
niet geregistreerd wordt door Mediawijzer.net
1

De antwoorden van respondenten die geen lid waren van het netwerk zijn verwijderd.
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Mediawijzer.net hanteert een indeling in sectoren. In het overzicht van Mediawijzer.net blijkt
de sector opleiding en onderwijs veruit de grootste, gevolgd door kunst en cultuur.
Tabel 1.1 Bestand netwerkpartners, geleverd door Mediawijzer.net, juni 2014
n

%

Kunst en cultuur

245

25,9

Media en communicatie

117

12,3

86

9,1

3

0,3

412

43,5

Mens en maatschappij
Natuur en milieu
Opleiding en onderwijs
Overheid

6

0,6

Wetenschap, techniek en ICT

50

5,3

Overig

26

2,7

Totaal

945

100

Respondenten van het Sardes survey en van het onderzoek van Direct Research zijn ook
vooral werkzaam in het onderwijs (zie tabel 1.2), dus dat komt in grote lijnen overeen met
het populatiebestand netwerkpartners 2.
Tabel 1.2 Sector waarin respondenten werkzaam zijn (meerdere antwoorden
mogelijk)

Onderwijs
Media
Cultuur
ICT
Bibliotheek
Opvoeding
Bedrijfsleven
Zorg / hulpverlening
Anders

Sardes survey
% werkzaam in de volgende
sectoren

Direct Research 3; peiling
januari 14

76
50
45
39
34
34
29
13
9

76
34
28
34
22
15
19

De 77 respondenten in het Sardes survey die werkzaam zijn in de onderwijssector, is
gevraagd in welke onderwijssector men actief is. De meerderheid van de respondenten werkt
in het primair en / of voortgezet onderwijs, ruim een derde in het mbo en hbo en een
minderheid is verbonden aan een universiteit.

2

Een precieze vergelijking tussen de gegevens in tabel 1.1 en 1.2 is niet mogelijk, omdat veel
respondenten in het survey van Sardes aangaven in meer sectoren werkzaam te zijn (bijvoorbeeld
bibliotheek en onderwijs), terwijl in de registratie bij Mediawijzer.net elke partner onder een sector staat
geregistreerd.
3
In dat onderzoek waren bibliotheek en zorg / hulpverlening geen aparte categorieën, maar onder
‘anders’ gerubriceerd.
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Tabel 1.3 Sardes survey: uitsplitsing onderwijssector (meerder antwoorden
mogelijk) n=77
Onderwijssector

%

Po
Vo
Mbo
Hbo
Universiteit

68
64
38
30
14

Respondenten zijn gemiddeld 31 maanden lid van het netwerk, variërend van één tot 72
maanden (dus vanaf het ontstaan ervan).
De resultaten van het Sardes survey beschrijven we vooral in hoofdstuk 3 over
netwerkvorming. Ook in andere hoofdstukken komen de uitkomsten van het survey hier en
daar aan de orde.
1.3

Gebruikersonderzoek

In het onderzoek was een gebruikersonderzoek opgenomen, bestaande uit
een analyse van google-analytics data over de websites van de kernpartners en de twee
sites van Mediawijzer.net. Ook was het de bedoeling om door middel van korte vragenlijsten
op deze websites, in de vorm van een pop up, te achterhalen wat de reden van het bezoek
aan de website was en of men gevonden had wat men zocht. Om verschillende redenen
wilden of konden de kernpartners hier niet aan meewerken. Deels omdat het geen websites
waren die voor het grote publiek bedoeld waren (SIOB en ECP) en vaker omdat men de
bezoekers niet wilde belasten. In overleg met Mediawijzer.net zijn er vragenlijsten geplaatst
op Mediawijzer.net en mediawijsheid.nl die door websitebezoekers aangeklikt konden
worden. Zij verschenen niet in een pop-up scherm. Beide vragenlijsten bevatten na drie
weken nog geen tien respondenten en zijn daarom verder niet geanalyseerd.
Van Mediawijzer.net hebben we uitgebreide google analytics gegevens ontvangen over
Mediawijzer.net en mediawijsheid.nl. Ook Kennisnet heeft gegevens geleverd. NTR gaf
informatie over het gebruik van de filmpjes op hun website. De verkregen informatie was
echter dermate divers en multi-interpretabel, dat we na overleg met de opdrachtgever
besloten hebben deze niet te verwerken in het onderzoek. In de bijlage (Bijlage 4) is wel een
aantal grafieken opgenomen, maar zonder analyse.
1.4

Digitale paneldiscussie

In een online paneldiscussie hebben vertegenwoordigers uit de wetenschap, praktijk en
beleid gereageerd op de resultaten van het onderzoek en op stellingen over de effectiviteit
van het gevoerde beleid en scenario’s voor de toekomst. In de bijlagen is het factsheet dat
ten grondslag lag aan de discussie te vinden (Bijlage 2). Er zijn 48 personen benaderd, maar
helaas gaf de meerderheid aan vanwege vakantie niet deel te kunnen nemen. Uiteindelijk
hebben twaalf personen geparticipeerd. Die groep vormde een gevarieerd gezelschap (zie
Bijlage 3). Men had twee weken de tijd om mee te doen. Het was de bedoeling dat men in
die periode meer keren zou inloggen om op elkaar te reageren. Van die mogelijkheid is,
ondanks het toevoegen van nieuwe stellingen door ons en een oproep via de mail om te
kijken wat anderen vonden, weinig gebruik gemaakt. In het rapport refereren we op
verschillende plaatsen aan de uitkomsten, we bespreken de opbrengsten vooral in hoofdstuk
9.
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1.5

Quickscan literatuur

In het bestand van de universiteitsbibliotheken is gezocht op de term ‘media literacy’. Dat
leverde een groot aantal treffers op. Vervolgens is een selectie gemaakt op basis van
doelgroep, actualiteit, relevantie en reikwijdte. Er is speciaal gezocht naar reviewstudies,
maar die werden niet veel gevonden. Dit leverde 20 bruikbare publicaties op die we
geanalyseerd hebben en waarvan we de uitkomsten bespreken in hoofdstuk 8.
1.6

Internetsearch

Om meer informatie te verkrijgen over de projecten die in het kader van de
stimuleringsregeling zijn uitgevoerd, wilden we een tiental telefonische interviews houden.
Omdat vergelijkbare informatie al verzameld was door Cinop en Twijnstra Gudde in opdracht
van Mediawijzer.net, zijn deze interviews, in overleg met de opdrachtgever, achterwege
gelaten. Op ons verzoek heeft de onderzoeker van Twijnstra Gudde in het – dan nog lopende
onderzoek – enkele vragen gesteld (over resultaten, opbrengsten en borging) in de nog
resterende interviews met projectleiders. Vervolgens is deze informatie en die van Cinop aan
ons ter beschikking gesteld. Om de analyse van de projecten compleet te maken is een
uitgebreide internetsearch uitgevoerd. Per project is nagegaan of er nog online sporen van
terug te vinden waren.
1.7

Leeswijzer

Het volgende hoofdstuk behandelt in vogelvlucht de beleidsachtergrond van het thema
mediawijsheid. We beschrijven de aanleiding voor het overheidsbeleid, de oprichting van
Mediawijzer.net, de organisatie, taken en werkwijze en we maken daarbij onderscheid in de
eerste en de tweede meerjarenperiode. De zelfevaluatie van Mediawijzer.net komt daarna
aan de orde en we gaan kort in op de rol van de overheid. Het hoofdstuk sluit af met een
kritische reflectie.
In de hoofdstukken 3 tot en met 6 staat telkens een van de instrumenten centraal die
Mediawijzer.net inzet om de gestelde doelen te bereiken. Achtereenvolgens komen aan de
orde: netwerkvorming (hoofdstuk 3), de stimuleringsregeling (hoofdstuk 4), agendering van
het thema mediawijsheid (hoofdstuk 5) en onderzoek en kennisdeling (hoofdstuk 6). In
hoofdstuk 7 gaan we beknopt in op de wijze van financiering van Mediawijzer.net en de
verdeling van het budget over de verschillende activiteiten. In hoofdstuk 8 wordt eventuele
overlap van Mediawijzer.net met het programma Digivaardig & Digiveilig (een initiatief van
het ministerie van EZ) nagegaan. Elk hoofdstuk bestaat in grote lijnen uit een beschrijvend
deel (welke activiteiten hebben plaatsgevonden), de waardering daarvan door verschillende
stakeholders en mogelijke opbrengsten en sluit af met conclusies.
Hoofdstuk 9 neemt wat afstand van de tot dan toe beschreven concrete activiteiten, want
daarin beschouwen we het begrip mediawijsheid en geven we aan wat er in enkele
(inter)nationale publicaties te vinden is over overheidsinterventies op dit gebied. Ook
trachten we een beeld te geven van de stand van zaken in Nederland onder verschillende
doelgroepen op het gebied van mediawijsheid. Hoofdstuk 10 neemt een voorschot op de
aanbevelingen. We halen terug welke doelen de overheid wil bereiken met het uitgezette
beleid, reflecteren daarop aan de hand van oordelen van deskundigen uit beleid, wetenschap
en praktijk en we bezien het onderwerp in het licht van actuele beleidsontwikkelingen.
In hoofdstuk 11 doen we aanbevelingen voor het toekomstig beleid op basis van de
bevindingen in het onderzoek.
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Bronnen
Direct Research (2014). Perceptiemeting netwerk Mediawijzer.net.

10

Evaluatie Mediawijzer.net, Sardes 2014

2

Beleidsontwikkeling Mediawijzer.net

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk geven we een beknopt overzicht van de geschiedenis van het beleid op het
gebied van mediawijsheid. In de volgende paragraaf beschrijven we de aanleiding voor het
beleid en de start van Mediawijzer.net. Vervolgens komen de eerste (2.3) en tweede (2.4)
periode van Mediawijzer.net aan de orde: de organisatiestructuur, activiteiten en werkwijze.
De zelfevaluatie bespreken we in paragraaf 2.5. We gaan kort in op de rol van de overheid in
2.6 en eindigen het hoofdstuk met conclusies.
2.2

Advies van Raad voor Cultuur en Kabinetsstandpunt

De Raad voor Cultuur omschrijft in een advies uit 2005 mediawijsheid als volgt:
‘Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch,
en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde
wereld.’ (p.10). In oktober 2006 onderstreept het toenmalige Kabinet het belang van
mediawijsheid: burgers en instellingen (waaronder ook de overheid zelf) moeten mediawijzer
worden, waardoor ze bekwamer en op een participerende manier gebruik kunnen maken van
de content en diensten van de gemedialiseerde samenleving. Een ‘mediawijze’ burger is in
staat actief te participeren in de samenleving met gebruik van oude en nieuwe media.
Op basis van een expertbijeenkomst en gesprekken met deskundigen verschijnt in 2007 een
advies over de wijze waarop beleid gevoerd kan worden om burgers mediawijzer te maken
(Vermeulen, 2007). Onder Mediawijs worden vaardigheden, kennis en houding geplaatst om
tenminste vanuit drie perspectieven adequaat met media te kunnen handelen: functioneel
(als voorwaarde voor participatie en ontwikkeling), inspirerend (om nieuwe kansen en
mogelijkheden te ontdekken) en alert (om met kritisch oog met media om te gaan). Het
geldt voor alle burgers en voor alle media. Om dit doel te bereiken zou een slagvaardige en
duurzame netwerkorganisatie moeten worden ingericht door een kleine groep van stabiele
organisaties wier kerntaken (en financiering) dicht aan liggen tegen het thema
mediawijsheid. Deze kerngroep nodigt derden actief uit om te participeren in programma’s
en faciliteert andere partijen om onderling activiteiten binnen programma’s uit te voeren. De
netwerkorganisatie zou de volgende vier functies moeten krijgen: exploratie, onderzoek,
ontwikkeling, gebruik en borging (Vermeulen, 2007, p.7-8).
In het Coalitieakkoord (2007) wordt afgesproken dat er een Expertisecentrum voor
mediawijsheid wordt ingericht. In 2008 gaat het toenmalige Kabinet in een brief aan de
Tweede Kamer verder in op de manier waarop kinderen en jongeren kunnen opgroeien tot
mediawijze volwassenen en de bijdrage die hun omgeving, met name ouders, daarbij kan
spelen. De media moeten rekening houden met belangen en behoeften van kinderen en
ouders (Kabinetsbrief, 2008, p. 5). Twee doelen staan centraal in het Kabinetsbeleid:
3. Veilig en verantwoord mediagebruik bevorderen door burgers - van jong tot oud, van
ouder tot leraar - toe te rusten om de kansen van media volop te benutten en tevens
goed te kunnen omgaan met de mogelijke gevaren daarvan.
4. Het bevorderen van een veilig media-aanbod door een beter functionerend
zelfregulering- en klachten systeem waarin ouders en opvoeders een stevige rol
hebben.
De belangrijkste doelgroep voor het beleid zijn kinderen en jongeren. Het kabinet vindt dat
media veel positiefs te bieden hebben. Zij geven informatie en zijn een podium voor debat,
dragen bij aan culturele vorming, geven (mede) vorm aan sociale cohesie en culturele
identiteit binnen groepen en bieden ontspanning. Er zijn echter ook veel risico’s aan
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(nieuwe) media: pesten, beeldvorming en seksualiteit, geweld, angsten, reclame voor
alcohol en tabak, onduidelijke werkelijkheidsbeleving et cetera. Het kabinet ziet de volgende
taken weggelegd voor de overheid:
1. Ondersteuning bij kritisch en bewust mediagebruik.
2. Een goed en gevarieerd media-aanbod bevorderen voor iedereen.
3. Zelfregulering bevorderen door de media en wettelijke en financiële ondersteuning
daarvan door de overheid waar nodig.
4. Regelgeving om mediaconsumenten te beschermen.
5. Onderzoek laten uitvoeren of bevorderen over de rol van media.
Over het onderwijs lezen we in de Kabinetsvisie (2008): ‘Media-educatie is onderdeel van
heel veel verschillende vakken in het basis- en voortgezet onderwijs: van geschiedenisles tot
Nederlands of culturele en kunstzinnige vorming. (…) Het ministerie van OCW stelt niet vast
of en hoe scholen aandacht aan media moeten geven, er is dan ook geen structureel
onderzoek naar gedaan. Wel is bekend dat het merendeel van de basisscholen het op een of
andere manier belangrijk vindt aandacht te besteden aan de mediawijsheid van leerlingen.
(…) De inzet is dat alle scholen er wat aan kunnen doen en dat scholen media-educatie niet
beperken tot eenmalige, vrijblijvende projecten maar goed kunnen verweven in het
onderwijsprogramma. (…) Het Kabinet kiest er niet voor media-educatie als nieuw,
afzonderlijk vak te presenteren. (…) Het Kabinet ziet evenmin reden om hiervoor de
kerndoelen te herzien’. (p. 22). Aansluitend wordt een taak voor het op te richten
Expertisecentrum geformuleerd: ‘Er gebeurt heel veel in het onderwijs, maar er is nog niet
altijd afdoende verband tussen de uiteenlopende vakinhoud en projectstof om het maximale
effect te bereiken. Hier ligt een taak voor het expertisecentrum om waar gewenst scholen te
helpen meer lijn en samenhang in het aanbod te bewerkstelligen.’ (p.24).
Van een Expertisecentrum Mediawijsheid verwacht de overheid het volgende:
‘Het Mediawijsheid expertisecentrum gaat kinderen, (groot) ouders, opvoeders en
leerkrachten helpen om verstandig en actief gebruik te maken van media.’ (p. 21)
De overheid kiest vijf partijen die als de kwartiermakers fungeren: Kennisnet (penvoerder),
Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB),
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) en ECP (platform voor de
informatiesamenleving). Elke partij heeft binnen de eigen sector een stevige
(vertegenwoordigende) positie en beschikt over een kennisbasis voor mediawijsheid.
Bovendien beschikken zij ofwel over een wettelijke borging (NPO, NIBG, VOB), ofwel hebben
zij een vaste (basis)subsidierelatie met OCW of EZ (Kennisnet, ECP).
2.3

Eerste periode Mediawijzer.net (2008-2010)

Het doel van het overheidsbeleid op het gebied van mediawijsheid is: het realiseren van een
toename in kennis, vaardigheden en mentaliteit waar burgers en instellingen over moeten
beschikken om zich bewust, kritisch, en actief te kunnen bewegen in de gemedialiseerde
samenleving.
De hierboven genoemde partijen stellen, om dit doel te bereiken, een meerjarenplan
Mediawijsheid op voor de periode 2008-2010 (Kwartiermakersgroep Mediawijsheid, 2008).
Zij brengen in kaart welke initiatieven op het gebied van mediawijsheid al bestaan
(nulmeting). Er zijn op dat moment, in 2008, al 142 initiatieven, waarvan 80 procent gaat
over mediavaardigheden en bewustzijn en waarvan 80 procent gericht is op kinderen. Het
Expertisecentrum moet de verschillende initiatiefnemers met elkaar verbinden en nieuwe
initiatieven stimuleren. In het meerjarenplan zijn verschillende programmalijnen opgenomen
om die missie te realiseren. In de eerste programmalijn draait het om mediavaardigheden en
bewustzijn. Hieronder verstaan de kernorganisaties zowel praktische vaardigheden,
informatie- en strategische vaardigheden als mediabewustzijn. Ook het verantwoord gebruik
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van media en veiligheid vallen onder deze programmalijn. De meeste activiteiten die
Mediawijzer.net in 2008 in kaart bracht, zijn onder deze programmalijn te scharen. Het
merendeel was gericht op jeugdigen en hun sociale omgeving. Op dit onderdeel bleek
coördinatie gewenst. In een tweede programmalijn gaat het om het stimuleren en activeren
van participatie. De thema’s die hieronder vallen, betreffen: participatie en productie,
empowerment en auteursrecht. In 2008 bleek het aantal initiatieven op deze thema’s nog
bescheiden en was stimulering daarom gewenst. De derde programmalijn betreft innovatie,
het verkennen van de technische mogelijkheden. Ook op dit gebied was er behoefte aan
stimulering. De twee onderwerpen, naast de programmalijnen, waar nog weinig aandacht
voor was, de zogenaamde ‘witte vlekken’, betreffen: auteursrechtelijke implicaties van
participatie in de gemedialiseerde samenleving en privacy / gegevensbescherming, met
name de wijze waarop kinderen en jongeren omgaan met persoonlijke informatie.
In het meerjarenplan worden doelen en ambities van het programma Mediawijsheid
beschreven. Het realiseren van een werkende structuur en de organisatie van het netwerk is
een eerste doel. Daarnaast is het zaak aandacht te besteden aan duidelijke zichtbaarheid en
positionering van het expertisecentrum en het netwerk Mediawijsheid. Voorts is het van
belang dat er een online omgeving beschikbaar komt en onderhouden wordt waar
eindgebruikers en netwerkpartners terecht kunnen met vragen. Er zullen werkgroepen
worden ingericht die synergie tussen bestaande initiatieven tot stand moeten brengen en die
nieuwe initiatieven ontwikkelen, afgestemd op behoeften. Het doen van onderzoek naar en
adviseren over de functie van de fysieke locatie(s) is ook een taak van het netwerk. Ten
slotte zal het netwerk onderzoek initiëren naar de (internationale) stand van zaken op het
gebied van mediawijsheid.
Omdat er al zo veel initiatieven zijn op het gebied van mediawijsheid, is het de bedoeling dat
Mediawijzer.net vooral instellingen en initiatieven met elkaar verbindt. Daarom is gekozen
voor een netwerkbenadering en wordt geen aparte organisatie ingericht. Op de tekening op
de volgende pagina is te zien hoe het organogram eruit ziet (Kwartiermakersgroep
Mediawijsheid, 2008). Vanaf mei 2008 ondersteunt en versterkt Mediawijzer.net, in opdracht
van de ministeries van OCW en Jeugd en Gezin, initiatieven op het gebied van
mediawijsheid.
Om deze doelen te bereiken, zetten de kernpartners verschillende instrumenten in, namelijk:
1. Inrichten van netwerkstructuur expertisecentrum en werkgroepen
2. Online omgeving Mediawijsheid
3. Marketing en communicatie Mediawijsheid
4. Markt voor Mediawijsheid
5. Werkgroepen: verbinden en ontwikkelen
6. Fysiek loket: onderzoek naar behoeften en invulling
7. Onderzoek mediawijsheid
In het jaarplan 2009 (p. 9) en ook in dat van 2010 staat een afbeelding die deze
instrumenten samenhangend in beeld brengt. We zien dat de verschillende instrumenten zich
in de afgelopen periode verder hebben ontwikkeld en nader invulling hebben gekregen.
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Het centrum richt zich op een brede doelgroep, bestaande uit alle burgers en instellingen.
In het programma Mediawijsheid van maart 2008, worden de volgende doelgroepen
genoemd: kinderen (2-12 jaar), jongeren (12-18 jaar), (groot)ouders, docenten, begeleiders
(zorg), ouderen, maatschappelijk zwakkeren, burgerinitiatieven en mediaprofessionals.
Zowel eindgebruikers (m.n. kinderen, jongeren en hun opvoeders en docenten) als andere
organisaties, de (toekomstige) netwerkpartners, vormen de doelgroep waarop
Mediawijzer.net zich richt.
De vijf eerder genoemde organisaties vormen de kernpartners van het netwerk en nemen
gezamenlijk deel in de Stuurgroep. In april 2009 komt een eerste
samenwerkingsovereenkomst tot stand met daarin de rol en taakstelling van de verschillende
programmastuurgroepleden (de vijf organisaties) die gezamenlijk de directie voeren over het
programma. De overeenkomst bevat de statuten voor de deelname van de vijf partijen aan
het programma.
In de eerste periode lag het accent van de ontplooide werkzaamheden dus op de opzet en
organisatie van Mediawijzer.net. Er moest een werkzame structuur tot stand worden
gebracht en een netwerk worden opgebouwd. Het onderwerp mediawijsheid werd onder de
aandacht gebracht van een brede doelgroep.
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2.4

Tweede periode Mediawijzer.net (2011 – 2014)

Stand van zaken
In 2010 stelt Mediawijzer.net een volgend meerjarenplan vast voor de periode 2011-2014
(Mediawijzer.net, 2010). Hierin wordt teruggekeken op de eerste periode. Er is in het eerste
jaar een netwerkorganisatie gevormd als dragende kracht onder het expertisecentrum
Mediawijzer.net. Ongeveer 350 netwerkpartners hebben zich aangesloten bij
Mediawijzer.net. Dat zijn vooral organisaties met een maatschappelijke doelstelling, gelieerd
aan de onderwijs- en cultuursector. Wat doelgroepen betreft, hebben Mediawijzer.net en het
netwerk zich vooral gericht op jongeren en hun sociale omgeving (ouders, opvoeders,
onderwijzers).
Kennisnet is door OCW benoemd tot de penvoerder van Mediawijzer.net en draagt tevens de
eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de stimuleringsregeling. Het Nederlands
Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) fungeert als ‘landelijk clubhuis’ voor de netwerkpartners. Verder heeft NIBG een Mediawijzer.net een paviljoen ingericht, waar bezoekers
hun mediavaardigheden kunnen testen. Het SIOB (voorheen VOB) is verantwoordelijk voor
deskundigheid op het gebied van mediawijsheid bij de bibliotheken en vervult een
loketfunctie voor de eindgebruikers. ECP beheert en bewaakt het onderzoek dat
Mediawijzer.net laat uitvoeren. Elke partij kent dus een eigen portefeuille:

•
•
•
•
•

NTR: Omroepen en Media
ECP: Onderzoek
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: Centrale locatie (‘Clubhuis’) en
communicatie
SIOB: Bibliotheken, huizen van de mediawijsheid
Kennisnet: Online omgevingen en website
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Missie en doelen
In het tweede meerjarenplan is de volgende missie verwoord: ‘Het expertisecentrum
Mediawijzer.net verbindt, versterkt en inspireert initiatieven en organisaties rond
mediawijsheid. Mediawijzer.net stimuleert en ondersteunt netwerkpartners om diensten te
ontwikkelen of te ontsluiten die gericht zijn op de eindgebruikers. Hiervoor wordt gekeken
naar waar behoefte aan is en naar wat nodig is. Op pagina 6 lezen we ’ Het uiteindelijke doel
van het overheidsbeleid rond mediawijsheid is onveranderd: ‘Alle burgers beschikken over
voldoende kennis en vaardigheden om zich bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in
de gemedialiseerde samenleving.’
De missie – verbinden, versterken, inspireren, is als volgt vertaald in doelen (p. 24 / 25):
1. Verbinden

Mediawijzer.net brengt samenwerking tussen netwerkpartners tot stand en
coördineert deze met als doel het stroomlijnen en sturen van de verschillende
activiteiten op het gebied van mediawijsheid.

Mediawijzer.net zorgt ervoor dat Mediawijzer.net een sterk ‘merk’ is dat de
verschillende partners bindt en herkenbaar is voor de doelgroepen van die partners.

Mediawijzer.net maakt de aanwezige kennis en initiatieven toegankelijk, zowel via
een digitaal loket als fysieke loketten.
2. Versterken

Mediawijzer.net versterkt bestaande initiatieven door het agenderen (bestuurlijk en
politiek) van relevante onderwerpen, hiaten en knelpunten en zorgt voor continue
aandacht voor het belang van het thema.

Mediawijzer.net initieert onderzoek en monitoring op relevante terreinen betreffende
mediawijsheid. Hiermee zorgt zij voor beleidsinformatie op basis waarvan beleid van
zowel ministeries als andere (publieke) organisaties die zich bezighouden met
mediawijsheid kan worden gemaakt en bijgestuurd.

De netwerkpartners en hun doelgroepen weten Mediawijzer.net te vinden als ingang
naar initiatieven op het terrein van mediawijsheid, zowel online als fysiek.
3. Inspireren

Mediawijzer.net inspireert de netwerkpartners en hun doelgroepen namens alle
betrokken partijen door het verspreiden van good practices en lessons learned, het
verzorgen van campagnes / congressen en uitvoeren van subsidieregelingen.
Instrumenten
De instrumenten die worden ingezet om deze doelen te bereiken, zijn dezelfde als in de
eerste periode. De netwerkorganisatie wordt bestendigd en uitgebreid met partners uit de
media-industrie en de cultuursector. Via netwerkevenementen leren partners elkaar beter
kennen. Via publiekscampagnes wordt gewerkt aan het vergroten van aandacht voor en
bewustwording over het thema mediawijsheid. Via onderzoek, in nauwe samenwerking met
universiteiten, moet een kennisbestand ontstaan over het bevorderen van mediawijsheid bij
de doelgroepen, worden ‘witte plekken’ en nieuwe thema’s opgespoord en wil
Mediawijzer.net zicht verkrijgen op de mate waarin Mediawijzer.net bijdraagt aan de doelen
van netwerkpartners. Mediawijzer.net stimuleert en faciliteert netwerkpartners om diensten
te ontwikkelen, gericht op eindgebruikers. Zij voert daartoe een stimuleringsregeling uit,
waarbij netwerkpartners subsidie kunnen aanvragen en zorgt ervoor dat deze initiatieven
bekend worden gemaakt via de website. De samenwerking met bibliotheken en de
activiteiten bij het Instituut voor Beeld en Geluid worden gecontinueerd. Ook wil
Mediawijzer.net nadrukkelijker dan voorheen de Europese context betrekken in de
activiteiten.

16

Evaluatie Mediawijzer.net, Sardes 2014

Doelgroepen
Wat doelgroepen betreft, wordt de aandacht in de tweede periode nog explicieter op
kinderen, jongeren en hun ouders en docenten gericht. Het verbeteren van de vaardigheden
onder jongeren en hun sociale omgeving via het netwerk blijft het belangrijkste doel in de
periode 2011 - 2012. Daarna, dus na 2012, zal bezien worden of een verschuiving wenselijk
is.
Organisatie
In april 2011 wordt er door de deelnemende organisaties een bijgestelde, en nog wat meer
uitgewerkte, samenwerkingsovereenkomst getekend. In het organogram dat in het tweede
meerjarenplan is opgenomen, zien we deze uitgewerkte organisatie in beeld gebracht. De
doelgroepen en netwerkpartners zijn niet in onderstaand schema opgenomen. De
kernpartners maken deel uit van de Stuurgroep, kennen een penvoerder en een voorzitter
(p.19).

De Programmaraad heeft een onafhankelijke positie en geeft gevraagd en ongevraagd advies
aan de Stuurgroep. Adviezen van de Programmaraad gaan over wenselijke aspecten of
accenten in de programmering van activiteiten van Mediawijzer.net vanuit een brede blik op
ontwikkelingen en innovaties op het gebied van mediawijsheid.
In de coördinerende kern zijn de volgende onderdelen onderscheiden:

Stuurgroep: komt vier tot zes keer per jaar bijeen.

Programmamanagement: belast met de dagelijkse uitvoering en coördinatie.

Kerngroep: komt ongeveer twaalf maal per jaar bij elkaar en bestaat uit een
vertegenwoordiging van de 5 oprichtende organisaties en het programmabureau.

Programmaraad: adviseert de Stuurgroep, komt twee tot drie maal per jaar bijeen.

17

Evaluatie Mediawijzer.net, Sardes 2014

Speerpunten
In 2011 zijn er vijf speerpunten vastgesteld voor de periode 2011 – 2014: onderwijssysteem,
opvoeding, kennisbasis, internationaal en netwerk. 4 ‘Het Onderwijssysteem, zowel basis‐ als
voortgezet onderwijs, moet verder worden gestimuleerd om mediawijsheid in te bedden in
het onderwijs. De relatie met de Opvoeding via (groot‐)ouders en begeleiders verdient
versterking, zodat via hen de groep kinderen en jongeren nog beter wordt bereikt. Er is een
bredere Kennisbasis nodig over de wijze van ontwikkeling van mediawijsheidsvaardigheden en het bereiken van bewustwording bij kinderen en jongeren. De banden op
Internationaal niveau moeten worden aangehaald, zodat meer uitwisseling van kennis en
ervaring plaatsvindt. Het verbreden van het bestaande netwerk richting de culturele sector
en de media‐industrie is zeer gewenst voor talentontwikkeling en als stimulans van
creativiteit en bedrijvigheid bij jongeren.’ (Mediawijzer.net, 2011, p.10).
De keuze voor het onderwijs als belangrijke sector zorgt voor meer focus op doelgroep en
onderwerp. We zien vanaf die tijd meer continuïteit ontstaan in de projecten die
Mediawijzer.net subsidieert. In 2011 heeft Mediawijzer.net een projectgroep ingesteld om de
term mediawijsheid te operationaliseren: ‘Wat is mediawijsheid en op welke wijze kan
gemeten worden hoe mediawijs iemand is?’. Dit leverde een startdocument op en op basis
daarvan is in 2012 een competentiemodel vastgesteld. In 2013 is dit model verder
ontwikkeld voor het basisonderwijs en zijn competentieniveaus en taken omschreven voor
verschillende leeftijdsgroepen en voor leerkrachten po en pabo-studenten. Deze zijn ook
bruikbaar voor docenten in het VO. Mediawijzer.net heeft plannen om in 2014 nog meer
competentieniveaus uit te werken, bijvoorbeeld voor bibliotheekmedewerkers, vakdocenten,
ouders en senioren. Het ITS heeft de opdracht gekregen om op basis van onderzoek een
theoretisch kader op te stellen dat richtinggevend is bij de uitvoering van de projecten in de
stimuleringsregeling en dat ervoor zorgt dat dezelfde kennisbasis wordt gehanteerd. De
projecten die in 2013 en 2014 worden uitgevoerd, betreffen het inrichten van
leermiddelenbanken mediawijsheid voor respectievelijk het po, vo en mbo. Dat is in lijn met
de ontwikkeling van competentiesets. Het is ons niet bekend op welke wijze besloten wordt
of een product geschikt is voor opname in de leermiddelenbank.
In het kader van het speerpunt opvoeding heeft Mediawijzer.net een document
Mediaopvoeding opgesteld met daarin visie en aanpak. Hierin worden zorgen geuit: ouders /
opvoeders hebben vragen over het mediagebruik van hun kinderen en vinden het moeilijk
om daar een antwoord op te vinden: ‘Het informatieaanbod heeft een aantal tekortkomingen,
waardoor het twijfelachtig is of ouders op korte en langere termijn wel voldoende en op maat
bereikt worden:
1. De beschikbare informatie is niet altijd makkelijk vindbaar.
2. Het is vaak onduidelijk wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie is en
wie verantwoordelijk is voor kwaliteitsbewaking.
3. De informatie is in het algemeen oppervlakkig en ad hoc of gericht op eenmalige
incidenten los van de opvoedcontext.
4. Er is geen sprake van maatwerk of afstemming op de behoefte van ouders of
medeopvoeders met verschillende culturele achtergronden of andere specifieke
gezinseigenschappen.
5. Er is geen structuur of systematische afstemming tussen de vormen en typen
informatie en steun die ouders geboden wordt.
6. Er is ook geen structurele aandacht voor actualisering en doorontwikkeling van
bestaande informatieproducten en –diensten.’
4

De speerpunten zijn opgesteld voor de periode 2011 t/m 2014 tegelijkertijd met het opstellen van het
Meerjarenplan 2011 t/m 2014. Zij dienen als concretisering van het meerjarenplan.

18

Evaluatie Mediawijzer.net, Sardes 2014

Er bestaat onduidelijkheid over verantwoordelijkheden. De ‘formele’ informatievoorziening
door professionele opvoeders aan ouders schiet te kort. Dat heeft een aantal oorzaken.
Professionals op het gebied van opvoeding en onderwijs beschikken zelf over te weinig
kennis. In de opleidingen en het nascholingsaanbod is er weinig aandacht voor het
onderwerp en het ontbreekt aan een centraal informatiepunt voor professionals. Ten slotte is
er nog weinig betrouwbare kennis voorhanden, omdat onderzoek veelal nog in de
kinderschoenen staat. (NJi en anderen, 18 april 2013)
Een koerswijziging lijkt te zijn dat indicatoren zijn opgesteld voor de opbrengsten. Het gaat
dan om aantallen bijeenkomsten, nieuwsbrieven etc. In het jaarplan 2013 zijn indicatoren
opgenomen voor aantallen bereikte ouders en leerlingen.
2.5

Zelfevaluatie van Mediawijzer.net

In maart 2014 bracht Mediawijzer.net een zelfevaluatie 2008-2013 uit. Dit is een
voornamelijk beschrijvend overzicht van alle verschillende initiatieven die zijn genomen in de
afgelopen vijf jaar. Vooruitlopend op een volgende programmaperiode vanaf 2015 heeft
Mediawijzer.net deze zelfevaluatie opgesteld, waarin de vraag centraal staat of
Mediawijzer.net bereikt heeft waarvoor zij is opgericht. De opvattingen hierover van de
verschillende doelgroepen – netwerkpartners en eindgebruikers – worden in de zelfevaluatie
meegenomen. Als bronnen fungeerde een groot aantal documenten. Er is gebruik gemaakt
van interne stukken, zoals meerjarenplannen, jaarplannen en verantwoordingen en van door
externen uitgevoerd onderzoek, meestal in opdracht van Mediawijzer.net.
In de zelfevaluatie vinden we de volgende constateringen (we houden de volgorde in het
rapport grotendeels aan).
Er wordt vastgesteld dat de strategie om via een netwerk aan de doelen voor mediawijsheid
te werken, een goede is. Het aantal partners is gestaag uitgebreid en recent zijn ook andere
partners, die niet direct diensten of producten ontwikkelen voor eindgebruikers, aangehaakt.
Genoemd worden gemeenten en instellingen voor jeugdzorg. De expertise binnen het
netwerk is daardoor toegenomen.
De belangrijkste taken die Mediawijzer.net voor zichzelf nu en in de toekomst ziet
weggelegd, zijn: zicht houden op het gehele veld van mediawijsheid, coördinatie voeren over
en synergie bevorderen tussen de verschillende aspecten en perspectieven, onafhankelijke
en flexibele slagkracht. De opstellers van de zelfevaluatie zien geen andere organisatie die
op dit moment deze taken op zich zou kunnen nemen. Zij constateren dat er in de komende
periode alleen maar meer aandacht nodig is voor het thema ‘mediawijsheid’, gezien de snelle
ontwikkelingen en de doelgroep jeugd. De rol van de overheid blijft daarom een belangrijke
op dit gebied.
De structuur met vijf kernpartners leidt tot ‘diversiteit’ en een ‘overkoepelende blik en focus’
en moet daarom gehandhaafd blijven (Mediawijzer.net, 2014, p.8).
Mediawijzer.net maakt een onderscheid in primaire en secundaire doelgroepen. De eerste
groep bestaat uit de netwerkpartners, de tweede uit de eindgebruikers. De tweede groep,
met name kinderen en jongeren, vormt de doelgroep van het overheidsbeleid. Omdat
Mediawijzer.net weliswaar projecten en onderzoek laat uitvoeren die meestal gericht zijn op
de doelgroep, maar zich toch vooral in haar activiteiten richt op de netwerkpartners, ligt het
accent in de zelfevaluatie op de primaire doelgroep.
Uit de zelfevaluatie komt naar voren dat Mediawijzer.net heeft bijgedragen aan de
totstandkoming van een genuanceerd beeld van de mate van mediawijsheid en beheersing
van vaardigheden bij de doelgroep. Dat is te danken aan het onderzoek dat door
Mediawijzer.net is uitgezet en / of gefinancierd. Mede daardoor is de kennisbasis verbreed en
is onderzoek afgestemd op de geconstateerde hiaten in kennis.
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Op het gebied van verspreiding van kennis heeft Mediawijzer.net ook een rol vervuld: door
de inrichting van digitale en fysieke loketten, het benutten van kanalen van derden en door
activiteiten zoals de Mediawijsheidsmarkt.
Stimulering is een andere taak van Mediawijzer.net. Door het organiseren van expertsessies,
het opsporen van hiaten en het richten van de aandacht hierop heeft Mediawijzer.net deze
taak uitgevoerd. Het Mediawijsheid Competentiemodel wordt genoemd als voorbeeld van een
meer duurzame insteek. Aan bewustwording is gewerkt door campagnes te voeren en door
een reeks activiteiten aan elkaar te koppelen, die uitlopen in de Week van de Mediawijsheid.
De vorming van een netwerk heeft vanaf de start van Mediawijzer.net scherp op het netvlies
gestaan en daar is veel aandacht aan besteed. Mede door gerichte maatregelen, zoals het
verplicht lid worden van het netwerk om een subsidieaanvraag in te kunnen dienen, is er nu
een omvangrijk netwerk ontstaan. Mediawijzer.net heeft bewust gewerkt aan een
gevarieerde samenstelling met een diversiteit aan partners. Ook is gepeild onder de
netwerkpartners welke taak zij zagen weggelegd voor Mediawijzer.net. Bij aanvang was er
behoefte aan coördinatie, zodat partijen, afkomstig uit zeer verschillende sectoren, elkaar
weten te vinden, onderling beter konden afstemmen en er een betere aansluiting was tussen
landelijk beleid en lokale initiatieven. Ook zou Mediawijzer.net ervoor kunnen zorgen dat
concurrentie vermindert. De kernpartners en het programmabureau zien deze taak als het
hart van het werk en houden bij hoe vaak zij partijen met elkaar verbinden. Agendavorming
en synergie tot stand brengen zijn twee andere taken van Mediawijzer in het kader van het
netwerk. Het competentiemodel 5 vervult hierbij een belangrijke rol. De websites
Mediawijzer.net voor professionals en Mediawijsheid.nl voor eindgebruikers zijn middelen om
de actuele stand van zaken op het gebied van mediawijsheid over het licht te brengen. De
stimuleringsregelingen vervullen een rol waar het gaat om het opvullen van geconstateerde
hiaten. De websites van de kernpartners en de netwerkpartners zijn eveneens manieren om
nieuwe inzichten onder de aandacht te brengen. Daarnaast zijn er fysieke manieren om aan
informatie over mediawijsheid te komen (loketten, Experience bij NIBG, Mediawijsheid
Clubhuis) en worden er jaarlijks terugkerende activiteiten uitgevoerd om synergie tot stand
te brengen.
2.6

Rol van de overheid

Het ministerie van OCW heeft gekozen voor subsidiëring van een netwerkorganisatie,
bestaande uit een bescheiden programmabureau, een klein aantal kernpartners en een grote
groep netwerkpartners om de overheidsdoelen op het gebied van mediawijsheid te bereiken:
Het realiseren van een toename in kennis, vaardigheden en mentaliteit waar burgers en
instellingen over moeten beschikken om zich bewust, kritisch, en actief te kunnen bewegen
in de gemedialiseerde samenleving.
De netwerkorganisatie krijgt subsidie voor vier jaar en legt daarover jaarlijks verantwoording
af. Op basis van een jaarplan krijgt Mediawijzer.net van OCW een subsidiebeschikking voor
het jaar daarop. In meerjarenplannen die Mediawijzer.net voor het ministerie opstelt, wordt
eveneens teruggekeken en vooruitgeblikt, maar dan over een langer periode.
Mediawijzer.net draagt zelf de verantwoordelijkheid voor onderzoek naar het eigen
functioneren en voor onderzoek naar de mate waarin de overheidsdoelen op het gebied van
mediawijsheid zijn bereikt.
Het bredere terrein waar mediawijsheid onderdeel van uitmaakt (ICT, Skills 21) wordt ook
door de overheid onderzocht. Zo heeft NWO in 2013 kortlopende onderzoeken uitgezet

5

Dit is ontwikkeld door een projectgroep die is gestart in 2010. Het betrof een project uit de
stimuleringsregeling: De ontwikkeling van een raamwerk en meetmiddelen, uitgevoerd door EYE en
TNO.
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binnen de programmalijn: opbrengsten van leren met ict 6 en bereidt NRO een call voor naar
onderzoek naar de 21e eeuwse vaardigheden.
Er zijn bilaterale contacten tussen beleidsmedewerkers van OCW en het programmabureau
van Mediawijzer.net. Tussentijds maakt het ministerie van OCW op die manier soms wensen
kenbaar voor bijvoorbeeld thema’s of doelgroepen die extra aandacht behoeven.
Voor het eerst is er nu ook het onderhavige onderzoek door een externe partij, rechtstreeks
gefinancierd door het ministerie van OCW, naar de resultaten die Mediawijzer.net heeft
behaald en de bijdrage van Mediawijzer.net aan het bereiken van de doelstelling ‘het
bevorderen van mediawijsheid onder jongeren, ouders / verzorgers en scholen’ (Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2014, p.6).
2.7

Conclusies

De organisatie
De redelijk stabiele factoren over de jaren heen zijn:
•
De wijze van financiering (vierjarige projectperiode met jaarlijkse verantwoording)
•
De hoogte van het budget dat Mediawijzer.net per jaar van OCW ontvangt, heeft geen
omvangrijke wijzigingen ondergaan.
•
De kern van vijf netwerkpartners (met een enkele wisseling dan wel naamsverandering)
en de verdeling van portefeuilles.
•
De taakverdeling tussen deze kernpartners.
•
De focus op het vormen van een omvangrijk netwerk en het organiseren van activiteiten
voor het netwerk (zoals bijvoorbeeld bijeenkomsten in het ‘Clubhuis’ en expertsessies).
•
De PR en communicatie via websites en specifieke activiteiten (zoals Week van de
mediawijsheid, Mediamasters, Media Ukkie Campagne).
•
De stimuleringsregeling (projecten).
•
Onderzoek naar mediawijsheid en naar de bekendheid van Mediawijzer.net.
Mediawijzer.net is door de overheid weliswaar niet als ‘eendagsvlieg’ ingezet, maar OCW
beschouwt het nadrukkelijk als een tijdelijke interventie.
Er is door Mediawijzer.net een vaste koers gevolgd, waarbij het vormen van een netwerk en
het zorgen voor naamsbekendheid van Mediawijzer.net de nadruk kregen.
Het programmabureau vervult een belangrijke taak als ‘spin in het web’. Alle betrokkenen
zijn zeer te spreken over de activiteiten die het bureau ontplooit. Het is wel kwetsbaar, want
sterk afhankelijk van de ambitie en drijvende kracht van degene die het programmabureau
leidt.
Doelen en activiteiten
In de omvangrijke hoeveelheid plannen, verantwoordingen en onderliggende stukken zijn
ambities, doelen, programmalijnen, speerpunten, condities, uitgangspunten en activiteiten
benoemd. Door de vele opsommingen in deze documenten komt de focus niet altijd helemaal
goed over het voetlicht en bleek het voor ons soms lastig om een goed overzicht te krijgen.
Dat komt mede, omdat er in de beleidsdocumenten verschillende formuleringen of
accentverschillen zijn te vinden als het gaat om missie, doelen en in te zetten activiteiten. De
doelen en activiteiten van Mediawijzer.net zijn weliswaar afgeleid van de overheidsdoelen op
6

‘(…) onderzoek binnen dit thema bij te dragen aan nieuwe inzichten met bewijskracht voor
beantwoording van de vraag:
• Op welke wijze en in welke mate leveren ict-toepassingen

die door scholen worden gebruikt;

waarvoor de randvoorwaarden op orde zijn,
• daadwerkelijk de opbrengsten bij vakgebieden en groepen leerlingen als ze in de onderwijspraktijk
worden ingezet.’ (Call for proposals. PRO. Subsidie voor kortlopend onderwijsonderzoek. 2013 1ste
ronde. Den Haag, p.6).
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het gebied van mediawijsheid, maar we missen de verantwoording over een aantal
tussenstappen in dat opzicht. De missie die steeds terugkomt in de documenten van
Mediawijzer.net in de afgelopen jaren is: Het verbinden, versterken en inspireren van
mediawijsheidinitiatieven en organisaties. Op welke manier die missie verbonden is met het
doel waar het expertisecentrum voor is opgericht: ‘Het Mediawijsheidexpertisecentrum gaat
kinderen, (groot) ouders, opvoeders en leerkrachten helpen om verstandig en actief gebruik
te maken van media.’ is nogal impliciet. We missen een operationalisering van de
overheidsdoelen door Mediawijzer.net op zodanige wijze dat het een aantal concrete en
meetbare doelen oplevert. Vervolgens zou Mediawijzer.net deze doelen kunnen koppelen aan
lopende en toekomstige activiteiten in een doe l - activiteiten matrix. Dit zijn belangrijke
stappen om zicht te krijgen op de vragen: wat wordt nagestreefd (doelen), wat wordt
gedaan om dat te bereiken (activiteiten), hoe verhouden de activiteiten zich tot de
overheidsdoelen? Dat geeft tevens een richtinggevend kader bij het verantwoorden en meten
van opbrengsten.
Om een voorbeeld te geven: de naamsbekendheid van Mediawijzer.net lijkt nu een
doelstelling, gezien de activiteiten en onderzoeken naar naamsbekendheid. Het is echter
onduidelijk in welke mate deze doelstelling samenhangt met de overheidsdoelstelling:
verstandig en actief mediagebruik. Een voorbeeld waarbij wel een duidelijke verbinding tot
stand is gebracht tussen doel en activiteit, is het ontwikkelen van de competentieset
mediawijsheid en de vervolgactiviteiten. Tot de taken die Mediawijzer.net kreeg toebedeeld
van de overheid, behoorde het aanbrengen van lijn en samenhang in het aanbod aan
mediawijsheid voor scholen (Kabinetsvisie, 2008). De kernpartners constateerden dat het
lastig is uitspraken te doen over het onderwerp mediawijsheid, zo lang het begrip geen
‘handen en voeten’ heeft gekregen. Om die reden heeft Mediawijzer.net een competentieset
ontwikkeld. Deze is te downloaden en op basis daarvan heeft Mediawijzer.net uitwerkingen
laten maken voor verschillende doelgroepen. Deze voorzien in een behoefte. De enige
kritiekpunten zijn dat het onderwijs - de scholen, maar ook de onderwijsinfrastructuur weinig betrokken geweest lijkt te zijn bij de totstandkoming en dat het onderwerp een tijd
lang is blijven liggen. Gezien de aandacht die in de Kabinetsvisie (2008) aan het onderwijs
werd gegeven als belangrijkste doelgroep die op een gestructureerde wijze kan worden
benaderd, is de ontwikkeling van het speerpunt voor onderwijs in 2011 / 2012 wat laat te
noemen in de projectontwikkeling van Mediawijzer.net. Dat kan te maken hebben met het
onderzoek dat uitgezet werd in 2009-2010 en waar men wellicht eerst resultaten van wilde
afwachten.
We constateren soms beleidswijzigingen in de loop der tijd, waarvan uit de stukken niet altijd
duidelijk wordt wat de achterliggende reden is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de verschillen in
de leeftijden van de doelgroepen. Is dat een gevolg van een koerswijziging van OCW, is het
voortschrijdend inzicht bij het programmabureau, een verzoek van de programmaraad of
afkomstig van de kernpartners? Ook blijken de doelgroepen niet altijd leidend te zijn bij de
toekenning van de projecten. Zo is er in 2013-2014 een uitbreiding van de doelgroep met
jonge kinderen voorzien, terwijl de middelen uit de stimuleringsregeling worden ingezet voor
een leermiddelenbank voor het voortgezet onderwijs.
Waar, zoals dat dikwijls gaat met nieuwe beleidsterreinen, in de beginfase de nadruk lag op
de ‘laat duizend bloemen bloeien’ strategie, wordt er vanaf 2011 meer gestuurd op thema’s
en zien we een doorgaande lijn ontstaan. Die begint bij het richten van de aandacht op de
operationalisering van het begrip mediawijsheid en zet zich voort in de verdere uitwerking en
vertaling naar competentieniveaus. Ook het opzetten van de leermiddelenbank past in deze
lijn.
Het onderwijs behoort nu nadrukkelijk tot de doelgroep. We zien dit terug in de schema’s in
de zelfevaluatie waarin per programmalijn in kaart is gebracht welke activiteiten er in de
twee onderscheiden periodes (2008-2010 en 2011-2014) hebben plaatsgevonden. Dat is een
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positieve ontwikkeling, zeker in het licht van het toenemende belang dat de overheid hecht
aan het voorbereiden van jongeren op de 21ste eeuw. Mediawijsheid behoort tot de 21ste
eeuwse vaardigheden en het onderwijs heeft een belangrijke taak om jongeren deze
vaardigheden bij te brengen. In hoofdstuk 8 komen we hier op terug.
Opbrengsten
De jaarplannen, meerjarenplannen en verantwoordingen, alsmede de zelfevaluatie kennen
weinig zogenaamde ‘smart’ 7 geformuleerde doelstellingen. Ook zijn weinig streefcijfers te
vinden op het niveau van eindgebruikers of scholen. Een uitzondering hierop is het
programma Mediamasters dat volgens het jaarplan 2012 1500 scholen gaat bereiken, 2200
groepen 7, 60.000 leerlingen en 100.000 ouders. Door het ontbreken van specifieke
doelstellingen en streefcijfers is het niet goed mogelijk te bepalen welke vorderingen
Mediawijzer.net heeft gemaakt in de loop der tijd. In het meerjarenplan 2011-2014 wordt
een onderscheid gemaakt tussen strategische doelstellingen en operationele doelstellingen,
maar in de verdere uitwerking van die doelstellingen vinden we termen als ‘is bekend bij’ of
‘zijn betrokken’. Dat zijn lastig meetbare doelen, waarmee we overigens niet willen beweren
dat alleen meetbare doelen zinvol zijn. De doelen die in de zelfevaluatie geëvalueerd worden,
betreffen met name de werkwijze en activiteiten van Mediawijzer.net. Het gaat dus meer om
een procesevaluatie en wat minder om een evaluatie van de opbrengsten op het niveau van
de gebruikers van de ontwikkelde producten en diensten. Zo wordt bijvoorbeeld meerdere
keren onderzocht wat de naamsbekendheid van Mediawijzer.net is en daaruit worden
positieve conclusies getrokken. Of dit ook betekent dat eindgebruikers doordrongen zijn van
het belang van het onderwerp mediawijsheid en op dat gebied activiteiten ontplooien, is een
vraag die hiermee niet beantwoord is.
Op basis van de beschrijvingen in de zelfevaluatie is evenmin goed te doorgronden wat de
effecten van Mediawijzer.net op de doelgroepen nu werkelijk zijn. Wat wel duidelijk is, is dat
Mediawijzer.net veel organisaties aan zich heeft weten te binden. Mede door de
stimuleringsregeling, een effectieve strategie, zijn er inmiddels meer dan 950 organisaties lid
van het netwerk. Minder duidelijk is welke inhoudelijke consequenties deelname aan het
netwerk heeft voor de betrokken organisaties en op welke wijze het netwerk bijdraagt aan
het bereiken van de doelen van het overheidsbeleid. De resultaten zijn:

Een eenduidige ingang gecreëerd

Een label / logo

Een landelijk clubhuis bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Hilversum)

Fysieke loketten bij bibliotheken

De Week van de Mediawijsheid

Mediawijsheidcompetenties

Zicht op de hiaten in de mediawijsheid

Onderzoek gedaan naar mediawijsheid in het onderwijs
In de zelfevaluatie worden positieve conclusies getrokken. In veel gevallen zijn deze
gebaseerd op door Mediawijzer.net uitgezet onderzoek, soms niet. De onderzoeken die de
basis vormen voor de conclusies, variëren in betrouwbaarheid en validiteit. Er zijn
marketingonderzoeken, studentonderzoeken, academisch onderzoek, peilingen van
Mediawijzer.net zelf. Omdat de vraagstellingen en reikwijdte sterk van elkaar verschillen,
ontstaat al lezende de behoefte aan meer en specifieker zicht op opbrengsten die op een
stabiele wijze aan de hand van een aantal vaste indicatoren en meerdere jaren achter elkaar
onderzocht zijn. Nu een dergelijke monitor ontbreekt, zijn de uitspraken die in de
zelfevaluatie gedaan worden, niet altijd goed te checken op betrouwbaarheid.
7

Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden
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Er zijn bijvoorbeeld geen specifieke indicatoren opgesteld over het bereik onder de
doelgroepen. De indicatoren die er zijn, zijn vooral op activiteitenniveau geformuleerd. Het
gaat dan bijvoorbeeld om: hoeveel projecten zijn uitgevoerd, hoeveel keer overleg met OCW
etc. De kwantitatieve gegevens over het bereik van de doelgroep die worden gepresenteerd,
beslaan soms het totale bereik van een netwerkpartner (bijvoorbeeld bezoekersaantallen van
een bibliotheek) en niet het bereik van een specifieke activiteit. Het is uiteraard relevant om
te weten hoeveel keer een product gedownload is, hoeveel mensen een evenement bezocht
hebben, maar interessanter is: wat zijn de ervaringen van de gebruikers en wat hebben zij
gedaan met het product of met de informatie die zij tijdens een evenement hebben
gekregen? Met andere woorden: een volgende stap zou kunnen zijn om ook het effect van
activiteiten structureel in kaart te brengen.
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3

Netwerkvorming / bevordering samenwerking

3.1

Inleiding

Mediawijzer.net is opgezet als een netwerkorganisatie met vijf kernpartners. Het tot stand
brengen van een bloeiend netwerk was een duidelijke taak in de eerste periode. In de laatste
jaren ontstond er meer aandacht voor het stimuleren van netwerkpartners om samen het
einddoel (mediawijsheid bevorderen) te bereiken. In dit hoofdstuk staan de netwerkvorming
en de daaruit voortgekomen samenwerking en initiatieven centraal. Aan de orde komen de
ontstane samenwerking en de rol van Mediawijzer.net daarbij.
Mediawijzer.net heeft een aantal keren het initiatief genomen om onderzoek uit te (laten)
voeren naar het netwerk. In 2011 is een survey 8 uitgevoerd (Zwinkels, 2011) en in 2012
voerde Mediawijzer.net zelf een inventarisatie onder enkele netwerkpartners uit. Begin 2014
deed Direct Research opnieuw onderzoek in opdracht van Mediawijzer.net. onder de
netwerkpartners. 9 Deze onderzoeken vormden, naast de beleidsdocumenten van
Mediawijzer.net, de input voor dit hoofdstuk. We hebben deze data aangevuld met eigen
onderzoek: interviews met stakeholders, een survey onder netwerkpartners en een
internetdiscussie. Het Sardes survey (juni 2014) vormt daarvan de belangrijkste bron voor
dit hoofdstuk.
In de volgende paragraaf gaan we allereerst in op de ontwikkeling van het netwerk; hoe is
het gegroeid en hoe laat het zich kenmerken. De samenstelling van het netwerk komt in
paragraaf 3.3 aan de orde. In paragraaf 3.4 bespreken we de motieven van netwerkpartners
om lid te worden. Vervolgens gaan we in 3.5 in op de aard van de samenwerking en in 3.6
formuleren we conclusies.
3.2

Ontwikkeling van het netwerk

In de eerste periode van Mediawijzer.net ging veel aandacht uit naar het tot stand brengen
van een verbinding tussen de verschillende bestaande initiatieven op het gebied van
mediawijsheid. Er is daarom actief geworven voor het netwerk. De instrumenten die
Mediawijzer.net daarvoor inzette, zijn: een website, werkgroepen en bijeenkomsten. Het
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) werd benoemd als ‘clubhuis’, dat wil
zeggen: een thuisbasis voor het netwerk om elkaar ook fysiek te treffen en de plek waar de
de bijeenkomsten plaatsvinden. Ook maakte Mediawijzer.net het lidmaatschap van het
netwerk voorwaardelijk voor het deelnemen aan de stimuleringsregeling, dus het verkrijgen
van subsidie voor een project.
De inzet op groei van het netwerk heeft Mediawijzer.net al die jaren behouden, men streeft
naar 1000 netwerkpartners in 2014. Via de site en tweets meldt men regelmatig dat er
nieuwe partners zijn en deze worden gestimuleerd om actief te worden in de community op
Mediawijzer.net. Daar staat dan tegenover dat de netwerkpartners exclusief van informatie
worden voorzien en voor expertsessies of werkgroepen benaderd worden.
Een aanbeveling uit het onderzoek van Zwinkels (2011) is dat het netwerk niet verder zou
moeten groeien, maar dat meer inzicht aan de bestaande partners moet worden gegeven,
waardoor meer betrokkenheid, verbinding en samenwerking wordt gecreëerd. Het gaat dan
bijvoorbeeld om informatie over wie is waarmee bezig en wat zijn de verschillende belangen.
Mediawijzer.net heeft niet gekozen voor een kleinere opzet, maar heeft in de afgelopen jaren

8
9

Mediawijzer.net had destijds 442 netwerkpartners, het onderzoek had 183 respondenten.
Dat onderzoek kende 106 respondenten
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wel actiever ingezet op ontmoeting en uitwisseling in de community op de website, waar
netwerkpartners bloggen en waar men kan discussiëren en oproepen kan plaatsen.
Momenteel (juni 2014) telt het netwerk bijna 950 partners. Het is in de afgelopen acht jaar
gegroeid van een tiental partners naar bijna 1000. In de digitale discussie hebben we de
deskundigen de volgende stelling voorgelegd: Een zo groot mogelijk netwerk is wenselijk om
optimale kennisdeling en samenwerking te bereiken. Tien deskundigen hebben op deze
stelling gereageerd. Men vindt een groot netwerk nuttig voor het delen van kennis en
ervaring. Ook voor het creëren van draagvlak is het belangrijk. Echter, voor het opbouwen
van expertise, dus het ontwikkelen van kennis, is een groot netwerk niet nodig, dit gebeurt
meestal door een beperkte groep, zo merkt een van de deelnemers op. Overigens gaat het
niet alleen om de omvang, maar ook om de samenstelling: “De waarde en kwaliteit van een
netwerk zit niet alleen in de grootte van een netwerk, maar in de kwaliteit en relevantie van
de leden en van hun bijdragen. Dus ja, graag een groot netwerk, maar wel met de juiste
leden, anders verwateren de doelen.”
De mate waarin een netwerk effectief is, hangt niet zozeer af van de omvang, maar veel
meer van de mate waarin een visie aanwezig is, gezamenlijke doelen en gedeelde belangen,
zo geeft een andere deelnemer aan.
Zwinkels (2011) heeft het netwerk geanalyseerd en komt tot de conclusie dat er twee
netwerken te onderscheiden zijn binnen de 412 deelnemende partners van dat moment. Er is
een kennisuitwisselingsnetwerk en er is een samenwerkingsnetwerk. Om effectief te kunnen
functioneren, is het van belang dat er nauwe verbindingen zijn tussen de partners binnen
deze twee onderscheiden netwerken. In het onderzoek zijn die echter niet aangetroffen.
De netwerken zijn gefragmenteerd. Ze bestaan uit kleine groepjes netwerkpartners en
daarbinnen vindt de uitwisseling en samenwerking plaats.
3.3

Samensteling van het netwerk

Het netwerk bestaat uit organisaties en zzp’ers uit diverse sectoren, waarbij de
onderwijssector goed vertegenwoordigd is. Onder de 412 organisaties die onder de sector
onderwijs vallen, bevinden zich 178 onderwijsinstellingen 10. De overige 234 zijn
dienstverlenend aan het onderwijs. Om lid te worden, meldt men zich aan en volgt er een
officiële registratie, inclusief het plaatsen van een handtekening. Particulieren kunnen niet
zonder meer aansluiten. Alle bibliotheken worden aangemoedigd door SIOB (voorheen VOB)
om lid te worden. Ook de Nationale Academie voor Media en Maatschappij spoort de door
hun opgeleide mediacoaches aan om lid te worden van het netwerk. Voorts is door
Mediawijzer.net actief geworven onder doelgroepen die nog niet vertegenwoordigd waren
(gemeenten, centra voor Jeugd en Gezin).
Vergeleken met 2011 (Zwinkels, 2011) bestaat het netwerk in 2014 11 uit meer partners in
de sector opleiding en onderwijs (38% ► 43%), maar minder kunst en cultuur (38% ►
26%). Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn, dat veel bibliotheken hun deuren hebben
gesloten na bezuinigingen of zijn gefuseerd. Er is geregeld gediscussieerd, bijvoorbeeld in de
Stuurgroep en Programmaraad over de deelname van commerciële bedrijven met een
duidelijk winstoogmerk, zoals bijvoorbeeld KPN of Microsoft. Hoewel men waakzaam is,
worden deze partijen wel geaccepteerd als netwerkpartners. Dat sluit aan bij de ontwikkeling
van steeds meer samenwerking tussen publieke en private organisaties, zoals verwoord door
een stakeholder. Mediawijzer.net beschouwt zo’n tien procent van de netwerkpartners als
‘warme partners’ om de kern van vijf partners, omdat zij actief meedoen met bijvoorbeeld de
mediawijsheidmarkt.
10
11

Op basis van het complete netwerkbestand dat we van Mediawijzer.net hebben verkregen.
Idem 8
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Netwerkpartners werken voor verschillende doelgroepen. We hebben hier in het Sardes
survey naar gevraagd. De onderwijssector is goed vertegenwoordigd: 44 procent is actief in
het onderwijs. De netwerkpartners die niet gericht zijn op leerlingen en leerkrachten, richten
zich soms rechtstreeks op kinderen en ouders of op andere professionals, bijvoorbeeld uit de
bibliotheekwereld. In tabel 3.1 is te zien of respondenten uit het Sardes survey leerlingen en
leerkrachten (of andere professionals) uit de verschillende onderwijssectoren tot hun
doelgroep rekenen.
Tabel 3.1 Doelgroepen in de onderwijssector, n=84 (meerdere antwoorden
mogelijk)
Onderwijssector

% Leerlingen als doelgroep

% Leerkracht als doelgroep

10
74
71
39
24
14

12
80
70
35
24
12

Is geen doelgroep
Po
Vo
Mbo
Hbo
Universiteit
Bron: Sardes survey 2014

Veel netwerkpartners richten zich op het onderwijs, dikwijls op meerdere sectoren,
waaronder vooral primair en voortgezet onderwijs. Een grote groep netwerkpartners,
namelijk 82 procent, richt zich op kinderen en jongeren, soms exclusief, soms niet. Zeventig
procent van de netwerkpartners richt zich (ook) op ouders.
3.4

Motieven van netwerkpartners

Wat maakt het voor netwerkpartners aantrekkelijk om zich aan te sluiten? In tabel 3.2. is
een aantal motieven opgenomen, ontleend aan twee verschillende onderzoeken.
Tabel. 3.2 Motieven om netwerkpartner te worden, in percentages (meerdere
antwoorden mogelijk)
Kennis uitwisselen
Contacten opdoen
Partners vinden voor samenwerking
Indienen voor de stimuleringsregeling

Zwinkels 2011

Direct Research 2014

55
53
52
33

90 12
64
64
43

De netwerkpartners willen vooral kennis opdoen / delen en hun netwerk vergroten. Ruim de
helft zoekt mogelijkheden voor samenwerking. Een groot deel, namelijk ruim een derde,
geeft aan (ook) geïnteresseerd te zijn in de stimuleringsregeling.
Dat er soms sprake kan zijn van tegenstrijdige belangen bij netwerkpartners komt naar
voren uit gesprekken met stakeholders en netwerkpartners. Een van de netwerkpartners gaf
aan het netwerk niet als open en eerlijk te ervaren, doordat de belangen van de vijf
kernpartners in de weg zitten. Netwerkpartners concurreren soms met elkaar en of met de
kernpartners. Men is tenslotte hoofdzakelijk in dezelfde markt actief.

12

Deze antwoordmogelijkheid was uitgebreider: op de hoogte zijn, kennis delen / gezamenlijk
ontwikkelen
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3.5

Samenwerking

In het Sardes survey is gevraagd naar de opbrengst van deelname aan het netwerk, zoals
het opdoen van contacten en het ontstaan van samenwerking. Ruim de helft (52%) van de
respondenten zegt het eigen netwerk uitgebreid te hebben via Mediawijzer.net en 43 procent
heeft ervaring met daadwerkelijke samenwerking met andere netwerkpartners. Van hen
geeft ruim een kwart aan dat het structurele samenwerking betreft.
Tabel 3.3 Reden van samenwerking tussen netwerkpartners, n=38 (meerdere
antwoorden mogelijk)
Kennis uitwisselen
Inspireren
Productontwikkeling (training, app, etc.)
Samen voor een opdrachtgever aan de slag
Anders 13
Bron: Sardes survey 2014

71
61
55
26
16

Aan die netwerkpartners hebben we voorgelegd wat er zou gebeuren als Mediawijzer.net
ophoudt te bestaan. Daarover zegt 8 procent dat de samenwerking zou stoppen, een derde
denkt dat er geen nieuwe contacten zouden bijkomen en 30 procent denkt dat er niets zal
veranderen aan de samenwerking. Enkele antwoorden bij de categorie ‘anders’ zijn:
informatie zou uitblijven en kennis verloren gaan.
De geïnterviewden vrezen dat er zonder Mediawijzer.net minder samenhang in het veld zal
zijn, minder verbinding en minder bundeling van expertise. Dat zou volgens sommigen
kunnen betekenen dat er weer meer concurrentie ontstaat. Een enkeling geeft aan dat er
door Mediawijzer.net juist meer concurrentie en versnippering is dan voorheen.
Netwerkpartners is in het Sardes survey gevraagd naar hun mening over het netwerk als
instrument om samenwerking en – uiteindelijk- mediawijsheid te bevorderen (tabel 3.4). De
meningen zijn verdeeld als het gaat om het bevorderen van de samenwerking tussen
netwerkpartners. Ruim 65 procent is positief over het netwerk als instrument voor het
bevorderen van mediawijsheid.
Tabel 3.4 Netwerk als instrument, in percentages, n=86
De werkwijze heeft bijgedragen
aan samenwerking tussen
netwerkpartners

Het faciliteren van het netwerk
is het juiste instrument voor het
bevorderen van mediawijsheid
bij kinderen / jongeren

15
28
32
21
5

12
54
28
5
2

Helemaal eens
Eens
Neutraal
Oneens
Helemaal oneens
Bron: Sardes survey 2014

In de interviews komt naar voren dat de netwerkfunctie goed werkt om partijen bij elkaar te
brengen en te verbinden. Zo vertelt een netwerkpartner dat via het netwerk geregeld
mensen op bezoek komen om te praten over hun project rond mediawijsheid.

13

Bij de antwoorden ‘anders’ worden zaken genoemd als: projecten indienen, workshop geven en
koppelen.
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De stimuleringsregeling is door Mediawijzer.net mede ingezet om samenwerking te
bevorderen. Er kan geen projectaanvraag door één partij worden ingediend, het moet gaan
om een samenwerkingsverband. Een deel van de partners was inderdaad gezamenlijk
betrokken bij de uitvoering van projecten in het kader van de stimuleringsregeling. Het is
niet bekend hoe deze samenwerking gewaardeerd wordt en of er structurele samenwerking
uit is voortgekomen. In hoofdstuk 4 gaan we in op de stimuleringsregeling.
3.6

Conclusies

Mediawijzer.net heeft vanaf begin af aan veel energie gestoken in het vormen van een
omvangrijk netwerk. Daar zijn zij prima in geslaagd, want inmiddels is er een groot en divers
netwerk ontstaan met bijna 1000 partners. De meeste deelnemende partners zijn afkomstig
uit en / of werken voor de sector opleiding en onderwijs.
De doelgroepen waar de netwerkpartners zich op richten, zijn voor een groot deel leerlingen
en hun ouders en leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs. Dat komt overeen met
de focus van Mediawijzer.net in de afgelopen jaren op kinderen en jongeren.
Belangrijke redenen voor organisaties en zzp’ers om lid te worden van het netwerk, zijn
kennisuitwisseling en samenwerking. Mediawijzer.net komt aan deze behoeften tegemoet
door bijvoorbeeld te twitteren over interessante artikelen en het organiseren van jaarlijks
terugkerende activiteiten, zoals we in hoofdstuk 5 beschrijven.
Het ontstane netwerk is groot en divers. Voor veel partners heeft het geleid tot een
uitbreiding van hun contacten en in een aantal gevallen tot samenwerking. Deels zal deze
samenwerking behouden blijven, ook bij een veranderende rol van Mediawijzer.net, maar de
samenwerking is meestal niet structureel.
De netwerkpartners vormen een mix van belanghebbenden die zich grofweg in tweeën laat
delen:
•
Partijen die als doelstelling hebben anderen (vaak kinderen, scholieren of studenten)
mediawijs maken. Dat geldt met name voor organisaties uit de onderwijs- en
bibliotheeksector.
•
Partijen die diensten verlenen aan bovenstaande organisaties, bijvoorbeeld door het
geven van trainingen en advies en / of het uitvoeren van onderzoek. Sommige krijgen
hiervoor structureel overheidsgeld.
Hieruit kunnen we opmaken dat er dus verschillende belangen spelen en dat met name de
partijen uit de tweede groep elkaars concurrenten kunnen zijn. Het is de opdracht van
Mediawijzer.net om deze partijen te verleiden om over hun eigen schaduw te springen. Dat
lukt uiteraard niet altijd, maar gezien de uitkomsten uit de diverse onderzoeken, zijn de
netwerkpartners over het algemeen tevreden over de activiteiten van Mediawijzer.net (zie
ook hoofdstuk 5).
Een groot netwerk kent ook nadelen. Niet iedereen is even actief en voelt zich even
verantwoordelijk. Er is een grote bandbreedte, ongeveer 210 procent van de organisaties
zijn bijvoorbeeld warme partners en trouwe bezoekers van de mediawijsheidmarkt. Daar
omheen bevindt zich een groot aantal organisaties die meer ‘slapend’ lid zijn. De
netwerkpartners delen hun interesse in mediawijsheid, maar verschillen dus in de mate
waarin zij hun expertise willen / kunnen delen en samenwerken.
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Mediawijzer.net is effectief in het binden van de partners. Echter, de manier waarop zij dat
doet en vooral de makelaarsfunctie levert bij sommige partners argwaan op. Waar budget te
verdelen is, ontstaat ook concurrentie. Dat is inherent aan bijvoorbeeld de
stimuleringsregeling (zie volgende hoofdstuk). Door te verlangen dat partijen gezamenlijk
indienen, probeert Mediawijzer.net samenwerking te stimuleren. Daarin slaagt zij niet altijd.
De analyse van Zwinkels (2011) geeft er aanleiding toe meer aandacht te hebben voor de
netwerkfuncties samenwerking en kennisuitwisseling, en er voor te zorgen dat deze functies
niet alleen binnen kleine subgroepen aanwezig zijn. In de beleidsstukken van
Mediawijzer.net zien we weinig aandacht voor de wijze waarop met verschillende belangen
binnen het netwerk rekening wordt gehouden en of gestreefd wordt naar een gezamenlijke
visie.
Bronnen
Direct Research (2014). Perceptiemeting netwerk Mediawijzer.net.
Livingstone, S., & Brake, D. R. (2010). On the rapid rise of social networking sites: new
findings and policy implications. Children & society 24. 75 – 83.
Mediawijzer.net. Jaarplannen.
Mediawijzer.net (2010). Meerjarenplan 2011 tot met 2014.
Zwinkels, J.H. (2011). Netwerk Mediawijzer.net. Onderzoek naar het netwerk van
Mediawijzer.net.
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4

Stimuleringsregeling: activiteiten en projecten

4.1

Inleiding

Eén van de activiteiten van Mediawijzer.net is de stimuleringsregeling, bedoeld om projecten
van samenwerkende netwerkpartners te stimuleren. Ieder jaar is er een bedrag beschikbaar
om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van
Mediawijzer.net. In dit hoofdstuk staat de stimuleringsregeling centraal. De input voor dit
hoofdstuk wordt gevormd door de documenten die we hebben verkregen van
Mediawijzer.net en die we zelf hebben verzameld. Het gaat dan onder andere om
projectvoorstellen en evaluaties van verschillende projecten en om de voorlopige
verslaglegging van inventarisaties van Twynstra Gudde en Cinop. Deze informatie hebben we
aangevuld met informatie uit de door ons afgenomen interviews en uit een door Sardes
uitgevoerde internetresearch, waarbij we met name op zoek zijn gegaan naar digitale
informatie over de inhoud en opbrengst van projecten. Ten slotte hebben we input verkregen
uit een digitale paneldiscussie over (beleid rond) mediawijsheid.
De eerste paragraaf van dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de stimuleringsregeling, de
wijze van uitvoering en de veranderingen van de regeling in de loop der tijd. Vervolgens
gaan we in op de gesubsidieerde projecten. Dan volgt een paragraaf over de initiatieven die
zijn genomen om ‘witte vlekken’ weg te werken en de ‘witte vlekken’ die recent zijn
geconstateerd. Daarna beschrijven we de opbrengsten van de projecten. Het hoofdstuk
eindigt met conclusies.
4.2

Beschrijving stimuleringsregeling

Verantwoordelijkheden
Eén van de vijf kernpartners, Kennisnet, is portefeuillehouder van de stimuleringsregeling.
De aansturing ligt bij het Programmabureau, de uitvoering is belegd bij Kennisnet. In het
jaarplan van 2009 (p. 21) staat dat de taken voor Kennisnet in dit opzicht zijn:
•
‘Definiëren van de rollen, processen en procedures voor de sturing van het
programma;
•
Zeker stellen dat de oplevering van nieuwe producten en diensten door projecten
voldoet aan de eisen van kwaliteit, tijd en budget, overeenkomstig het
meerjarenplan / jaarplan en de afspraken gemaakt in het kader van de
programmasturing;
•
Managen van de risico's voor de succesvolle afronding van de projecten uit het
programma;
•
Initiëren van extra activiteiten en andere managementinterventies met het doel de
voortgang van het programma zeker te stellen;
•
Is vertegenwoordiger namens de programmastuurgroep naar externen toe. Is
gemachtigd om te handelen namens de programmastuurgroep en om andere partijen
aan het netwerk te verbinden middels de ondertekening van een intentieverklaring.
Bewaakt en rapporteert effecten en voortgang van relatiebeheer;
•
Organiseert en coördineert werkgroepen, waarin netwerkpartners kennis en
initiatieven bundelen en nieuwe initiatieven starten;
•
Onderhoudt contacten met netwerkpartners en voert hier actief relatiebeheer op uit.‘
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Aanvragen
Vanaf de start van Mediawijzer.net is de stimuleringsregeling van kracht. Iedere organisatie
die wil bijdragen aan mediawijsheid kon vanaf 2009 een projectaanvraag indienen. Er zijn
enkele voorwaarden aan de aanvraag verbonden. Zo moet een aanvrager lid zijn van het
netwerk en is het verplicht om samen met één of meerdere andere organisaties uit het
netwerk een aanvraag in te dienen en het project uit te voeren (behalve bij de kleine
projecten in 2011). In de zelfevaluatie van Mediawijzer.net lezen we dat er steeds scherper
gekeken is naar vruchtbare samenwerkingen en dat partijen soms expliciet met elkaar in
contact worden gebracht voor de uitvoering van een project.
In de aanvraag moeten verschillende onderdelen worden beschreven, te weten: bijdrage aan
de thema’s; samenwerking en synergie; duurzaamheid / borging; degelijkheid;
communicatie en kennisdeling; begroting.14 Voor ieder onderdeel worden er ‘punten’
toegekend.
Vanaf 2011 kan twee maal per jaar een projectaanvraag worden ingediend.
Budget
Elk jaar stelt Mediawijzer.net een totaalbudget vast voor de stimuleringsregeling. Het budget
bedroeg in 2009 en 2010 € 600.000,- per jaar. Daarna is dit bedrag successievelijk
verminderd tot € 155.000,- in 2014. In de ‘Notitie stimuleringsregeling 2012’
(Mediawijzer.net, 2011) wordt hierover gezegd dat het beschikbare bedrag lager is dan de
voorgaande jaren vanwege een opgelegde bezuiniging van OCW. In het jaarplan van 2013
wordt aangegeven dat het bedrag minder is dan het jaar ervoor, omdat de
stimuleringsregeling als sluitpost binnen de begroting wordt gebruikt. Dit zijn twee nogal
uiteenlopende redenen. Het bedrag dat beschikbaar is voor de stimuleringsregeling is dus
met de jaren gedaald. In de jaarplannen wordt hier geen duidelijke reden voor gegeven. Wel
is in de ‘Notitie stimuleringsregeling 2012’ te lezen dat volgens Mediawijzer.net de grootste
hiaten al in 2009 en 2010 waren opgevuld, waardoor er minder grote projecten nodig waren
in 2011, 2012 en 2013. Uit de interviews blijkt dat deze keuze is gemaakt na een discussie
over effectiviteit van de regeling. Voortschrijdend inzicht leert dat er geen enorme bedragen
nodig zijn om effectief te kunnen stimuleren. Sinds 2012 en 2013 moet in de aanvraag ook
worden aangegeven wat de eigen bijdragen van organisaties zijn in de vorm van geld en / of
uren. Wellicht is er ook hierdoor minder budget nodig voor de stimuleringsregeling. Het idee
hierachter is dat, als organisaties zelf investeren in een product of dienst, zij ook meer
belang hebben bij het verankeren (of te gelde maken) van de opbrengsten.
In de digitale paneldiscussie waren slechts enkele deelnemers overtuigd van het nut van
cofinanciering van projecten. De stelling luidt: ‘Subsidie voor projecten op het gebied van
mediawijsheid zou voortaan alleen nog op basis van cofinanciering moeten worden
aangevraagd, waarbij de aanvragende partij(en) aangeven waaruit hun eigen bijdrage
bestaat.’ De meeste van de zeven deelnemers kruisten de antwoordcategorie ‘neutraal’ aan.
Zij geven bijvoorbeeld aan dat organisaties die geheel afhankelijk zijn van subsidies, op die
manier worden buitengesloten. Eén deelnemer adviseert om het systeem van subsidiëring
regelmatig te wijzigen, omdat er anders op wordt geanticipeerd.
In enkele jaren is vooraf een maximumbedrag per aanvraag vastgesteld. In 2011 is er
gekozen om twee fondsen uit te zetten; het ‘fonds plus’ voor grote projecten met een totaal
budget van ongeveer € 300.000,- en het kleine fonds met een totaal budget van ongeveer
€ 100.000,-. Voor het fonds plus moesten projecten specifiek gaan over onderwijs of
opvoeding. Deze werkwijze beviel niet en is dus na 2011 weer afgeschaft, mede omdat er
sprake leek van ‘overvragen’ bij de aanvragen van projecten in het fonds plus. De indieners
14

De onderwerpen verschillen soms iets in uitwerking per aanvraag. Ook zijn er per jaar specifieke
aanvullende criteria.
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leken hogere uurtarieven te vragen en nauwelijks zelf te willen investeren als er grotere
bedragen beschikbaar zijn voor projecten. Hieruit trok Mediawijzer.net de conclusie dat
grotere bedragen beschikbaar stellen, niet leidt tot meer rendement. Projecten met kleinere
begrotingen leken daarom beter, omdat het de aanvragers meer stimuleert tot
samenwerking en creatieve oplossingen voortbrengt.
Aantal projecten
Het aantal projecten varieert per jaar, dit lijkt samen te hangen met de omvang van de
toegekende projecten. Als er relatief dure projecten worden gesubsidieerd, is er minder te
verdelen. In 2013 heeft Mediawijzer.net van tevoren bedacht hoeveel projecten (drie) er in
dat jaar gehonoreerd zouden worden en ook van tevoren de thema’s vastgesteld.
Toekennen van projecten
In de loop van de tijd is er een verschuiving geweest in de manier waarop projecten worden
toegekend. Eerst werd de toekenning gedaan door een onafhankelijke adviescommissie,
maar daardoor sloot de toekenning volgens Mediawijzer.net niet altijd aan bij de
doelstellingen van het programma. De kerngroepleden werden daarom vanwege hun kennis
en expertise steeds meer betrokken bij de keuze voor projectvoorstellen. Sinds 2012 besluit
de Stuurgroep volledig over de toekenning van projecten. De aanvraag is sindsdien
vereenvoudigd. Ook de geïnterviewden gaven aan dat de wijze van aanvragen van een
project eenvoudig en duidelijk is.
Er lijkt geen directe relatie te zijn tussen de jaarlijks vastgestelde speerpunten in de
jaarplannen en de toegekende projecten.
Looptijd van projecten
Projecten hebben een looptijd van een jaar, van april tot april. Om de netwerkpartners
betrokken te laten blijven bij Mediawijzer.net, kon men in 2011 twee keer indienen bij de
stimuleringsregelingen en had men dus twee keer kans om subsidie te verkrijgen. Dit bleek
tijdrovend en ingewikkeld en is daarna weer losgelaten.
Begin- en einddatum van de projectperioden vallen niet gelijk met een schooljaar. Dat kan
soms lastig zijn, bijvoorbeeld wanneer een dienst of product voor het onderwijs wordt
ontwikkeld en uitgetest. Een ander bezwaar van een projectperiode van een jaar is, dat het
niet mogelijk is om de gehele fase van een ontwerpproces te doorlopen, waarbij een pilotfase
gevolgd wordt door een fase waarin de dienst of het product onder een bredere doelgroep
wordt uitgetest. Sommige projecten kregen, mede om die reden, toestemming voor een
korte uitloop om het project goed af te kunnen ronden. Ook zijn er projecten die een
vervolgproject hebben gedaan in een nieuw subsidiejaar.
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Tabel 4.1Overzicht stimuleringsregeling 2009 - 2013
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Bedrag

€600.000

€600.000

€155.000 (met een
looptijd van twee jaar)

11

6

totaal €300.000 (in het
jaarplan staat 350.000)
maximum per project is
€40.000,- (in jaarplan
staat tussen €5.000 en
€30.000)

€200.000 (in het
jaarplan staat €280.000)
maximum per project is
€30.000

Aantal projecten

Grote fonds: totaal
€300.000 (per project
tussen € 10.000 en
€150.000) . Kleine fonds:
totaal €100.000 (per
project tussen €4.000 en
€10.000)
14 totaal

8

Door expertsessies en
onderzoek.

3

Door expertsessies en
onderzoek.

-

1)intergenerationeel
leren
2)bewustwording
invloed media op leefstijl
3)nieuwe
onderwijstrends

1)leermiddelenbank
mediawijsheid po
2)leermiddelenbank
mediawijsheid pabo
3)leermiddelenbank

De Stuurgroep besluit
over de toekenning van
projecten. (volgens het
jaarplan: een
onafhankelijke jury
besluit over toekenning
van de projecten)

Eerst beoordeling door
onafhankelijke
adviescommissie
vervolgens besluit de
Stuurgroep over de
toekenning van
projecten. 15

1)leermiddelenbank
mediawijsheid vo
2)leermiddelenbank
mediawijsheid voor
leerlingen in het mbo, te
gebruiken door docenten
in de dagelijkse praktijk;
en 3) een
leermiddelenbank voor
(aankomend) docenten
vo en mbo
-

Wijze van bepalen van
hiaten

Onderwerpen

toekennen van
projecten

15

Tijdens de
mediawijsheidsmarkt in
werkgroepen met
netwerkpartners.

1)mediavaardigheden en
bewustzijn 2)stimuleren
/ activeren participatie
3)innovatie

Jury koos de best
uitgewerkte projecten

Op basis van onderzoek
naar het bestaande
aanbod gecombineerd
met advies van de
programmaraad.
1)innovatie
2)media-educatie
3)onderzoek
4)veilig

Kerngroepleden
fungeerden als een soort
opdrachtgevers. Een
onafhankelijke jury
beoordeelde de
projecten o.b.v kwaliteit
en haalbaarheid.

Gekoppeld aan de
speerpunten van het
meerjarenplan. De
kerngroep koos de
probleemstellingen.
Kleine fonds
1)onderwijssysteem
2)opvoeding
3)kennisbasis
4)internationaal
5)verbreding netwerk

Grote fonds
1)mediawijsheid po
2)mediawijsheid vmbo
3)opvoeding
Een aantal voorstellen
zijn voorgelegd aan een
paar leden van de
kerngroep. Daarnaast
was er een
onafhankelijke jury.

In de zelfevaluatie en de jaarplannen staat hierover soms tegenstrijdige informatie.

Door expertsessies en
onderzoek.
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4.3

De projecten

Een overzicht van de toegekende projecten, met per project een beschrijving van doel,
doelgroep, partners, kosten, looptijd en de opbrengsten, is te vinden in de bijlagen (Bijlage
5). Voor het samenstellen van dit overzicht hebben we gebruik gemaakt van de voorlopige
resultaten van een inventarisatie van Cinop en van Twynstra Gudde. Mediawijzer.net heeft
op basis van beide inventarisaties een overzicht samengesteld, dat we hebben aangevuld
met informatie die we hebben opgespoord via internet. Hieronder volgt een toelichting op de
onderwerpen, de producten / diensten, deelnemende organisaties en de doelgroepen van de
toegekende projecten.
Onderwerpen
In de tabel in de bijlage (Bijlage 5) is te zien dat de onderwerpen in het eerste jaar vrij
algemeen waren. De projecten zijn in 2009 vooral gericht op de praktische kant van media,
het leren omgaan met media (en dan vooral internet) en op de bewustwording van de
invloed van media. Ieder project heeft daar zijn eigen invulling aan gegeven. Er lijkt geen
samenhang te bestaan tussen de verschillende projecten. Mediawijzer.net is de onderwerpen
van de projecten in de loop der tijd meer en meer vooraf gaan bepalen. Vanaf de regeling
van 2010 werd eerst vastgesteld aan welk thema’s er behoefte was in het nieuwe
subsidiejaar, het opsporen van de hiaten (‘witte vlekken’) en werden voornamelijk projecten
toegekend die aansluiten bij het thema. In 2013 en 2014 wordt het projectengeld besteed
aan de leermiddelenbanken en konden organisaties daar een aanvraag voor indienen.
Producten / diensten
Het bleek voor ons moeilijk een eenduidig overzicht te verkrijgen van het type producten en
diensten dat gemaakt is in het kader van de stimuleringsregeling. Mediawijzer.net houdt een
bestand bij van de projecten, te vinden als bijlage in de jaarplannen, waarin een korte
projectomschrijving en tussenproducten zijn opgenomen. Een categorisering - bijvoorbeeld
onderzoek, scholing, lesmateriaal enz. - en analyse van de ontwikkelde producten en
diensten ontbreekt. In het overzicht staan wel producten, maar onder verschillende
naamgevingen. Daarnaast staan doelgroepen door elkaar. Op de website Mediawijzer.net zijn
weliswaar alle projecten te vinden, maar geen concrete producten. Datzelfde geldt voor de
website Mediawijsheid.nl, bestemd voor de eindgebruikers, waar wel de projecten benoemd
worden en uiteindelijk ook de opgeleverde producten te vinden zijn, maar waar geen volledig
overzicht beschikbaar is.
Bij het zoeken op internet naar de projecten, bleek dat bijna ieder project een eigen website
heeft gemaakt, dikwijls ter ondersteuning van een product, soms om het product te
presenteren. De meeste projecten bestaan uit een training, cursus of workshop met daarbij
een handleiding, lesbrief of lespakket. Ook zijn er veel losse lespakketen ontwikkeld die
gratis beschikbaar zijn voor docenten. In de afgelopen jaren zien we ook games en apps.
Daarnaast wordt er onderzoek gefinancierd vanuit de stimuleringsregeling. Zo is onderzoek
uitgevoerd naar een toetsbare definitie van mediawijsheid en zijn interventies onderzocht op
geschiktheid.
Soorten organisaties
In totaal zijn er 36 verschillende penvoerders over 42 projecten. Daar waren in totaal zo’n
145 organisaties bij betrokken. Sommige organisaties voeren vaker een project uit. In tabel
4.2 is te zien hoeveel organisaties vaker dan eenmaal een project hebben uitgevoerd. Enkele
organisaties waren zijdelings betrokken, bijvoorbeeld in een adviesrol, die zijn hierin niet
meegenomen. Drie van de kernpartners (Kennisnet, NTR en NIBG) hebben geparticipeerd in
een project, de NTR tevens een keer als penvoerder.
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In de digitale paneldiscussie legden we de volgende stelling voor: ‘De vijf kernpartners van
Mediawijzer.net moeten zelf geen projecten in de stimuleringsregeling kunnen aanvragen en
uitvoeren.’ Zeven deelnemers reageerden. Het aanvragen en uitvoeren van projecten in de
stimuleringsregeling door kernpartners wordt door de meeste deelnemers als onwenselijk
gezien. Het probleem wat men daarbij voorziet, is door één van de deelnemers kort
verwoord als: “Dat van die slager…”. Enkelen zien er geen bezwaar in, mits de beoordeling
van de aanvragen door een onafhankelijke commissie geschiedt. Eén deelnemer merkt op
dat het aanvragen en uitvoeren van projecten door de kernpartners wel moet worden
toegestaan, omdat zij anders alleen facilitator worden en hun innovatie- en ontwikkelkracht
wordt stilgezet.
We hebben geen informatie gevonden over de verhouding tussen het aantal ingediende en
toegekende dan wel afgewezen projecten. Evenmin hebben we zicht op het totaal aantal
organisaties dat ooit een projectaanvraag heeft ingediend.
Tabel 4.2 Aantal uitgevoerde projecten per organisatie
Organisatie(s)

Aantal keren deelgenomen

Bibliotheek Zwolle, Biblionet Groningen, Cinekid, CSG Bogerman
Koudum, Cubiss, De Frisse Blik, DOK, Media-smarties, NIBG, St Media
Rakkers, TeachersChannel (pabo), TNO.
Codename Future, Kunstgebouw, KunstStation C, NOMC, NTR, St.
Nederland Kennisland
Biblionet Hoogezand, St De Kinderconsument, Stanislas college Delft

2

Atlas College Hoorn, CSG Comenius Leeuwarden

3

Thorbecke SG

4, waarvan twee keer als
penvoerder
5
5, waarvan twee keer als
penvoerder
6, waarvan één keer als
penvoerder
6, waarvan twee keer als
penvoerder

Digital Playground
Eye Film Instituut Nederland
Waag Society
Mijn Kind Online

2, waarvan één keer als
penvoerder
2, beide keren penvoerder

Onder de aanvragende organisaties die een project hebben uitgevoerd, vinden we 14
bibliotheken, 10 basisscholen, 10 scholen voor voortgezet onderwijs, 11 mbo-/hboinstellingen en 4 universiteiten. Daarnaast bestaan de projectuitvoerders uit musea,
stichtingen, websitemakers en app-ontwikkelaars, waaronder zzp’ers. Er is geen indeling
naar sector te vinden van de organisaties / zzp’ers die een project hebben uitgevoerd. Het is
ons niet bekend in hoeverre er bij de toekenning van projecten rekening werd gehouden met
de sector waaruit de aanvrager afkomstig was.
Doelgroepen
Bij de start van Mediawijzer.net was de inzet dat iedereen mediawijs moet worden. In de
projecten is dit terug te zien, want de doelgroepen variëren. Na het eerste jaar is er meer
focus aangebracht in de doelgroepen waarvoor projecten ingediend konden worden. In tabel
4.3 staat een overzicht.
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Tabel 4.3 Doelgroepen per subsidiejaar
Doelgroep
2010
2011
2012
2013
2014

Kinderen (2-12 jaar), jongeren (12-18 jaar), ouders en grootouders, leerkrachten / docenten
Brede groep kinderen en jongeren in de leeftijd van twee tot achttien jaar. De projecten in
Fondsen plus moesten gericht zijn op primair onderwijs, vmbo en ouders
Sterke focus op de speerpunten onderwijs en mediaopvoeding, in het bijzonder gericht op
jongeren van 10 tot en met 14 jaar
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs en mbo

Van het totaal aantal projecten zijn er 23 gericht op de bovenbouw van het primair onderwijs
en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn er verschillende projecten die
indirect deze doelgroep bereiken door ouders en / of leerkrachten. Door het in de loop der
jaren aanscherpen van de definiëring van de doelgroep in de aanvraag van de
stimuleringsregeling, is er meer focus aangebracht. In de jaren 2013 en 2014 was er
nauwelijks meer sprake van een vrije aanvraagmogelijkheid, omdat van tevoren vast lag
welke projecten er uitgevoerd zouden worden.
4.4

Witte vlekken / hiaten

Om te bepalen wat de hiaten zijn waarin de projecten moeten worden voorzien, heeft
Mediawijzer.net jaarlijks activiteiten ontplooid. In het eerste jaar inventariseerden de
netwerkpartners tijdens de mediawijsheidsmarkt welke hiaten zij constateerden. Vanaf het
tweede jaar van de stimuleringsregeling, werden expertsessies georganiseerd en werd
onderzoek verricht om hiaten op te sporen. Om het begrip mediawijsheid beter te kunnen
vatten en te bepalen welke competenties ervoor nodig zijn, is in 2010 via de
stimuleringsregeling een verkenning uitgevoerd naar een competentiemodel. Het resultaat is
door Mediawijzer.net samen met het netwerk verder ontwikkeld en verfijnd. Dit
competentiemodel diende in de volgende aanvragen als referentiekader. Daarnaast is voor
het Meerjarenplan 2011–2014 een analyse gemaakt, waaruit vijf speerpunten werden
gedestilleerd die leidend waren voor de stimuleringsregeling. Verder worden er diverse
onderzoeken aangehaald in de stimuleringsregeling van 2011. Hieruit blijkt dat kinderen en
jongeren mediavaardigheden niet spontaan verwerven, veel minder handig en ‘wijs’ zijn met
media dan gedacht, dat ze graag meer willen leren op het gebied van de hedendaagse
media, maar dat daar op school veel te weinig aandacht aan wordt besteed. Daar komt de
beslissing uit voort om de projecten in 2011 te richten op onderwijs en opvoeding.
Mediawijzer.net richt zich in 2011 ook speciaal op vmbo-leerlingen, omdat uit onderzoek
blijkt dat zij een risicogroep vormen wat betreft mediagebruik. Voor de regelingen van 2013
heeft Mediawijzer.net een theoretisch kader op laten stellen door ITS, Radboud universiteit.
De bevindingen zijn verwerkt in een beschrijving van competentieniveaus mediawijsheid
voor leerlingen van het primair onderwijs en competentieniveaus voor leerkrachten en pabostudenten. Ditzelfde zal gebeuren voor de regeling van 2014. Dan gaat het om
competentieniveaus voor het voortgezet onderwijs en het mbo.
In de loop van de jaren zijn de onderwerpen in de aanvragen steeds meer afgestemd op
geconstateerde hiaten, waardoor er een duidelijke lijn in de projecten te herkennen is.
Bovendien hebben de projecten een bredere reikwijdte gekregen. Dit is te danken aan meer
sturing en een strakkere beschrijving van de in te dienen projecten. Zo zijn de voorwaarden
voor de aanvraag in 2013 zó geformuleerd dat niet één of enkele scholen, maar het hele
primair onderwijs en de pabo-opleidingen kunnen profiteren. In de laatste drie
stimuleringsregelingen is gekozen voor het vooraf sterker bepalen van de inhoud van de
projecten. Hierdoor concentreerden de projecten zich op het onderwijs. Een ruime
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beschikbaarheid van de resultaten voor het hele onderwijs was een andere vereiste. De
kernpartners, die zelf een speler in het veld zijn, hebben dus veel invloed op de inhoud van
de projecten.
In de ‘notitie stimuleringsregeling 2012’ (Mediawijzer.net, 2011) wordt aangegeven dat de
grootste hiaten nu opgevuld zijn en dat het in de toekomst gaat om de invulling van kleinere
hiaten en het voorkomen van versnippering en overlap. Daarnaast is het verbreden van
initiatieven een aandachtspunt en het koppelen aan het (landelijk) beleid. Dit is, zoals eerder
aangegeven, terug te zien in de meer specifieke formulering van de laatste
stimuleringsregelingen, onder andere gericht op het opzetten van leermiddelbanken. De
kernpartners vinden het belangrijk om de komende jaren in te zetten op projecten die te
maken hebben met kinderen die elkaar onderling beïnvloeden en opvoeden op het gebied
van media, zoals door smartphones, social media enz.
4.5

Opbrengsten

In de zelfevaluatie lezen we dat de projecten die zijn uitgevoerd in 2008 en 2010
waardevolle kennis voor het netwerk hebben opgeleverd, maar dat deze projecten niet
allemaal bijdroegen aan ‘een grote shift in denken’. Vanaf 2011 is er daarom ingezet op
duurzame opbrengsten en het opvullen van hiaten.
Uit de inventarisaties van Cinop en Twynstra Gudde en uit ons eigen onderzoek blijkt dat het
bij sommige projecten lastig vast te stellen is of ze nog lopend of afgerond zijn, in welke
mate de ontwikkelde producten of diensten beschikbaar zijn en in hoeverre er gebruik van
wordt gemaakt. Mediawijzer.net merkt dit zelf ook op en geeft in de zelfevaluatie aan: ‘Veel
van het beschikbare lesmateriaal van netwerkpartners bleek niet in voldoende mate terecht
te komen bij (aankomende) leerkrachten. Om hier een impuls te geven, is in de
stimuleringsregeling van 2013 een oproep gedaan tot het ontwikkelen van
leermiddelenbanken, waarmee leerkrachten eenvoudig wel hun weg kunnen vinden in het
materiaal’ (p.20). Op deze manier wil Mediawijzer.net zorgen voor een bundeling en
zichtbaarheid van de afgeronde projecten. In de aanvraag van 2014 wordt hier aan
toegevoegd: ‘(…) de aanvragende partijen daarom inzicht dienen te geven in het beoogde
business model en de marketingstrategie na oplevering. Mediawijzer.net kan met het
netwerk en de vijf kernpartners hierin naar wens ondersteunen’ (p. 7).
Kennisbasis
In veel van de door ons bestudeerde projectaanvragen wordt niet duidelijk gemaakt waar de
aanpak van het project op gebaseerd is. Bij regelingen vanaf 2010 is door Mediawijzer.net
gebruik gemaakt van literatuur en onderzoek om uit te zoeken waar de hiaten liggen, maar
een (theoretische) onderbouwing is geen verplichte eis voor de aanvraag van het project. In
sommige projectaanvragen vinden we dit wel en wellicht is hij wel bij meer projecten
gebruikt bij het ontwikkelen van een lespakket, training of workshop, maar is dat niet
vermeld.
Evaluatie van projecten
In de afgelopen jaren heeft Mediawijzer.net geprobeerd om de opbrengsten van de projecten
te verhogen. Dit is onder andere gedaan door de inzet van de jaarlijkse evaluaties, het
proces van jureren en het begeleiden van de projecten bij de opzet en de uitvoering. De
evaluaties van projecten die door de uitvoerders aan het einde van de subsidieperiode
worden ingevuld, zouden ook moeten leiden tot meer zicht op de opbrengsten. Er wordt
gevraagd naar de mate waarin de doelen behaald zijn, naar aanbevelingen / tips en naar het

38

Evaluatie Mediawijzer.net, Sardes 2014

vervolg van het project (wat moet / gaat er nog gebeuren). In de eindevaluatie wordt ook
geïnformeerd naar gebruikerservaringen.
We hebben geconstateerd dat de eindevaluaties nog aan kwaliteit kunnen winnen. Lang niet
altijd is het format volledig ingevuld en ook zijn niet altijd gebruikerservaringen gemeld of
van slechts enkele gebruikers.
In het aanvraagformat van de stimuleringsregeling is geen onderdeel ‘evaluatie’ opgenomen.
Subsidieaanvragers zijn dus niet verplicht om vooraf aan te geven hoe het project
geëvalueerd gaat worden. Dat neemt niet weg dat sommige projectaanvragers dit wel
hebben vermeld. In die gevallen ging het bijvoorbeeld om het uitvoeren van een
gebruikersonderzoek of vormde onderzoek van een interventie de kern van het project.
Toegankelijkheid van ontwikkelde producten / diensten
Op de website mediawijsheid.nl, de website bedoeld voor ‘uitvoerders’, vinden we de
rubrieken ‘lesmateriaal’ en ‘ouders’, waar wordt verwezen naar verschillende projecten uit de
stimuleringsregeling. Echter, niet ieder project staat er duidelijk weergegeven. Er is een link
naar de site medialessen.nl, een onderdeel van wikiwijs. Daar zijn veel projecten te vinden,
maar evenmin allemaal. Soms staat de website van de uitvoerder genoemd, maar is op die
betreffende website (zoals bijvoorbeeld een bibliotheek) geen project van Mediawijzer.net te
vinden. Mediawijzer.net plaatst zowel de zelf gefinancierde als andere projecten, dus die
zonder financiering van Mediawijzer.net tot stand zijn gekomen. op de website
mediawijsheid.nl.
Borging van projecten
Mediawijzer.net beschrijft in de zelfevaluatie dat er in de afgelopen jaren in toenemende
mate gestuurd is op meer duurzame initiatieven. Aanvragers hebben vanaf de start van de
stimuleringsregeling moeten aangeven in hoeverre het project duurzaam is of geborgd wordt
(de bewoording verschilt per stimuleringsregeling). In aanvragen wordt veelal beschreven
hoe de producten na afloop van het project beschikbaar worden gesteld. Dikwijls gebeurt dit
via een website of een databank. Mediawijzer.net stelt daarbij als eis dat materialen gratis
beschikbaar gesteld moeten worden.
Per type project constateren we verschillen in de wijze van borging. Gaat het om ‘kant-enklaar’ projecten, waarin bijvoorbeeld een lespakket of een website worden opgeleverd, dan
lijkt het project minder geborgd te zijn. De lespakketten zijn wel terug te vinden op internet,
maar het is de vraag in hoeverre het product nog up to date is en nog wordt benut. Voor de
ontwikkelaars lijkt er vaak ook geen noodzaak om er actief publiciteit aan te geven of het
product regelmatig bij te stellen: na oplevering genereren zij verder geen inkomsten meer
uit het project. In de laatste twee stimuleringsaanvragen (2012 en 2013) moeten
netwerkpartners aangeven wat hun eigen investering in uren en / of geld is binnen het
project. Dit kan ervoor zorgen dat netwerkpartners wel meer belang hebben bij het geven
van bekendheid aan het product, ook na afloop van de regeling. De bepaling dat er geen
inkomsten gegenereerd mogen worden, kan borging in de weg staan. Immers, wie zorgt
ervoor dat het product onder de aandacht van de doelgroep wordt gebracht, dat regelmatig
wordt geëvalueerd wat de gebruikerservaringen zijn en dat, mede op basis daarvan, een
regelmatige update verschijnt? Er zijn ook projecten die een product opbrengen dat is
ingebed in onderwijs of een training, zoals een minor of een vast programmaonderdeel
binnen een training. Deze projecten lijken meer geborgd te zijn.
Vaak lijken de projecten zich na de projectperiode, met bijvoorbeeld een pilot binnen één
school, wel te lenen voor een bredere uitrol, maar is het onduidelijk in hoeverre dit ook
daadwerkelijk gebeurt. Ook hier geldt wellicht dat niet alle ontwikkelaars belang hebben bij
verdere ontwikkeling en van het overdragen van het project naar bijvoorbeeld andere
scholen. Per aanvraag kan dit verschillen en het is mede afhankelijk van de omvang van de
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uitvoerende organisaties. Een partner met een groot netwerk, zoals KPN, kan dit
gemakkelijker dan een zzp’er.
In de paneldiscussie is rond dit thema de volgende stelling besproken: ‘Het is de taak van
OCW om opbrengsten van projecten op het gebied van mediawijsheid te borgen via de
reguliere infrastructuur.’ Acht personen hebben deze vraag beantwoord. De drie personen
die het eens zijn met de stelling, vinden dit logisch voortvloeien uit de subsidiëring van
Mediawijzer.net: “Als OCW het onderwerp belangrijk genoeg vindt voor overheidsbemoeienis,
ligt het voor de hand om de borging via de reguliere infrastructuur te verzorgen om te
voorkomen dat de resultaten weer snel vervliegen. ” “Dat zou samen met de veldorganisaties
moeten gebeuren”, zo geeft een ander aan. Onder de andere antwoordopties lezen we de
suggestie om de sectoren niet als afnemer te beschouwen, maar als mede-regisseur van de
agenda mediawijsheid. Tot hun taken behoort dan ook: meedenken over het borgen van de
opbrengsten: “Goede wijn behoeft geen krans. Wat je zelf (mede) hebt gemaakt, ga je ook
gebruiken”.
4.6

Conclusies

Er is veel informatie te vinden over de verschillende projecten, maar deze is nogal
gefragmenteerd qua inhoud en locatie. Het bleek daarom lastig om een duidelijk overzicht te
krijgen.
Mediawijzer.net heeft, op basis van voortschrijdend inzicht, jaarlijks veranderingen in de
stimuleringsregelingen aangebracht om zo steeds meer de gewenste werkwijze en uitwerking
te kunnen bereiken. Er is gevarieerd met toegestane budgetten, meerdere fondsen en
verschillende aanvraagformats. Men is nu redelijk tevreden over de regeling.
Verbinden is een belangrijke doelstelling van Mediawijzer.net. Zij heeft de
stimuleringsregelingen benut om samenwerking tussen partners te stimuleren door als
voorwaarde te stellen dat minimaal twee partners een aanvraag moeten indienen. Dit kan
inderdaad samenwerkingsverbanden tot stand brengen, in een enkel geval duurzaam, zoals
we ook al in hoofdstuk 3 constateerden, maar over het algemeen leidt de
stimuleringsregeling, waarbij de netwerkpartners elkaars ‘concurrenten’ zijn, niet
automatisch tot verbinding en kan het zelfs verbinding tegengaan.
Een groot aantal partners heeft meerdere keren een project toegekend gekregen. Dit kan de
doorgaande lijn vergroten en zorgt ervoor dat wordt voortgebouwd op eerdere expertise. Er
kan echter ook een ‘Mattheus-effect’ optreden, waarbij steeds dezelfde partners projecten
krijgen toebedeeld. Dit gevaar wordt groter als een onafhankelijke jury, tweede beoordelaar
of klachtenregeling ontbreekt.
Bij de nulmeting werd geconstateerd dat er in 2008 al 142 initiatieven waren, waarvan 80
procent ging over mediavaardigheden en mediabewustzijn. Wanneer we de projecten van de
eerste jaren bezien, dan lijkt het alsof de stimuleringsregeling grotendeels ‘meer van
hetzelfde’ heeft opgebracht, opnieuw veel losse projecten over mediavaardigheden en
mediabewustzijn. De sturende rol van Mediawijzer.net is dan nog niet goed
uitgekristalliseerd. In de latere jaren is er meer focus op onderwerp en reikwijdte: Vanaf
2011 is er gekozen voor focus op doelgroepen onderwijs en opvoeding en in de laatste twee
jaar heeft men de projectinhoud vooraf meer bepaald. Dat komt een doorgaande lijn en het
voortbouwen op eerder opgedane expertise ten goede.
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De thema’s die ten grondslag lagen aan de stimuleringsregelingen zijn veelal vastgesteld na
consultatie van kernpartners over of onderzoek naar hiaten. De koppeling tussen hiaten en
uitgevoerde projecten is niet altijd even duidelijk. In de loop der jaren is door het
aanscherpen van de werkwijze de koppeling tussen de hiaten en de uiteindelijk uitgevoerde
projecten verbeterd. In de loop van de jaren zijn de onderwerpen in de aanvragen steeds
meer afgestemd op geconstateerde hiaten, waardoor er een duidelijke lijn in de projecten te
herkennen is.
Mediawijzer.net heeft zichzelf geen taak toebedeeld bij het koppelen van overeenkomstige
producten en diensten die in de projecten gemaakt zijn. Evaluatie, borging en verspreiding
kwamen niet goed uit de verf en van sommige projecten is weinig meer terug te vinden.
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5

Agendering van mediawijsheid

5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we in op de bekendheid van Mediawijzer.net en de agendering van
mediawijsheid. Door het organiseren van onder meer de mediawijsheidmarkt, de Week van
de mediawijsheid en Mediamasters wil Mediawijzer.net aandacht genereren voor
mediawijsheid. In het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) is een paviljoen
mediawijsheid ingericht (en recentelijk het paviljoen media ukkieland) en NIBG fungeert als
clubhuis voor activiteiten van Mediawijzer.net. Bibliotheken worden gestimuleerd om zich te
profileren als huizen van mediawijsheid. De websites Mediawijzer.net en Mediawijsheid.nl
(vanaf juli 2013) worden ingezet ter verspreiding van informatie en het bevorderen van
discussie.
Mediawijzer.net heeft vrijwel altijd haar activiteiten geëvalueerd (zelf of uitbesteed). Deze
evaluaties en andere onderzoeksrapporten, onze eigen interviews, het Sardes survey en de
digitale paneldiscussie leveren input voor dit hoofdstuk.
In 5.2 komen de activiteiten en het bereik van de netwerkpartners van Mediawijzer.net aan
de orde. In paragraaf 5.3 gaan we in op de deelname aan de activiteiten van
Mediawijzer.net. Bekendheid en gebruik van de websites komt in paragraaf 5.4 aan bod. In
5.5 gaan we na in welke mate mediawijsheid op de kaart staat. Het hoofdstuk eindigt met
conclusies.
5.2

De netwerkpartners

We vroegen aan de netwerkpartners aan welke activiteiten zij deelnemen.
Tabel 5.1 Deelname aan activiteiten door netwerkpartners (meerdere antwoorden
mogelijk), n=86
Mediawijsheidmarkt
Week van de mediawijsheid
Aanvraag indienen stimuleringsregeling
Expertsessies
Mediamasters
Media ukkie dagen
Clubhuis Beeld en geluid
Anders
Bron: Sardes survey 2014

%
64
52
31
21
20
20
15
9

De mediawijsheidmarkt is de meest bezochte activiteit. Dat komt overeen met eerder
onderzoek van Direct Research 16. In het onderzoek van Direct Research scoorde de Week
van de mediawijsheid het hoogst, bij het Sardes survey neemt deze een tweede plaats in.
Voor het overige zijn de uitkomsten van beide onderzoeken vergelijkbaar.
Netwerkpartners bereiken ieder op hun eigen manier de uiteindelijke doelgroep. Over de
omvang van het bereik met activiteiten in het kader van mediawijsheid, is in het Sardes
survey een vraag gesteld. Drie kwart van de netwerkpartners geeft aan meer dan 100
personen te bereiken.

16

Daar was de vraagstelling: bent u bekend met….
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Tabel 5.2 Aantal personen dat netwerkpartners bereiken, n=89
Bereik
Minder dan 10
Tussen de 10 en de 50
Tussen de 50 en de 100
Honderden
Duizenden
Anders
Bron: Sardes survey 2014
5.3

%
3
5
15
52
20
5

Activiteiten van Mediawijzer.net en deelnamegegevens

Van de belangrijkste activiteiten hebben we in kaart gebracht wat het bereik is, soms
aangevuld met enkele inhoudelijke evaluatieve gegevens.
5.3.1 Mediawijsheid markt
Het aantal bezoekers aan de mediawijsheidmarkt is te zien in tabel 5.3. Vanaf 2011 is aan
geënquêteerden gevraagd rapportcijfers te geven voor onderdelen van de markt. Deze geven
een positief beeld.
Tabel 5.3 Mediawijsheidmarkt
Bezoekers
Gemiddeld
rapportcijfer

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

250

-

250

240
7,4

250
7,9

300
7,9

303
7,7

Bron: diverse evaluaties door of in opdracht van Mediawijzer.net
5.3.2 Mediamasters
Mediamasters is een spel voor scholieren in groep 7 en 8 en wordt in het najaar
georganiseerd, tijdens de Week van de mediawijsheid. Scholen kunnen zich opgeven en
bibliotheken kunnen scholen assisteren, al dan niet door dit zelf te initiëren. Er nemen steeds
meer groepen deel, sommige doen jaarlijks mee.
Tabel 5.4 Deelname Mediamasters
Percentage van de geënquêteerde bibliotheken dat
scholen ondersteunde bij Mediamasters
Gemiddeld aantal leerlingen in deelnemende
bibliotheken voor de opdracht
Aantal deelnemende groepen 7 en 8 17

2011

2012

2013

60

53

42

17,8

14,2

21

1.000

1.635

2.117

Bron: diverse evaluaties door of in opdracht van Mediawijzer.net
De rol van de bibliotheken bij Mediamasters neemt af in de loop der jaren. Scholen lijken het
vaak zonder bibliotheek aan te pakken Het aantal deelnemende groepen is verdubbeld in
twee jaar. Sommige scholen hebben meerdere keren meegedaan. In 2011 bracht
Mediawijzer.net een rapport uit met de evaluatie van de eerste Mediamasters, met input van
vragenlijstonderzoek onder deelnemende scholen, bibliotheken en mediacoaches, uitgevoerd
door Kien Marktonderzoek. Leerkrachten van deelnemende scholen zijn positief over het
spel. Zij vinden dat het bijdraagt aan het behalen van aan mediawijsheid gerelateerde
17

Mediawijzer.net geeft schattingen van het aantal leerlingen op basis van het gemiddeld aantal
leerlingen per groep: 23.000 in 2011, 38.000 in 2012 en 43.000 in 2013.
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leerdoelen. Bijna een derde van de scholen geeft aan dat zij, door deelname, meer aandacht
besteden aan mediawijsheid. In 2012 zijn vergelijkbare vragen aan deelnemende scholen
gesteld. Weer is men overwegend positief. Vergelijking van de twee onderzoeken is lastig,
omdat er de tweede keer gevraagd is naar competenties in plaats van leerdoelen en gekozen
is voor een andere wijze van beantwoording. Over Mediamasters 2013 wordt in het rapport
Kerncijfers Mediawijzer.net 2013 gemeld dat deelnemende leerkrachten ook dan weer
enthousiast zijn. Veertig procent van de deelnemende scholen had al eerder meegedaan. De
rapportcijfers die leerkachten geven, zijn ruim voldoende.
5.3.3 Bezoek en impact Beeld en Geluid
In het jaarplan 2014 van Mediawijzer.net staan cijfers over aantallen bezoekers aan de
experience in NIBG. In 2013 waren dat er 201.000. Dat wordt gezien als een grove indicatie,
omdat onbekend is of het kinderen of volwassenen zijn en of ze het paviljoen mediawijsheid
in de experience bezocht hebben. In het jaarplan 2014 wordt een aantal onderzoeken
aangekondigd naar gebruikers en kwaliteit van de experience. Er komen doorgaans veel
scholen bij de experience. In welke mate de doelgroep van Mediawijzer.net nu met de
paviljoens in NIBG worden bereikt, is niet precies vast te stellen.
Het effect van een bezoek aan het paviljoen Mediawijzer.net op mediawijsheid is onderzocht
door Hakuna Matata, science & media. Uit de resultaten van dit –vrij beperkt opgezetteonderzoek blijkt niet dat een bezoek aan het paviljoen Mediawijzer.net invloed heeft op de
mediawijsheid (daar vrij grof gemeten) van de leerlingen tussen 10 en 14 jaar.
Figuur 5.1

Bron: Sardes survey 2014
De respondenten van het Sardes survey onder netwerkpartners vinden het lastig om te
oordelen over de bijdrage van het clubhuis NIBG aan het op de kaart zetten van
mediawijsheid. Van de respondenten die wel willen oordelen, is een derde positief over de
bijdrage.
5.3.4 Bibliotheken als huizen van mediawijsheid
Het stimuleren van bibliotheken om zich als huizen van mediawijsheid te presenteren, verliep
niet heel makkelijk, brachten de geïnterviewden naar voren. Bibliotheken hadden het
moeilijk door de vele bezuinigingen en sommige medewerkers hadden vooral de behoefte om

44

Evaluatie Mediawijzer.net, Sardes 2014

zelf meer mediawijs te worden. Een aantal bibliotheken en provinciale
ondersteuningsorganisaties ging aan de slag met visievorming en opleidingen voor hun
medewerkers en deze aantallen groeiden door in 2009. Bibliotheken konden (en kunnen) zelf
beslissen of zij inzetten op mediawijsheid. Na enkele jaren heeft mediawijsheid een plaats
gekregen in het project Bibliotheek op School. Daarmee werd een nieuwe impuls gegeven. Er
werden bijvoorbeeld nog meer mediacoaches opgeleid (het SIOB heeft een opleiding
mediacoach voor bibliotheekmedewerkers laten ontwikkelen). Duo-onderwijsonderzoek
bericht dat in 2013 30 procent van de basisscholen wordt bereikt door bibliotheken in het
kader van het thema mediawijsheid 18. Van de bibliotheken werkt nu 85 procent (in 2012
79%) samen met basisscholen rond mediawijsheid. Vastgesteld wordt ook dat 14 procent
van de bibliotheken het competentiemodel van Mediawijzer.net gebruikt. Een grote groep
van 63 procent is wel bekend met het competentiemodel, maar gebruikt het niet. Tot slot
stelt men vast dat op 71 procent van de bibliotheken die samenwerken met basisscholen op
het gebied van mediawijsheid, mediacoaches aanwezig zijn. De helft van de bibliotheken
doet mee met de Week van de mediawijsheid.
In onderzoek van Duo-onderwijsonderzoek (2013) wordt mediawijsheid heel duidelijk als een
van de drie pijlers van het bibliotheekwezen genoemd: “3) Mediawijsheid: ‘het actief en
kritisch omgaan met media’, bijvoorbeeld het zoeken van informatie op internet voor het
maken van een werkstuk, het gebruik (en de risico’s daarvan) van sociale media zoals
Facebook, Hyves enzovoort.“
De netwerkpartners die het Sardes survey invulden, zijn neutraal dan wel positief over de
bijdragen van de lokale bibliotheken aan het op de kaart zetten van mediawijsheid.
Figuur 5.2

Bron: Sardes survey 2014
5.4

Bekendheid van Mediawijzer.net en gebruik van websites

Netwerkpartners zijn belangrijke partijen in het bekend maken en op de kaart zetten van
Mediawijsheid. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de informatie op de websites
Mediawijzer.net en Mediawijsheid.nl. en daarvan producten en publicaties downloaden. In
tabel 5.4 is te zien waarvan netwerkpartners gebruik maken.
18

De meeste gegevens werden in 2012 nog niet vastgesteld en kunnen daarom niet worden vergeleken.
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Tabel 5.4 Gebruik van website en producten door netwerkpartners, meerdere
antwoorden mogelijk, n=86
%
Website Mediawijzer.net
Website mediawijsheid.nl
Competenties mediawijsheid
Publicaties
Samenvattingen van onderzoek
Partnerlijst
Anders 19
Deltaplan mediaopvoeding

78
61
47
38
37
21
9
6

Bron: Sardes survey 2014
De websites worden veel gebruikt door de netwerkpartners. Bijna de helft van hen maakt
gebruik van het competentiemodel. Netwerkpartners doen ook wat aan promotie van
Mediawijzer.net op hun website, zo blijkt uit het Sardes survey onder netwerkpartners. Men
is gevraagd of de link naar Mediawijzer.net en of mediawijsheid.nl op de eigen website staat.
Dat deed 35 procent voor Mediawijzer.net en 24 procent voor Mediawijsheid.nl.
Kernpartners gaan verschillend om met de promotie van Mediawijzer.net op hun website.
Kennisnet plaatst berichten als: ‘Kom naar de Week van mediawijsheid’, maar doet dat
zonder door te linken naar Mediawijzer.net en zonder logo van Mediawijzer.net. Hetzelfde
geldt voor de websites van NTR en SIOB: zij hebben geen duidelijke melding van
Mediawijzer.net op hun sites. Op de ECP website is wel aandacht voor Mediawijzer.net (bij
projecten) en de NIBG website vermeldt het bij het thema onderwijs / mediawijsheid. Over
bezoekers aan de website van Mediawijzer.net en mediawijsheid.nl is informatie te vinden in
de bijlage (Bijlage 4); er is zeker sprake van activiteit op de sites.
Mediawijzer.net heeft haar naamsbekendheid geregeld laten onderzoeken. Dialogic
onderzocht het in 2010, 2012 en 2013. Men vroeg naar bekendheid onder ouders van
kinderen tussen 10 en 14 jaar van diverse websites rond dit thema. De sites Ouders online
en Kennisnet zijn iets bekender dan Mediawijzer.net. De bekendheid van de websites van
Mediawijzer.net groeit met de jaren. Veel ouders die de website Mediawijzer.net kennen,
blijken deze overigens niet te bezoeken en enkele ouders denken dat het om de Kijkwijzer
gaat.
Twitter
Mediawijzer.net is actief op twitter met twee accounts. Enkele cijfers over de 1e helft 2014:
@Mediawijzer op Twitter
•
6071 volgers
•
3575 volgend
•
7890 tweets
@MediawijsNL op Twitter
•
995 volgers
•
1205 volgend
•
1219 tweets

19

Bij ‘anders’ werd vijf maal ‘niets’ genoemd, een keer nieuwsbrief en een keer persoonlijke contacten
met Mw. Berkhout.
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De tweets bestrijken het hele spectrum aan media gerelateerd nieuws en in het bijzonder
over nieuwe updates van de website. Het account @mediawijzer plaatst vrijwel dagelijks
tweets.
5.5

Mediawijsheid op de kaart

Sinds de oprichting van Mediawijzer.net is er veel werk verzet om duidelijk te maken wat
onder mediawijsheid wordt verstaan en om de aandacht voor het thema vast te houden.
Instrumenten waren de hiervoor genoemde activiteiten en de publiciteit eromheen. Er zijn
indicaties voor de mate van agendering van mediawijsheid. Mediawijzer.net heeft laten
onderzoeken of ouders bekend waren met het begrip mediawijsheid (de vraag was: weet u
wat mediawijsheid is?). Deze bekendheid is bij ouders gedaald van 66 procent in 2010 naar
58 procent in 2012 (Dialogic, 2012). Ouders hanteren als betekenis van mediawijsheid
vooral het gebruiksaspect, slechts 5 procent noemt behalve gebruik ook het kritisch gebruik,
communiceren en strategisch gebruik. Ouders zien vooral voor zichzelf (83%) een rol
weggelegd wanneer het gaat op opvoeding op het gebied van mediawijsheid. Ook het
onderwijs (70%) zou dat moeten doen volgens ouders. Veel minder verwacht men dat van
de overheid (13%) en slechts 1 procent ziet een rol weggelegd voor de bibliotheken.
Duo Market Research (2011) onderzocht de aandacht voor mediawijsheid bij het
basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De meeste onderwijsinstellingen vinden het
belangrijk om aandacht te besteden aan mediawijsheid, gedefinieerd als ‘het actief en
kritisch omgaan met media’. In het voortgezet onderwijs is er iets meer aandacht voor het
onderwerp mediawijsheid dan in het primair onderwijs.
Er is onderzoek gedaan onder de doelgroepen ouders, leerlingen en scholen (zie de
bibliotheek van Mediawijzer.net). Vaak wordt in dat onderzoek het gebruik van media (en
dan meestal alleen sociale media) gemeten bij jongeren, soms wordt de perceptie van de
vaardigheden van leerlingen ingeschat door leerkrachten.
De reacties in interviews en het survey waren vrijwel allemaal positief over de aandacht die
is gegenereerd voor mediawijsheid. Mediawijsheid staat veel beter op de kaart dan in 2008
en is in toenemende mate doorgedrongen bij professionals en opvoeders.
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Figuur 5.3

Bron: Sardes survey 2014
Over de belangrijke bijdrage van Mediawijzer.net aan de agendering van mediawijsheid is
ruim 80 procent het (helemaal) eens en slechts een heel kleine groep het oneens.
Europa
In verschillende interviews is ter sprake gekomen dat Mediawijzer.net de ons omringende
Europese landen tot voorbeeld strekt. Een nagekomen bericht van een Prof. dr. Katia
Segers 20, (zij was uitgenodigd voor de digitale paneldiscussie maar was helaas met
vakantie), meldt daarover het volgende: “Mediawijzer.net is in Europa een van de meest
toonaangevende organisaties die mediawijsheid promoot en eraan werkt. Getuige ervan de
voorbeeldfunctie die Mediawijzer.net speelt binnen het expertengroep van de Europese
commissie. Mediawijzer.net was ook hét voorbeeld bij uitstek voor Mediawijs.be.”
Is er nu voldoende aandacht voor mediawijsheid? Meer dan de helft van de netwerkpartners
vindt dat mediawijsheid nog onvoldoende op de kaart staat bij opvoeders en onderwijs. Hier
speelt ongetwijfeld een rol dat deze partners zich gecommitteerd hebben aan het bevorderen
van mediawijsheid, en derhalve heel ambitieus zijn.

20

Vlaams volksvertegenwoordiger en senator en voormalig voorzitter van Mediawijzer.be

48

Evaluatie Mediawijzer.net, Sardes 2014

Figuur 5.4

Bron: Sardes survey 2014
Sommige geïnterviewden merken op het spijtig te vinden dat mediawijsheid vaak aandacht
krijgt naar aanleiding van betreurenswaardige incidenten, zoals rondom grooming of de
vermeende rol van facebook bij suïcide van een kind. Er wordt in de interviews ook gewezen
op de noodzaak de aandacht vast te houden, omdat er steeds nieuwe kinderen en ouders
komen.
De deelnemers aan de digitale paneldiscussie vinden voortzetten van aandacht voor
mediawijsheid belangrijk. Bij de acht reacties op de stelling: Nu mediawijsheid landelijk op
de kaart staat kan Mediawijzer.net de aandacht volledig verleggen van PR en campagnes
naar het opsporen van ‘lege plekken’, dat wil zeggen: op welk gebied is er nog geen of te
weinig aandacht voor het onderwerp. geven vier deelnemers aan het oneens te zijn. Ook al
staat het op de kaart, er is voortdurend onderhoud nodig (“frappé toujours”).
5.6

Conclusies

Gebruik van informatie en deelname aan activiteiten
Verschillende actoren die in het kader van dit onderzoek bevraagd zijn, zien toenemende
aandacht voor mediawijsheid. Zij wijzen daarbij op de volgende positieve bijdrage van
Mediawijzer.net:.
•
De netwerkpartner maken veel gebruik van Mediawijzer.net.
•
Met Mediamasters en de experience bij NIBG worden veel mensen bereikt.
•
De websites worden door velen bezocht worden.
Het thema is door Mediawijzer.net dus zeker op de kaart gezet. Er is veel aandacht
uitgegaan naar PR en marketing en dit lijkt vruchten afgeworpen te hebben. Ook de jaarlijks
terugkerende activiteiten spelen een belangrijke rol bij het in de aandacht houden van het
onderwerp.
Bereik van doelgroepen
Mediawijzer.net heeft aandacht voor de vraag in welke mate de verschillende doelgroepen
bereikt worden met haar activiteiten. Omdat de evaluaties elke keer net iets anders werden
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aangepakt, is het lastig om een goede vergelijking in de tijd te maken. Ondanks de vele
verantwoordingen en plannen zijn de beschikbare gegevens niet systematisch
bijeengebracht. Bij sommige activiteiten worden inmiddels meetbare doelstellingen vooraf
geformuleerd (bijvoorbeeld in 2014 voor de mediawijsheidmarkt), maar er wordt niet op
teruggekomen in de conclusies van de evaluatie. Er ontbreekt een directe koppeling tussen
doelen en de vragen die in de enquête gesteld zijn.
De aandacht voor mediawijsheid lijkt voornamelijk geborgd door het project Bibliotheek op
School. Daarbij is opvallend dat men veelal een eigen invulling geeft aan het begrip
mediawijsheid en weinig gebruik maakt van het competentiemodel van Mediawijzer.net. Het
verloop en bereik van Bibliotheek op School wordt sinds 2012 jaarlijks gemonitord en
daarmee komt er zicht op de aandacht van bibliotheken voor mediawijsheid. Het is alleen de
vraag of en welke activiteiten en resultaten nu op het conto van Mediawijzer.net geschreven
kunnen worden. In de deelbegroting ‘Bibliotheken, huis van mediawijsheid’ van
Mediawijzer.net is dan ook te zien; er worden geen kosten voor opgevoerd. Bibliotheek op
School is onderdeel van Kunst van Lezen, een stimuleringsprogramma gefinancierd door
OCW, waarbinnen ongeveer € 700.000 per jaar is uitgetrokken voor het onderdeel
Bibliotheek op School.
Begrippenkader
Heeft Mediawijzer.net nu ook geleid tot het mediawijzer worden van Nederland? Deze vraag
is niet te beantwoorden. De overheidsdoelstellingen gaan over: veilig en verantwoord
mediagebruik, toerusting om de kansen van media volop te benutten, omgaan met de
mogelijke gevaren daarvan en het bevorderen van een veilig media-aanbod. Dit is een
veelheid aan onderwerpen, waarbij bovendien moeilijk vast te stellen is waar de meetlat ligt.
Wanneer worden de kansen van media volop benut? Waaraan kun je zien of jongeren om
kunnen gaan met de mogelijke gevaren van media? Hoe ziet een veilig media-aanbod eruit?
Mediawijsheid is niet gemakkelijk te definiëren en dus ook niet eenvoudig te agenderen. Het
deelt dit probleem met begrippen als burgerschap of cultuureducatie.
Bestaand onderzoek
Er is onderzoek verricht naar deelaspecten van mediawijsheid, vooral naar het gebruik van
nieuwe media en naar de perceptie van het mediawijs zijn van met name jongeren. Omdat
deze onderzoeken de centrale begrippen op onderling verschillende manieren
operationaliseren, is het niet mogelijk op basis van deskresearch conclusies te trekken over
al dan niet toegenomen aandacht voor mediawijsheid in het onderwijs of de ontwikkelingen
van het gebruik van media onder jongeren.
Toekomstig onderzoek
Het onderzoeken van mediawijsheid in het algemeen is niet mogelijk. Wel kunnen
deelaspecten onder specifieke doelgroepen onderzocht worden. Het is positief dat
Mediawijzer.net gezorgd heeft voor de uitwerking van het begrip mediawijsheid in een
competentiemodel. Dat is een eerste stap in de operationalisering van het begrip en
vervolgstappen kunnen toekomstig onderzoek vergemakkelijken.
Bronnen
Dialogic (2010, 2012 en 2013). Behoefteonderzoek Mediawijzer.net.
Dialogic, (2013) Onderzoek Naamsbekendheid.
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Direct Research (2013). Mediawijsheid onder ouders en kinderen.
Direct Research (2014). Perceptiemeting netwerk Mediawijzer.net.
Duo-marketresearch (2011) Mediawijsheid in het onderwijs in 2010: verslag van onderzoek
bij leraren in het primair en voortgezet onderwijs.
Duo-onderwijsonderzoek (2013) Jaarpeiling de Bibliotheek Op School.
Hakuna Matata, science & media (2010). Het effect van het paviljoen Mediawijzer.net: zijn
kinderen mediabewuster na een bezoek? In: Beeld en Geluid (2010). Mediawijs leren.
Effecten en verwachtingen rond mediawijsheid bij leerlingen, leerkracht en opvoeders.
Kien Marktonderzoek in: Terugblik, Week van de Mediawijsheid en MediaMasters 2011
(2012), Mediawijzer.net.
Kwinkgroep (2010). Eindrapport De rol van de bibliotheek bij het stimuleren van
mediawijsheid.
Mediawijzer.net (2013). Kerncijfers.
Mediawijzer.net (2011) Week van de mediawijsheid 2010.
Mediawijzer.net Jaarplannen.
Mediawijzer.net Evaluaties van Mediawijzer.net of in opdracht van Mediawijzer.net.
Next Value (2013) Buiten de boeken, een brede verkenning van thema's en ontwikkelingen
op het gebied van Mediawijsheid.
Nextvalue en Dialogic (2013) Kennispositie van Mediawijsheid Competenties.
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6

Onderzoek / kennisfunctie

6.1

Inleiding

Een van de taken van Mediawijzer.net is het verzamelen van kennis en onderzoek en het
(laten) doen van onderzoek op het terrein van mediawijsheid. Naar aanleiding daarvan
vraagt het ministerie van OCW zich af in welke mate er gebruik gemaakt wordt van de
kennis- en onderzoeksfunctie van Mediawijzer.net, wie de gebruikers zijn en hoe deze dienst
wordt gewaardeerd. De bronnen voor dit hoofdstuk zijn onze eigen interviews, het Sardes
survey en de digitale paneldiscussie. In paragraaf 6.2 gaan we in op de verspreiding van
kennis door Mediawijzer.net en komt ook de kwestie van monitoring aan bod. In paragraaf
6.3 gaan we kort in op de samenwerking met de wetenschap. Paragraaf 6.4 bevat de
conclusie.
6.2

Kennis bijeenbrengen en verspreiden

Respondenten van het survey onder netwerkpartners zijn overwegend positief over de
bijdrage van Mediawijzer.net aan kennis over mediawijsheid. Zij beoordelen de kennis- en
onderzoeksfunctie van Mediawijzer.net gemiddeld met een 6,7 en vinden dat Mediawijzer.net
bijdraagt aan kennisdeling.
Tabel 6.1 Bijdrage van Mediawijzer.net aan kennisdeling mediawijsheid, n=86
%
Veel
2
3
4
Weinig

21
36
28
14
1

Bron: Sardes survey 2014
Netwerkpartners zelf gebruiken de kennis -en onderzoeksfunctie van Mediawijzer.net echter
niet heel veel. Dat is te zien in onderstaande tabel.
Tabel 6.2 gebruik van de kennis- en onderzoeksfunctie van Mediawijzer.net door
netwerkpartners, n=86
%
Veel
2
3
4
Weinig

9
17
27
22
26

Bron: Sardes survey 2014
Mogelijk speelt hier een rol dat de netwerkpartners al veel kennis hebben over het
onderwerp. Of websitebezoekers van de beide websites van Mediawijzer.net gebruik maken
van de kennis die hier te vinden is, is onbekend. Een vragenlijst die we op de websites
hebben geplaatst, leverde te weinig respondenten op.
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Mediawijzer.net heeft een overzicht gemaakt van een aantal onderzoeken naar
mediawijsheid en dit toegankelijk gemaakt via de website. In een onderzoek van Next Value
en Dialogic (2013) naar kennis over mediawijsheid, uitgaande van de door Mediawijzer.net
vastgestelde competenties mediawijsheid, wordt de conclusie getrokken dat het beschikbare
onderzoek fragmentarisch van aard is. Een onderzoek van Next Value (2013) valt in
positieve zin op, omdat het een omvangrijk overzicht van beschikbaar onderzoek geeft en
daarmee een basis vormt van cumulatie van kennis. Veel van het andere onderzoek heeft als
manco dat het niet voortbouwt op eerder onderzoek (dit kwam ook al aan bod in hoofdstuk
5).
In de jaarplannen is te lezen dat Mediawijzer.net aanstuurt op een monitor mediawijsheid.
Daar is door omstandigheden nog niet veel van terecht gekomen, wel is men in de
verkennende sfeer actief geweest. In de paneldiscussie luidde een stelling: Mediawijzer.net is
de aangewezen partij om te zorgen dat er een jaarlijkse beleidsmonitor komt naar de
ontwikkeling en verankering van mediawijsheid (naar analogie van het jaarrapport integratie
of de monitor cultuureducatie. Slechts één deelnemer van de zes vindt het een taak voor
Mediawijzer.net, de overige suggereren om dit uit te besteden aan wetenschappers of
onafhankelijk onderzoekers. Een deelnemer merkt op: “Het lijkt mij prima om regelmatig te
publiceren over de stand van zaken, maar dat kan beter door een ander, onafhankelijk
onderzoeksinstituut gebeuren. De kans bestaat anders dat mediawijzer.net zijn eigen
resultaten monitort en dat kan afbreuk doen aan de geloofwaardigheid.”
6.3

Samenwerken met de wetenschap en innovatie

In de bestudeerde documenten zien we weinig terug van samenwerking met universiteiten
en in de interviews wordt dat bevestigd. Er worden weliswaar opdrachten verstrekt,
bijvoorbeeld aan ITS (Radboud Universiteit Nijmegen) en er wordt samengewerkt met
instituten als het Nji en wetenschappers (Peter Nikken van de Erasmus Universiteit, Natascha
Notten van de Radboud Universiteit Nijmegen), maar er is geen duurzame samenwerking
met een vakgroep tot stand gekomen, zodat eerste geldstroommiddelen en de middelen van
Mediawijzer.net niet gematcht kunnen worden om het onderzoek uit te voeren. De
samenwerking met universiteiten komt dus nogal moeizaam tot stand, dat geven de
stakeholders ook aan in de interviews. Een verklaring kan zijn dat universiteiten geen belang
hebben bij publiceren voor Mediawijzer.net. Zij worden afgerekend op publicaties in peerreviewed internationale tijdschriften die doorgaans niet door de doelgroepen van
Mediawijzer.net gelezen worden. Wetenschappers hebben er ook weinig belang bij hun
wetenschappelijke publicatie om te zetten in toegankelijke informatie voor bijvoorbeeld de
site van Mediawijzer.net.
6.4

Conclusies

In hoofdstuk 2 hebben we beschreven dat in de meerjarenplannen van Mediawijzer.net
expliciet aandacht is voor de functie van kennis en onderzoek. Het is één van de
instrumenten die wordt ingezet: via onderzoek, in nauwe samenwerking met universiteiten,
moet een kennisbestand ontstaan over het bevorderen van mediawijsheid bij de
doelgroepen, worden ‘witte vlekken’ en nieuwe thema’s opgespoord en wil Mediawijzer.net
zicht krijgen op het eigen functioneren. Mediawijzer.net verspreidt de beschikbare
onderzoeken. De manier waarop dat gebeurt, wordt gewaardeerd door de netwerkpartners.
Met het opzetten van een monitor wordt nog geworsteld, zoals ook in hoofdstuk 5 ter sprake
kwam speelt hier mee dat mediawijsheid geen makkelijk te meten begrip is. De
samenwerking met universiteiten is voorzichtig tot stand gebracht. Maar, zoals
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Mediawijzer.net zelf ook heeft geconstateerd, is een goed kennisbestand nog niet
gemakkelijk opgebouwd.
Bronnen
Mediawijzer.net, Jaarplannen.
Next Value (2013) Buiten de boeken, een brede verkenning van thema's en ontwikkelingen
op het gebied van Mediawijsheid.
Next value en Dialogic (2013) Kennispositie van Mediawijsheid Competenties: inventarisatie
onderzoek 2005-‐heden.
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7

Financiering

7.1

Inleiding

Jaarlijks legt de kerngroep inhoudelijk en financieel verantwoording af aan het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de uitgaven die ter realisatie van het jaarplan
gedaan zijn. In dit hoofdstuk gaan we kort in op de wijze waarop de financiering is verdeeld
over de verschillende activiteiten van Mediawijzer.net. Is er sprake van evenwichtige
financiering van de activiteiten in relatie tot het behaalde effect dat ermee wordt bereikt?
Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig te geven. Het is maar in beperkte mate bekend
welke activiteit welk effect heeft en welk deel van dat effect dan toe te schrijven is aan de
activiteit van Mediawijzer.net. In de interviews en de digitale panel discussie is gesproken
over de verdeling van geld; we tekenen hier dan ook meer meningen dan feiten op. Daarbij
maken we ook gebruik van de in eerdere hoofdstukken naar voren gekomen conclusies. In
paragraaf 7.2 komt de verdeling van geld aan bod, in paragraaf 7.3 de conclusies.
7.2

De verdeling van het geld over diverse activiteiten

Het totale bedrag van de begroting van Mediawijzer.net is ongeveer hetzelfde gebleven
(aanvankelijk € 2 miljoen, in 2013 en 2014 € 1,9 miljoen). Mediawijzer.net verdeelt het geld
over haar activiteiten en werkzaamheden en maakt daarvoor deelbegrotingen. De volgende
deelbegrotingen worden onderscheiden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campagnes en communicatie
Beeld en Geluid - nationaal clubhuis
Bibliotheken - huizen van de mediawijsheid
Website en online communities
Onderzoek
Stimuleringsregeling
Netwerk Activiteitenbudget
Mediawijsheid Markt
Internationale conferentie
Programmamanagement
Programmaraad, stuur - en kerngroep

De grootste posten zijn Campagnes en communicatie, Beeld en Geluid - nationaal clubhuis
en (vooral de eerste jaren) de Stimuleringsregeling. Deelname aan internationale
conferenties vragen ook een behoorlijk deel van het budget (in 2010 € 100.000, in 2014
€70.000).
Het budget voor de stimuleringsregeling is in de loop van de tijd tussen 2009 en 2014, meer
dan gehalveerd:
2009: € 600.000
2010: € 600.000
2011: € 465.000
2012: € 350.000
2013: € 280.000
2014: € 200.000
Het wordt gezien als een sluitpost op de begroting. De afname van geld voor de
stimuleringsregeling is voornamelijk ten goede gekomen aan de post campagnes en
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communicatie, die tussen 2010 en 2014 is gestegen van € 478.324 naar € 650.000
(overzicht uit Jaarplan 2014). Een nadeel van deze aanpak is dat er voor de netwerkpartners
minder subsidiemogelijkheden zijn. Het onderdeel campagnes en communicatie is het enige
onderdeel waarvan in sommige interviews werd opgemerkt dat er behoorlijk veel geld in om
gaat.
Een andere notie is dat er naar verhouding vrij weinig geld uitgegeven wordt aan het (laten)
doen van onderzoek. Aangezien Mediawijzer.net zelf heeft geconstateerd dat de kennis uit
onderzoek nog gefragmenteerd is (en resultaten gepresenteerd in dit onderzoeksrapport
bevestigen dat), zou men kunnen overwegen daar meer geld voor te reserveren.
Over de wijze waarop de vijf kernpartners budgetten verdelen, hebben we een prikkelende
stelling geformuleerd: De gekozen vorm van een netwerkstructuur met vijf kernpartners leidt
tot despotisme, het zijn steeds dezelfde organisaties die het overheidsbudget ontvangen en
dat gaat innovatie en creativiteit tegen. Beter is het om de rijksoverheid de budgetten voor
mediawijsheid te laten verdelen. Slechts een van de deelnemers is het eens met deze
stelling, met name vanwege het gegeven dat de betrokken kernpartners niet boven de
partijen staan. De anderen wijzen er op dat er gewerkt moet worden met heldere criteria,
dat goed moet worden bijgehouden voor welke doelen de budgetten bestemd zijn, dat er een
onafhankelijke deskundige moet zijn die beoordeelt en een klachtenprocedure. Ook geeft een
van de deskundigen de suggestie om het systeem van verdeling elke vijf jaar te veranderen
en steeds andere instrumenten in te zetten (prijsvraag, jury, intendant, prestatiebeoordeling,
aanbesteding, inspectie etc.). Niemand vindt het een goed idee om de rijksoverheid de
budgetten te laten verdelen. Die staat te ver af van de praktijk en dat leidt bovendien tot
versnippering en rompslomp.
7.3

Conclusies

Het is moeilijk objectieve uitspraken te doen over de besteding van het budget. Er is door
geïnterviewden nauwelijks negatief over gesproken. Opvallend is de krimp van de omvang
van het budget van de stimuleringsregeling. Een heldere koppeling tussen doelen,
activiteiten en opbrengsten zou een beoordeling van de effectieve en efficiënte inzet van
middelen het makkelijker maken.
Bronnen
Mediawijzer.net, Jaarplannen.
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8

Digivaardig & digiveilig

8.1

Inleiding

Het publiek-private programma Digivaardig & Digibewust is in 2006 opgericht op initiatief
van het ministerie van Economische Zaken. Het programma begeeft zich deels op hetzelfde
gebied als het later opgerichte Mediawijzer.net. Inmiddels gaat het programma door het
leven met de naam Digivaardig & Digiveilig (verder D&D genoemd). In dit hoofdstuk staat de
vraag centraal hoe de activiteiten en plannen van Mediawijzer.net en D&D zich tot elkaar
verhouden. Input voor dit hoofdstuk vormen de interviews met stakeholders, de digitale
paneldiscussie en een aantal documenten over D&D die we van ECP hebben ontvangen en
bestudeerd.
In paragraaf 8.2 gaan we in op overeenkomsten en verschillen tussen Mediawijzer.net en
D&D. In de daarop volgende paragraaf gaan we in op de samenwerking. De conclusies en
reflectie formuleren we in paragraaf 8.4.
8.2

Overeenkomsten en verschillen tussen D&D

Al bij de start van Mediawijzer.net is er oog voor eventuele overlap met D&D. Door de
participatie van ECP als kernpartner van Mediawijzer.net (ECP is ook verantwoordelijk voor
D&D) is geprobeerd afstemming te borgen en overlap te voorkomen.
Beide programma’s hebben (deels) kinderen, jongeren, ouders en docenten als doelgroep
(eindgebruikers). Bij D&D worden deze doelgroepen genoemd (bijvoorbeeld in het
werkprogramma van D&D uit 2006) bij activiteiten onder pijler 2 (Bewustwording en
voorlichting aan eindgebruikers). Ook in latere plannen van D&D komen jongeren en ouders
voor als doelgroep.
In de interviews komt naar voren dat het thema veiligheid vooral bij D&D is ondergebracht
en dat overlap het meest voorkomt bij dat thema. Het thema veiligheid komt namelijk soms
ook bij Mediawijzer.net aan de orde. In 2010 was een onderwerp van de stimuleringsregeling
van Mediawijzer.net ‘veilig’. Dit gebeurde dan wel in nauwe samenwerking met D&D. Op de
website mediawijsheid.nl staat het kopje ‘grooming’, eigenlijk meer een thema voor
digiveilig. Er staan dan ook verschillende verwijzingen in het kopje die ontwikkeld zijn door
digiveilig. De overlap lijkt daar dus niet te zorgen voor verdubbeling.
De stakeholders gaven allen aan dat er soms wel sprake is van overlap, maar dat er steeds
beter wordt afgestemd. De intentie van alle betrokkenen is om nog beter samen te werken.
Ook zou volgens een geïnterviewde Mediawijzer.net zich meer richten op jongeren en D&D
meer op volwassenen, maar dat is niet terug te vinden in de jaarplannen. Wel staat in het
jaarplan 2014 van Mediawijzer.net (pagina 7) ‘Zo is afgesproken dat bij het thema ‘Veilig
internet voor kinderen en jongeren’, ECP de lead neemt, en bij de thema’s ‘Onderwijs’ en
‘Opvoeding’ het programma Mediawijzer.net.’
Hoewel beide programma’s netwerken hebben ingericht verschillen de netwerken behoorlijk.
Bij D&D zijn er vooral bedrijven onder de netwerkpartners en dragen partners ook financieel
bij aan het programma. Mediawijzer.net heeft juist meer netwerkpartners die werkzaam zijn
in de onderwijssector.
In het tweede meerjarenplan van Mediawijzer.net wordt nog een onderscheid gemaakt in
soorten media; bij D&D zou men zich vooral op digitale media richten en Mediawijzer.net op
alle media.
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8.3

Samenwerking

Samenwerking is deels op te maken uit de mate waarin men aan elkaar refereert in
beleidsplannen. In het advies (Vermeulen, 2007) dat aan de oprichting van Mediawijzer.net
ten grondslag ligt vermeldt Digivaardig als een initiatief waarbij kan worden aangesloten). In
het eerste meerjarenplan van Mediawijzer.net wordt nog niets vermeld over D&D. In het
jaarplan 2009 Mediawijzer.net wordt melding gemaakt van de werkgroep Veilig, waar zowel
Mediawijzer.net als D&D een plaats in hebben. In de volgende jaarplannen van beide
programma’s wordt steeds meer aandacht besteed aan samenwerking.
De meerwaarde van de samenwerking bestaat volgens de beleidsstukken en volgens
betrokkenen uit een aantal componenten;
•
D&D is (via ECP) het aanspreekpunt voor Mediawijzer.net op het gebied van publiek
/ private samenwerking en voor samenwerking met en in Europa.
•
Door de samenwerking is er een relatie tussen de ministeries (OCW en EZ).
•
Door de samenwerking worden thema’s versneld aangepakt en wordt meerwaarde
gecreëerd voor eindgebruikers. In de notitie Better internet for kids (2014) wordt
van deze meerwaarde en samenwerking een voorbeeld gegeven: de website
Meldknop.nl heeft een plek binnen de succesvolle activiteit Mediamasters.
De deelnemers aan de digitale paneldiscussie is de volgende stelling voorgelegd: Een
samenwerkingsverband als D&D en een netwerkorganisatie als Mediawijzer.net moeten
bindende afspraken maken over doelgroepen en thema’s, zodat overlap in de toekomst
vermeden wordt en de beschikbare middelen op een doelgerichte wijze kunnen worden
ingezet. De drie gegeven reacties geven aan het hier mee eens te zijn. Een deelnemer merkt
op “Niet handig om twee organisaties door de overheid te laten financieren die deels
hetzelfde werk doen.”
8.4

Conclusie

Er is sprake van overlap als het gaat om doelgroepen en thema’s. Er zijn geen aanwijzingen
dat men elkaar in de weg zit of dat men dezelfde activiteiten uitvoert. Dat de afstemming in
de laatste jaren is geïnventariseerd, is terug te zien in de plannen. Beide netwerkorganisaties
verschillen in het soort partners en de wijze waarop partners participeren. Het genoemde
verschil tussen focus op digitale media (D&D) en media (Mediawijzer.net) is niet erg
overtuigend. Vrijwel alles wat onder de vlag van Mediawijzer.net plaats vindt gaat over
internet, sociale (digitale) media enzovoort.
De samenwerking bij de start van Mediawijzer.net was minimaal, maar in de loop der jaren is
deze samenwerking (en afstemming) verbeterd. De meerwaarde van die samenwerking
wordt veel genoemd in de beleidsstukken van D&D en Mediawijzer.net, maar er worden
nauwelijks concrete voorbeelden van gegeven. Hierbij speelt een rol dat D&D net als
Mediawijzer.net moeite heeft heldere meetbare doelen te koppelen aan activiteiten en
vervolgens na te gaan of de doelen behaald zijn. Uit een midterm review van D&D (2011)
blijkt dat de effectiviteit van het programma niet is vast te stellen, omdat de doelen te
abstract zijn geformuleerd.
Bronnen
Digivaardig Digibewust Subsidievoorstel Digivaardig Digibewust definitief 2009-2013.
Digivaardig & Digiveilig (2014) Jaarplan.
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Digivaardig & Digiveilig (2014) Notitie Better Internet for kids.
Mediawijzer.net Meerjarenplan 2011-2014.
Mediawijzer.net Jaarplannen.
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Directie ICT&Toepassing. (2011)
Midterm Review van D&D.
Vermeulen, P. (2007). Inrichting Netwerk Organisatie Mediawijsheid. Advies op verzoek van
het ministerie van OCW.
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9

Het begrip mediawijsheid en stand van zaken

9.1

Inleiding

Een van de vragen van het ministerie van OCW is: welke aanwijzingen zijn er uit de
wetenschappelijke en semi-wetenschappelijke literatuur die het belang van mediawijsheid
voor de Nederlandse burgers ondersteunen?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is, naast een analyse van de onderzoeksbibliotheek
van Mediawijzer.net, een beknopte literatuurstudie uitgevoerd (zie hoofdstuk 1 voor een
beschrijving daarvan). We zijn vooral op zoek gegaan naar een operationalisering van het
begrip mediawijsheid in literatuur. Immers, pas als voldoende duidelijk is, wat onder
mediawijsheid verstaan wordt, kunnen uitspraken gedaan worden over de aanwezigheid van
de gewenste kennis, vaardigheden en attitude bij verschillende doelgroepen. In de eerste
paragraaf hieronder beschrijven we de uitkomsten van de begripsverkenning. In de tweede
paragraaf gaan we in op de huidige stand van zaken op het gebied van mediawijsheid. Het
hoofdstuk eindigt met conclusies.
9.2

Het begrip mediawijsheid

Beleid
Het begrip ‘mediawijsheid’ is geïntroduceerd door de Raad voor Cultuur (2005). Hij
omschrijft mediawijsheid als: Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waar
burgers en instellingen over moeten beschikken om zich bewust, kritisch, veilig en actief te
kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.
In het Algemeen Overleg (vastgesteld op 20 juni 2008) is veel aandacht voor de term
mediawijsheid, de verantwoordelijkheid voor mediawijsheid (school, ouders, anderen) en de
betrokkenheid van ouders, jongeren en de commerciële partijen bij het expertisecentrum.
Kamerleden vragen zich af wat wel en niet tot de taken van de overheid behoort als het om
mediawijsheid gaat. De minister zegt toe een onderzoek uit te laten voeren naar
mediawijsheid in het onderwijs. Dit onderzoek komt later dan gepland tot stand, omdat op
basis van bestaande inventarisaties de term mediawijsheid meestal niet duidelijk is
gedefinieerd en er dus ook geen overzicht van percentages van scholen kan worden gegeven
dat aandacht geeft aan mediawijsheid (OCW, 10 juli 2008). Hieruit blijkt dat een
operationalisering van het begrip, zoals de Raad voor Cultuur hanteert, wenselijk is.
Mediawijzer.net
Mediawijzer.net hanteert als definitie van mediawijsheid: ‘Mediawijsheid is de verzameling
competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de
mediasamenleving.’ Deze definitie is afgeleid van de begripsomschrijving van de Raad voor
Cultuur. In 2011 heeft een projectgroep van Mediawijzer.net zich beziggehouden met de
vraag: wat is mediawijsheid en op welke wijze kan gemeten worden hoe mediawijs iemand
is. Dit heeft het startdocument ‘Meten van Mediawijsheid’ opgeleverd. Op basis daarvan is in
2012 door deskundigen uit de praktijk van mediawijsheid een competentiemodel ontwikkeld,
bestaande uit tien competenties die elk zijn uitgewerkt in vijf algemene niveaus. Het is
bedoeld als handvat bij:

•
•
•

de ontwikkeling van mediawijsheidproducten en -diensten
het inzichtelijk maken van het aanbod
de vormgeving van (eenvoudige) meetinstrumenten

60

Evaluatie Mediawijzer.net, Sardes 2014

In 2013 is het model verder uitgewerkt in competentieniveaus voor leerlingen in het primair
onderwijs. Er zijn niveaus en taken omschreven voor kinderen in groep 1/2, groep 3/4,
groep 5/6 en 7/8. Daarnaast zijn competentieniveaus beschreven voor leerkrachten in het
primair onderwijs en voor pabo-studenten. De omschrijving is ook bruikbaar voor docenten
in het voortgezet onderwijs. In 2014 worden competentieniveaus uitgewerkt voor andere
doelgroepen, zoals bibliotheekmedewerkers en vakdocenten, maar ook voor ouders en
senioren.
Dit is een belangrijke ontwikkeling, omdat hierdoor duidelijker in beeld komt om welke
verschillende competenties het gaat bij mediawijsheid.
Mediawijsheidcompetenties
Begrip

Inzicht
hebben in de
medialisering
van de
samenleving

Gebruik

Begrijpen
hoe media
gemaakt
worden

Zien hoe
media de
werkelijkheid
kleuren

Apparaten,
software en
toepassingen
gebruiken

Communicatie

Oriënteren binnen
mediaomgevingen

Informatie
vinden en
verwerken

Content
creëren

Strategie

Participeren
in sociale
netwerken

Reflecteren
op eigen
mediagebruik

Doelen
realiseren
met media

Media
Bron: Mediawijzer.net
In opdracht van Mediawijzer.net hebben Walraven, Paas en Schouwenaars (2013) de
competenties verder uitgewerkt. Zij ontwierpen een ordeningskader voor onderzoek naar:
•
een doorlopende leerlijn en een toets voor leerlingen in het primair onderwijs,
•
ontwikkeling van een pabo-minor voor mediawijsheid en een toets,
•
een bijscholingstraining voor leerkrachten en een toets.
Internationaal en nationaal wetenschappelijk onderzoek
Er is een enorme hoeveelheid literatuur over mediawijsheid, maar er is vrij weinig te vinden
over geschikte implementatiestrategieën, effectieve interventies en de rol van de
verschillende actoren (overheid, onderwijs, kunst en cultuur, ICT / techniek, commerciële
partijen, burgers). In veel van de ons omringende landen maakt mediawijsheid structureel
deel uit van het onderwijscurriculum, maar er is weinig onderzoek beschikbaar over de wijze
waarop dit proces heeft plaatsgevonden. Nederland wijkt af van veel West-Europese landen,
omdat er geen nationaal curriculum is, dus zal de implementatie sowieso op een andere
manier dienen plaats te vinden.
In drie internationale studies vinden we aangrijpingspunten voor het Nederlandse beleid.
Hobbs (2011) heeft essentiële kenmerken voor ‘digital and media literacy’ geformuleerd die
de overheid behulpzaam kunnen zijn bij het ontwerpen van interventies. Om te bepalen of
iemand mediawijs is, kunnen de volgende vaardigheden en vermogens gemeten worden:
•
Het gebruik van teksten, tools en technologieën om toegang te verkrijgen tot informatie
en entertainment.
•
Vaardigheden voor kritisch denken, analyseren en evalueren.
•
Praktische vaardigheden voor creatieve toepassingen.
•
Het vermogen tot reflectief en ethisch denken.
•
De competenties voor actieve deelname in social media, zowel individueel als in
groepsverband.
Hobbs vindt dat de lokale en nationale overheden er samen met het onderwijs voor moeten
zorgen dat er op alle onderwijsniveaus aandacht is voor mediawijsheid. Voorts geeft zij aan
dat bibliotheken ondersteund moeten worden (zowel financieel als in kennis) om als centra
voor mediawijsheid te kunnen opereren, met name voor volwassenen. Ten slotte adviseert
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zij om jongeren een actieve rol te geven bij het vormgeven van lokale digitale informatie- en
communicatiegemeenschappen.
Potter (2010) geeft in een artikel in het tijdschrift ‘Journal of broadcasting & electronic
media’ aan dat er in de loop der jaren heel veel verschillende definities van mediawijsheid
zijn gemaakt en beschrijft 23 van deze definities. Hij concludeert dat het een lastig te
operationaliseren begrip is, omdat het heel verschillende media betreft (print of screen,
televisie, computer, multimedia of digitale media), verschillende competenties omvat
(kennis, vaardigheden, houding) en voor verschillende doeleinden wordt ingezet (sociaal,
politiek, cultureel). Hij beschrijft vier thema’s die veel voorkomen in onderzoek naar
mediawijsheid:
1. De massamedia kunnen in potentie zowel negatieve als positieve effecten hebben op
mensen. Doorgaans krijgen de mogelijk negatieve implicaties meer aandacht dan de
positieve.
2. Mediawijsheid is nodig, opdat mensen zichzelf kunnen beschermen tegen de potentiële
negatieve effecten.
3. Mediawijsheid bestaat uit competenties die ontwikkeld moeten worden. Niemand wordt
ermee geboren en niemand is ooit voor 100% continu ‘mediawijs’ vanwege de snelle
veranderingen.
4. Mediawijsheid omvat vele dimensies, want media beïnvloeden mensen op verschillende
manieren. Het gaat dan om cognitieve, emotionele, esthetische en morele dimensies.
Het is van belang om bij het nemen van maatregelen vast te stellen op welke dimensie
de betreffende activiteit gericht is.
Potter concludeert dat er veel ideeën zijn over het vormgeven van een mediawijsheid
curriculum, maar dat er geen eenduidige visie op te vinden is. Dat komt vooral doordat
doelen van het onderwijs en van overheden (lokaal en nationaal) overal verschillend zijn.
In dezelfde studie zijn interventies onderzocht. Het blijkt dat er bij het nemen van
maatregelen een aantal veronderstellingen een rol speelt. Men gaat er van uit dat media
direct en indirect invloed hebben op mensen. Dat gebeurt tijdens het gebruik van media
(denk aan games) en kan uiteindelijk invloed hebben op de manier waarop iemand tegen de
wereld aankijkt, waardoor gewoonten, culturen en uiteindelijk iemands wereldbeeld kunnen
veranderen. Een andere veronderstelling bij het nemen van maatregelen is dat er meer
negatieve dan positieve gevolgen zijn van media en dat het mogelijk is om de negatieve
gevolgen te verminderen door mediawijsheid. De interventies die Potter gevonden heeft,
blijken meestal niet gebaseerd op een theorie of op datgene wat bekend is uit literatuur over
effecten van media. Dikwijls speelt ‘tacit knowledge’ een rol en worden alledaagse
ervaringen gebruikt om interventies te ontwerpen die mensen tegen negatieve effecten van
media kunnen beschermen (p. 685). Interventies richten zich vaak op het verminderen of
wegnemen van de potentiële gevaren van nieuwe media: pesten, geweld, seksuele
intimidatie, ongezond leefgedrag, stereotyperingen en angsten. Er worden in dat opzicht drie
typen interventies onderscheiden:
1. Beperkende interventies: restricties en regels opleggen.
2. Sociale co-viewing: meekijken.
3. Educatieve interventies: via het onderwijs.
De effecten van deze drie soorten interventies zijn niet eenduidig. Soms hebben ze het
gewenste effect, maar ze zijn niet altijd effectief en hebben soms het omgekeerde effect.
Potter adviseert om meer gebruik te maken van bestaande theorieën bij het ontwerpen van
nieuwe interventies, zoals bijvoorbeeld inzichten uit de sociale psychologie en over
gedragsverandering. Ook vindt hij het raadzaam om bij het nemen van maatregelen vooraf
duidelijk vast te stellen om welk soort medium het gaat (bijvoorbeeld lezen, tv kijken of
computergebruik).
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Livingstone & Brake (2009) onderzochten de beleidsimplicaties van de snelle groei van de
social media. Zij stellen vast dat kinderen en jongeren de nieuwe media enthousiast
adopteren, maar dat hun digitale geletterdheid niet overschat moet worden. Zij zijn zich
meestal niet bewust van de risico’s en de overheid heeft een taak om met name deze groep
mediawijs te maken. De onderzoekers identificeren vijf thema’s die van belang zijn voor de
overheid. In de eerste plaats is er een positieve correlatie tussen de mate van gebruik en het
risico dat kinderen en jongeren lopen: ‘the more skilled teenagers are in use of the Internet,
the more they experience both opportunities and risks’ (p.79). In de tweede plaats is
aandacht nodig voor een bruikbare omschrijving van het begrip, zal de weerstand bij scholen
weggenomen moeten worden en is het nodig dat media-educatie een plaats krijgt in de
lerarenopleiding en een vaste plaats krijgt in de curricula. Het is beter om
veiligheidsmaatregelen te treffen in de interface van nieuwe media dan te vertrouwen op de
mediawijsheid van kinderen en hun ouders, vormt het derde aandachtspunt. Ten vierde is
speciale aandacht nodig voor kwetsbare kinderen met weinig zelfvertrouwen en weinig
vriendschappen. Vooral ook omdat deze kinderen op hun beurt anderen kunnen kwetsen via
social media. Ten slotte moet een balans gezocht worden tussen het recht op privacy van
kinderen en de controle door hun ouders.
De literatuur, ook de artikelen en boeken die we hierboven niet bespraken, legt de nadruk
op:
•
Bewustzijn van de risico’s van nieuwe media voor kinderen en jongeren, met name voor
kwetsbare groepen.
•
Belang van een onderscheid in soorten media.
•
Het onderwijs heeft de belangrijkste taak als het gaat om het mediawijs maken van de
jeugd.
•
De bibliotheek zou als kenniscentrum moeten fungeren voor informatie over
mediagebruik, over de risico’s en hoe die te voorkomen.
Ten slotte benadrukt een aantal onderzoeken het belang van leesvaardigheden in de huidige
digitale samenleving (o.a. Notten, 2013; Kruistum, 2013). Leesbevordering zou ook onder
mediawijsheid geschaard moeten worden, omdat het een belangrijke voorwaarde is om in de
huidige digitale samenleving goed te kunnen functioneren. In programma’s voor mediaeducatie zou daarom veel aandacht moeten zijn voor het ontwikkelen van digitale
leescompetenties. Het snel toenemende aanbod van digitale informatie en communicatie in
de moderne samenleving vraagt om leesvaardigheid op een hoog niveau.
9.3

Stand van zaken mediawijsheid Nederland

In deze paragraaf bespreken we een aantal Nederlandse onderzoeken, de meeste op initiatief
van Mediawijzer.net, waarin de perceptie gemeten is van de mate van mediawijsheid onder
verschillende doelgroepen. In hoofdstuk 5 gaven we al aan dat het lastig is om een
betrouwbaar beeld te verkrijgen van de daadwerkelijke beheersing van
mediawijsheidvaardigheden. In de onderzoeken is dan ook gevraagd naar de indruk en is
niet geobserveerd in hoeverre de verschillende doelgroepen daadwerkelijk beschikken over
competenties.
Allereerst een onderzoek van Smeets en Wester (2009) onder docenten in het primair en
voortgezet onderwijs. Veel scholen geven aan dat zij met een zekere regelmaat aandacht
besteden aan mediawijsheid. Daarbij gaat het in het primair onderwijs vooral om het
ontwikkelen van de vaardigheid in het zoeken en beoordelen van informatie en om
bewustwording rond risico’s van internet. In het voortgezet onderwijs gaat het naast de
vaardigheid bij het zoeken en beoordelen van informatie, ook om het creatief werken met
(diverse) media. De aandacht voor risico’s van internet is in het voortgezet onderwijs
aanzienlijk kleiner dan in het primair onderwijs. Verder blijkt dat een groot deel van de
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leraren niet weet hoe het gesteld is met de mediawijsheidvaardigheden van hun leerlingen.
Volgens de leraren die daar wel zicht op hebben, zijn de meeste leerlingen niet erg
mediawijs, dat wil zeggen: nog onvoldoende vaardig in het zoeken en beoordelen van
informatie, onvoldoende vaardig in het creatief gebruiken van media en zich onvoldoende
bewust van de risico’s bij gebruik van internet.
In de landelijke monitor cultuureducatie primair onderwijs die vanaf 2006 wordt uitgevoerd,
zijn op verzoek van OCW in 2009 vragen opgenomen over media-educatie aan de hand van
de hierboven vermelde definitie van de Raad voor Cultuur. Bijna twee derde van de scholen
besteedt aandacht aan media-educatie. Bij vrijwel al deze scholen gaat het dan vooral om
het leren van praktische vaardigheden (ict, audiovisueel). Ook besteden veel van deze
scholen aandacht aan het op een verantwoorde manier omgaan met media. De creatieve
toepassing van media krijgt minder aandacht. Oorzaken hiervoor zijn: het ontbreken van
apparatuur, tekort schietende technische kennis en onvoldoende structureel beleid van de
school (Hoogeveen & Oomen, 2009).
Anderhalf jaar later volgt opnieuw een onderzoek van Wester en Smeets (2011) waarin
wordt gevraagd naar drie aspecten van mediawijsheid: de vaardigheid van de leerlingen in
het zoeken en beoordelen van informatie; de vaardigheid in het creatief gebruik van media
(maken van filmpjes, bewerken van foto’s, ontwerpen van websites, maken van presentaties
met ICT) en; de mate waarin leerlingen zich bewust zijn van en zich wapenen tegen de
risico’s van internet. Een derde van de leraren in het primair onderwijs en 44 procent in het
voortgezet onderwijs geeft aan dat leerlingen vaardig zijn in het zoeken en beoordelen van
informatie. Veel slechter is het gesteld met de vaardigheden in de creatieve toepassingen
van media, want nog geen tiende van de leerkrachten in het primair onderwijs en iets meer
in het voortgezet onderwijs is van mening dat leerlingen hierin voldoende vaardig zijn. Het
bewustzijn bij de leerlingen van de risico’s van internet wordt eveneens laag ingeschat.
Leerkrachten vinden dat leerlingen thuis niet voldoende vaardigheden verwerven. Opvallend
in dit onderzoek zijn de cijfers over digitaal pesten. ‘Het merendeel van de leraren heeft
gehoord dat leerlingen digitaal gepest worden. Ongeveer 72 procent van de leraren in het
primair onderwijs en 91 procent van de leraren in het voortgezet onderwijs heeft weleens
gehoord dat een leerling het slachtoffer is geweest van pesten via internet’ (2011, p. 44/45).
De helft van de leraren uit beide sectoren geeft aan dat hun school gebruik maakt van de
ondersteuning die bibliotheken aanbieden op het gebied van mediawijsheid. Uit het
onderzoek komen de volgende behoeften van scholen naar voren:

Kennis over ICT en media.

Meer tijd voor mediawijsheid.

Voldoende computers en goed materiaal.

Lesmateriaal, lesopdrachten of programma’s.
In vergelijking met het vorige onderzoek uit 2009 geven de leraren aan dat de leerlingen
nauwelijks mediawijzer zijn geworden.
Ook ouders is gevraagd naar mediawijsheid. Volgens onderzoek van Mijn Kind Online
(Nikken, 2009) vindt 51 procent van de ouders het bijbrengen van mediawijsheid een taak
van de ouder. Uit onderzoek van Dialogic (Van den Berg e.a., 2010) blijkt dat 73 procent van
de ouders vindt dat zij op dit gebied het voortouw moeten nemen.
9.4

Conclusies

Het begrip mediawijsheid is, dankzij Mediawijzer.net, verder geoperationaliseerd. Hier bleek
behoefte aan te zijn, omdat het teveel een containerbegrip was geworden en te weinig
aanknopingspunten bood voor interventies die gericht zijn op het vergroten van
mediawijsheid.
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De ingezette lijn om het competentiemodel verder uit te werken voor verschillende
doelgroepen kan eraan bijdragen dat de primaire doelgroep van Mediawijzer.net - de
intermediaire organisaties - gerichter en op een eenduidiger manier kunnen werken aan het
vergroten van mediawijsheid.
De competenties in vijf niveaus kunnen ook meer inhoudelijk richting geven aan de doelen
en activiteiten van Mediawijzer.net. zelf Ze bieden een kader voor een doelgerichter
benadering en geven richting aan besluiten over welke inspanningen voor welke doelgroepen
noodzakelijk zijn.
Buitenlandse onderzoeken geven weinig houvast voor het ontwerpen van Nederlandse
interventies. Duidelijk is wel dat het onderwijs op de eerste plaats en de bibliotheken op de
tweede plaats een belangrijke rol vervullen.
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10

Rol van de overheid en de toekomst

10.1

Inleiding

In dit hoofdstuk geven we een reflectie op de eerder besproken resultaten van het
onderzoek. We integreren de uitkomsten van de analyse van de zelfevaluatie, de
deskresearch, de interviews, het survey en de internetdiscussie. Daarmee beantwoorden we
de vragen over de effectiviteit van de door OCW gekozen werkwijze en over de al dan niet
gewenste toekomstige overheidsinterventie.
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In de eerste paragraaf (9.1) gaan we heel beknopt in
op het ontstaan van beleidsaandacht voor mediawijsheid en de doelen van het
overheidsbeleid. In de tweede paragraaf (9.2) geven we een reflectie op de overheidsinterventies aan de hand van een analysekader van Bressers en Klok (2003). Op basis van
de bevindingen in het onderzoek hebben we stellingen over overheidsbeleid op het gebied
van mediawijsheid geformuleerd die we in een internetdiscussie aan deskundigen uit beleid,
praktijk en wetenschap hebben voorgelegd. De uitkomsten daarvan beschrijven we in
paragraaf 9.3. Actuele beleidsontwikkelingen volgen in paragraaf 9.4. en het hoofdstuk sluit
af met een inschatting van de toekomst met en zonder overheidsinterventie.
10.2

Aanleiding voor en hoofddoel van het overheidsbeleid mediawijsheid

Het kabinet Balkenende IV (2006) gaf aan dat het belangrijk is dat burgers en instellingen,
waaronder ook de overheid zelf, meer mediawijs worden, waardoor ze bekwamer en
participerend gebruik kunnen maken van de content en diensten in de gemedialiseerde
samenleving. Een ‘mediawijze’ burger is in staat actief te participeren in de samenleving met
gebruik van oude en nieuwe media. In het Coalitieakkoord (2007) sprak het Kabinet af dat er
een expertisecentrum media-educatie zal komen. Het kabinet wil er aan bijdragen dat
kinderen en jongeren opgroeien tot mediawijze volwassenen, dat ouders daar een rol bij
kunnen spelen en dat media rekening houden met hun belangen en behoeften
(Kabinetsvisie, 2008, p. 5). Aan het mediawijsheidbeleid zijn twee doelen verbonden:
1. Veilig en verantwoord mediagebruik bevorderen door burgers - van jong tot oud, van
ouder tot leraar - toe te rusten om de kansen van media volop te benutten en tevens
goed te kunnen omgaan met de mogelijke gevaren daarvan.
2. Het bevorderen van een veilig media-aanbod door een beter functionerend
zelfregulering- en klachtensysteem waarin ouders en opvoeders een stevige rol hebben.
Het expertisecentrum mediawijsheid krijgt als taak om kinderen, (groot) ouders, opvoeders
en leerkrachten te ondersteunen om verstandig en actief gebruik te maken van media
(Kabinetsvisie, 2008, p. 21).
10.3

Reflectie op overheidsinterventies

Voor het analyseren van Mediawijzer.net gebruiken we het analysekader op basis van het
model van Bressers en Klok (2003), omdat dit geschikt is als algemeen model voor het
beoordelen van beleid in termen van doelmatigheid (effectiviteit en efficiëntie). De keten, die
de verbinding vormt tussen beleidsdoelen en effecten, heeft een aantal schakels, die alle
voldoende stevig moeten zijn om van effecten te kunnen spreken. De keten begint bij beleid.
Een overheid (landelijk of lokaal) formuleert beleidsdoelen. In dit geval gaat het om: burgers
en instellingen meer mediawijs te laten worden, zodat zij veilig, bewust, kritisch en actief
gebruik kunnen maken van de content en diensten in de gemedialiseerde samenleving. Om
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uitvoering aan dit beleid te geven, neemt het Ministerie maatregelen: het laten uitvoeren van
het programma Mediawijzer.net. Het resultaat hiervan is dat de netwerkorganisatie
Mediawijzer.net is opgericht en dat netwerkpartners een groot aantal activiteiten en
projecten ondernemen. Dit vatten we op als de beleidsprestatie. Als een beleidsprestatie is
geleverd, wil dit nog niet zeggen dat de gestelde doelen zijn bereikt. Daarvoor is het ook
nodig dat een veldproces op gang wordt gebracht. Dan gaat het bijvoorbeeld om het gebruik
maken van loketten mediawijsheid, kennisdeling via hogescholen of universiteiten en het
doen van onderzoek naar mediawijsheid. Het resultaat van deze projecten en activiteiten zou
effecten moeten hebben die zichtbaar worden bij de verschillende doelgroepen: toegenomen
mediawijsheid, bewust en veilig gebruik van media, et cetera en daarmee is het gestelde
beleidsdoel bereikt.
Figuur 10.1 Schematische voorstelling analysekader

Beleid
Programma
Mediawijsheid

Uitvoering
Expertisecentrum
Mediawijzer.net

Beleidsprestatie
Bundeling
activiteiten &
organisaties en
inzichtelijk maken

Veldproces
Uitvoering
activiteiten &
projecten door
netwerkorganisaties

Effect
Burgers, m.n.
kinderen/
jongeren, kunnen
omgaan met
veelheid mediauitingen

De keten tussen beleid en effect is er niet één van causale relaties, maar van doel-middel
relaties. Of de hierboven weergegeven keten werkelijk tot stand komt, is allerminst
vanzelfsprekend. Met name de schakel tussen beleidsprestaties en veldproces is daarbij
cruciaal. Vanaf dat moment hebben de beleidsmakers geen directe invloed meer op het
behalen van de gestelde doelen. Het veldproces wordt namelijk niet alleen bepaald door het
beleid, maar door allerlei factoren: de visie van de netwerkpartners, activiteiten van andere
partijen rond hetzelfde onderwerp, de prioriteiten die elke netwerkpartner binnen de eigen
organisatie stelt, de invloed van andere stakeholders, de expertise van de professionals, de
beschikbare tijd enzovoort.
Mediawijzer.net hanteert een analysekader om de eigen werkzaamheden in kaart te brengen
dat enigszins vergelijkbaar is met het analysekader van Bressers en Klok.

Bron: Mediawijzer.net, 2014
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Reflectie op basis van het analysekader
Op basis van de ontwikkeling die is beschreven in dit rapport hebben we de verschillende
onderdelen van de beleidsketen in onderstaand schema weergegeven.
Onderdeel

Resultaten

Beleid

In 2008 heeft de landelijke overheid plannen uitgevoerd voor de
stimulering van mediawijsheid. Mediawijsheid is politiek geagendeerd,
maatschappelijke vraagstukken zijn geagendeerd (veiligheid, educatie)
en er zijn doelgroepen voor het beleid benoemd.
De overheid koos ervoor om een netwerkorganisatie op te richten en
wees vijf partijen aan die elk vanuit hun eigen expertise een bijdrage
leveren aan het mediawijzer worden van de samenleving.
De doelstellingen zijn globaal geformuleerd en er zijn geen meetbare
indicatoren door de overheid opgesteld.
Subsidie vindt plaats op basis van jaarlijks in te dienen plannen.
Mediawijzer.net kent een structuur met kernpartners, een
Programmaraad, een Stuurgroep en een programmabureau.
De beleidsinstrumenten die worden ingezet, zijn: informatie en
bewustwording, kennisdeling en samenwerking, PR en marketing,
subsidiëring van projecten en onderzoek.

Uitvoering

Mediawijzer.net heeft de eerste twee jaar geïnvesteerd in de opbouw
van de eigen organisatie en van een netwerkstructuur. Ook is gewerkt
aan bekendheid van de term mediawijsheid.
De eerste plannen richtten zich vooral op de herkenbaarheid van het
begrip mediawijsheid, ondersteund met verbindende, marketingachtige
activiteiten
De speerpunten die in 2011 zijn geformuleerd, zorgen voor meer
gerichte implementatie-activiteiten in het onderwijs.
Door onderzoek is in beeld gebracht waar de lacunes en nieuwe opgaven
lagen en werd duidelijk dat mediawijsheid nog een te weinig
gedefinieerd begrip was. Een belangrijke stap die daarop volgde, was de
formulering en vaststelling van mediawijsheidcompetenties in 2012 en
de uitwerking daarvan voor verschillende doelgroepen in de jaren
daarna.
De opdracht voor het onderwijs is omschreven, maar gezien zijn
complexiteit (een educatie, verankerd in verschillende kerndoelen) een
ingewikkelde.
Opvoeding is nog niet goed in beeld geweest (ouders, CJG’s etc.), maar
heeft wel een plaats in de planvorming.

Beleidsprestatie

De ontwikkeling van de inspanningen van mediawijzer.net is
ruimschoots gedocumenteerd in verschillende meerjarenplannen, een
zelfevaluatie en jaarlijkse plannen.
Mediawijzer.net heeft veel verschillende instellingen aan zich weten te
binden door de netwerkbenadering
Het wordt niet helemaal duidelijk of de indicatoren die men zich heeft
gesteld, ook worden gehaald.
Op het gebied van onderwijs zijn er nog veel uitdagingen. Dit komt voor
een deel door de complexe opdracht.
Op de deelterreinen auteursrecht, privacy en gegevensbescherming zijn
de vorderingen niet altijd duidelijk.
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De onderzoek- en kennisfunctie lijkt nog niet helemaal uit de verf te
komen.
Veldproces

Elk deelterrein waarop Mediawijzer.net actief is, kent een eigen
dynamiek. Dat geldt voor de bibliotheeksector, de mediasector, ICT, de
wetenschap, het onderwijs en het terrein van opvoeding. Omdat
Mediawijzer.net een netwerkorganisatie is die de verschillende partijen
aan zich moet binden, kan zij onmogelijk op al die terreinen een
hoofdrol spelen. Het is daarom belangrijk om de juiste strategische
partners aan zich te binden. Voor een deel lijkt dit gelukt te zijn, voor
een ander deel is er nog een weg te gaan. Dat laatste geldt sterk voor
het onderwijs.
De vijf kernpartners zouden op elk van de onderscheiden terreinen de
rol op zich moeten nemen om een belangrijke speler in het veld te zijn
als het om mediawijsheid gaat. Kennisnet zou in dat opzicht die rol voor
het onderwijs op zich kunnen nemen.

Effect

In een aantal onderzoeken is geconstateerd dat er een toenemende
aandacht is voor het onderwerp mediawijsheid. Of dit een rechtstreeks
gevolg is van de activiteiten van Mediawijzer.net is lastig te bepalen,
maar we zien wel een redelijke bekendheid onder de netwerkpartners
met de activiteiten van Mediawijzer.net. We kunnen er van uit gaan dat
Mediawijzer.net een belangrijke rol heeft gespeeld in het landelijk op de
agenda zetten van het onderwerp.
Het is niet bekend in hoeverre dit heeft geleid tot een hoger niveau van
mediawijsheid in Nederland onder de secundaire doelgroepen van
Mediawijzer.net, de eindgebruikers. Het ontbreekt aan betrouwbaar en
valide onderzoek op dat gebied.

10.4

Deskundigen over het beleid en de toekomst

In een online paneldiscussie zijn de resultaten van het onderzoek samengevat in een
factsheet en hebben we stellingen gemaakt over de effectiviteit van het gevoerde beleid en
scenario’s voor de toekomst opgesteld (zie Bijlage 2). Deze stellingen hebben we samen met
open vragen voorgelegd aan vertegenwoordigers uit de wetenschap, praktijk en beleid (zie
Bijlage 3). Hieronder geven we een samenvatting van de reacties.
Het ontwikkelen van een databank met goede voorbeelden van lesmateriaal voor po en vo op
het gebied van mediawijsheid behoort tot het takenpakket van….
Een open vraag over de verantwoordelijkheid voor de databank met lesmateriaal verdeelde
de deskundigen in twee groepen. Negen personen hebben antwoord gegeven op deze vraag.
Een deel is van mening dat SLO hier een voortrekkersrol in moet spelen, samen met
Kennisnet. Het andere deel vindt dat OCW hier zelf het voortouw moet nemen. Slechts een
persoon vindt dat deze taak bij Mediawijzer.net moet worden belegd.
Mediawijzer.net behoudt, ook voor het onderwijs, een belangrijke taak als aanjager binnen
het netwerk PO-Raad, VO-Raad, Onderwijscoöperatie, afdelingen po en vo van OCW etc.
Zeven personen reageerden op deze stelling. Het lijkt alsof men erg verdeeld is, maar in de
antwoorden zien we de teneur dat het in ieder geval niet de belangrijkste taak van
Mediawijzer.net zou moeten zijn. Als primaire doelstelling ziet een van de deskundigen: het
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invullen van diverse competenties. Over de noodzaak van een ‘aanjager’ is men wel
verdeeld, de een acht het nog erg nodig, de ander vindt dat de genoemde organisaties het
onderwerp nu toch voldoende op het netvlies zouden moeten hebben.
De landelijke overheid kan in de komende jaren beter andere beleidsinstrumenten inzetten
dan subsidieregelingen en geleidelijk over gaan van projectsubsidie naar mainstreaming
(proces van verspreiding en verankering van innovaties).
Vijf personen gaven een reactie. Eén persoon heeft een uitgesproken mening over nut en
noodzaak van een expertisecentrum, zoals Mediawijzer.net: “Mediawijzer heeft zaken in
beweging gebracht, maar dit heeft nauwelijks geleid tot duurzame projecten en organisaties.
Mediawijsheid is teveel verbrokkeld over kleine, elkaar soms beconcurrerende projecten.”
Anderen antwoorden dat beide belangrijk blijven, dus zowel projectsubsidies als structurele
maatregelen. Twee personen geven aan dat er bij projecten wel bij aanvang al een plan voor
borging moet worden opgesteld: “Projectsubsidies kunnen heel zinvol zijn, mits er van te
voren een plan ligt om succesvolle innovaties structureel in te bedden.”
Mediawijzer.net ontwikkelt een plan voor de wijze waarop zij binnen vijf jaar zonder
overheidssubsidie kan voortbestaan.
Op deze stelling is door acht personen gereageerd, het merendeel is het oneens. Men vindt
dat Mediawijzer.net aan de eigen doelen moet kunnen werken en het is ongewenst als er
bemoeienis komt vanuit de commerciële sector.
Geef van onderstaande taken op het gebied van mediawijsheid aan welke u een taak voor
Mediawijzer.net vindt voor de komende vijf jaar.
Taak

Wel

Niet

Tegengaan versnippering aanbod
Expertisecentrum mediawijsheid
Opsporen hiaten in kennis
Agendering mediawijsheid
Monitoring mediawijsheid
Professionalisering onderwijsveld

3
6
5
3
2
3

4
2
1
4
6
5

Acht personen vulden deze vraag in. Zoals uit de tabel is op te maken, is men erg verdeeld
over de taken van Mediawijzer.net. Het fungeren als expertisecentrum en het opsporen van
hiaten krijgen de meeste steun.
De competenties voor mediawijsheid maken deel uit van de 21ste eeuwse vaardigheden.
Daarmee is de verantwoordelijkheid voor dit onderwerp bij het onderwijs komen te liggen en
is er geen sturing vanuit Mediawijzer.net meer nodig op dit terrein.
Zeven deskundigen gaven hun mening, slecht een was het eens met deze stelling. Men vindt
dat er door de aandacht voor de 21ste eeuwse vaardigheden niet gegarandeerd wordt dat
mediawijsheid in het onderwijs een plaats krijgt. Ook wijst men op de verantwoordelijkheid
van andere partijen naast het onderwijs (bibliotheken, opvoeders). Daarnaast is het
onderwijs nog afhankelijk van anderen, omdat het nog niet goed toegerust is om de weg te
vinden in het aanbod: “Anders zal er op veel scholen niet gebeuren met dit onderwerp. Of zal
de kwaliteit lager zijn dan gewenst.”
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Er is nog te weinig aandacht voor scholing van docenten op het gebied van mediawijsheid.
Dit is een taak van de initiële opleidingen en nascholingsinstituten. Zij moeten aanbod
ontwikkelen op dit terrein.
Zeven personen reageerden, verdeeld over eens/oneens, maar men is het meer met elkaar
eens dan uit de antwoorden naar voren komt. Er moet zeker aandacht voor (na)scholing
komen. Men verwijst naar de kennisbasis voor de pabo die momenteel uitgewerkt wordt. De
een vindt dat er een verplichte nascholing moet komen, de ander is daar wars van. Twee
maal wordt verwezen naar opname in de kerndoelen (zie ook vraag hierna). Dat zou een
flinke stimulans kunnen zijn voor scholen om aandacht aan mediawijsheid te besteden. OCW
zou hier een sturende rol in moeten hebben, zo vinden twee deskundigen.
Nu het onderwijs steeds meer oog heeft voor het belang van mediawijsheid, is het zaak de
implementatie ervan te faciliteren. Op welke manier vindt u dat mediawijsheid in het
onderwijs verankerd moet worden?
A. Mediawijsheid komt in de kerndoelen en exameneisen
B. De Inspectie van het Onderwijs ontwikkelt een toezichtkader
C. Educatieve uitgeverijen kunnen een tijdelijke aanmoedigingssubsidie aanvragen om
in de methodes die zij ontwikkelen structureel aandacht te besteden aan
mediawijsheid
D. De competentieset mediawijsheid moet omgezet worden in verplichte
referentieniveaus, evenals bij taal en rekenen is gebeurd
E. Mediawijsheid wordt een verplicht vak
F. Scholen krijgen een geoormerkt bedrag per leerling voor mediawijsheid in de
lumpsum, net zoals voor cultuureducatie is gebeurd
Kies een of meerdere letters en motiveer desgewenst
Deze vraag is door acht personen beantwoord. Men is het er vrijwel unaniem over eens dat
mediawijsheid in de kerndoelen opgenomen zou moeten worden (via een herijking van de
kerndoelen). Eén van de deskundigen meldt hierover op: “Dit is wat mij betreft dé
ontbrekende factor waardoor het mediawijsheidsproject in het onderwijs nauwelijks van de
grond komt. Het aanbod is versnipperd en wordt teveel gestuurd door organisaties met
weinig onderwijskundige kennis. Toevoeging aan de leerdoelen betekent dat scholen van
onderaf mediawijsheid gaan implementeren.”
In samenhang daarmee zien sommigen heil in het formuleren van competentieniveaus:
“Alleen om voor leraren een taal te ontwikkelen waarin ze het met elkaar over dit domein
kunnen hebben, niet om het vervolgens te misbruiken om leraren / scholen door externen te
laten beoordelen.” Voor mediawijsheid als verplicht vak zijn twee voorstanders te vinden,
anderen willen dat juist expliciet niet: “Vak, uren, vakgroepen, vakbonden, bevoegdheden,
.... Foute boel! Mediawijsheid zit in alle vakken en hoort bij alle leraren.”
Er komt een interdepartementale werkgroep, zodat duidelijk is welk ministerie voor welk
deelonderwerp binnen mediawijsheid en opvoeding verantwoordelijk is dan wel waar men
kan samenwerken.
Vijf personen reageerden op dit voorstel, de meesten zijn er niet erg enthousiast over. Het
werkt alleen maar, als dan ook duidelijk een ministerie de eindverantwoordelijkheid draagt
en als de juiste instanties worden betrokken bij de implementatie. Dit leidt vaak tot door- en
afschuiven en niet tot samenwerken, zo merkt één van de deelnemers op.
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10.5

Actuele beleidsontwikkelingen

In 2012 bracht de KNAW het advies ‘Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs.
Vaardigheden en attitudes voor de 21e eeuw’ uit (Barthel e.a., 2012). Hierin uitte de KNAW
haar bezorgdheid over de beheersing van de digitale vaardigheden in het voortgezet
onderwijs. Het ging in eerste instantie om havo en vwo, maar de uitspraken gelden ook voor
het vmbo. De KNAW ziet mediawijsheid en digitale geletterdheid als een basisvaardigheid en
stelt daarom voor een nieuw vak in te voeren.
De staatssecretaris (OCW, 2013) geeft in een reactie aan geen nieuw vak te willen invoeren,
maar wel te streven naar inhoudelijke vernieuwing. De SLO krijgt de opdracht om een brede
verkenning uit te voeren waarin ook het funderend onderwijs wordt betrokken. Daarnaast
wordt voor de herziening van het vak informatica in de bovenbouw van havo en vwo gezocht
naar goede voorbeelden bij scholen. De SLO (Thijs, 2013) doet in een conceptrapport
‘Digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs: een
conceptueel kader’ een eerste aanzet en onderscheidt acht vaardigheden:
1. Creativiteit
2. Samenwerken
3. Kritisch denken
4. Digitale geletterdheid
5. Probleemoplosvaardigheden
6. Sociale en culturele vaardigheden
7. Communiceren
8. Zelfregulering
In twee expertmeetings van Mediawijzer.net (23 januari 2014) is de ontwikkeling van
mediawijsheid en de ontwikkeling van de nieuwe vaardigheden besproken (Berkhout, 2014).
De experts zijn van mening dat de 21ste eeuwse vaardigheden meer integraal benaderd
moeten worden en zouden moeten worden opgenomen in de kerndoelen: ‘De analyse van de
kerndoelen laat zien dat er wel aandacht is voor de vaardigheden, maar deze komen weinig
expliciet en weinig samenhangend aan bod. De vaardigheden zijn, op digitale geletterdheid
na, niet nieuw, maar nu wel urgent. Als gekeken wordt naar de leermiddelen, dan komen de
vaardigheden deels aan bod in de methodes, maar worden ze doorgaans niet met name
genoemd.’
Inmiddels heeft ook de Onderwijsraad (2014) een advies uitgebracht over nieuwe
vaardigheden in het onderwijs. In dat advies wordt het belang van nieuwe vaardigheden
onderstreept en een grote verantwoordelijkheid bij leraren neergelegd.
Na de zomer van 2014 zal een uitgebreidere reactie op het rapport worden gegeven, waarin
de Tweede Kamer zal worden geïnformeerd op welke wijze OCW de adviezen uit het rapport
zal oppakken (of al heeft opgepakt). Daarin zal dus ook worden gereageerd op het advies
van de KNAW om digitale geletterdheid (mediawijsheid) op te nemen in het curriculum.
Hierin zal verwezen worden naar de ontwikkelingen rond het plan van aanpak van de SLO (in
samenwerking met Mediawijzer.net). Het advies over digitale geletterdheid zal ook in relatie
tot de bredere afweging over het curriculum en de professionalisering van docenten bezien
worden.
In aanverwante beleidsterreinen wordt het belang van mediawijsheid onderstreept. Zo zijn in
de (brede) visiebrief rond cultuur, naast cultuureducatie ook passages opgenomen over de
huidige informatiesamenleving en de competenties en vaardigheden die daarvoor nodig zijn.
Mediawijsheid via het onderwijs speelt daarbij een belangrijke rol en culturele instellingen
kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren. (Ministerie van OCW, 10 juli 2013). ‘De
informatiesamenleving vraagt om de ontwikkeling van nieuwe competenties. Daarbij gaat
het naast ict-vaardigheden om onder andere analytisch denken, kritisch denken, het
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beoordelen en gebruiken van media en creativiteit. Ik ben van mening dat cultuur en media
een grotere rol kunnen vervullen in de ontwikkeling van deze cruciale competenties, ook via
het onderwijs. Mediawijsheid verdient een plek binnen het curriculum van het primair en
voortgezet onderwijs. Het is van belang dat scholen en docenten op dit punt goed worden
toegerust en opgeleid. Culturele instellingen kunnen daaraan een waardevolle bijdrage
leveren. Om scholen en leraren voldoende ruimte te geven is het verstandig dit alles te
plaatsen binnen een bredere afweging over het curriculum en de professionalisering van
docenten. Hier zal ik samen met de staatssecretaris aandacht aan besteden.’ (pagina 14)
De Tweede Kamer wordt jaarlijks geïnformeerd over de stand van zaken rond veiligheid op
scholen. De brief van 2013 besteedt ook aandacht aan het risico van een bedreiging van
deze veiligheid via de social media, die door schoolgaande kinderen veelvuldig worden
gebruikt. Ook hier wordt de rol van mediawijsheid bij de bewustwording en toerusting van
kinderen / jongeren en hun docenten benadrukt. ‘Mediawijsheid verdient een plek binnen het
curriculum van het primair en voortgezet onderwijs. Het is van belang dat scholen en
docenten op dit punt goed worden toegerust en opgeleid (…) is het verstandig dit alles te
plaatsen binnen een bredere afweging over het curriculum en de professionalisering van
docenten. Hier zullen wij samen aandacht aan besteden.’ (Ministerie van OCW, 2013, pagina
6).
Mediawijsheid is in het overheidsbeleid een meestal educatie, een onderwijsconcept over een
maatschappelijk thema, waarbinnen pedagogische, didactische en inhoudelijke doelen
systematisch zijn uitgewerkt tot een samenhangend onderwijsprogramma. Het doel is dan
om de educatie als een onderwijsprogramma uiteindelijk in het reguliere onderwijs te
verankeren. Educaties zijn vaak niet waardenvrij. Andere educaties zijn bijvoorbeeld actief
burgerschap, natuur- en milieu educatie, vredeseducatie, financiële educatie, water educatie,
… Een kenmerk van een educatie is dat het onderwerp verschillende kerndoelen en vakken
raakt (vakoverstijgend) en dat er sprake is van competenties: een combinatie van kennis,
vaardigheden, houdingen en reflectie. Daardoor is het ingewikkeld voor uitgevers om een
samenhangende methode te ontwikkelen; er wordt ook meer verwacht van de competenties
van leerkrachten. Leerkrachten vinden het soms lastig om het onderwerp in te passen in de
bestaande vakken en lessen. Zo lang scholen geen verantwoording hoeven af te leggen over
de aandacht die zij aan mediawijsheid schenken, zullen zij het als bijzaak beschouwen. We
zien dit ook bij cultuureducatie. Dat onderwerp heeft weliswaar een plaats in de kerndoelen
en er zijn methodes, maar de inspectie heeft in het toezichtkader vooral de cognitieve
curriculumonderdelen opgenomen, dus veel scholen spannen zich tot het uiterste in om
leerrendement te behalen bij taal en rekenen en zien cultuureducatie vaak als een onderdeel
van ‘de tweede orde’.
Door het vakoverstijgend karakter van een educatie is het onderwerp vaak ook nog vatbaar
voor verschillende uitleg (of nog niet helemaal uitgekristalliseerd). Een duidelijke
begripsomschrijving is daarom essentieel voor een goede implementatie.
10.6

De toekomst

Wanneer we alle onderzoeksresultaten in de hiervoor beschreven hoofdstukken nader
beschouwen, dan kunnen we concluderen dat er zeker nog aandacht vanuit de overheid
nodig is voor het thema mediawijsheid. Het begrip is nog niet voldoende uitgekristalliseerd,
er is nog niet voldoende deskundigheid, er zijn veel verschillende partijen betrokken, uit zeer
diverse sectoren en het staat nog lang niet op het netvlies van het onderwijs. De
versnippering in initiatieven is wellicht minder geworden, maar niet verdwenen. Welke
toekomstscenario’s zijn denkbaar?
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We schetsen drie hoofdscenario’s en in beide scenario’s blijft de overheid Mediawijzer.net
subsidiëren. Het onderzoek geeft geen aanleiding om te pleiten voor het beëindigen van
overheidsbemoeienis met het thema. Juist nu er, vanuit de Eerste Kamer, de Onderwijsraad
en de KNAW, politieke aandacht is gegenereerd voor 21ste eeuwse vaardigheden, waar
mediawijsheid onderdeel van uitmaakt, is de tijd rijp voor een volgende fase, die van
verankering en borging. Het is daarbij belangrijk om het netwerk dat Mediawijzer.net heeft
opgebouwd, de vaste activiteiten die zij organiseert en de naamsbekendheid die zij heeft
opgebouwd, te behouden. Dat neemt niet weg dat er verbeteringen mogelijk zijn, vooral
waar het opbrengstgericht werken betreft.
Scenario 1: Behoudt en verbeter
In de eerste plaats kan gedacht worden aan voortzetting van de huidige beleidsinterventie,
met dien verstande dat OCW met striktere kaders (meetbare doelen, een doelenactiviteitenmatrix, prestatie-indicatoren en een betrouwbare en valide meting van de mate
waarin de prestatie-indicatoren behaald zijn) werkt. Mediawijzer.net blijft de komende vier
jaar subsidie ontvangen en legt daarover jaarlijks verantwoording af in termen van
opbrengsten en de bijdrage die Mediawijzer.net door haar activiteiten heeft geleverd aan het
behalen van de overheidsdoelen.
Er is een programmabureau en er zijn vijf kernpartners. De meeste aandacht blijft uitgaan
naar agendering van het thema, waar Mediawijzer.net een spilfunctie heeft, de
subsidieregeling blijft in stand en de huidige taakverdeling tussen de partijen ook.
Mediawijzer.net krijgt de opdracht om de huidige PR- en marketingactiviteiten kritisch tegen
het licht te houden. Wellicht kunnen sommige jaarlijkse activiteiten worden omgezet naar
tweejaarlijkse evenementen.
De aanscherping kan verder gezocht worden in de rol- en taakverdeling tussen de vijf
kernpartners. Zij zouden meer verantwoordelijkheid kunnen dragen voor verankering van
het thema mediawijsheid op het terrein waarop zij werkzaam zijn en zich moeten profileren
als belangrijke speler in het veld als het om mediawijsheid gaat. Kennisnet krijgt in dat
opzicht de komende tijd een vooraanstaande rol vanwege verankering van het thema in het
onderwijs.
Scenario 2: Minder en geconcentreerder
In de tweede plaats is een scenario denkbaar, waarbij, gezien de nadruk die het onderwijs
nu en in de komende tijd zal krijgen, Mediawijzer.net doorgaat als expertisecentrum, maar
met minder taken en minder budget. Agendering blijft de belangrijkste taak en de
activiteiten op dat gebied blijven doorgaan, wellicht in een wat lagere frequentie. Ook
kennisontsluiting en kennisdeling blijven taken van Mediawijzer.net. Hiervoor zoekt zij
aansluiting bij instituten zoals SCP, CBS en individuele onderzoekers aan universiteiten
(zoals nu ook al gebeurt). Voor het onderwijs vervult Mediawijzer.net alleen in dat opzicht
nog een taak. De verankering van het thema mediawijsheid in het onderwijs behoort niet tot
de taken van Mediawijzer.net, omdat zij daarvoor te weinig in de ‘haarvaten’ van het
onderwijs zit. OCW zet andere instrumenten in om mediawijsheid een vaste plaats in het
onderwijs te laten verkrijgen, waarbij opname van mediawijsheid in de kerndoelen de
belangrijkste is. Kennisnet en de SLO zorgen vervolgens voor de verdere implementatie in
het onderwijs. Mediawijzer.net is via Kennisnet dus wel betrokken en zorgt ervoor dat
expertise die nuttig en bruikbaar is voor het onderwijs daar ook terecht komt, bijvoorbeeld
via een databank die bij de SLO wordt ondergebracht. Opname in de kerndoelen en in
exameneisen zijn cruciaal voor de verankering van het thema. Pas dan zullen educatieve
uitgeverijen er aandacht aan besteden in hun methodes. Ook de inspectie vervult een
belangrijke rol.
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Scenario 3: Krachten bundelen
In een derde scenario wordt het programma Mediawijzer.net samengevoegd met andere
programma’s, zoals Kijkwijzer en D&D. Op die manier ontstaat een interdepartementaal
programma, waarin een aantal relevante organisaties, waaronder de vijf netwerkpartners
van Mediawijzer.net samenwerken. Door onderling taken te verdelen, wordt voorkomen dat
zaken dubbel gebeuren en kan een efficiëntievoordeel worden behaald. Elke deelnemende
organisatie krijgt een taak op een terrein waar het een sterke speler is.
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11

Aanbevelingen

In dit hoofdstuk formuleren we aanbevelingen, gebaseerd op de conclusies van het
onderzoek en de expertise van Sardes. We houden daarbij de volgorde van de hoofdstukken
in het rapport aan.
Beleidsontwikkeling
Aandacht voor mediawijsheid blijft voorlopig nodig, gezien nieuwe ontwikkelingen en
doelgroepen. Uit literatuur over het implementeren van vernieuwingen in het onderwijs komt
bovendien naar voren dat innovaties een lange adem vergen. Het is dan ook aan te bevelen
om de komende jaren te blijven inzetten op (verankering van) aandacht voor mediawijsheid,
met name in het onderwijs.
De overheid heeft gekozen voor het instellen van een netwerkorganisatie met vijf
kernpartners en een bescheiden programmabureau. Het was als tijdelijk bedoeld, maar
bestaat inmiddels alweer zes jaar. Op basis van dit onderzoek adviseren wij om de huidige
organisatie van Mediawijzer.net te laten voortbestaan. Er is geen reden om tot een radicale
koerswijziging over te gaan. Dat betekent niet dat er geen verbeteringen kunnen worden
aangebracht. Deze komen in de vorm van aanbevelingen in dit hoofdstuk aan de orde.
Het is de komende jaren van groot belang om de aandacht te blijven richten op het
onderwijs en te zorgen voor verankering van aandacht voor mediawijsheid. Actuele
ontwikkelingen, zoals de aandacht voor 21ste eeuwse vaardigheden, kunnen ertoe bijdragen
dat mediawijsheid beter wordt verankerd in het onderwijs. Mediawijzer,net kan dat niet
alleen, maar heeft daarvoor de onderwijsinfrastructuur nodig. Het is een taak van OCW om
te stimuleren dat mediawijsheid een plaats krijgt in de kerndoelen voor het primair onderwijs
en in de exameneisen. Pas dan zal mediawijsheid een vaste plek kunnen verwerven, niet als
apart vak, maar als een vakoverstijgend onderwerp, evenals de andere 21ste eeuwse
vaardigheden.
Mediawijzer.net heeft in de loop der jaren steeds meer aandacht besteed aan kinderen /
jongeren als doelgroep en het onderwijs als belangrijke sector waar activiteiten op zijn
gericht. Door de ontwikkeling en verdere operationalisering van de competentieset ligt er een
aanzet voor verankering van mediawijsheid in het onderwijs. Het verdient aanbeveling om de
lijn vast te houden om het onderwijs een belangrijke rol te laten spelen. Wij adviseren voorts
dat Mediawijzer.net samen met relevante partijen (SLO, Cito, Inspectie, OCW) hiertoe een
meerjarenplan ontwikkelt. Kennisnet kan daar een leidende rol in nemen.
Netwerk
Het netwerk zou uitsluitend moeten bestaan uit partijen die geïnteresseerd zijn in
kennisdeling en samenwerking. Het is daarom raadzaam het lidmaatschap van het netwerk
niet meer als voorwaarde te stellen bij het indienen van voorstellen bij de
stimuleringsregeling.
Groepen met een gedeelde visie en missie kunnen slagvaardiger optreden. Mediawijzer.net
zou daarom meer rekening moeten houden met de verschillende, soms zelfs tegenstrijdige,
belangen van de netwerkpartners. Het is aan te bevelen om de subgroepen binnen het
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netwerk en hun belangen nog beter in beeld te hebben en te stimuleren dat groepen met
dezelfde belangen zelf activiteiten ontwikkelen.
Stimuleringsregelingen
De stimuleringsregeling heeft goed gewerkt als het gaat om het activeren van organisaties
om activiteiten te ontplooien op het gebied van mediawijsheid. Het is nu tijd om de losse
projectenstructuur meer in te kaderen, Mediawijzer.net heeft daartoe ook al de eerste
stappen gezet door vooraf thema’s te bepalen voor de projecten. Te overwegen valt om een
bescheiden budget uit te blijven trekken voor de ontwikkeling van diensten / producten in
een ‘vrije aanvraagregeling’ dus los van thema’s en speerpunten, maar vooral door te gaan
in de ingezette lijn, waarbij projecten op elkaar voortbouwen en de thema’s corresponderen
met speerpunten in vierjarenplannen.
Mediawijzer.net zou een actievere rol kunnen spelen in het archiveren van de
projectopbrengsten en het zorgdragen voor de bekendmaking en toegankelijkheid van
projectopbrengsten voor derden. Daardoor kan er op grotere schaal gebruik worden gemaakt
van de producten en diensten en wordt voorkomen dat anderen opnieuw het wiel uitvinden.
Er is onvoldoende zicht op de opbrengsten van de projecten die zijn uitgevoerd in het kader
van de stimuleringsregeling. Wij adviseren dat Mediawijzer.net op gezette tijden onderzoekt
of laat onderzoeken in hoeverre de ontwikkelde producten / diensten gebruikt worden, wat
de ervaringen van gebruikers zijn en of een update na verloop van tijd wenselijk is. Bij een
gebruikersonderzoek gaat het overigens niet alleen om de kwantiteit (hoe groot is het
bereik), maar ook om de kwaliteit van de producten, dus de bruikbaarheid en waardering
ervan in de dagelijkse praktijk (Vermeersch e.a., 2012).
Projecten kunnen meer opbrengen als aanvragers vooraf aangeven op basis van welke
(theoretische) inzichten zij het project vormgeven en welke effecten zij beogen. In het
erkenningstraject interventies (Dale et al., 2013) wordt daarover gezegd: ‘Een goede
onderbouwing van de interventie is een zeer belangrijke stap in de ontwikkeling van een
interventie: het maakt ten minste aannemelijk dat de interventie zou kunnen werken’ (p.
14). Door te kiezen voor een onderliggende theorie, kan vooraf een betere inschatting
gemaakt worden van de mogelijke uitkomsten en de wijze waarop de werkzame elementen
al dan niet bij andere doelgroepen of in andere situaties effectief kunnen zijn. Tevens wordt
op die manier voortgebouwd op eerder opgedane expertise. Overigens kan een
onderbouwing ook uit ‘tacit knowledge’ bestaan en hoeft het niet altijd om een beproefde en
doorwrochte wetenschappelijke theorie te gaan. Het is aan Mediawijzer.net om daar een
balans in te vinden.
Agendering
Het onderwerp mediawijsheid en de bekendheid van Mediawijzer.net staan op de kaart.
Mediawijzer.net heeft dat meermalen laten onderzoeken. Het betreft dan vooral
marketingonderzoek naar naamsbekendheid. Wat men precies verstaat onder mediawijsheid
en of men weet wat Mediawijzer.net precies doet, is veel minder vaak onderwerp van
onderzoek geweest. Wij adviseren om geen onderzoeken meer uit te (laten) voeren naar
naamsbekendheid, maar de aandacht meer te richten op inhoudelijke aspecten van
mediawijsheid.
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Mediawijzer.net evalueert regelmatig de eigen activiteiten. Het gaat dan meestal om een mix
van kwantitatieve (bezoekersaantallen) en kwalitatieve gegevens (bijvoorbeeld uitspraken
van bezoekers). In de achtereenvolgende jaren worden de terugkerende activiteiten niet
steeds op dezelfde manier geëvalueerd. Wij adviseren om bescheiden evaluaties uit te
voeren volgens vaste formats, waarbij een relatie met de nagestreefde doelen wordt gelegd.
Op die manier wordt duidelijk of het doel is gehaald en kan een ontwikkeling in de loop der
jaren zichtbaar gemaakt worden. Het gaat er vervolgens om om deze informatie als basis te
nemen voor verbeterplannen, waardoor het een plaats krijgt in de beleidscyclus (plan – do –
check - act).
De bibliotheken zijn belangrijke partners als het gaat om oude en nieuwe media. De
activiteiten van bibliotheken op het gebied van mediawijsheid zouden meer in de ‘spotlight’
moeten worden gezet. Behalve in de Week van de mediawijsheid lijken bibliotheken weinig
zichtbaar.
Onderzoek en kennisfunctie
Er is een ‘onderzoeksbibliotheek’ door Mediawijzer.net samengesteld, bestaande uit eigen
beleidsstukken, eigen (uitgezet) onderzoek en onderzoek door derden. Daarnaast hebben wij
in een literatuursearch veel onderzoek gevonden naar mediawijsheid. Het is niet de taak van
Mediawijzer.net om al het onderzoek dat verschijnt over media, te ontsluiten. Wel adviseren
wij om de huidige dienstverlening, waarbij bezoekers van de website informatie kunnen
vinden over (onderzoek naar) mediawijsheid, te continueren. Dit lijkt te voorzien in een
behoefte, afgaande op het aantal ‘views’.
Het is de taak van OCW om via NRO of NWO reviewstudies uit te zetten, waarin bestaand
onderzoek, dat is gebaseerd op theorie of ingebed in een wetenschappelijke traditie
(bijvoorbeeld communicatiewetenschap of sociologie), wordt verzameld, beoordeeld en
geduid.
Er is op dit moment geen landelijke monitor Mediawijsheid, dus een antwoord op de vraag:
hoe staat het ervoor met mediawijsheid in de Nederlandse samenleving, is niet te geven.
Daarvoor is meer begrippenkader nodig dan nu voorhanden is. Daarvoor zal een verdere
operationalisering van de gewenste kennis, vaardigheden en attitude nodig zijn en het
opstellen van indicatoren (een meetlat). Het meten van vaardigheden vraagt om een andere
onderzoeksmethoden dan een survey en is daardoor kostbaar. Wellicht is een onderzoek
naar deelaspecten haalbaar.
Financiën
De rationale voor de vaststelling van de hoogte van het jaarlijkse budget voor de
stimuleringsregeling zou beter uitgewerkt kunnen worden, waarbij de verhouding tot de
andere posten in de begroting (bureau, PR en communicatie etc.) betrokken wordt.
Er gaat veel budget naar PR en marketing. Overwogen zou kunnen worden, vooral nu blijkt
dat mediawijsheid op de kaart staat, om sommige activiteiten tweejaarlijks uit te voeren in
plaats van jaarlijks, waardoor het PR en marketing budget verminderd kan worden.
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Digivaardig & Digiveilig
Het verdient aanbeveling de huidige samenwerking tussen D&D en Mediawijzer.net te
continueren, met name wanneer dezelfde doelgroepen bereikt moeten worden. Wellicht is
efficiëntievoordeel te behalen door bijvoorbeeld evaluatieonderzoek gezamenlijk uit te
voeren.
Het begrip mediawijsheid en de stand van zaken
Wij adviseren OCW om een landelijke monitor mediawijsheid uit te laten voeren, analoog aan
de landelijke monitor cultuureducatie. Aan de hand van vaste indicatoren – ontleend aan de
competentieset - wordt bijvoorbeeld tweejaarlijks vastgesteld hoe het er in de verschillende
sectoren (onderwijs, bibliotheken, jeugdzorg, kennisinstituten e.d.) voor staat met
mediawijsheid. Mediawijzer.net kan in de klankbordgroep van het onderzoek, maar is geen
opdrachtgever. Het gaat immers om een monitor naar effecten van beleid, niet naar
inspanningen van netwerkpartners.
Omdat er steeds nieuwe vormen van media worden ontwikkeld, is er behoefte aan een
begripsomschrijving van mediawijsheid die los staat van de vorm van het medium. De door
Mediawijzer.net ontwikkelde competentieset biedt hiervoor een goed aanknopingspunt. Op
die manier wordt tevens voorkomen dat docenten en opvoeders zich onzeker voelen wanneer
er nieuwe media op de markt komen. Door te werken met een driedeling (technische
vaardigheden, mediabewustzijn en creatieve toepassingen van media) kan duidelijker
gemaakt worden waar de verantwoordelijkheid van opvoeders en het onderwijs liggen. Het
gaat er dan niet zozeer om dat zij jongeren leren hoe je filmpjes kunt maken of hoe Twitter
werkt, want dat kunnen jongeren altijd sneller dan ouderen. De taak van het onderwijs en
van opvoeders ligt vooral op het gebied van kritisch en bewust omgaan met media.
Mediawijzer.net kan een belangrijke taak vervullen in het uitdragen van die boodschap.
Leesvaardigheden op een hoog niveau zijn nodig bij het bewust en kritisch hanteren van
nieuwe media, zo blijkt uit verschillende onderzoeken (Kruistum, 2013; Notten, 2013).
Mediawijzer.net kan hier meer aandacht aan besteden.
Rol van de overheid en de toekomst
Mediawijzer.net wordt gefinancierd op basis van een vierjarige projectsubsidie. De
achterliggende reden hiervoor is, dat voorkomen moest worden dat er een nieuwe ‘lichaam’
zou ontstaan. Deze werkwijze maakt het opzetten van langdurige projecten of het uitgeven
van langlopende subsidies binnen de stimuleringsregelingen lastig. Doordat Mediawijzer.net
inmiddels al zes jaar bestaat, zal het in de perceptie van veel netwerkpartners en anderen de
projectstatus overstegen hebben. Het is raadzaam om te blijven werken met een
subsidietermijn van vier jaar. In plaats van elk jaar een jaarplan in te dienen, kan volstaan
worden met een jaarlijkse verantwoording. De beleidsstukken die Mediawijzer.net maakt
voor OCW kunnen bovendien beknopter en gestroomlijnder, bijvoorbeeld aan de hand van
een vast format met de hierboven beschreven doelen en activiteiten matrix en door te
verwijzen naar eerdere beleidsstukken.
Het doel van Mediawijzer.net is het behalen van de overheidsdoelen op het gebied van
mediawijsheid. We missen een koppeling tussen de doelen van de overheid, de doelen van
Mediawijzer.net en de activiteiten. We adviseren Mediawijzer.net om meetbare doelen op te
stellen waarin een indicatie van de opbrengsten wordt gegeven en om in de
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meerjarenplannen een doelen – activiteitenmatrix op te nemen. Het gaat niet zozeer om
bezoekersaantallen of het aantal vergaderingen, maar om datgene wat daarmee bereikt
wordt.
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Bijlage 2. Factsheet voor de internetdiscussie
Het bevorderen van mediawijsheid
Sinds 2008 bestaat Mediawijzer.net, een netwerkorganisatie waarin vijf kernpartners samen
met vele netwerkpartners werken aan het bevorderen van mediawijsheid.
Achtergrond
Sinds 2008 opereert Mediawijzer.net, in opdracht van OCW. Het inrichten hiervan is door een
kleine groep van stabiele organisaties gebeurd. De vijf kernpartners van Mediawijzer.net
zijn: Instituut voor Beeld & Geluid, Kennisnet, ECP (platform voor de
informatiesamenleving), NTR en SIOB (sectorinstituut voor de openbare bibliotheken).
Het is voor het meedoen met deze discussie niet noodzakelijk dat u bekend bent met
Mediawijzer.net. Daar waar het noodzakelijk is leveren we achtergrondinformatie. Mocht u
meer willen weten kunt u kijken op www.mediawijzer.net.
Definiëring van mediawijsheid
Aan het begrip mediawijsheid worden verschillende invullingen gegeven. Mediawijzer.net
hanteert deze definitie van de Raad voor Cultuur (2005):
'Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waar burgers en instellingen over
moeten beschikken om zich bewust, kritisch, veilig en actief te kunnen bewegen in de
gemedialiseerde wereld’.
Mediawijzer.net heeft de definitie uitgewerkt in competenties. Dekken deze competenties het
begrip afdoende of ontbreken er volgens u nog zaken? (hier konden respondenten een link
met de competenties aanklikken.
Netwerkorganisatie
Het kabinet heeft in 2008 gekozen voor de vorm van een netwerkorganisatie om de doelen
op het gebied van mediawijsheid te realiseren, omdat er geen behoefte is aan een apart
instituut en verwacht wordt dat een slagvaardige en duurzame netwerkorganisatie snel tot
resultaten kan leiden.
Mediawijzer.net heeft in de eerste periode (2008-2010) een netwerkstructuur opgezet.
Inmiddels ‘staat’ de organisatie en zijn er nu 945 netwerkpartners, dat zijn organisaties (en
zzp’ers) die zich in meerdere of mindere mate met het thema mediawijsheid bezighouden
(bibliotheken, scholen, trainingsbureaus etc). Mediawijzer.net organiseert bijeenkomsten en
kennisuitwisseling tussen partners, stimuleert samenwerking en treedt op als makelaar (een
vraag die binnenkomt bij Mediawijzer.net wordt aan een netwerkpartner doorgespeeld).
Wilt u reageren op de volgende stelling: Een zo groot mogelijk netwerk is wenselijk om
optimale kennisdeling en samenwerking te bereiken.
Wilt u reageren op de volgende stelling: De gekozen vorm van een netwerkstructuur met vijf
kernpartners leidt tot despotisme, het zijn steeds dezelfde organisaties die het
overheidsbudget ontvangen en dat gaat innovatie en creativiteit tegen. Beter is het om de
rijksoverheid de budgetten voor mediawijsheid te laten verdelen.
Extra vraag over de rol van kernpartners
Innovatie op het gebied van mediawijsheid moet vooral van de vijf kernpartners komen.
Wat vindt u?
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Stimuleringsregeling
Er is een stimuleringsregeling ingesteld door Mediawijzer.net waar organisaties een aanvraag
kunnen indienen voor de uitvoering van een project. Daarvoor is het noodzakelijk om eerst
netwerkpartner te worden. Ook kernpartners hebben subsidie verkregen voor projecten.
Mediawijzer.net bepaalt per jaar hoeveel budget zij besteden aan de stimuleringsregeling en
onder welke voorwaarden er kan worden aangevraagd. In de loop der jaren is het budget
voor de regeling verminderd. De criteria voor toekenning zijn in de loop der tijd steeds
aangepast. In het aanvraagformulier geven organisaties aan welke doelen zij willen bereiken.
Ook zijn zij verantwoordelijk voor de overdraagbaarheid van de resultaten. In de praktijk
blijken doelen niet altijd concreet genoeg en is de overdraagbaarheid soms een
ondergeschoven kindje.
Wilt u reageren op de volgende stelling: De 5 kernpartners van Mediawijzer.net moeten zelf
geen projecten in de stimuleringsregeling kunnen aanvragen en uitvoeren.
Wilt u reageren op de volgende stelling: Subsidie voor projecten op het gebied van
mediawijsheid zou voortaan alleen nog op basis van cofinanciering moeten worden
aangevraagd , waarbij de aanvragende partij(en) aangeven waaruit hun eigen bijdrage
bestaat. (Dit heeft Mediawijzer.net vanaf 2013 gedaan)
Wilt u reageren op de volgende stelling: Het is de taak van OCW om opbrengsten van
projecten op het gebied van mediawijsheid te borgen via de reguliere infrastructuur.
Agendering thema mediawijsheid
Mediawijzer.net is succesvol gebleken in het agenderen van het onderwerp mediawijsheid in
Nederland. Met de jaarlijkse week van de mediawijsheid, de mediawijsheidmarkt en het spel
voor leerlingen van groep 7 en 8: mediamasters, heeft men veel aandacht gegenereerd voor
mediawijsheid. Vele bibliotheken hebben kennis over mediawijsheid in huis en in Beeld en
Geluid is een mediawijsheid experience.
Wilt u reageren op de volgende stelling: Nu mediawijsheid landelijk op de kaart staat kan
Mediawijzer.net de aandacht volledig verleggen van PR en campagnes naar het opsporen van
‘lege plekken’, dat wil zeggen: op welk gebied is er nog geen of te weinig aandacht voor het
onderwerp.
Het ontwikkelen van een databank met goede voorbeelden van lesmateriaal voor po en vo op
het gebied van mediawijsheid behoort tot het takenpakket van:
Onderzoek en kennisfunctie
Onderzoek en kennisdeling
Mediawijzer.net heeft een aantal onderzoeken geïnitieerd en gestimuleerd. Het ging daarbij
om het evalueren van haar activiteiten en onderzoek naar naams- en begripsbekendheid,
voornamelijk bij ouders. Men heeft gezorgd voor een overzicht van bestaand onderzoek naar
mediawijsheid. Omdat mediawijsheid niet makkelijk te meten is met onderzoek, is er nog
weinig te zeggen over de ontwikkeling van mediawijsheid bij bepaalde groepen.
Samenwerking met de wetenschap kwam niet goed van de grond. Wel presenteert
Mediawijzer.net maandelijks informatie over relevante onderzoeken op een toegankelijke
manier op de website.
Kennisdeling over activiteiten, actualiteiten en ontwikkelingen is een belangrijk deel van het
werk van Mediawijzer.net en gebeurt in jaarlijkse bijeenkomsten.
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Wilt u reageren op de volgende stelling: Mediawijzer.net is de aangewezen partij om te
zorgen dat er een jaarlijkse beleidsmonitor komt naar de ontwikkeling en verankering van
mediawijsheid (naar analogie van het jaarrapport integratie of de monitor cultuureducatie).
Wilt u reageren op de volgende stelling: Een deel van het budget dat Mediawijzer.net uittrekt
voor PR en communicatie van Mediawijzer.net zelf, moet worden ingezet om de opbrengsten
van de projecten uit de stimuleringsregeling overdraagbaar te maken en de inzichten te
verspreiden.
Toekomst
Het onderwerp mediawijsheid staat op de kaart. Over de voortgang van Mediawijzer.net
vanaf 2015 moet binnenkort besloten worden.
Wilt u reageren op de volgende stelling: Mediawijzer.net behoudt, ook voor het onderwijs,
een belangrijke taak als aanjager binnen het netwerk PO-Raad, VO-Raad,
Onderwijscoöperatie, afdelingen PO en VO van OCW etc.
Wilt u reageren op de volgende stelling: De landelijke overheid kan in de komende jaren
beter andere beleidsinstrumenten inzetten dan subsidieregelingen en geleidelijk over gaan
van projectsubsidie naar mainstreaming (proces van verspreiding en verankering van
innovaties).
Wilt u reageren op de volgende stelling: Mediawijzer.net ontwikkelt een plan voor de wijze
waarop zij binnen vijf jaar zonder overheidssubsidie kan voortbestaan.
Geef van onderstaande taken op het gebied van mediawijsheid aan welke u een taak voor
Mediawijzer.net vindt voor de komende vijf jaar. U doet dit door in het tekst veld een A in te
vullen en vervolgens te kiezen voor 'wel een taak' of 'geen taak'
A; tegengaan versnippering aanbod
B; expertise centrum mediawijsheid
C; opsporen hiaten in kennis
D: agendering mediawijsheid
E; monitoring mediawijsheid
F; professionalisering onderwijsveld
Focus op onderwijs
Na 2011 richtte Mediawijzer.net zich meer op het onderwijs. Uitvloeisel daarvan is de
competentieset die Mediawijzer.net heeft ontwikkeld voor het onderwijs. Ook de ontwikkeling
van het Keurmerk Mediawijsheidscholen is gefinancierd door Mediawijzer.net.
Wilt u reageren op de volgende stelling: De competenties voor mediawijsheid maken deel uit
van de 21ste eeuwse vaardigheden. Daarmee is de verantwoordelijkheid voor dit onderwerp
bij het onderwijs komen te liggen en is er geen sturing vanuit Mediawijzer.net meer nodig op
dit terrein.
Wilt u reageren op de volgende stelling: Er is nog te weinig aandacht voor scholing van
docenten op het gebied van mediawijsheid. Dit is een taak van de initiële opleidingen en
nascholingsinstituten. Zij moeten aanbod ontwikkelen op dit terrein.
Nu het onderwijs steeds meer oog heeft voor het belang van mediawijsheid, is het zaak de
implementatie ervan te faciliteren. Op welke manier vindt u dat mediawijsheid in het
onderwijs verankerd moet worden?
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A; Mediawijsheid komt in de kerndoelen en exameneisen
B; De Inspectie van het Onderwijs ontwikkelt een toezichtkader
C; Educatieve uitgeverijen kunnen een tijdelijke aanmoedigingssubsidie aanvragen om in de
methodes die zij ontwikkelen structureel aandacht te besteden aan mediawijsheid.
D; De competentieset mediawijsheid moet omgezet worden in verplichte referentieniveaus,
evenals bij taal en rekenen is gebeurd
E; Mediawijsheid wordt een verplicht vak
F; Scholen krijgen een geoormerkt bedrag per leerling voor mediawijsheid in de lumpsum,
net zoals voor cultuureducatie is gebeurd.
Focus op opvoeding
Tot nog toe is opvoeding en mediawijsheid altijd wel een aandachtspunt geweest, maar het
had geen focus. Het ligt in de bedoeling hier in de toekomst meer accent op te leggen. Een
expertmeeting over opvoeding en mediawijsheid liet zien dat er veel versnippering is, vele
partijen en weinig regie.
Wilt u reageren op de volgende stelling: Er komt een interdepartementale werkgroep, zodat
duidelijk is welk ministerie voor welk deelonderwerp binnen mediawijsheid en opvoeding
verantwoordelijk is dan wel waar men kan samenwerken.
Gerelateerde initiatieven van de overheid: Digivaardig & Digiveilig
Al voor de start van Mediawijzer.net had Economische Zaken het programma Digivaardig &
Digiveilig uitgezet. Dat overlapt thematisch met het programma Mediawijzer.net. Doordat
het ECP Digivaardig & Digiveilig uitvoert, was deelname van ECP aan de kernpartners van
Mediawijzer.net handig, om overlap te voorkomen. Bij Digivaardig ligt de focus op de
vaardigheid van de beroepsbevolking. De rol van het bedrijfsleven is prominenter. Bij
Digiveilig ligt dat anders. Daar gaat het o.a. om veilig internet voor kinderen. Digiveilig
(eerst Digibewust) zit dus vooral op het onderdeel ‘veilig omgaan met media?’, met thema’s
als privacy, mobiel, maar ook onderwerpen als seksueel misbruik en grooming. Meer
informatie op https://www.digivaardigdigiveilig.nl.
Wilt u reageren op de volgende stelling: Een samenwerkingsverband als D&D en een
netwerkorganisatie als Mediawijzer.net moeten bindende afspraken maken over doelgroepen
en thema’s, zodat overlap in de toekomst vermeden wordt en de beschikbare middelen op
een doelgerichte wijze kunnen worden ingezet.
Wilt u zelf nog een discussiepunt toevoegen, dan kan dat hier.
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Bijlage 3. Bestand participanten internetdiscussie
Naam

Organisatie

Deelname

Hubert Wijfjes

Rijksuniversiteit Groningen, Universitair
hoofddocent Journalistiek en Universiteit van
Amsterdam, Bijzonder hoogleraar Geschiedenis
van Radio en Televisie
SCP, onderzoek internetvaardigheden kinderen
Onderwijscoöperatie, programmamanager
Professionele Ruimte
PO-Raad
Communicatieadviseur LKCA

ja

Nathalie Sonck
Bert Groenewoud

Mark Weekenborg
Sanne van den
Hoek
Anke van Kampen
Jozef Kok

Emiel Heijnen
Claire Wannée
Ivoline van
Erpecum
Els Veenis

Simone van der
Hof
Harry Dubois

Sharida Wazir
Cees Buis
Patti Valkenburg
Carla de Koning
Jeanine Vlastuin
Tom ter Bogt

Rob Hoppe
Anneloes
Vandenbroucke
Lode Vermeersch

Zelfstandig adviseur, lid nationale UNESCOcommissie
Intendant bij Project Wetenschap&Technologie
pabo's
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en
Radboud Universiteit, docent en onderzoeker
nieuwe media
Directie Telecommarkt, EZ
Projectleider programma High Impact Crimes,
Min. Ven J
Senior-beleidsmedewerker directie
Emancipatiebeleid, OCW
Universiteit Leiden, professor of Law and the
Information Society
Hoofd ICT Corderius College Amersfoort

OCW VO
OCW PO/T&O
Universiteit van Amsterdam,
universiteitshoogleraar Media, Jeugd en
Samenleving
OCW PO
Voormalig rector Amadeus Lyceum
Universiteit Utrecht, hoogleraar culturele
diversiteit en jeugd
Universiteit Twente, hoogleraar Bestuurskunde
Universiteit Leuven, onderzoek Mediawijsheid
Vlaanderen
Universiteit Leuven, onderzoek Mediawijsheid
Vlaanderen

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

misschien

doorgestuurd naar
collega’s
ja►nee
ja► nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
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Natascha Notten

Amber Walraven
Ocker van
Munster
Marc Dullaert
Merel Baracs
Remco pijpers
Niels Beugeling
Anneke Smelik
Paul Keller
Henk Visscher
Drie scholen via
Antoine Gerrits

Vera Meeuwis
Paul Rosenmuller
Willem-Jan
Renger
Leonard Ornstein
Katia Segers
Nele van den
Cruyce
Barbara Geestman
Jan Jaap Knol
Luc van Leeuwen
Erik Hitters

Menno Wester
Anne Bert Dijkstra
Rebecca de Leeuw

Universitair docent, vakgroep Sociologie,
Radboud Universiteit Nijmegen
ITS Radboud Universiteit Nijmegen
Directeur LKCA

Kinderombudsman
Kinderombudsman
Mijn Kind online
Directeur Persmuseum
Radboud Universiteit, hoogleraar Algemene
Cultuurwetenschappen
Kennisland
Voorzitter Vereniging Cultuurprofielscholen
Secretaris Vereniging Cultuurprofielscholen: drie
namen van cultuurprofielscholen die veel
aandacht aan mediawijsheid besteden
LKCA
VO-Raad
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht,
programmaleider Aplied game design
Journalist, biograaf Pim Fortuyn
Vlaanderen
Vrije Universiteit Brussel

Calandlyceum
Fonds voor Cultuurparticipatie
Directeur Bekijk’t, innovatieve cultuureducatie
VMBO
Associate Professor of media and cultural
industries in the Department of Media &
Communication of Erasmus University Rotterdam
ITS Radboud Universiteit Nijmegen
Inspectie van het onderwijs
Radboud Universiteit, Communicatiewetenschap

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
geen reactie
geen reactie
geen reactie
geen reactie
geen reactie
geen reactie
geen reactie
geen reactie
geen reactie
geen reactie
geen reactie
geen reactie
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Bijlage 4. Google analytics: bezoekers websites
Via Mediawijzer.net hebben we de volgende gegevens over websitebezoekers ontvangen.
Onderstaand figuur heeft betrekking op Mediawijzer.net (2009 en met 2013). Na een
duidelijke stijging tot en met 2012 is er na 2012 een geringe daling ingezet.

Bron: Google analytics gegevens geleverd door Mediawijzer.net
In onderstaande tabel is te zien hoeveel keer men zocht naar mediawijzer en of
Mediawijzer.net en vervolgens uitkwam bij Mediawijzer.net.
Zoeken op termen mediawijzer en mediawijsheid
2009
Mediawijsheid
Mediawijzer.net

383

2010

2011

2012

2013

1e helft
jaar 2014

739

1231

685

256

278

1255

1468

744

538

101

Bron: Google analytics gegevens geleverd door Mediawijzer.net
In deze gegevens zien we een flinke stijging tot en met 2011, waarna er een daling inzet.
In de periode: 1 juli 2011 - 30 juni 2014 is op de website van Kennisnet 1421 gezocht op de
term mediawijsheid en vier maal op de term Mediawijzer.net.
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Bijlage 5. Overzicht projecten
Project

Doe

Doelgroep

Partners

Kosten Looptijd Opgeleverde
producten

1. Al doende leren

vmbo-leerlingen leren om kritisch om te gaan
met het gebruik van internet als informatiebron

vmbo

Sardes (Vrije Universiteit
Amsterdam, Nova College
Amsterdam)

58.987

2009

methodiek
(praktijkopdrachten,
strategiekaart en
procesbeschrijving)/
module voor trainers.

2. Cyberouders

netwerk van cyberouders in het basisonderwijs
ouders (PO en
t.b.v. structurele aandacht voor internetveiligheid docenten)

Vereniging Openbaar
Onderwijs

35.000

2009

website, draaiboek
voor ouderavonden en
training voor scholen

3. Een mediawijze
overstap

leerlingen spelen met begrippen als verleiding en groep 8, 2e klas VO
manipulatie, leerlingen krijgen vaardigheden
aangereikt om een mediaproductie te maken en
leerlingen kijken kritisch naar media-uitingen op
het vlak van reclame

Atlas College Hoorn (St.
Talent, Openbare
Bibliotheek Hoorn, St.
Netwerk (Hoorn))

25.000

2009

doorgaande leerlijn
mediawijsheid PO/ VO

4. Koppiecopy

realisatie van een innovatief, interactief
bovenbouw VO,
ontwerpproces, waarbij minimaal één
ouders en
demonstrator van een voor jongeren aansprekend professionals
product voor kennisoverdracht over auteursrecht (docenten)
wordt gemaakt

St. Nederland Kennisland
(Digital Playground, DOK,
Waag Society)

74.980

2009

website, workshops en
zelfstudiepakket

5. Mediacultuur

vanuit de kunsteducatie een structurele en
concrete bijdrage te leveren aan de
mediawijsheid van jongeren

Amsterdamse HvK (ArtEZ,
NIBG, HvK Utrecht, V2,
WdKA,, Museum voor
Comm. Graphic Design
Museum, Museum voor
Fotografie, Digital
Playground, Stedelijk
Museum, Waag Society,
Kennisnet, VKAV)

50.000

2009

lesmodule HBO,
lesmateriaal VO,
website

(aankomend)
kunstdocenten (VO)
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6. Mediamovies

leraren helpen met het verzorgen van
groep 7/8,
mediawijsheidslessen door leerkrachten van
(aankomend)
groep 7/8 te voorzien van relevante filmpjes en docenten PO
pabo’s te ondersteunen bij het mediawijs maken
van hun studenten

NTR/SchoolTV (Iselinge
pabo, Mijn Kind Online)

78.000

2009

filmjes mbt
mediawijsheid,
lespakket, module
voor de pabo

7. Handig met
internet

het ontwikkelen en uitvoeren van een educatieen informatieprogramma voor senioren

SeniorWeb (Vereniging van
Openbare Bibliotheken en
lokale bibliotheken)

30.000

2009

docententraining,
cursusmateriaal en
website

8. Senna

een platform creëren waarop jongeren via
9-12 jaar, 13-16 jaar St. Sample Paradijs
beeldtaal de interculturele dialoog aangaan en in (docenten)
staat zijn audiovisuele media naar hun hand te
zetten, zichzelf op een vernieuwende manier uit
te drukken, de eigen positie binnen de nieuwe
media te versterken en de onoverzichtelijke
informatiebrij op internet te organiseren

50.000

2009

lesprogramma, website

9. Splitsz!

jongeren vanuit een online game opleiden tot
verantwoorde, bewuste en vaardige virtuele
burgers

Codename Future
(Kunstgebouw, Mijn Kind
Online, Ranj Serious
Games, Waag Society
Creative Learning Lab)

75.000

2009

game, lessenserie

10. Terug naar de
bron

Jongeren worden geschoold in bronnenvmbo 2 en havo 2
onderzoek en in het maken van een documentaire (docenten)

Biblionet Hoogezand (IDFA,
De Frisse Blik)

17.455

2009

webbased cursus,
stappenplan

11. Wijs met
moderne media

De mediawijsheid van jongeren vergroten via een leerlingen VO,
innovatief schoolvak (ontwikkelen van de leerlijn docenten en ouders
Moderne Media M/H/V).

Thorbecke SG ( SLO, TNO, 77.632
EYE, Bibl. Zwolle, Historisch
Centrum Overijssel , De
Muzerie , St. Weet wat je
ziet, Kennis-centrum
Mediapedagogiek/NHL)

2009

methodiek/ leerlijn

12. Koppiecopy

Voortzetting van nr. 4

St. Nederland Kennisland
(Digital Playground, DOK,
Waag Society)

2010

website,
zelfstudiepakket,
borgingsonderzoek

senioren

12-14 jaar
(docenten)

bovenbouw havo/
vwo, MBO

49.510
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13. Doorgaande
leerlijn mediawijsheid

Onderwijs vormt een visie op mediawijsheid.
docenten PO en VO
Bestaande producten worden duidelijker ontsloten
zodat ze binnen de eigen leerlijn
geïmplementeerd kunnen worden.

62.882

2010

theoretisch kader
mediawijsheid,
landelijk
monitoringsinstrument,
doorlopende leerlijn

Thorbecke SG (EYE Film
49.510
Instituut Nederland,
Bibliotheek Zwolle, CSG
Comenius Leeuwarden, CSG
Bogerman Koudum, Atlas
College Hoorn)

2010

eindtermen, integraal
curriculum
Mediawijsheid

15. Architect-toon! het gebruik van innovatieve middelen te
groep 7/8
onderzoeken in het mediawijs maken en het
betrekken van leerlingen bij het maatschappelijk
vraagstuk van stadsvernieuwing

Waag Society (Openbare
Bibliotheek HoogezandSappermee)

2010

techniek, scholing
leekrachten,
workshops, website

16. De ontwikkeling onderzoeksproject om een gevalideerd raamwerk 12-15 jaar
van een raamwerk te ontwikkelen dat kan worden toegepast op
en meet-middelen verschillende doelgroepen, platforms en
vaardigheden

EYE Film Instituut
199.993
Nederland, (Blik Op Media,
Cinekid, St. Krant in de
Klas, Thorbecke SG Zwolle,
TNO)

2010

competentiemodel,
raamwerk en
meetmiddelen

2010

website met
vraagbaak

14. Media-wijsheid: Een kwalitatief curriculum Mediawijsheid
een vak apart
ontwikkelen en implementeren. En ook een
overzicht van eindtermen voor Mediawijsheid in
het VO, alsmede een plan van aanpak voor de
invoering van het vak

17.
opzet van een online, nationale vraagbaak voor
mediaopvoeding.nl ouders en professionals voor vragen over media
en mediagebruik door kinderen
18. Module Media
Slim

1 t/m 3 vmbo-tl,
havo, vwo,
professionals

KunstStation C (Cubiss,
Biblionet Groningen,
MediaMatch (Biblionet
Groningen, Rozemarijn
Tromp, Cinekid,
ForumImages, Cedin))

ouders, professionals Mijn Kind Online (Ouders
Online, NJI)

69.566

99.600

ouders van jonge kinderen wordt (via de school) ouders van kinderen Ouders & COO (Teleac/NOT, 37.967
2011 lesmodule en/ of
geleerd hoe zij ontwikkelingen, houdingen en
0-7 jaar
NTR, Media-smarties)
1e ronde oudertraining
vaardigheden kunnen stimuleren

19. Monster-media basiskennis en -vaardigheden ontwikkelen zodat groep 7/8, ouders
2.0
kinderen van groep 7/8 wegwijs worden in het
(docenten)
complexe medialandschap waarin ze opgroeien

Kunstgebouw (Waag
Society, Nederlands NIBG)

114.075

2011 installatie Beeld &
1e ronde Geluid Experience,
game en
lesprogramma
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20. Samen
Mediawijzer!

kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking leerlingen 3-12
en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en
jaar,(aankomend)
kinderen. D.m.v een minor (HBO) en cursus
docenten PO, ouders
(opvoeders) Mediapedagogiek

Windesheim Flevoland (St.
PCNU, Digischool, Mediasmarties, De Nieuwe
Bibliotheek Almere)

47.500

2011 minor binnen de pabo
1e ronde

21. Digi Familie

(digi)vaardigheden van kinderen gecombineerd
8-12 jaar, 13-14
met de opvoedvaardigheden van ouders. Door
jaar, ouders (max
samenspel komen ouders en kinderen tot nieuwe mbo niveau)
ontdekkingen, vullen ze elkaar aan en leren
nieuwe vaardigheden

St De Kinderconsument
(NKO, NOMC-netwerk)

40.000

2011 elektronische
1e ronde leeromgeving
(website)

22. Cluster 2
Mediawijs 2.0

de mediawijsheid en daarmee het welzijn van
VSO cluster 2
VSO leerlingen in Cluster 2 te vergroten door het
ontwikkelen, uitvoeren, bijstellen en verspreiden
van een activerende, op de specifieke eisen van
deze doelgroep toegesneden en zelfstandig voort
te zetten methodiek

Kentalis Guyotschool (Dr.
De Graafschool, Kentalis
E&I Multimedia, Ellen
Reehorst Onderwijs & Zo,
FODOK)

62.500

2011 filmpjes mbt
1e ronde mediawijsheid,
lespakket, website

23. Ons Pekela

leerlingen uit het PO leggen hun culturele erfgoed groep 7/8
vast in een online erfgoedbank

Bibliotheken Menterwolde
9.132
(rkbs. St. Willibrordus, obs.
Hendrik Wester, cbs. De 7Sprong, obds. Theo
Thijssen, obs. De Linde,
obs. Feiko Clock, cbs. Groen
van Pinsterer, gemeente
Pekela, Kunststation C,
Fotografie op School)

24. SocialMediaCaster Connector

een systeem waarmee catalogussystemen van
schoolmediatheken en bibliotheken in de buurt
van de school met elkaar in verbinding staan.
Bijdragen aan het oplossen van teruglopend
bibliotheekbezoek onder de jongerendoelgroep

25.
voorbereiden en oprichten van een
Kwaliteitskeurmerk organisatie/St., die een keurmerk voor
“Mediawijs-heidscholen” toekent/bewaakt en

2011 website, lespakket,
2e ronde workshops

bibliotheekbezoekers Extelligentsia (Bibliotheek
(leerlingen VO)
Leeuwarden,
Bibliotheekservice Fryslân,
CSG Comenius Leeuwarden,
Bibliotheek.nl)

9.955

2011 product
2e ronde (catalogussysteem),
handleiding docenten,
website

docenten VO,
schoolbesturen
(leerlingen VO)

9.000

2011 kwaliteitskeurmerk,
2e ronde oprichting
toezichthouder

EYe Film Instituut
Nederland (Thorbecke SG
Zwolle, CSG Comenius
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scholen begeleidt, die hieraan willen voldoen: een
onafhankelijke organisatie, die via een
Programma van eisen toezicht houdt op de
kwaliteit van het lesaanbod Mediawijs-heid,
vergelijkbaar met landelijke toezichthouders van
Technasiumscholen en Cultuurprofielscholen

Leeuwarden, CSG
Bogerman Koudum, Atlas
College Hoorn)

26. Spinternet

jonge kinderen leren spelenderwijs het ABC in
mediawijsheid, te beginnen met internet

27. Project AdPower

een interventie ontwikkelen die kinderen
8-12 jaar
stimuleert hun reclamewijsheid te activeren en in
te zetten om reclame-uitingen kritisch te
evalueren

Universiteit van Amsterdam
(St Media Rakkers, mediacoaches)

3.500

2011 interventie met
2e ronde onderzoek

28. Het begint bij
de bron

Voortzetting van nr. 10 voor hogere VO-niveau's, vwo
met de nadruk op verifiëring van
wetenschappelijke bronnen

Universiteit Leiden (PreUniversity College,
aansluitingsprogramma
vwo-wo)

9.595

2011 webbased cursus
2e ronde

29. Sociaal met
media

scholen gaan aan de slag gaan met
mediawijsheid, ondernemerschap en
burgerschapsvorming door op een creatieve
manier een maatschappelijk probleem op te
lossen

Mijn Kind Online (1%Club,
Nederlandse St van
Corporate Universities,
Scholieren. com -- advies
door WarChild en Unicef)

9.935

2011 website, train-de2e ronde trainer, handboek

30. Blijvend
bloggen

het informele en mobiele leren een grotere rol
geven in de onderwijspraktijk en leerlingen
meegeven dat zij de mediasamenleving niet
alleen kritisch kunnen beschouwen, maar er ook
op een verstandige en kwalitatief hoogstaande
manier aan kunnen bijdragen

10.000

2011 lespakket docent,
2e ronde blogs leerlingen

31. Mediawijsheid MediaCoaches op Curaçao opleiden
op de Nederlandse
Antillen

leerlingen 3-7 jaar, St. ontSpruit (Cubiss,
9.960
docenten PO, ouders Bibliotheeknetwerk Brabant,
en leidsters
KPN, Mijn Naam is Haas)

PO, vwo, ROC’s

vmbo

aankomend
mediacoaches
Antillen

Stanislas college Delft
(Digital Playground,
Codename Future,
Onderwijs-adviesbureau
APS)
NOMC (International Career
Services, St Media Rakkers,
St De Kinderconsu-ment ;
Antillen: sb Katholiek

9.980

2011 game, interactief
2e ronde verhaal, lesbrief met
een opdracht

2011 coaches,
2e ronde opleidingsmateriaal
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Onderwijs, Fundashon
Maneho di Adikshon;
Fundashon Bibliotheka
Publiko, politie, justitie)
32. It's up to you

aanzetten tot discussie en bewustwording m.b.t. Groep 8, vwo/havo , Reactif (GGD Zuid-Limburg, 18.137
2012 lerarenhandleiding,
cyberpesten en een veilgere leer- en
t/m 3, mbo
Mijn Kind Online, Open
1e ronde website
leefomgeving op internet en in scholen
Unversiteit Heerlen,
Pestweb)

33. In eigen beheer leerlingen aanspreken via empowerment en
uitbreiding van het onderwijskundig repertoire,
professionalisering en de ervaring met BYOD en
cloud computing

brugklas:
havo,atheneum,
gymnasium

Stanislascollege (Digital
Playground, Hogeschool
Leiden)

26.080

2012 procesbeschrijving
1e ronde (leerlingen hebben
minimaal 400
educatieve producten
in een database
ondergebracht)

34. Jouw Stad

Door kinderen media-historisch besef bij te
groep 7/8, vwo/havo
brengen, leren ze reflecteren op hun eigen
1 en 2, ouders en
mediagebruik. Door ouders en grootouders te
grootouders
interviewen over hun media-ervaringen, ontstaat
een gesprek over oude en nieuwe media met als
uitkomst begrip voor elkaars leefwereld

AT5 (Mijn Kind Online,
38.537
2012 lespakket, website
Openbare Bibliotheken
1e ronde
Amsterdam, St Expertisecentrum ETV, Driebit,
Cordaan, Bureau
Monumenten en Archeologie
(Amsterdam))

35. News2Learn

leerlingen laten reflecteren op het nieuws via
Groep 5 t/m 8,
digitale (sociale) media en daarbij ook ouders een ouders
rol te geven

St. Mediawijzer (Colon,
Erdee Media Groep)

37.200

2012
8 modules voor
1e ronde verantwoordgebruik
van sociale media

Bibliotheek Hoogezand

35.362

2012 Lesmateriaal, website
2e ronde

36. Het land dat in Leerlingen gaan d.m.v. video en interviews op
mij leeft
zoek naar hun roots

brugklas

37. Roze in Beeld

leerlingen worden mediawijzer rond
havo/vwo 4,
stereotypering van homoseksualiteit . Ze krijgen docenten, ouders
zicht op de homosexualiteit door de decennia
heen en leren een eigen oordeel vormen

Stichting Filmtrips Dyzlo
Film, Eye Filminstituut

30.000

2012
lespakket, website
2e ronde

38. Eduapp;

Website met talloze educatieve apps , te
gebruiken als een doorlopende leerlijn

Move.nu

29.970

2012 website met apps en
2e ronde lijst met lesideeën.

Groep 7/8
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39. Los in het Bos! Leerlingen worden spelenderwijs mediawijzer in
het Bos

Groep 6/7/8

Stichting Nationale
boomfeestdag (Staatsbosbeheer, Avans Hogeschool

40.000

2012 App met lemateriaal
2e ronde over de natuur.

40. OntdekMedia
2.0

ontwikkeling van een online vakbibliotheek
leerkrachten PO
waarmee po-leerkrachten werkvormen uit
bestaande lesmethodes eenvoudig kunnen
omruilen voor een werkvorm waarbij nieuwe
mediaplatformen gebruikt worden zoals Pinterest

Uitgeversacademie BV
(Basisschool de Akker uit
Dieren, Patsboem!,
Innofun)

?

2013

nog niet opgegelverd

41. M@LT

ontwikkelen van een mediawijsheid zelftoets en
e-learningmodule op het platform
TeachersChannel

Teachers in Media
(TeachersChannel,
EduTalent, Nieuws in de
klas, KlasseTV)

?

2013

nog niet opgegelverd

42. PABO
Leermiddelenbank
Mediawijsheid +
Toets

beschikbaar stellen van het platform
TeachersChannel-Pabo als leermiddelenbank voor
mediawijsheid voor 30 pabo’s, met daarbij de
minor ‘Mediawijsheid en mediaopvoeding’ van
Windesheim als leidraad (deze minor is in een
voorgaande regeling door Mediawijzer.net mede
bekostigd). Er worden materialen uit drie pabo’s
opgenomen en er wordt een toets ontwikkeld.

TeachersChannel (Pabo)
(Hogeschool Utrecht,
Hogeschool Windesheim –
Pabo, Hogeschool Arnhem
en Nijmegen – Pabo,
Online-Onderwijs.nu –
CITO)

?

2013

nog niet opgegelverd

Projectvoorstel meegenomen in onderzoek
Projectvoorstel en projectevaluatie meegenomen in onderzoek
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