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JUSTINE@OUDERS.NL

 Ouders Online (1996) 

 Mijn Kind Online (2004)

 Mediaopvoeding.nl (2010)

 Bureau Jeugd en Media (2014)



MEDIAWIJSHEID GAAT OVER BURGERSCHAP

Als media goed gebruikt worden, is het goed voor de 
ontwikkeling. 

Het gaat om meedoen.

“Wie niet mediawijs is, raakt buitengesloten.”

Ronald Plasterk (2007)



MEDIASAMENLEVING: MEEDOEN IS MACHT



‘LEZEN EN SCHRIJVEN’ MET MEDIA 

Mediawijsheid

= media kunnen inzetten voor eigen ontwikkeling en welzijn, 
en dat van anderen.

Kansen!



ERTOE DOEN!

 Contacten onderhouden

 Nieuwe mensen leren kennen

 Zien en gezien worden

 Complimentjes krijgen

 Zelfvertrouwen opbouwen

 (S)experimenteren



WIJ DELEN SAMEN IETS, TOCH?



WIJS MEDIAGEBRUIK

Bewust, Kritisch en Actief

 Mindful: aanwezig bij wat je doet --> Focus!
 Bewuste keuzes
 Doelgericht zoeken
 Doelgericht media maken

 Regie (niet overspoeld raken)
 Geen schade toebrengen
 Rekening houden met gevolgen op langere termijn



MEDIAWIJSHEIDCIRKEL (2010)



MEDIAWIJSHEIDCIRKEL +

MEDIAWIJZER.NET (2012)



COMPETENTIEMODEL



BEWUST, KRITISCH EN ACTIEF



MEDIAOPVOEDING -- AANDACHT
(YOUTUBE.COM/BOEKFOCUS)



WAT KRIJGEN WE NOG?



WAT KUN JE MORGEN AL DOEN?

 In gesprek!

 Zet hun hersens op 'aan'

 Stel Echte Vragen --> over alles!



ECHTE VRAGEN

 Je kunt het antwoord niet kunt opzoeken via Google 

 Je weet het antwoord zelf ook niet

 Het is geen verwijt, preek of andere boodschap

 De ander moet nadenken, bij zichzelf te rade gaan 

 Er is geen goed of fout antwoord 

 Je bent echt geïnteresseerd in het antwoord



PRIVACY (ALLES ONLINE? MIJNPRIVACY.NL)

"Wat is privacy voor jou? Wanneer vind je het belangrijk? 
"Wanneer wil je je privacy opgeven, in ruil voor wat?"
"Mag je moeder op Fb zien wat je doet? En je docent? De overheid?"



PRAAT OVER VRIENDELIJK GEDRAG ONLINE

 Welke kinderen die jij kent vallen buiten de groep?

 Wat kun je doen om iemand online te helpen?

 Wat is aardig gedrag?

 Wat is het leukste dat jij iemand hebt zien doen op 
internet?



ZO WORD JE MEDIAWIJS!

Taal Bewustzijn Reflectie

Wijsheid



TIL ZE OP

1. Hersens op aan --> Echte Vragen (over alles, en 
doorvragen!)

2. Stimuleer ambities media maken
3. Help ze bij zelfprofilering (LinkedIn, netwerkkennis)



CONTACT

Mail
Justine.pardoen@bureaujeugdenmedia.nl

Twitter
@JustineP
@OudersOnline
@mediaopvoeding
@jeugdenmedia

YouTube
www.youtube.com/BoekFocus
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