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Achtergrond
Incidenten op scholen.

Mediawijsheid:
Zelfbewust omgaan met de positieve
mogelijkheden van media zonder jezelf
of anderen te schaden.

Inventarisatie van media incidenten tussen
leerlingen door docenten van
dr. De Graafschool en Guyotschool voor VSO

Bijvoorbeeld:
Exclusion: buitensluiten
*****
Buitensluiten in chat

Flaming: opvlammende ruzies;
Harrassment: lastig vallen;
Cyberstalking
***** Vervelende berichtjes sturen
***** Bedreigende smsjes versturen
***** Vervelende anonieme smsjes versturen
***** Schelden of bedreigen bij een game
***** Je voordoen als een ander op internet en
leugens verspreiden
***
Vervelende filmpjes maken en op internet zetten
**
Virussen versturen
*
Haatprofiel aanmaken
*
Berichtje sturen met uitnodiging voor nep-feest
*
Ongewenste e-cards versturen

Dissing: reputatie beschadigen
***** Roddelen op MSN
**** Vervelend bericht op profielsite zetten
**** Bewerkte foto rondsturen
*
Nepprofiel voor een ander op datingsite
plaatsen
Outing: opzettelijk openbaar maken van iemands
privé gegevens
**** Geheimen van een ander op internet zetten
***
Spannende (blote) foto’s van een ander op
internet zetten
*
Naam en adres zonder toestemming op internet
zetten
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Diefstal
**** Wachtwoord hacken
**** Account hacken bij een game
***
Credits stelen
Toegevoegd door docenten:
leerlingen schaden niet alleen anderen, maar
ook zichzelf
verkoop van game levels aan mede leerlingen
grensoverschrijdend gedrag voorstellen aan
jongere leerlingen
ongewenste spullen bestellen en laten leveren
aan docent

Wat houdt het project in
• onderwijsproject uitvoeren waarin VSO leerlingen
filmpjes maken over mediawijsheid en gastlessen
geven aan SO leerlingen

Wat houdt het project in

Wat houdt het project in

• docenten, internaatbegeleiders en ouders betrekken
bij media opvoeding; via scholing en ouderavonden

• binnen Kentalis de ontwikkeling van een leerlijn
Mediawijsheid stimuleren.

Wat houdt het project in

Docenten en hun ervaringen met leerlingen over
media(wijsheid)

• onderwijsproject uitvoeren waarin VSO leerlingen
filmpjes maken over mediawijsheid en gastlessen
geven aan SO leerlingen;
• docenten, internaatbegeleiders en ouders betrekken
bij media opvoeding; via scholing en ouderavonden
• binnen Kentalis de ontwikkeling van een leerlijn
Mediawijsheid stimuleren.
• relevant lesmateriaal toegankelijk maken
(gebarentaal, ondertiteling);
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De uitvoering
•
•
•
•
•

Ouderavond en scholing docenten
Leerlingen maken films
Geven gastlessen op SO school
Competitie op YouTube
Afsluitend filmfestival

Resultaten
80 % van de leerlingen heeft duidelijk bijgeleerd op de volgende punten:

Blijf op de hoogte
Geef je op

-

Wat je wel / niet op internet zet
Regels van omgang met elkaar op internet
Film opnemen, camerawerk
Monteren
Samenwerken en overleggen
Presenteren

Web:
Twitter:

www.c2mediawijs.nl
@c2mediawijs en #c2mediawijs
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