
 

 

 

Studiedag 
School en social media 

 
 

 
 

Uw leerlingen klaar voor een digitale toekomst 
 

Dagdeel 1 Media educatie: experimenteer en bepaal de waarde voor uw eigen lessen 
U maakt op praktische wijze kennis met social media tools die u samen met uw leerlingen kunt inzetten 
tijdens de lessen.  Wij hebben daarbij een keuze gemaakt uit het enorme (wereldwijde) aanbod waarbij wij 
met name gelet hebben op de didactische kwaliteit en de toegevoegde waarde voor het onderwijs.  

Dagdeel 2 Mediawijsheid: maak afspraken over gedrag en gebruik van social media 
Tijdens dagdeel 2 vormt het social media beleid van de school een belangrijk uitgangspunt. De training is 
samengesteld uit actuele praktijkvoorbeelden over onderwijs en social media. Aan de hand van de 
thema’s online privacy & imago en online pesten & gedrag werkt u toe naar duidelijke kaders waarbinnen u 
de online communicatie op school wilt vormgeven. Er is gelegenheid om eigen casuïstiek in te dienen. U 
kunt rekenen op praktische tips en een afwisselend programma. 
 

 
                Zinvol om met elkaar afspraken te maken over social media gebruik op school – Docent VO 
                Leuk dat je  tijdens de training zelf aan de slag kan met de tools. Lekker praktisch en veel                     
                makkelijker dan ik dacht! – Docent VO 
 

  
School en social media 
Thema’s die aan bod komen tijdens de studiedag: 
 de nieuwste trends en ontwikkelingen op gebied van 

mediawijsheid, jongeren en social media. 
 21st century skills en digitale geletterdheid 
 de mogelijkheden van social media in de klas. 
 social media beleid op school. 
 hoe samen te werken met ouders in de 

mediaopvoeding van leerlingen. 
 digitaal pesten en hoe in te grijpen 
 handvatten om met leerlingen in gesprek te gaan 

over hun social media gebruik. 
 hoe positief online gedrag te stimuleren. 
 online privacy en imago. 
 social media en integriteit. 

 de geldende wetgeving. 
 

Inclusief 
 verwijzing naar lesmateriaal en handige sites. 
 praktische, direct toepasbare tips. 

 
 

 
Voor: 
 Docenten voortgezet onderwijs 

 

Duur: 
 Twee dagdelen 
 

Locatie: 
 Inhouse - op uw school 

 

Meer weten? Neem contact op: 
 Klaartje Schüngel 

SocialmediaIMPACT 
 
 
 

 
www.socialmediaimpact.nl 

http://www.socialmediaimpact.nl/cyberpesten/cyberpesten-voortgezet-onderwijs/

