
 

 

Voor: 
✓ Docenten, mentoren, zorg-/anti-pestcoördinatoren, teamleiders, onderwijs ondersteunend personeel VO 

Duur: 

✓ Inleiding 45 minuten 

✓ Workshops: 2 uur – deze worden in de ochtend en middag gegeven 

Trainers 
✓ Evelyn Verburgh – mediacoach 

✓ Klaartje Schüngel – specialist mediawijsheid, social media en aanpak cyberpesten 

Meer weten? Neem contact op: 
✓ Klaartje Schüngel – Social Media Impact 

✓ klaartje@socialmediaimpact.nl 

✓ www.socialmediaimpact.nl 

 

Studiedag 
Toereiken(d) Mediawijs  

 
 

 
 
Studiedag Toereiken(d) mediawijs 
Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van mediawijsheid competenties van jongeren. 

Enerzijds hebben jongeren begeleiding nodig om verstandig om te gaan met de negatieve kanten van het 

internet. Anderzijds is het belangrijk dat zij leren hoe ze sociale netwerken en internet positief en strategisch 

inzetten. 

 

Tijdens de studiedag Toereiken(d) Mediawijs krijgt u een inkijkje in de online wereld van jongeren in het 

voortgezet onderwijs, hoe ze deze benaderen en interpreteren en hoe ze hierin begeleid kunnen worden. De 

belangrijkste begrippen en trends komen aan bod. De dag bestaat uit: 

✓ Plenaire inleiding Jongeren en nieuwe media 

✓ Twee workshops Mediawijsheid in de klas en aanpak cyberpesten 

 
 
                Ik vond het een zeer aangename studiedag, waar ik veel van heb opgestoken. Ook vond ik het erg 

positief dat zowel positieve als negatieve aspecten van social media aan bod zijn gekomen. Ik zou graag 

een vervolg van deze studiedag op onze school willen hebben. Ontzettend bedankt - Dockinga College 
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Programma 

Inleiding Jongeren en nieuwe media 
✓ De belangrijkste trends en ontwikkelingen rondom jongeren en nieuwe media 

 

Workshop Aanpak Cyberpesten 
Na een korte inleiding gaan docenten aan de slag met praktijksituaties. De nadruk ligt op de aanpak van 

cyberpesten, groepsdruk 2.0 én op het stimuleren van positief online gedrag onder leerlingen. Aanwezigen 

kunnen eigen praktijksituaties inbrengen.  

✓ Aan de slag met praktijksituaties: hoe handelt u als er online gepest wordt? 

✓ Herkennen, aanpakken en voorkomen van cyberpesten 

✓ School Veiligheid in het voortgezet onderwijs. 

✓ Voorwaarden voor een school én de docent om cyberpesten  

te herkennen, aan te pakken en te voorkomen. 

✓ Meest voorkomende vormen van cyberpesten in het VO. 

✓ Geldende wetgeving 

✓ Lesmateriaal en handige (hulp)sites. 

✓ Praktische, direct toepasbare tips 
 

Workshop Mediawijsheid in de klas 
Docenten krijgen handvatten om mediawijsheid te integreren binnen het curriculum van de school en gaan 

aan de slag met de eerste opzet van het mediawijsheid plan.  

 

✓ Digitale trends en ontwikkelingen 

✓ Noodzaak van 21st century skills, digitale geletterdheid en mediawijsheid 

✓ Competentiemodel mediawijsheid – hierbij extra nadruk op het onderdeel sociale media 

✓ Op welke wijze kan je mediawijsheid integreren binnen het voortgezet onderwijs? 

✓ Aansprekende voorbeelden en les suggesties 

✓ Hoe begeleid je leerlingen tot bewuste en  kritische gebruikers van internet en social media? En wat is 

daarvoor nodig? Een verkenning 

✓ Hoe blijf je up-to-date? 

✓ Handige sites en tips 

 

Meer weten? Neem contact op: klaartje@socialmediaimpact.nl 

 

Studiedag 
Toereiken(d) Mediawijs  
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