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Mediawijsheid

Mediawijsheid: “Het geheel van kennis, vaardigheden 
en mentaliteit waarmee de docent bewust, kritisch en 
reflectief de meerwaarde van ICT in het onderwijs kan 
gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs te laten 
stijgen en de leerlingen voor te bereiden zich te 
bewegen in een complexe, veranderlijke en 
fundamenteel gemedialiseerde wereld”.





Mediawijsheid

kennis Wanneer werkt digitaal leren?

vaardigheden Welke vaardigheden heeft de docent nodig? 

mentaliteit Profilering docent online?

bewust Wanneer meerwaarde van ict?

kritisch Mediagebruik van studenten

reflectief Eigen mediagebruik

gemedialiseerde wereld Veranderde wereld
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We leven niet in een tijdperk 
van verandering maar in een 
verandering van tijdperk.

Jan Rotmans (hoogleraar transitiekunde)
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SOCIALE  MEDIA – leven in een wereld vol prikkels 











www.hoornbeeck.nl/practoraat







• Waarom zijn we verbonden?
• # Pavlovreactie
• # Snelheid
• # Dopamine geeft een kick
• # Nieuwsgierig 
• # Angst
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Uitgedaagd door z’n leerlingen… Verkeerde profiel foto…. Wat mag je twitteren over je werk?

#shitmystudentswrite
“vandaag weer niemand kunnen laten 
zakken.” 
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Leerrendement
• Technologie in het onderwijs: ieder hulpmiddel
• Motivatie van leerlingen en docenten stijgt door afwisseling
• Toetsresultaten omhoog en de leerlingen leerden sneller
• Didactische benadering, de lesorganisatie, de beschikbare tijd en 

de kenmerken van de leerling
• YouTube bij Natuurkunde
• Snappet: Cito-score ging omhoog voor de betere leerling



Leerrendement
• Spitzer: leerling klikt zijn geheugen weg, omdat het denkwerk 

wordt overgenomen. 
• Carr: werkgeheugen in de hersenen overbelast, productiviteit en 

creativiteit achteruit.
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Leerrendement
• Spitzer: leerling klikt zijn geheugen weg, omdat het denkwerkwordt

overgenomen. 
• Carr: werkgeheugen in de hersenen overbelast, productiviteit en 

creativiteit achteruit.
• Aantekeningen schrijven: motorisch geheugenspoor, uitgebreider 

patroon van hersenactiviteit. + 1,5 punt
• Lezen en schrijven verslechtert  schaadt geheugen
• Ondiepere verwerking
• Wifi en smartphone voor toename van afleiding



Balans

• Docent centraal: ondersteuning te bieden 
• Visuele en auditieve systeem
• Blended learning: face-to-face leren en online
• Inzicht, structuur en sturing
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Mediawijze leerlingen
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• Ik praat met enige regelmaat met mijn leerlingen 
over veiligheid op internet. Ja: 55%
•Ik leer mijn leerlingen hoe ze om moeten gaan met 
sociale media. Ja: 57%
•Ik laat mijn leerlingen met enige regelmaat werken 
met digitale toepassingen die ze later nodig hebben 
in hun beroep. Ja: 54%
• Ik help mijn leerlingen bij het vinden en beoordelen 
van informatie op internet. Ja: 68%
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Wie oude kennis koestert 
en voortdurend nieuwe 
vergaart, mag een leraar 
van anderen zijn.

Confucius









Mediawijsheid is een 
modewoord. Het waait wel weer 
over.



Een practoraat is niet geschikt 
om docenten te trainen. 



We moeten onderwijsgevenden 
verplichten om mediawijzer te 
worden. 



Studenten/deelnemers zijn 
mediawijzer dan hun docent. 



Managers zijn aanjagers om de 
mediawijsheid van docenten 
bevorderen.
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