Mediaplan po

de Bibliotheek op school
Aan de slag met digitale geletterdheid

School:
Contactpersoon school:
Contactpersoon bibliotheek:

De 21e-eeuwse vaardigheden zijn elf competenties die leerlingen

Binnen de landelijke aanpak de Bibliotheek op school

nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de maatschappij

ligt de focus wat betreft digitale geletterdheid vaak op

van de toekomst. Om leerlingen goed voor te bereiden op de

informatievaardigheden. En daar ligt een belangrijke basis.

21e-eeuwse samenleving, is het belangrijk dat deze vaardigheden

Leerlingen zijn namelijk minder digitaal vaardig dan ze zelf

een plek krijgen in het onderwijs. Dat is echter nog niet zo

denken, en dat blijkt ook uit de Monitor Jeugd en Media 2017

eenvoudig. Uit onderzoek blijkt dat lessen op school over

van Kennisnet1. Er zit een significant verschil tussen het niveau

computers en het gebruik van digitale media niet of nauwelijks

waarop leerlingen hun eigen vaardigheden beoordelen en hun

bijdragen aan de digitale geletterdheid van leerlingen.

vaardigheden in de praktijk. Veel van hen hebben vooral moeite
met het zoeken op internet en het op waarde schatten van
informatie. Zo is minder dan de helft van alle leerlingen in staat
online informatie kritisch te beoordelen en te gebruiken.
Het is daarom van groot belang dat we kinderen en jongeren
leren de kansen van de digitale wereld volop te benutten.
Tegelijkertijd moeten zij zich bewust zijn van de gevolgen
van hun mediagedrag. Dit vraagt om aandacht voor digitale
geletterdheid. Veel ingrediënten voor een integrale benadering
in de onderwijspraktijk zijn er en het verbinden van deze losse
onderdelen in een structurele aanpak is een noodzakelijke

Digitaal geletterd ben je als je de vier basisvaardigheden

voorwaarde om aandacht voor digitale geletterdheid in het

beheerst: ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden,

onderwijs te borgen en te verankeren.

mediawijsheid en computational thinking. Deze vaardigheden
heb je nodig om goed te functioneren in de maatschappij, zowel
in een leer- als in een werkomgeving. Het gaat daarbij om de

1 - Bron: Monitor Jeugd en Media 2017. De Monitor Jeugd en Media 2019

samenhang tussen die vier vaardigheden.

verschijnt in de Week van de Mediawijsheid.

TIP!

Hoe zorg je ervoor dat er in het curriculum structureel aandacht besteed wordt aan digitale
geletterdheid? En hoe wordt het onderdeel van het schoolbeleid? Een structurele aanpak betekent het
uitstippelen van een goede route waarbij alle losse schakels met elkaar in verbinding staan. Lees het
gratis inspiratiedocument Samenwerken aan digitale geletterdheid om hier een antwoord op te krijgen.
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Het mediaplan
Wat is een mediaplan voor digitale geletterdheid?
Een mediaplan is de concrete uitwerking van het beleidsplan van
de school. Het bevat per schooljaar alle activiteiten en werkvormen
die de school benut om de ontwikkeling van de digitale
geletterdheid voor leerlingen en leerkrachten te stimuleren. In dit
plan leg je vast hoeveel tijd je daarvoor inruimt, wie wat doet en
hoeveel budget er (nodig) is.
Wie vult het mediaplan in?
De medewerker die de activiteiten rond digitale geletterdheid
coördineert op school vult het mediaplan in. Binnen de aanpak
de Bibliotheek op school doet de school dat samen met de
mediaconsulent vanuit de bibliotheek. Ook als een school daar
(nog) niet mee werkt, kun je contact zoeken met de bibliotheek,
zij kunnen je ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van het
plan. Als de school een mediathecaris heeft, betrek hem of haar er
dan ook bij.
Wat heb je nodig bij het invullen?
Bij het invullen heb je het beleidsplan van de school nodig plus een
overzicht van activiteiten rond digitale geletterdheid op school.
Mogelijk staan deze activiteiten al in het beleidsplan. Informeer

is het wenselijk om vooraf een onderzoek te doen door middel van
een digitale vragenlijst. De uitkomsten van het onderzoek geven
informatie waar je als school extra op in zou kunnen zetten op het
gebied van digitale geletterdheid. Gebruik hiervoor de Monitor
de Bibliotheek op school (gericht op informatievaardigheden), de
Mediawijsheid Meter of de een van de QuickScans van SLO.
Wat vul je in?
In het eerste deel van het mediaplan beschrijf je jullie visie op
digitale geletterdheid en beschrijf je de stand van zaken op dit
moment. Aan de hand van de vragenlijsten kun je zien wat er al
goed gaat op je school en wat beter kan. De vragen in dit deel zijn
bedoeld als hulpmiddel om na te denken over wat jullie willen
bereiken. Zie dit document niet als een keurslijf, maar als een
werkdocument dat je jaarlijks bijstelt. In het tweede deel vul je het
jaarplan in en een activiteitenplan. Noteer de resultaten die je het
komend schooljaar wilt behalen als doelen.
Wat doe je met het mediaplan?
Bespreek het ingevulde mediaplan met de schooldirectie. Die moet
de inzet van mensen en middelen goedkeuren. Het is belangrijk
dat al je collega’s het mediaplan kennen, onderschrijven en zich
eraan verbinden. Maak samen afspraken wie wat doet en zorg dat
iedereen de planning en ‘te-doen-lijst’ heeft.

anders bij je collega’s. Om inzicht te krijgen in de huidige stand van
zaken rondom digitale geletterdheid binnen het primair onderwijs

Meerjarenplan
1. Visie
Een visie op digitale geletterdheid geeft een langetermijnperspectief van wat je als onderwijsorganisatie nastreeft. Het daaruit
voortvloeiende beleid is erop gericht hoe de in de visie geformuleerde inzichten en doelstellingen bereikt gaan worden. Het vormt een
samenhangende reeks stappen voor het borgen van de continuïteit van digitale geletterdheid op langere termijn.
Visie van de school
Neem deze eventueel over uit het beleidsplan of bespreek dit met de schooldirectie.

TIP!

Digitale geletterdheid bestaat uit
vier competenties. Het onderwijs
kan daarom op verschillende
manieren worden ingericht.
Het maken van keuzes die te
verantwoorden zijn, is belangrijk.
Wat ga je als school doen, en
waarom ga je dat doen? Maar ook
hoe leren onze leerlingen? En: hoe
leren wij als professionals? Visie
vormt de basis van deze keuzes.
Dit is niet alleen het uitgangspunt
voor de keuzes die je maakt, maar
ook het middel om deze keuzes
te verantwoorden. Maar hoe kom
je tot een visie? Het Handboek
Digitale Geletterdheid van
Kennisnet gaat hier uitgebreid
op in.
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2. Een inventarisatie
In het vorige onderdeel hebben we de visie van de school in kaart gebracht. De vraag is nu wat de stand van zaken met betrekking tot
digitale geletterdheid is op school, voor zowel leerkrachten als leerlingen.
2.1 - Vaardigheden voor leerlingen
Scoor in onderstaande tabellen hoe vaardig leerlingen zijn op onderstaande onderdelen. (met een rapportcijfer van 1 t/m 10)
1 = Vaardigheden niet aanwezig - 10 = Vaardigheden in zeer grote mate aanwezig

Ict-(basis)vaardigheden
Het kennen van basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken (‘knoppenkennis’):
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n.v.t.

Het kunnen omgaan met standaard software (Word, Excel en
presentatiesoftware)
Het kunnen omgaan met devices (smartphone, tablet, laptop, pc)
Het kunnen werken met internet (browsers, e-mail)

Informatievaardigheden
Het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte en op basis hiervan het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van
relevante informatie.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n.v.t.

9

10

n.v.t.

Een concrete zoekterm gebruiken in een zoekmachine
Zoeken naar bronnen en informatie
Selecteren van betrouwbare bronnen en informatie
Verwerken van digitale informatie in de praktijk (bijv. in een werkstuk)
Presenteren van informatie

Mediawijsheid
Mediawijsheid omvat de kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.
Deze zijn onderverdeeld in:
1

2

3

4

5

6

7

8

Veilig je weg kunnen vinden op sociale media
Bewust zijn van de steeds groter wordende invloed van de media op
de samenleving
Zien hoe media de werkelijkheid kleuren
Reflecteren op het eigen mediagebruik en de online identiteit
De eigen privacy beschermen

Computational thinking
Het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op
te lossen
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n.v.t.

In staat zijn om een vraagstuk van verschillende kanten te bekijken
Het ontleden van een vraagstuk in logische stappen
Computertechnologie gebruiken bij het oplossen van een vraagstuk.
Denk hierbij aan robotica of programmeertools

>> Met de Mediawijsheid Meter kan de huidige stand van zaken specifieker worden gemeten,
en op basis daarvan een aantal speerpunten worden vastgesteld <<
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2.2 - Vaardigheden voor leerkrachten
Scoor in onderstaande tabellen hoe vaardig leerkrachten zijn op onderstaande onderdelen. (met een rapportcijfer van 1 t/m 10)
1 = Vaardigheden niet aanwezig - 10 = Vaardigheden in zeer grote mate aanwezig

Ict-(basis)vaardigheden
Het kennen van basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken (‘knoppenkennis’):
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n.v.t.

Het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware (bijv.
beamer, digibord)
Het kunnen omgaan met standaard software (Word, Excel en
presentatiesoftware)
Het kunnen omgaan met devices (smartphone, tablet, laptop, pc)
Het kunnen werken met internet (browsers, e-mail)
Het kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten (voorkomen
van virussen en malware

Informatievaardigheden
Het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte en op basis hiervan het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van
relevante informatie.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n.v.t.

9

10

n.v.t.

Een concrete zoekterm gebruiken in een zoekmachine
Zoeken naar bronnen en informatie
Selecteren van betrouwbare bronnen en informatie
Verwerken van digitale informatie in de praktijk (bijvoorbeeld in een les)
Presenteren van informatie

Mediawijsheid
Mediawijsheid omvat de kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.
Deze zijn onderverdeeld in:
1

2

3

4

5

6

7

8

Veilig je weg kunnen vinden op sociale media
Bewust zijn van de steeds groter wordende invloed van de media op
de samenleving
Zien hoe media de werkelijkheid kleuren
Reflecteren op het eigen mediagebruik en de online identiteit
De eigen privacy beschermen

Computational thinking
Het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op
te lossen
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n.v.t.

In staat zijn om een vraagstuk van verschillende kanten te bekijken
Het ontleden van een vraagstuk in logische stappen
Computertechnologie gebruiken bij het oplossen van een vraagstuk.
Denk hierbij aan robotica of programmeertools

>> Met de Mediawijsheid Meter kan de huidige stand van zaken specifieker worden gemeten,
en op basis daarvan een aantal speerpunten worden vastgesteld <<
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2.3 - Bekijk met behulp van onderstaande onderwerpen hoe zaken rond digitale geletterdheid op jouw school belegd zijn.
Vul de snelle checklist in.

Op orde

Werken we dit
jaar aan

Werken we
komend
jaar aan

Lange termijn
doel

Niet gewenst/
van toepassing

Onbekend

De school heeft een visie op
digitale geletterdheid
Er is specialisme digitale
geletterdheid aanwezig
Er is budget voor projecten
digitale geletterdheid
Er zijn voldoende computers,
tablets, etc. aanwezig
Er is een samenwerking met de
bibliotheek
Er zijn voldoende methoden/
projecten om te werken aan
digitale geletterdheid?
Er is een aanpak voor werken aan
1. ict-basisvaardigheden
2. informatievaardigheden
3. mediawijsheid
4. computational thinking
binnen alle leergebieden?

Digitale geletterdheid is een
structureel onderdeel van het
schoolwerkplan
Leerkrachten zijn voldoende
geschoold rond digitale
geletterdheid
Ouders worden betrokken door
middel van voorlichting/
workshops
De know how van leerlingen
wordt op het gebied van media
actief ingezet
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2.4 - De huidige stand van zaken
Bekijk de tabellen bij 2.1 en 2.2.
»» Welke vaardigheden vind je belangrijk?
»» Welke competenties ontbreken bij leerlingen?
»» Welke competenties ontbreken bij leerkrachten?
»» En bekijk de checklist bij 2.3. Welke praktische zaken zijn nodig, moeten worden belegd?
NB: idealiter is het niveau digitale geletterdheid van de leerkracht (2.2) hoger dan dat van de leerling (2.1). Geldt dit ook op uw school? Zo niet;
voor welke vaardighe(i)d(en) geldt dat?
Leggen we de geformuleerde visie naast de stand van zaken, wat valt dan op? Ofwel; waar zitten de verschillen tussen de ambitie en de
dagelijkse praktijk?

Met de visie, inventarisatie en stand van zaken in ons achterhoofd, formuleren we de volgende doelen:

3. Algemene doelen
3.1 - Voor welke doelgroep(en) wil je iets aan digitale geletterdheid doen op je school?
Directie

Leerlingen onderbouw

Leerkrachten

Leerlingen middenbouw

Ouders

Leerlingen bovenbouw

3.2 - Wat is de doelstelling die je wilt bereiken? Geef dat bijvoorbeeld aan per doelgroep die je hierboven hebt aangevinkt.

3.2 - Binnen welke termijn wil je
deze doelen behalen?
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Jaarplan

schooljaar

In het jaarplan leg je vast hoe je de in hoofdstuk 3 geformuleerde doelen gaat bereiken.

4. Coördinatie en professionalisering
4.1 - Is er een leerkracht of coördinator op school die de activiteiten digitale geletterdheid in ruimere zin coördineert?
(Mediacoach/(voor)leescoördinator/ICT-coördinator/cultuurcoördinator)
ja, ga verder naar vraag 4.1.1
nee, ga verder naar vraag 4.2
4.1.1 - Wie of welke leerkracht/coördinator heeft de activiteiten rondom digitale geletterdheid in zijn/haar takenpakket?

4.1.2 - Wat is de precieze inhoud van dit takenpakket?

4.1.3 - Is er een mediaprotocol of een eerder opgesteld mediaplan aanwezig?
		

ja

		

nee

4.1.4 - Wordt dit het komend jaar gewijzigd?
		

ja

		

nee

		

Zo ja, wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

4.1.5 Hoeveel taakuren heeft deze leerkracht/coördinator per week?
4.1.6 Hoe en wanneer worden de taken van de functionaris digitale geletterdheid geëvalueerd?

4.2 - Op welke wijze wordt er gewerkt aan verdere professionalisering van het team op het gebied van digitale geletterdheid? (aankruisen
wat van toepassing is, meerdere opties zijn mogelijk)


studiebijeenkomsten



workshops



cursussen/bijscholing



vakliteratuur/digitale informatie



anders, nl

		
4.3 - Wordt het komend jaar iemand opgeleid tot mediacoach?
		
		
		

ja
nee
Zo ja, via welke opleiding?
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4.4 - Op welke wijze ga je de opbrengsten van ondersteuning op het gebied van digitale geletterdheid evalueren en op welk niveau?
(leerlingen, leerkrachten, ouders)

4.5 - Hoeveel keer per jaar staat digitale geletterdheid
op de agenda tijdens een teamoverleg?
4.6 – Hoeveel uur is er beschikbaar voor digitale geletterdheid?
(denk bijvoorbeeld aan lesuren en tijdinvestering
daarbuiten zoals professionalisering van leerkrachten)

5. Budget
5.1 - Is er budget gereserveerd voor digitale geletterdheid in brede zin? (om leerlingen en het team digitaal geletterd te maken)
ja
nee
Zo ja, hoe hoog is dat budget?
Zo ja, hoe ga je dat budget inzetten om je doelen te behalen?
Denk aan: aanschaf apparatuur, professionalisering, lespakketten en/of inhuren externe deskundigheid

6. Ouderbetrokkenheid
6.1 - Hoe wil je het komend jaar ouders betrekken bij digitale geletterdheid?
Bijvoorbeeld door te informeren via ouderavonden, nieuwsbrief, social media zoals Facebook (via de accounts van de school).

7. Activiteiten in het curriculum
7.1 - Op welke wijze wordt komend schooljaar in het curriculum invulling gegeven aan digitale geletterdheid?
Met losse lessen of projecten als aanvulling op het bestaande curriculum.
Met in de lesstof geïntegreerde opdrachten rond digitale geletterdheid.
Met een combinatie van losse lessen/projecten en in de lesstof geïntegreerde opdrachten rond digitale geletterdheid.
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7.2 – Hoe wordt het activiteitenplan verder ingevuld?
•

In welke groepen en bij welke leergebieden / domeinen zal met welke projecten / leermiddelen worden gewerkt?

• Wie gaat de begeleiding daarbij verzorgen (bijvoorbeeld de leerkracht, de mediacoach van de bibliotheek, de ICT-coördinator of een
andere partner)?
Wat is de frequentie van de activiteiten/projecten?

Frequentie
(bijv. 1x per week)

Door
andere partner

Door de
bibliotheek

Activiteit/project/leermiddel

Doen we zelf

Leergebied
Domein

Groep

UItvoering door

Digitale vaardigheid
(ICT – IV – MW – CT)

•

8. Evaluatie
8.1 - Welke afspraken zijn gemaakt over het evalueren en monitoren van de (aanpak van) digitale geletterdheid op de school?
(Denk aan wijze van evalueren, gebruik van de Monitor de Bibliotheek op school, terugkoppeling naar het onderwijsteam, planning)
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