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Op woensdag 20 mei 2015 vond in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht de Mbo 
Expertsessie plaats. Het doel van de sessie was om in gesprek te gaan over hoe mediawijsheid kan 
worden ingebed in het MBO onderwijs en hoe kan daarbij gebruik gemaakt kan worden van een 
laagdrempelige leermiddelenbank als instrument. Mediawijzer.net heeft hiervoor financiële 
middelen vanuit de Stimuleringsregeling 2014/2015 beschikbaar en wil samen met de experts uit 
het mbo-veld op zoek naar de meest kansrijke inzet van deze middelen. 
 
Mary Berkhout, programmamanager bij Mediawijzer.net, opent de bijeenkomst en verwelkomt een  
30-tal deelnemers, voornamelijk docenten van MBO-instellingen en onderzoekers c.q. specialisten op 
het gebied van onderwijs, ICT en sociale media. Berkhout stelt dat een belangrijk doel van 
Mediawijzer.net is om mediawijsheid steviger in te bedden in het onderwijs. Een van de 
instrumenten daarbij is een ‘leermiddelenbank mediawijsheid’ waarbij vraag en aanbod handig en 
laagdrempelig bij elkaar worden gebracht. Sinds het aanwenden van de jaarlijkse 
stimuleringsregeling van Mediawijzer.net voor leermiddelenbanken zijn er verschillende opgeleverd 
en/of in ontwikkeling voor het basisonderwijs en het voortgezet ondewijs. De oproep voor het mbo 
leverde echter niets op. Vandaar de vraag van Berkhout aan de aanwezige experts: ‘wat is er dan wel 
nodig in het mbo en hoe kunnen we dat in beweging zetten? ’  
Er is momenteel een stimuleringsbedrag van € 60.000,00 beschikbaar tot medio 2016 voor de 
ontwikkeling van een mbo leermiddelenbank. 

Het eerste gedeelte van de expertsessie wordt gebruikt om het veld te verkennen en elkaar te 
vertellen of er überhaupt behoefte is aan een mbo leermiddelenbank en wie zou die willen 
ontwikkelen c.q. beheren. Daarna wordt in het tweede deel door de deelnemers middels ronde tafel 
gesprekken gesproken over het verbeelden en vormgeven van nieuwe ideeën vorm voor het 
inbedden van mediawijsheid in het mbo. Dit alles gevolgd door een evaluatie. 
Berkhout geeft aan dat de onderliggende gedachte, de methodiek, die voor deze expertsessie wordt 
gebruikt het ‘het waarderend veranderen’ is, dit wordt nader toegelicht.  
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DEEL 1 : Presentatie Practoraat door Jorick Scheerens 
 
Jorick Scheerens is projectleider van het project Practoraat Sociale Media. Daarnaast geeft hij les in 
het vak Mediawijsheid bij de opleiding Mediamanager van het Mediacollege Amsterdam.  
Zijn presentatie is opgedeeld 3 te behandelen onderwerpen: 1) Wat is het Practoraat Sociale Media; 
2) De lancering van de website mbomediawijs.nl en 3) De uitgangspunten. 

 
Wat is het Practoraat Sociale Media 
Scheerens geeft aan dat het doel van het project is om tot onderwijsverbetering te komen middels 
de inzet van sociale media. Dit gebeurt op vijf deelgebieden; 

- De ontwikkeling van mediawijsheid bij studenten, 
- Sociale media voor docenten (zowel pedagogisch als didactisch), 
- Sociale media in de BPV/stage, 
- Sociale media bij doorstroom vmbo-mbo-hbo-beroepspraktijk en 
- Sociale media in het bedrijfsleven. 

Binnen dit laatste deelgebied wordt de uitwisselbaarheid van sociale media-oplossingen tussen het 
onderwijs en het bedrijfsleven bekeken. De term ‘practoraat’ is een kleine knipoog naar het lectoraat 
binnen het HBO. Meer is terug te lezen op www.practoraat.nl. 
 

Website Leermiddelenbank mbomediawijs.nl 
Het innovatie arrangement heeft een looptijd van 3 jaar. Deze regeling is onlangs verlengd waardoor 
het voortbestaan weer een stuk verder is gegarandeerd. Scheerens wil de aandacht leggen op alle 
lessen die zijn terug te vinden op hun leermiddelenbank. Vraag wat hem betreft is niet of er een 
nieuwe mbo leermiddelenbank moet komen want deze is er al. De echte vraag is hoe wij erop verder 
kunnen bouwen. In het basisontwerp is uitgegaan van het Competentiemodel van Mediawijzer.net. 
In de matrix vind je voor iedere competentie en ieder niveau een aantal aanwezige lessen, waarbij de 
opbouw en uitvoering uniform zijn opgezet. Het is mogelijk om verbeteringen of nieuwe lessen toe te 
voegen. 
 

Mediawijsheid 
Nu drie jaar terugkijkend naar zijn 1e presentatie heeft Scheerens destijds de volgende 
uitgangspunten gebruikt om het belang van mediawijsheid aan te geven. 

• Een vak apart maar geen apart vak 
• Het is vakgebied overstijgend 
• Het competentiemodel als leidend gebruiken 
• Lessen hebben en vaste opbouw 
• Aandacht voor verschillende fasen PVV en stagelessen 
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• Aansluiten bij het VO/VMBO/HBO  
• Co-creatie is de aanpak om tot onderwijsontwikkeling te komen 
• Alles is open source, van en voor iedereen 
• Bottoms up en top down 

Er is allereerst gestart met aansluiting te zoeken bij docenten om zo mediawijsheid te promoten en 
daarvanuit de aandacht van bv MBO raad en het ministerie te wekken. Het platform heeft inmiddels 
een groot bereik waarbij de content leidend is. Als docenten iets met mediawijsheid willen doen dan 
kan gekeken worden of er iets aansluit bijvoorbeeld bij een bestaand vak zoals burgerschap of SOB. 
De discussie over bij welk vak mediawijsheid past schiet vaak alle kanten op. Daarom pleit Scheerens 
om meer aandacht te besteden aan een scherpere positionering van mediawijsheid. Het 
mediawijsheid competentiemodel biedt een prima structuur om mediawijsheid lesmateriaal te 
ordenen en te delen. Dit zou de basis moeten zijn. 

Het is ook goed om resultaten te meten. Als je wenst aan te sluiten op de kwalificatiestructuur wordt 
zeker gekeken naar opbrengsten en of het vak er wel beter op wordt. Zijn algemene oproep is: 
‘bundel alle initiatieven!’ 

Waar is mbomediawijs momenteel mee bezig: 
- Vormgeven nieuwe lessen en het aanpassen van de bestaande op basis van actuele 

ontwikkelingen 
- Ontwikkelen van een hands on implementaties voor mediawijsheid 
- De website Mediamomentje, waar studenten dossiers bouwen rond nieuwe thema’s. 
- I.s.m. de OBA voor alle bibliotheken het thema ‘een middag in de bibliotheek’ ontwikkelen. 

 

Vragen: 
- op de vraag of toegevoegde lessen langs een redactie komen om de kwaliteit te bewaken, wordt 
bevestigend geantwoord. 
-hoe werkt het met co-creatie en lukt het om het vliegwiel draaiende te houden? Op vele scholen 
ontstaat mediawijsheid door enthousiasme van een docent, die lesstof plaatst die vervolgens weer 
wordt gebruikt door anderen, waardoor het balletje vanzelf verder rolt. Veel zaaien en onder de 
aandacht brengen van schooldirecties vergemakkelijkt de adaptie. Daarbij is ‘delen het nieuwe 
hebben’. Hiermee houd je het vuurtje warm. 
-waar heeft Scheerens, gezien vanuit het programma, behoefte aan? Dat is de massa die steeds meer 
gebruik maakt van het materiaal, uit de bron put en er weer aan toevoegt waardoor de bron steeds 
rijker wordt. Er is behoefte aan input waarbij de leerkracht zelf kleur kan geven aan zijn lesstof. En 
het uitdragen van de boodschap. Er is momenteel geen financiële behoefte. 
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DEEL 1: Presentatie door Lydia Vroegindeweij van Uitgeversacademie BV 
 
Lydia Vroegindeweij is directeur en partner van Uitgeversacademie BV, een particulier 
opleidingsinstituut voor de uitgeverijsector. Zij doen aan product- en concept ontwikkeling voor alles 
wat met educatie te maken heeft. Vroegindeweij geeft haar presentatie vanuit het doel om de 
discussie aan te jagen over waar een ‘laagdrempelige leermiddelenbank’ voor staat. De 
Uitgeverscacademie heeft de leermiddelenbank voor het basisonderwijs ontwikkeld: OntdekMedia 
PO en is nu bezig met de ontwikkeling van OntdekMedia VO – beiden met financiële ondersteuning 
vanuit Mediawijzer.net. 

 

Laagdrempelig 
Hierbij gaat zij uit van basis marketingprincipes: 

• Wie: voor wie doe je het, voor docenten.  
• Hoe: verdiep je in hoe docenten werken, hoe zij omgaan met lesstof en met mediawijsheid 

competenties, geef er les over, neem studenten  er in mee en maak het ook jezelf eigen. 
• Wat: wat wordt geboden, waaruit bestaat de content, de informatie als websites, spannende 

tools etc.  

Volgens Vroegindeweij wordt er vaak veel aandacht besteed aan het Wat, aan de inhoud, maar te 
weinig aan het Hoe: hoe zorg je ervoor dat jouw inhoud wordt gebruikt? Docenten zouden meer 
geholpen moeten worden om over de eerste drempels heen te komen. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen voorlopers en volgers. Kenmerken van de volgers zijn dat ze niet zo behendig zijn 
met ICT, maar beperkt zin hebben om te experimenteren en weinig voorbereidingstijd ter 
beschikking hebben. Ook is de vraag of er wel voldoende ruimte is voor een extra vak Mediawijsheid. 
Volgens Vroegindeweij kan dit, maar dient het ook ingebed te worden in de reguliere lessen. Binnen 
OntdekMedia voor het basisonderwijs is gekozen om mediawijsheid aan de bestaande vakken te 
koppelen waardoor er binnen de bestaande tijd kan worden gewerkt. 
Een belangrijk onderwijskundig principe stelt ‘sluit aan bij het bekende‘, dat geldt voor zowel 
leerlingen als docenten/leerkrachten. 

 

Werkvormen 
Volgens Vroegindeweij is 'werkvormen' het toverwoord binnen het project. Begin eerst met de 
werkvormen in plaats van met de lessen, het is een nog kleinere eenheid in het lespakket. Een 
bestaande werkvorm kan makkelijk vervangen worden door een mediawerkvorm. Bij 
OntdekMedia.nl kun, afhankelijk van je vraag, bij diverse mediatools uitkomen om mee aan de slag te 
gaan. Een eerste vraag kan zijn: ik wil een werkvorm vervangen, waarbij het maken van een 
bijvoorbeeld een knip/plak poster wordt vervangen door het maken van een digitale muurkrant. Een 
andere vraag kan zijn: ik wil weten wat ik met Pinterest kan doen. Dan krijg je suggesties over 
Pinterest als werkvorm in de les. Je kunt ook heel gericht zoeken binnen een bestaande lesmethode 

4 

 



Verslag Mbo Expertsessie 
Bijeenkomst 20 mei 2015 
 
 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

om een passende mediawerkvorm te vinden. En je kunt zoeken op bepaalde competentie – hierbij is 
het  Competentiemodel van Mediawijzer.net gebruikt. Ook kun je als docent zoeken naar allerlei 
combinaties. 
Al deze invalshoeken zijn precies de koppen die op website staan. Advies aan de voorlopers: ‘wees de 
gids om naar de betekenisvolle toepassingen te komen’. 
 
 
Vragen: 
-Hoe kun je hierbij gebruik maken van co-creatie? De gebruiker die hier aanwezig zijn, zijn vaak de 
voorlopers die de eerste ideeën aanreiken. Van de eindgebruiker die zij op het oog hebben 
verwachten zij geen co-creatie. 

 

DEEL 2: Plenaire terugkoppelingen vanuit 3 groepsessies 'World Café's ' 
 

Groep 1: 'Thema Ontwerp' 
Marian Schelvis als tafelvoorzitter geeft aan dat bij hun tafel vooral is gegaan over hoe een 
kennisbank er uit moet gaan zien, over de content en waar je die gaat vinden. Thema’s als online, 
open standaard (wikiwijs), halen én brengen, sociaal kapitaal en oorspronkelijkheid kwamen aan de 
orde. En welk verdienmodel zit er achter.  

Bij het thema ’open’ diende de vraag zich aan of alle docenten lessen moeten gaan inbrengen of dat 
dit beperkt zou moeten blijven tot de specialisten. Zowel docenten én studenten alsook speciale 
mediacoaches of digicoaches zouden content kunnen ontwikkelen en plaatsen. Zolang het maar voor 
en door het mbo gedaan wordt. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met een bepaalde 
terughoudendheid om ontwikkeld materiaal zomaar vrij te delen.  

Goede content is erg belangrijk. Co-creatie als uitgangspunt en een gezonde wisselwerking tussen 
halen en brengen. Bij çontent gaat het ook over de vindbaarheid waar veel klachten over zijn. Je zou 
een soort AH receptenbank willen hebben. En, zijn het documenten of arrangementen? Moet je 
informatie bewerkbaar maken en in brokken aanbieden en daarbij de mogelijkheid tot arrangeren 
bieden? Voorbeeld is VO Content die volledige lessen aanbiedt die zelf zijn aan te passen naar wens 
en behoefte. Hiermee worden twee soorten docenten bediend. Met betrekking tot beheer, 
onderhoud, borging en het actualiseren van content vraagt men zich af hoe je dit gaat borgen zonder 
dat er een goed verdienmodel aan vast zit. De educatieve uitgeverijen zouden hier een rol in kunnen 
spelen.  

Heel goed zou een ‘waarderingssysteem’ zijn, voorwaarde is dan wel voldoende massa aan 
gebruikers. Het huidige aanbod is vrij generiek en het zou mooi zijn om het specifiek op de beroepen 
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af te stemmen. De diverse instellingen kunnen elkaar materiaal gebruiken en hierin met elkaar 
samenwerken.  

Vragen: Wat zou de balans moeten zijn tussen generiek en vakspecifiek. 
In de kwalificatiedossiers staat niets specifiek over ICT en media, het is te algemeen. De school en 
docenten kunnen er wel op voortbouwen en er zelf iets aan kunnen toevoegen. Het faciliteren 
daarvan zou moeten gebeuren door de specialisten op school. 
 
Tot slot: In de behoefte aan leermiddelenbanken is al voorzien, de vraag naar content blijft altijd 
nodig, vooral naar een arrangementenbak die je naar behoefte kan differentiëren en delen. 
 
 
Groep 2: 'Thema Omgeving'  
Jan Kees Meindersma als tafelvoorzitter heeft het gehad over ‘omgeving’ waarbij eerst het ideaal 
wordt geschetst, gevolgd door de visie van de realisten in de groep. 
Vraag is wat je zou moeten doen om mediawijsheid succesvol te maken. Het ideaalplaatje is een 
samenstelling van activiteiten waaronder zorg voor goede medialokalen (TV studio, om te monteren 
– voor studenten en docenten), zorg daarbij voor ondersteuning op maat en het zelf kunnen 
samenstellen van een arrangement. Er is een levendige community om te leren van elkaar, nieuwe 
dingen uit te proberen, ervaringen te delen etc. Ook is in de ideale situatie mediawijsheid in de basis 
verplicht en moeten alle eerstejaars een aparte leerlijn volgen (9 weken, 1,5 uur) dan is meteen 
duidelijk wie wil en kan. Op een Academie kunnen studenten in een keuzevak zich verder bekwamen 
en in drie jaar een bepaald niveau bereiken. 

Hierop reageerden de realisten als volgt: -je hebt wel tijd nodig en de boel moet wel op orde zijn. Het 
klimaat ontbreekt om optimaal te verbeteren, te experimenteren. Je kunt het leren op de werkplek 
bevorderen, leer daarbij vooral van elkaar en geef feedback. Kijk naar Stichting leerkracht om 
kwaliteitsverbetering te stimuleren vanuit het team zelf. Ook het in contact blijven met het 
bedrijfsleven blijft belangrijk.  

En over welke groepen gaat het? We hebben het voornamelijk over leerlingen uit groepen 3 en 4 en 
BOL/BBL. Maar wat doe je voor groepen 1 en 2? Het zijn allen zeer verschillende leerlingen. Er is 
minimaal in de eerste periode een basisinstructie nodig om goed om te leren gaan met apparaten, 
virussen etc. 

Vragen: welke zaken zijn per direct praktisch aan te pakken? - Als je content creëert kijk dan naar de 
methodieken van Stichting Leerkracht. 

Hoe zit het met de rol van de docent, hoe meet je zijn mediacompetentie? - Door bijvoorbeeld online 
enquêtes te houden en workplace assessments. Vandaaruit kun je verder ontwikkelen. 
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Groep 3: 'Thema Makers' 
Lydia Vroegindeweij als tafelvoorzitter heeft het gesprek geleid over ‘de makers’. In het makerschap 
zou je eigenlijk diverse rollen moeten onderkennen, zoals schrijvers/samenstellers, de eigenaren en 
zij die bestaande inhoud aanpassen/onderhouden (redacteurschap). Gesuggereerd werd om de 
groep schrijvers te betalen(geld) per eenheid. Er gaat nu veel tijd in zitten en als je goede content 
wilt stimuleren mag daar wat tegenover staan. Voor het eigenaarschap past dat je iemand 
verantwoordelijk maakt voor de continuïteit in de vorm van een stichting of consortium. Alternatief 
is dat vrijwilligers het eigenaarschap op zich nemen  dat kan kwetsbaar zijn. Als het gaat over 
redacteuren, gaat het ook over tijd en geld dat voortkomt uit redactionele taken maar ook de  
ambassadeursrol: ervoor zorgen dat het zichtbaar wordt. Redacteuren zorgen ervoor dat het 
levendig blijft en er nieuwe aanjagers bijkomen. 
Doorgaand op het idee van de beloning:  als denkgedachte wordt Wikimedia aangehaald (organisatie 
achter Wikipedia). Het bedrag van de stimuleringsregeling kan opgedeeld worden in microkredieten 
om schrijvers mee te vergoeden. Zo wordt het geld aangewend om de makers/eigenaars te belonen 
voor hun inbreng. Dat zou ook een zekere angst om te delen weg kunnen nemen: er is  immers voor 
betaald.  

Dan blijft nog wel de problematiek van redactie,  beheer en onderhoud aan de orde. Dat moet elders 
vandaan komen. 
Cruciale opmerking: Trek niet aan een dood paard. willen we het voor iedereen doen en willen we 
dat iedere docent hier mee bezig is, dan is een andere aanpak nodig. Hier moet je je richten op de 
docenten die het echt leuk vinden.  
Vragen: - de algemene menig is dat uiteindelijk ieder docent op termijn wel over gaat, het heeft 
alleen veel tijd en veel aandacht nodig, en geduld.  

Een andere vraag is of het budget van de stimuleringsregeling ad € 60.000,- aan één project moet 
worden toegekend. Mogelijk is het een idee om het stimuleringsbudget op te delen in 
microkredieten. Mediawijzer.net gaat dat in overleg met Kennisnet uitzoeken. 
 

Afsluiting 
Berkhout evalueert de gehele sessie en is benieuwd wat het tot nu toe heeft opgeleverd en hoe dit 
gaat bijdragen aan mediawijsheid in het mbo. 
Op de vraag wie de eigenaar wordt van een ingediend voorstel antwoordt Berkhout dat de 
stimuleringsregeling er is om initiatieven een steun in de rug te geven. De initiatiefnemers blijven dus 
eigenaar van het project (zoals vb. de leermiddelenbank). Zij geven het geld uit en zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering. Mediawijzer.net of Kennisnet (als uitvoerder van de regeling),  
worden dus nooit eigenaar. Berkhout geeft aan dat de technische ontwikkeling vaak nog het 
makkelijkste deel is van een initiatief, de echte inspanning gaat zitten in het maken, samenstellen, 
adviseren, beheer, communicatie en uitvoering van het idee.  

Berkhout geeft ook aan dat bij het vormgeven van een nieuwe stimuleringsregeling Mediawijzer.net 
zo goed mogelijk kijkt naar wat heeft gewerkt en wat niet en hoe kunnen we de aanpak verbeteren 
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op basis van wat er nu leeft. Het idee van microkredieten, verspreid over kleine projecten of 
deelprojecten binnen het mbo, is een geheel nieuwe insteek en daarom zeer interessant voor het 
vervolg van de regeling. 

Berkhout geeft aan dat de huidige tekst van de stimuleringsregeling zal worden herschreven en 
opnieuw vormgegeven op basis van deze expertsessie. De hier gemaakte adviezen en opmerkingen 
worden verwerkt in de nieuwe tekst zodat deze aansluit de idealen die op deze sessie zijn verwoord 
en de praktische aanwijzingen. De beoordeling en toekenning van de nieuwe aanvragen zal 
plaatsvinden door de Stuurgroep van Mediawijzer.net, mogelijk wordt daarbij het advies van een 
adviescommissie gevraagd.  

Tot slot worden de sprekers en alle aanwezigen hartelijk bedankt voor hun bijdragen aan deze sessie 
en het bereiken van het doel: een structurelere inbedding van mediawijsheid in het mbo. 

Voor vragen: 
 

Mary Berkhout (Mediawijzer.net) 
Mary.Berkhout@mediawijzer.net 
 
Jan-Kees Meindersma (Stichting Kennisnet) 
J.Meindersma@kennisnet.nl 
 
Jorick Scheerens (Mediacollege Amsterdam) 
J.Scheerens@ma-web.nl 
 
Lydia Vroegindeweij (Uitgeversacademie BV) 
Lydia@uitgeversacademie.nl 

 

Samenvatting 
Op 20 mei 2015 is op de Mbo Expertsessie gesproken over het idee om een leermiddelenbank in te 
zetten als effectief instrument om mediawijsheid in het mbo in te bedden. Voor de pauze werd 
kennis met elkaar gedeeld en na de pauze volgde drie WorldCafés. Tot slot werden de bevindingen 
gedeeld.  

Hoofdconclusie was dat er geen behoefte is aan nóg een leermiddelenbank. Er zijn namelijk al twee 
banken die prima werken als technische oplossing in de praktijk. Dit zijn Wikiwijs en Mbomediawijs.  

Wat dan wel? In de eerste plaats is er behoefte aan een klimaat verandering in het mbo waarbij 
docenten veel meer zelf aan de slag gaan. Docenten zouden er op geattendeerd moeten worden dat 
er al veel en goed digitaal lesmateriaal is en ze zouden aangezet moeten worden om het 
daadwerkelijk te gebruiken. Dat vraagt dus meer om een andere cultuur dan om een extra platform.  

In de tweede plaats is er behoefte aan meer specifieke mbo content, vakgericht en beroepsgericht. 
Er is behoefte aan goede leerlijnen waar docenten zelf mee kunnen arrangeren. Het stimuleren van 
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co-creatie is daarbij key zodat het materiaal voor en door mbo docenten wordt ontwikkeld. Het 
ontwikkelen van materiaal kost geld want het kost tijd. Het zou helpen daar een passende beloning – 
een soort microkrediet – tegenover te stellen. Dat zou ook eventuele terughoudendheid om te delen 
weg kunnen nemen: er is immers voor betaald.  

Verder kwam er onder meer uit de sessie: 

- Eigenaarschap van een (reeds bestaande) bank is belangrijk ivm beheer en ontwikkeling, én 
om de nodige continuïteit te garanderen.  Te denken valt aan een speciale stichting of een 
consortium - als het maar vanuit het mbo zelf komt. Het eigenaarschap heeft een gezicht 
nodig, een redacteur, een ambassadeur die alles aan elkaar verbindt. 

- Scholen zouden verplicht moeten worden om minimaal een basisles ict/mediawijsheid te 
bieden aan alle leerlingen en met name LB is essentieel – als je dat niet doet kun je niet met 
ICT aan de slag in de klas.  

De organisatie van de stimuleringsregeling: Mediawijzer.net en Kennisnet gaat aan de slag om te 
verkennen of het resterende bedrag uit de regeling, op een andere wijze is in te zetten dan voor een 
leermiddelenbank. 
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 Expertsessie MBO Mediawijsheid Leermiddelenbank - 20 mei 201
 deelnemers

Angela Graat-van Overbeke Helicon Opleidingen

Anne-Marie Gootjes Mediacollege Amsterdam

Ashwin Brouwer Friesland College

Bernadet Sprenkeling Nova College

Corine Renne Corinor

Frank Evers Marant

Geeske Steeneken Malmberg

Henk Mulder Edu'Actief

Janca Wouters van den Oudenweijer ROC A12

Jorick Scheerens Mediacollege Amsterdam

Karin Winters Karinwinters.nl

Kees Steenkamer ROC Mondriaan

Lia Kollaard Conclusion

Linda Le Grand Kennisnet

Linda Vonhof Social Media Wijs

Lydia Vroegindeweij Uitgeversacademie

Margreet van den Berg ICT en onderwijs

Marian Schelvis De Kennismaatschap

Martijn Vorselman Friesland College

Riemer Vogelzang CIOS Heerenveen

Sebastiaan Terpstra ROC van Twente 

Wim Dommerholt Instruct

Wim Hilberdink Thorbecke Scholengemeenschap

Organisatie

Mary Berkhout Mediawijzer.net

Jackie Danekes Kennisnet

Danny Douwes Mediawijzer.net

Jan-Kees Meindersma Kennisnet

Lukas Sterks Beeld en Geluid (stagiair)  
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