
Uitslag vakjury Fonds Projecten 2011, tweede ronde  

Op 3 oktober 2011 zijn de uitslagen bekend gemaakt van de tweede en tevens laatste ronde van het 

Fonds Projecten van Mediawijzer.net. Het was bij dit Fonds mogelijk een bijdrage aan te vragen 

tussen € 4000,- en € 10.000,-. Er zijn in totaal 35 projectvoorstellen ingediend waarvan de vakjury de 

volgende negen voorstellen heeft gekozen: 

 

- 1. Ons Pekela ingediend door Bibliotheken Menterwolde, Pekela & Veendam, in 

samenwerking met de volgende instellingen: Primair Onderwijs in de gemeente Pekela (rkbs. 

St. Willibrordus; obs. Hendrik Wester; cbs. De 7-Sprong; obds. Theo Thijssen; obs. De Linde; 

obs. Feiko Clock; cbs. Groen van Prinsterer), de Gemeente Pekela, Kunststation C en 

Fotografie op School. 

- 2. SocialMediaCaster Connector van Extelligentsia, een mediawijsheid netwerkextensie voor 

een informatiezuil, in samenwerking met CSG Comenius en Bibliotheken Midden-Fryslán, 

vertegenwoordigd door Openbare Bibliotheek Leeuwarden. 

- 3. Een beschermd kwaliteitskeurmerk voor Mediawijsheidscholen van Thorbecke 

Scholengemeenschap in samenwerking met CSG Comenius/Leeuwarden, CSG 

Bogerman/Koudum en het Atlas College/Hoorn. 

- 4. Spinternet: internet in kleutertaal van St. Ontspruit samen met Cubiss/BNB; KPN 

(kinderbrowser MyBee). 

- 5. Project Ad-Power: Van reclamewijsheid naar reclameweerbaarheid van de Universiteit van 

Amsterdam samen met Media Rakkers. 

- 6.  Het begint bij de bron: Wetenschappelijke open access publicaties voor het 

profielwerkstuk van de Universiteit Leiden samen met Pre-University College en de 

Universitaire Bibliotheken Leiden. 

- 7. Sociaal met media:  Aan de slag met het handboek Ondernemen 2.0 van Mijn Kind Online 

samen met de 1%CLUB, de NSCU (Nederlandse stichting van Corporate Universities en 

Scholieren.com, terzijde gestaan door adviseurs van War Child en Unicef. 

- 8. Blijvend Bloggen: VMBO-leerlingen bloggen zich mediawijs van Stanislascollege Delft 

samen met Digital Playground Rotterdam, Codename Future en Onderwijsadviesbureau APS. 

- 9. Mediawijsheid op de Nederlandse Antillen (NOMC Antillen) van International Career 

Services NV samen met Media Rakkers en stichting De Kinderconsument. 

Meer informatie over deze projecten volgt binnenkort op: 

http://www.mediawijzer.net/partners/projects_overzicht.  

 

De toewijzing wordt pas definitief als het contract is getekend met Kennisnet, de uitvoerder van de 

regeling in opdracht van Mediawijzer.net.  

Alle projectvoorstellen hebben inmiddels een brief van Mediawijzer.net gehad met daarin de toe- of 

afwijzing en de argumentatie van de jury. We begrijpen dat de afgewezen projectteams teleurgesteld 

zijn. We hopen dat zij hun voordeel kunnen doen met de toelichting van de vakjury en mogelijk 

andere financiering kunnen vinden. Voor informatie over mogelijke financiering voor mediawijsheid 

projecten klik hier  

http://www.mediawijzer.net/partners/projects_overzicht
http://www.mediawijzer.net/partners/projects_overzicht
http://www.mediawijzer.net/partners/projects_overzicht

