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COMPETENTIENIVEAUS VAN DE  
10 MEDIAWIJSHEIDCOMPETENTIES



Is zich niet bewust van de 
steeds belangrijker rol van  
media in veel domeinen van 
het menselijk bestaan.

Merkt het toenemend gebruik 
van nieuwe media wel op,  
maar heeft geen besef van  
de impact daarvan op de  
leefwereld van mensen.

Beseft dat de gemedialiseerde 
samenleving vraagt om nieuwe 
mediavaardigheden.

Weet de meer evidente effecten 
van het toenemend media- 
gebruik op het menselijk 
bestaan te benoemen, zoals: 
het feit dat media altijd en 
overal aanwezig zijn, dat we 
altijd met elkaar in verbinding 
staan, dat er steeds meer  
informatie op ons af komt, etc.

Kan de uiteenlopende effecten 
van de medialisering op onze 
bestaanswijze analyseren en 
vanuit meerdere perspectieven 
belichten.
Verdiept zich daartoe in de 
nieuwste inzichten en actuele 
discussies. 

0 Niveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4B1 

Bewust zijn van  
de medialisering  
van de samenleving

COMPETENTIENIVEAUS VAN DE  
10 MEDIAWIJSHEIDCOMPETENTIES



Herkent de perspectieven  
van waaruit informatie wordt 
overgedragen niet. Neemt  
informatie snel voor waar  
aan en laat zich eenvoudig  
manipuleren.

Beseft dat het format van een 
mediaboodschap de inhoud die 
wordt overgedragen bepaalt: 
het Journaal, bijvoorbeeld  
belicht een thema anders dan 
een entertainmentprogramma; 
een krant anders dan  
een nieuws-app.

Herkent wanneer een  
mediaboodschap gekleurd  
is door politieke, ideologische  
of levensbeschouwelijke  
overtuigingen.

Herkent wanneer media-
boodschappen vooroordelen, 
rolpatronen en ideologieën 
bevestigen en versterken.

Kan kritisch analyseren  
hoe conventies en gebruiken  
binnen de mediabranche van 
invloed zijn op de maatschap-
pelijke beeldvorming en de 
normen en waarden binnen 
een cultuur.

0 Niveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4B3

Zien hoe media de 
werkelijkheid kleuren

Consumeert en gebruikt media 
zonder te weten of zich af te 
vragen hoe  deze gemaakt zijn.

Herkent de primaire  
doel stellingen van  
mediaboodschappen:  
onderscheidt commerciële van 
informerende boodschappen.

Herkent veelgebruikte 
standaardtechnieken.
Begrijpt hoe  
mediaprodu centen deze 
technieken inzetten om hun 
doelstellingen te realise ren. 
Gebruikt deze kennis om  
mediaboodschappen kritisch  
te evalueren.

Kan analyseren hoe  
gangbare formats, codes  
en conventies bepalend zijn  
voor de inhoud en vorm die  
mediaproducenten aan hun 
mediaboodschappen geven.

Heeft gedetailleerde kennis 
van de formats en technieken 
die mediaproducten gebruiken, 
en de codes en conventies 
(omtrent vorm en inhoud) 
waar zij zich aan houden.
Is in staat deze formats, tech-
nieken, codes en conventies 
kritisch te evalueren.

0 Niveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4B2 

Begrijpen hoe media 
gemaakt worden



Heeft moeite zich te oriënteren 
binnen meer complexe  
mediaomgevingen. 

Kan zich oriënteren binnen  
afgebakende media omgevingen 
met een enkelvoudige menu-
structuur (zoals een krant, een 
website, of het bedienings-
menu van een televisie).

Kan zich oriënteren binnen 
mediaomgevingen waarin  
apparaten en/of toepassingen 
op lineaire wijze met elkaar 
verbonden zijn (zoals bij 
een game binnen een sociaal 
netwerk, de koppeling  
tussen fotocamera en pc,  
of softwarepakketen van  
dezelfde fabrikant).

Kan zich oriënteren binnen 
mediaomgevingen waarin  
apparaten, content en  
toe  passingen op meerdere  
manieren met elkaar  
ver bonden zijn of kunnen 
worden (zoals smartphones, 
video editors en sociale 
netwerken).

Switcht trefzeker van de ene 
naar de andere toepassing  
en tussen apparaten. Koppelt  
apparaten en toepassingen  
aan elkaar en integreert deze in 
een persoonlijk mediasysteem. 
Weet wanneer welke  
toepas singen het meest  
geschikt zijn om in te zetten.

0 Niveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4G2

Oriënteren binnen 
media-omgevingen

Heeft moeite met de 
bedienings logica van  
apparaten en toepassingen. 
Maakt mede daardoor weinig 
gebruik van nieuwe media-
technologieën en verdiept zich 
niet in de mogelijkheden die 
deze bieden.

Heeft basaal begrip van de 
bedieningslogica van nieuwe 
media apparaten en toe pas-
singen. Gebruikt e-mail,  
internet, mobiele telefoon  
en sms wanneer dat door de  
omgeving gevraagd wordt, 
maar doet dit niet uit eigen 
beweging. Onderzoekt de  
mogelijkheden die nieuwe  
media bieden niet actief.

Gebruikt e-mail, internet,  
mobiele telefoon en sms  
frequent. Heeft een profiel 
op een of meerdere sociale 
netwerken. Speelt verschil-
lende games. Uploadt af en toe 
eigen content. Wacht, bij het 
uitproberen van meer inno-
vatieve mediatechnologieën,  
af op wat anderen in de  
eigen omgeving doen.

Is een actief gebruiker van 
diverse nieuwe media. Speelt 
diverse games. Communiceert 
via diverse applicaties met 
vrienden en collega’s. Uploadt 
eigen audiovisueel materiaal. 
Is actief binnen diverse socia-
le netwerken. Doet dit alles 
ook mobiel, via smartphone 
of tablet. Opereert makkelijk 
crossmediaal. Heeft een voor-
trekkersrol binnen de eigen 
omgeving.

Volgt technologische ontwikke-
lingen op de voet en probeert 
de nieuwste technologieën uit.  
Onderscheidt daarbij zinvolle 
toepassingen van commerciële 
hypes. Maakt zich nieuwe toe-
passingen eigen, tweakt deze 
naar behoefte, en integreert  
ze binnen een persoonlijk  
mediasysteem. Creëert met 
deze toepassingen hoogwaar-
dige content en zet deze in om 
te communiceren en doelen te 
realiseren.

0 Niveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4G1 

Apparaten, software 
en toepassingen  
gebruiken



Produceert zelf geen  
mediacontent.

Kan mediaboodschappen 
sturen via standaardkanalen 
als e-mail en sms.

Verstuurt tweets. Plaatst eigen 
content op een of meerdere 
sociale netwerksites. Uploadt 
foto’s en video’s. Kan content 
delen via e-mail en sms.

Gebruikt media om  
persoonlijke en professionele 
informatie te delen. Gebruikt  
diverse toepassingen om 
unieke eigen content te 
creëren. Edit foto’s en video’s 
alvorens deze te uploaden. 
Optimaliseert het effect van 
verzonden boodschappen door 
gebruik te maken van de  
mogelijkheden die toepassin-
gen bieden (zoals bijvoorbeeld 
hashtags op Twitter).

Deelt belangwekkende infor-
matie op diverse platformen 
(als Slideshare). Draagt bij 
aan co-creatie initiatieven als 
forums en kennisbanken (als 
Wikipedia). Kan een eigen 
website inrichten. Creëert en 
deelt hoogwaardig audiovisueel 
materiaal. Kiest een geschikt 
medium bij het verzenden van 
mediaboodschappen en giet 
deze in optimale vorm.

0 Niveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4C2

Content creëren

Weet media niet te gebruiken 
om geschikte en betrouwbare 
informatie te vinden.

Kan diverse gedrukte,  
digitale en audiovisuele  
informatiebronnen benutten 
om informatie te vinden.  
Kan bij verschillende  
informatiebehoeften het  
juiste medium kiezen.

Kan de betrouwbaarheid  
van informatie beoordelen. 
Kan de aard van informatie-
bronnen inschatten: weet  
bijvoorbeeld informatieve 
bronnen van entertainment-
bronnen te onderscheiden.

Kan (crossmediaal) schakelen 
tussen diverse informatie-
bronnen. Weet diverse online 
informatiebronnen te benutten. 
Weet het volledige kennisres-
ervoir van het internet efficiënt 
te ontsluiten. Kan informatie 
van diverse bronnen met elkaar 
vergelijken en de gevonden 
informatie synthetiseren.
Kan binnen het totale  
(gevraagde en ongevraagde) 
informatieaanbod relevante 
informatie selecteren.

Heeft een persoonlijke  
strategie om via diverse nieuwe 
mediatoepassingen en sociale 
netwerken informatie optimaal 
tot zich te laten komen.
Weet relevante informatie  
systematisch te beheren.
Deelt relevante informatie  
en kiest daarbij voor  
verschillende doelgroepen  
het juiste medium.

0 Niveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4C1

Informatie vinden en 
verwerken



Denkt niet na over het eigen 
mediagebruik.

Is zich bewust van het eigen 
patroon van mediagebruik.

Doseert de duur en frequentie 
van het eigen mediagebruik.
Doorgrondt mediamechanis-
men die verleiden om steeds 
verder te lezen, kijken, klikken 
of spelen.

Beseft hoe het eigen  
mediagebruik invloed heeft  
op de eigen levensstijl. Kan 
analyseren hoe de eigen  
mediaconsumptie van invloed 
is op de eigen kijk op de wereld 
(‘je bent wat je surft/kijkt/
speelt/downloadt’). 

Ontwikkelt een bewuste  
strategie om optimaal met 
media om te gaan. Doseert 
wanneer welke media gebruikt 
worden. Weet media op het 
juiste moment in én uit te 
schakelen. Houdt de  
ervaringshorizon ruim door  
de eigen mediaconsumptie 
divers te houden.

0 Niveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4S1

Reflecteren op het  
eigen mediagebruik

Neemt niet deel aan sociale 
media netwerken.

Volgt de posts en uploads van 
vrienden en familie op sociale 
netwerken en reageert daar op 
sociale wijze op.

Onderhoudt via sociale 
netwerken contact met zowel 
naasten en kennissen, als  
met professionele relaties  
(medescholieren, collega, etc.). 
Reageert op ondersteunende 
wijze op de activiteiten van 
anderen op diverse sociale 
netwerken.

Heeft een bewust vormgegeven 
profiel op een of meerdere 
sociale netwerksites. Deelt 
interessante en vermakelijke 
content, zowel in persoonlijke 
als professionele contexten. 
Reageert alert en constructief 
op posts van anderen, en houdt 
zo de community levendig en 
interessant. Kan nieuwe online 
relaties aangaan en bestaande 
relaties koesteren.

Stimuleert de interactie  
tussen anderen. Bevordert  
de participatie van andere  
community members.  
Inspireert anderen optimaal 
gebruik te maken van sociale 
netwerken. Is behalve op  
zichzelf en naasten ook gericht 
op het gemeenschappelijke 
doel van de community als  
geheel. Waakt over de  
nettiquette binnen sociale 
netwerken en gaat uitsluiting, 
flaming en destructief gedrag 
van anderen tegen.

0 Niveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4C3

Participeren in sociale 
netwerken



Maakt geen gebruik van media 
bij het nastreven van de eigen 
doelstellingen.

Kan digitale en online  
media gebruiken wanneer  
dit gevraagd wordt (zoals  
bij het invullen van een  
belastingaangifte of het  
digitaal versturen van  
een  sollicitatiebrief).

Weet wanneer welke  
toepassingen meerwaarde  
hebben bij het realiseren van 
persoonlijke doelstellingen 
en kan deze effectief inzetten 
(zoals bij het verkopen van 
tweedehands spullen of het 
vinden van een partner).

Weet wanneer welke  
toepassingen meerwaarde  
hebben bij het realiseren 
van professionele en sociale 
doelstellingen en kan deze  
effectief inzetten (zoals bij het 
vinden van een nieuwe baan of 
het geld inzamelen voor  
een goed doel).

Ontwikkelt een doelgerichte 
strategie om in alle levens -
sferen optimaal gebruik te  
maken van de mogelijk heden 
die traditionele, nieuwe en 
sociale media bieden. Weet 
wanneer welke mediatoepas-
singen het eigen welbevinden 
en levens geluk kunnen  
ver hogen (of juist verlagen) 
en zet deze mediatoepassin-
gen daar actief voor in. Deelt 
expertise met anderen om ook 
hun mediastrategie te optima-
liseren. Heeft niet alleen eigen 
doeleinden voor ogen, maar 
bevordert ook die van anderen 
en de communities waaraan 
deelgenomen wordt.

0 Niveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4S2

Doelen realiseren  
met media
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