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Inleiding Televisie kijken wordt socialer. Social TV gaat over interactie,  
extra content en het verstevigen van de relatie met de kijker. Voor media-
makers, omroepen en adverteerders biedt dat nieuwe mogelijkheden  
en verantwoordelijkheden. Zeker als het om jongeren gaat.

Expertsessie Social TV & Jongeren

Tijdens het Mediapark Jaarcongres 2013 brachten we deze nieuwe       
mogelijkheden en verantwoordelijkheden onder de aandacht van          
mediamakers. Een programma kun je van A tot Z regisseren, wat er  
na de uitzending gebeurt is echter niet te controleren. 

Deze ontwikkeling levert nieuwe vragen op als 

• Wat is de verantwoordelijkheid van mediamakers ten aanzien van  
jongeren? 

• (Hoe) moet je jongeren voorbereiden op een plekje in - en na -  
de spotlights? 

• Ben je verantwoordelijk als het op sociale media los gaat over jouw  
TV-programma? 
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• Mag je ervan uitgaan dat jongeren mediawijs zijn?

Eind 2013 nodigde Mediawijzer.net vijftien experts uit verschillende  
professionele werelden uit, om onder leiding van Kim Coppes hun visie 
en ervaring te delen over ‘Social TV & Jongeren’. 

In dit ebook lees je de samenvatting van die sessie, het resultaat van een 
eigen onderzoek en een overzicht van relevant onderzoek van derden.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over ‘Social TV & Jongeren’, 
neem dan even contact op.  

Floortje Jansen

Projectleider Mediawijsheid Beeld en Geluid 
Mail: fjansen@beeldengeluid.nl

Marc Adriani (BNN) 

Astrid Poot (Woedend!) 

Liliane van Lier (Sarv International) 

Geerle van der Wijk (NTR) 

Mark van de Crommert (Remotely.tv) 

Natascha Notten (Radboud Universiteit) 

Peter Nikken (NJI) 

Erik den Boer (Los Imagos) 

Ilona Jens (MediaSmarties) 

René Glas (Universiteit Utrecht) 

Indira Reynaert (The Janeway) 

Joost Merks (ToTwenty) 

Eva van Gelderen (Motion Media) 

Katinka Wals (Sens Academie) 

Mary Berkhout (Mediawijzer.net) 

John Leek (Beeld en Geluid) 
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In 2012 deed Google al een studie naar het gebruik van verschillende 
beeldschermen op hetzelfde moment. Belangrijke conclusie is dat het  
TV-scherm niet langer onze onverdeelde aandacht heeft. 

Mensen wisselen tijdens het TV kijken hun mening uit via een tweede of 
derde scherm. Ze doen dat via applicaties die bij een TV-programma 
horen, maar ook via sociale media. TV kijken blijft een sociale bezigheid, 
maar met nu mensen op afstand. In dit hoofdstuk vind je een korte uitleg 
van Social TV en kijken we naar jongeren tussen 10 en 18 jaar.  

Wat is een second screen?

Met een second screen wordt in de meeste gevallen een applicatie        
bedoeld die ontwikkeld is in combinatie met het TV-programma.

Het gebruik van second screens draagt volgens MarketResponse bij aan 
de binding met TV-programma’s. Het marktonderzoeksbureau               
concludeerde in augustus 2013 dat het een derde van de Nederlanders 
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aanspreekt om via een second screen aanvullende informatie te krijgen 
over een TV-programma. Vooral hoger opgeleiden zijn enthousiast.

Wat zijn multiscreens?
Met ‘multiscreens’ worden vooral de sociale media bedoeld die mensen 
gebruiken tijdens het kijken naar een TV-programma.  In Nederland is er 
nog maar weinig onderzoek gedaan naar de wijze waarop jongeren      
sociale media en TV combineren.

In Amerika is het huwelijk tussen TV en sociale media inmiddels tot stand 
gekomen en is er onderzoek beschikbaar.  Voor Amerikaanse jongeren is 
Twitter veruit (72%) de populairste manier om te communiceren tijdens 
TV-uitzendingen.       

Iets dichter bij huis deed Twitter UK begin 2013 een onderzoek naar de 
relatie tussen Twitter en TV in de UK.

Hoewel het gebruik van media in de UK anders is dan in Nederland, is er 
toch een aantal aardige conclusies:

• 60% van actieve twitteraars gebruikt Twitter tijdens het kijken naar TV;

• 90% van publieke, online discussies over TV gaat via Twitter;

• 40% van het piekverkeer op Twitter gaat over TV.

De cijfers verschillen tussen UK en US, maar geven hetzelfde beeld:  
Social TV is groot en Twitter is het belangrijkste kanaal. 

Twitter
Belangrijk communicatiemiddel 

tijdens TV kijken
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Twitter in Nederland?

Er is nog maar beperkt onderzoek gedaan in Nederland naar het gebruik 
van sociale media van jongeren tijdens het kijken naar TV.  

Het Nederlandse PeerReach concludeerde wel dat Twitter inmiddels     
vooral door jongeren wordt omarmd. De leeftijd van de niet-zakelijke  
twitteraar is gemiddeld 24,5 jaar. Van de tieners twittert 25% actief,  
waarbij meisjes weer meer tweets plaatsen dan jongens. 

“Twitter is al lang 
geen speeltje voor 
40-ers meer”



Mediawijzer.net deed, in aanvulling op buitenlandse cijfers, een  
kleinschalig onderzoek naar de relatie tussen sociale media en TV bij  
jongeren. 110 Nederlandse jongeren tussen de 10 en 18 jaar  
(gemiddelde leeftijd 15 jaar)  vulden onze online vragenlijst in.

Bijna al die jongeren gebruiken sociale media. YouTube, Facebook en  
Twitter zijn het meest populair:
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Alle jongeren beschikken hiervoor over een eigen device, 90% van de   
jongeren heeft een smartphone. Uitgebreidere informatie over het  
mediagebruik van jongeren vind je op de Factsheet 2013 (PDF) van 
YoungWorks.

(Hoe) communiceren jongeren tijdens TV kijken?

•  65% van de ondervraagde jongeren geeft online commentaar tijdens 
TV kijken;

•  WhatsApp en Twitter zijn de meest gebruikte media;

•  De helft van de jongeren bespreekt televisiezaken met bekenden, 3   
jongeren met onbekenden en 14 jongeren met beiden. De overige  
jongeren hebben de vraag niet beantwoord;

• 65% gebruikt de eigen naam;

•  De meeste (57%) jongeren hebben weinig zin om mee te doen aan een 
realityprogramma. 32% wil dat wel, de rest wil eerst iets meer over het 
programma weten. 

Negatieve tweets? Niet reageren

De meeste (77%) ondervraagde jongeren geven aan jongeren die  
deel-nemen aan een realityprogramma het advies om negatieve tweets 
te negeren:

“Je account tijdelijk vergrendelen voor anderen, en de tweets 
negeren en vooral niet op reageren.”

Maar veel jongeren geven tegelijkerijd ook aan dat negatieve tweets er 
nu eenmaal bij horen als je op TV komt.

Social TV
WhatsApp en Twitter veel gebruikt

Other
17

Whatsapp
34

Twitter
29

Facebook
15

Skype
5
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Jongeren gebruiken dus volop andere media tijdens het kijken naar TV. 
Mediamakers hebben hierbij een positief beeld van de mediawijsheid  
van jongeren en gaan dus uit van actief en bewust mediagebruik door 
jongeren. Een belangrijke veronderstelling als je media voor jongeren 
maakt.  Maar in hoeverre klopt de veronderstelling van mediawijze  
jongeren?

Risicogedrag en het wereldwijde web 

Natascha Notten doet vanuit de Radboud Universiteit onderzoek naar de 
invloed van gezin en samenleving op online risicogedrag. Voorbeelden 
hiervan zijn het openbaar maken van foto’s, online ontmoetingen met                
onbekenden of het prijsgeven van privacy. 

Eind 2013 publiceerde zij het artikel ‘Risicogedrag en het wereldwijde 
web’. Een aantal conclusies uit dat Europese onderzoek geeft aanvullend 
inzicht in online risicogedrag van jongeren. 
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Zijn Nederlandse jongeren mediawijs? 

Natascha gaf tijdens het Mediapark Jaarcongres aan dat Nederlandse  
jongeren online minder risico nemen dan jongeren uit andere landen.         
Alleen Spaanse en Hongaarse jongeren nemen minder risico op het  
internet. Nederlandse jongeren zijn relatief mediawijs, maar sommige        
groepen zijn mediawijzer dan anderen. En er zijn kwetsbare groepen.

Kwetsbare groepen

Uit haar onderzoek  blijkt dat gezinskenmerken zowel in positieve als  
negatieve zin van invloed zijn op online risicogedrag. Jongeren met lager 
opgeleide ouders en uit eenoudergezinnen vertonen vaker online  
risicogedrag dan hun leeftijdsgenoten uit meer ‘bevoorrechte’  
huishoudens.

De veronderstelling van mediamakers ten aanzien van de mediawijsheid 
van jongeren klopt in algemene zin. Maar de kwetsbaarheid van          
sommige groepen is een belangrijke nuancering.

Natascha Notten
Online risicogedrag van jongeren
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Mediamakers, crossmedia-specialisten, adverteerders en sociologen       
richten zich allemaal op jongeren. Mediawijzer.net bracht die                
verschillende werelden- maar met dezelfde doelgroep- bij elkaar tijdens 
de expertsessie ‘Social TV en Jongeren’.  Om kennis en ervaring te delen, 
antwoorden te formuleren en een (al dan niet gezamenlijk gedragen)    
visie te ontwikkelen. 

De 15 uitgenodigde experts praatten, onder leiding van Kim Coppes, een 
ochtend met elkaar  Waarbij wij op zoek gingen naar de verantwoordelijk 
van mediamakers die zich jongeren tussen de 10 en 18 jaar richten.

De experts gaven aan al crossmediaal te denken bij het ontwikkelen van 
media. Mark van de Crommert van Remotely.TV verwachtte dat Twitter   
binnenkort bij mediamakers en omroepen in Nederland op de stoep zal 
staan om de gezamenlijke mogelijkheden te bespreken. 

Geen van de andere experts gaf echter aan al concreet benaderd te 
zijn. Vanuit de groep experts werd meteen aangegeven dat regelgeving 
van het Commissariaat voor de Media hierin ook wel eens een sta-in- 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de-weg zou kunnen zijn. Andere kanttekening is dat een kijker maar één 
paar ogen heeft, het gevaar van een overvoerde kijker ligt op de loer.

Jongeren gebruiken volgens Van de Crommert sociale media vooral als 
social-check-in als het om televisie gaat. Ze geven kort aan dat ze ergens 
naar kijken of delen de #hashtag. Een analyse van hun meningen op   
Twitter levert dan ook maar beperkte inzichten op. 

Maar wat als jongeren zelf de hoofdrol in een TV-programma spelen?  
Zij krijgen dan te maken met positieve en negatieve reacties via sociale     
media. Tijdens de expertsessie bespraken we twee cases waarin jongeren 
een hoofdrol spelen. Kim Coppes interviewde Marc Adriani (BNN) en 
Indira Reynaert (The Janeway).

Case 1: jongeren in talentenjacht op TV

Voor een persoonlijke relatie – een talentvolle jongen van 15- zocht     
Indira Reynaert naar een mediacoach die de tiener kon begeleiden in de 
media. Omdat Indira geen geschikte coach kon vinden, pakte zij het zelf 
op. Sindsdien coacht Indira kinderen en jongeren die deelnemen aan    
talentenjachten.

Juist begeleiding na het programma nodig

Kinderen die aan een talentenjacht op TV meedoen, krijgen van de  
programmamakers doorgaans een gesprek aangeboden met een          
psycholoog. Hierin worden kinderen voorbereid op wat er komen gaat en 
leren zij omgaan met emoties als blijdschap en teleurstelling.

Kim Coppes interviewt
Indira Reynaert en Marc Adriani

http://www.thejaneway.nl
http://www.thejaneway.nl
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De deelnemers krijgen meestal geen mediatraining, waarin zij leren om 
te gaan met de camera en de druk. Begrijpelijk, omdat dit veel van de 
spontaniteit weg kan halen.

Jongeren onthouden volgens Indira vooral de (paar) negatieve reacties en 
veel minder de positieve reacties. Beide boodschappen zijn sowieso 
nieuw voor jongeren en staan ook nog eens lijnrecht tegenover elkaar.  
De impact hiervan is groot. 

Programma’s helpen jongeren niet of nauwelijks hiermee om te gaan.   
Volgens een aantal experts moet en kan dat beter. De balans tussen het 
voorbereiden van kinderen via een mediatraining en de  ambitie om een 
spontaan en authentiek programma te maken, is een lastige. 

Mediamakers geven wel aan rekening te houden met jongeren, maar 
hebben tegelijkertijd een voorkeur voor uitgesproken jongeren in hun 
programma.

Toch zouden zij voorbereid en begeleid moeten worden op wat er tijdens 
en na een programma ontstaat: op straat, in de klas, in de media.            
Ontwikkelen van zelfvertrouwen is hierin een belangrijk punt. Deze vorm 
van begeleiding gebeurt niet of nauwelijks en is ook niet opgenomen in 
programma budgetten. En dat zou volgens Indira veel meer moeten.

Case 2: De School 

In de documentaireserie ‘De School‘ uit brengt BNN het schoolleven van 
4-havo leerlingen en docenten in beeld. 

Marc Adriani van BNN sprak tijdens het Mediapark Jaarcongres al  
(op uitnodiging van Mediawijzer.net) over De School en de plek van  
mediawijsheid bij BNN. 

"Ontwikkelen van 
zelfvertrouwen is 
belangrijk"

http://www.mediawijzer.net/mediawijzer-net-op-mediapark-jaarcongres-2013-een-verslag/
http://www.mediawijzer.net/mediawijzer-net-op-mediapark-jaarcongres-2013-een-verslag/
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Tijdens onze expertsessie vertelde hij uitgebreid over de overwegingen 
en keuzes van BNN bij het maken van De School en ging hij in op vragen 
van de andere experts.

Een aantal punten uit de bevindingen en aanpak van BNN:

• Er zijn regelmatig bijeenkomsten geweest tussen BNN, de betrokken 
school, ouders, docenten en leerlingen;

• Iedere leerling had een gesprek met de makers en een psycholoog;

• Leerlingen die ongeschikt werden geacht om mee te doen, kregen dat 
niet te horen;

• Leerlingen die niet mee wilden doen, komen niet of geblurd in beeld en 
zijn niet te horen;

• Leerlingen wilden graag meedoen en haalden met hun enthousiasme 
soms hun ouders over;

"Gedegen 
voorbereiding van 
De School"



"Social media-les 
voor de deelnemers"
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• Tijdens de periode dat er camera’s draaiden reageerden de leerlingen 
nuchter en vergaten na verloop van tijd de camera’s;

• Incidenten werden niet gebruikt om mensen te typeren, alles wordt in 
context geplaatst;

• Na de eerste montage werd het resultaat bekeken door directie van de 
school en een pedagoog. Na hun akkoord werd het resultaat bekeken 
door de hoofdpersonen met een verhaallijn;

• Deelnemers kunnen fragmenten tegen houden;

• De opnames worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor de 
uitzending. Een geregistreerde diefstal werd bijvoorbeeld niet gedeeld;

• Deelnemers kregen ‘social media’ les van BNN en werden zo ook  
voorbereid op negatieve reacties;

• BNN is zelf actief op internet na de uitzendingen om reacties te      
monitoren en informatie te geven;

• BNN gaat ook een talkshow bieden na de uitzendingen, waar heftige  
reacties kunnen worden ‘weg genomen’ en deskundigen verder praten.

Tijdens de expertsessie reageerden de aanwezigen enthousiast op de 
aanpak en intenties van BNN. Die aanpak sluit goed aan bij hoe het  
volgens de experts ook zou moeten. Tegelijkertijd geeft een aantal  
aanwezigen aan geen toestemming te geven wanneer het zijn of haar 
kind zou betreffen. Vooral omdat de consequenties op de langere termijn 
niet te overzien zijn. Adriani beaamt dit laatste, maar geeft aan er nu 
alles aan te doen om in alle opzichten de kinderen te beschermen en een 
goed programma te maken. 
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In te zetten middelen

Op basis van beide cases zou je als maker van media voor jongeren de 
volgende middelen in kunnen zetten:

• Gesprek met psycholoog voorafgaand aan opname;

• Voorbereiding op wat er na de uitzending kan gebeuren;

• Social media-les;

• Mediawijsheid-les;

• Monitoring van digitale media;

• Webcare;

• Online talkshow waarin reacties in sociale media worden besproken.

Is de mediamaker of de omroep verantwoordelijk? 

Belangrijke vraag tijdens de expertsessie was waar de  
verantwoordelijkheid richting jongeren ligt. 

Een gezamenlijke verantwoordelijheid is het voor de hand liggende 
antwoord, maar daar werd anders over gedacht. Volgens de experts is het 
voor mediamakers (in dit verband de productiehuizen en freelancers)   
lastig om te denken in beperkingen bij het maken van een programma 
waarin jongeren een rol spelen. De concurrentie tussen mediamakers is 
te groot, net als de ambitie om spraakmakende programma’s te maken. 
Een uitgesproken jongere met een groot online netwerk, is voor een  
mediamaker altijd aantrekkelijk.

Volgens de experts moeten mediamakers grenzen blijven opzoeken,  
de verantwoordelijkheid richting jongeren ligt vooral bij de omroepen.

"Omroepen 
verantwoordelijk"
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De School’ van BNN was een prima case voor Mediawijzer.net om een  
aantal vragen en discussies aan op te hangen. Omdat we die discussie  
faciliteerden voordat De School werd uitgezonden, hebben we ook een 
analyse gemaakt van de meningen op Twitter na de eerste uitzendingen 
van De School.  

In een Word cloud staat de grootte van een letter voor hoe vaak een 
woord wordt gebruikt.  Als je kijkt naar de Word cloud van de twitter-
berichten na de eerste uitzending van De School, dan valt op dat de 
meest gebruikte woorden neutraal of positief zijn. Het veelvuldig gebruik 
van het woord ‘Kijken’ doet vermoeden dat mensen twitteren dat zij het 
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ANALYSE VAN 
DE SCHOOL OP 
TWITTER
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programma kijken of gaan kijken, een ‘check-in‘ zoals dat ook genoemd 
wordt. Daarnaast is er veel gezegd over de docenten, leerlingen en één 
van de hoofdpersonen van de aflevering in het bijzonder: Mathijs.  Als we 
de word cloud nader bestuderen is zelfs op te maken dat er geen enkel 
negatief woord te vinden is.

Bij het genereren van deze Word cloud hebben we de woorden en tekens 
‘De School’, ‘DeSchool’, ‘omroepBNN’, ‘BNN’, ‘programma’, ‘Ned3′, ‘RT @’, ‘TV’, 
‘#’, (allen met en zonder kapitalen) verwijderd, omdat deze in verhouding 
zo groot waren dat zij de interessante termen onzichtbaar maakten.

Onderwijs laat zich zien op Twitter

Opvallend zijn de vele tweets vanuit het onderwijsveld. Docenten roepen 
op te kijken zodat men kan zien wat zij nu eigenlijk doen elke dag. Dat de 
meeste woorden neutraal of positief van aard zijn betekent niet dat er 
helemaal niet negatief of kritisch getwitterd is. Veel professionals in het 
onderwijsveld delen hun vaak kritische mening, maar er wordt ook vaak 
bewondering uitgesproken voor het docentschap. De meningen over de 
hoofdpersonen lopen uiteen, maar zijn zelden heftig te noemen. Er zijn 
jongeren die ingaan op de make up van Isabelle én er zijn jongeren die 
hun respect uitspreken over haar doorzettingsvermogen. 

Interactie via liveshow en via Twitter 

BNN zendt een liveshow uit na elke aflevering van De School om direct 
te kunnen reageren op wat er gebeurd is in de aflevering én op sociale 
media. Ook was het Twitter-account van De School erg actief tijdens en 
na de afleveringen. BNN reageerde zowel op positieve als kritische 
tweets, waarop niet zelden een reactie terug volgde. Uit vele tweets is op 

"Onderwijsveld roert 
zich via Twitter"
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te maken dat de liveshow als welkome aanvulling ervaren is.  Zo werd 
bijvoorbeeld een mening over het programma publiekelijk bijgesteld.

Netwerkvisualisatie

Onderstaande visualisatie is gebaseerd op alle tweets over De School 
tussen 7 januari en 21 januari 2014 en laat de activiteit van het  
Twitter-account @DeSchoolBNN goed zien:

Het account heeft de meeste interactie gehad over het programma en 
wordt ook vaak genoemd in tweets. 

De verschillende klusters zijn groepjes Tweeps die elkaar hebben 
geretweet of een conversatie aangegaan zijn. De ring van kleine bolletjes 
rondom wordt gevormd door Tweeps die waarschijnlijk eenmalig iets 
hebben getwitterd over het programma en hierop verder geen of weinig 
respons hebben ontvangen.
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6
Voor mediamakers is crossmediaal denken natuurlijk niets nieuws.        
Tegelijkertijd hebben in Nederland de sociale media de TV nog niet 
omarmd zoals in de US.  De experts waren er ook niet van overtuigd dat 
dat snel op dezelfde schaal zou gebeuren.

De expertsessie ‘Social TV & Jongeren’  leverde een zinnige uitwisseling 
van visie en ervaringen op. Van een gedeelde zorg over de wijze waarop 
omroepen en producenten met jongeren omgaan, was geen sprake.         
Omroepen zouden volgens de experts wel meer kunnen doen bij het  
voorbereiden van jongeren op de impact van sociale media. 

De wijze waarop BNN De School heeft aangepakt, werd als positief   
ervaren door de experts.  BNN haalde door die aanpak de wind uit de 
zeilen van mensen die negatief waren toen de De School werd 
aangekondigd.

Ten slotte willen we de experts en gespreksleider hartelijk danken voor 
hun constructieve input.
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TEN SLOTTE



Redactie

Floortje jansen (Beeld en Geluid) | eindredactie 

Emine Tuzkapan (Mediawijzer.net) | onderzoek en redactie

Mark Rosbergen (Nieuwe bomen) | productie en redactie 

Gespreksleider Expertsessie

Kim Coppes 
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Marc Adriani (BNN) 

Astrid Poot (Woedend!) 

Liliane van Lier (Sarv International) 

Geerle van der Wijk (NTR) 

Mark van de Crommert (Remotely.tv) 

Natascha Notten (Radboud Universiteit) 

Peter Nikken (NJI) 

Erik den Boer (Los Imagos) 

Ilona Jens (MediaSmarties) 

René Glas (Universiteit Utrecht) 

Indira Reynaert (The Janeway) 

Joost Merks (ToTwenty) 

Eva van Gelderen (Motion Media) 

Katinka Wals (Sens Academie) 

Mary Berkhout (Mediawijzer.net) 

John Leek (Beeld en Geluid) 

Experts

Colofon

http://nl.linkedin.com/in/fbjansen
http://nl.linkedin.com/in/fbjansen
http://nl.linkedin.com/in/eminetuzkapan
http://nl.linkedin.com/in/eminetuzkapan
http://www.linkedin.com/in/markrosbergen
http://www.linkedin.com/in/markrosbergen
http://nl.linkedin.com/in/kimcoppes
http://nl.linkedin.com/in/kimcoppes
http://nl.linkedin.com/pub/marc-adriani/2/ab3/b88
http://nl.linkedin.com/pub/marc-adriani/2/ab3/b88
http://www.linkedin.com/in/astridpoot
http://www.linkedin.com/in/astridpoot
http://nl.linkedin.com/pub/liliane-van-lier/0/4ab/629
http://nl.linkedin.com/pub/liliane-van-lier/0/4ab/629
http://www.linkedin.com/pub/geerle-van-der-wijk/1b/99b/720
http://www.linkedin.com/pub/geerle-van-der-wijk/1b/99b/720
http://www.linkedin.com/in/markvandecrommert
http://www.linkedin.com/in/markvandecrommert
http://nl.linkedin.com/in/nataschanotten
http://nl.linkedin.com/in/nataschanotten
http://www.linkedin.com/in/peternikken
http://www.linkedin.com/in/peternikken
http://www.linkedin.com/in/erikdenboer
http://www.linkedin.com/in/erikdenboer
http://nl.linkedin.com/pub/ilona-jens/3/b78/42b
http://nl.linkedin.com/pub/ilona-jens/3/b78/42b
http://nl.linkedin.com/pub/ren%C3%A9-glas/1a/932/b71
http://nl.linkedin.com/pub/ren%C3%A9-glas/1a/932/b71
http://www.linkedin.com/in/indirareynaert
http://www.linkedin.com/in/indirareynaert
http://nl.linkedin.com/in/massmovement
http://nl.linkedin.com/in/massmovement
http://nl.linkedin.com/pub/eva-van-gelderen/22/71b/aaa
http://nl.linkedin.com/pub/eva-van-gelderen/22/71b/aaa
http://nl.linkedin.com/in/katinkawals
http://nl.linkedin.com/in/katinkawals
http://nl.linkedin.com/in/maryberkhout
http://nl.linkedin.com/in/maryberkhout
http://nl.linkedin.com/in/johnwmleek
http://nl.linkedin.com/in/johnwmleek
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Mediawijzer.net: netwerk van makers van mediawijsheid

Mediawijzer.net helpt Nederlanders mediawijs te worden. Via onze publiekscampagnes, als expertisecentrum 
en als netwerk van makers van mediawijsheid. Inmiddels maken meer dan 900 makers van mediawijsheid  
actief deel uit van ons netwerk.

Mediawijzer.net is ingericht in de vorm van een programma en wordt bestuurd door 5 grote Nederlandse    
organisaties die bij de oprichting door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn aangewezen:

• NTR, de publieke taakomroep;

• Stichting Kennisnet;

• het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB);

• het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid;

• ECP, platform voor de Informatie Samenleving.

Meer informatie vind je op mediawijzer.net of in onze brochure (PDF) .

http://www.mediawijzer.net
http://www.mediawijzer.net
http://nl.sitestat.com/kennisnet/events/s?downloads.mediawijzer.net.wp-content.uploads.MW_flyerA4_CONSUMENT-v7-online.pdf&ns__t=1391031263307&ns_type=clickin&ns_url=http://www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/MW_flyerA4_CONSUMENT-v7-online.pdf
http://nl.sitestat.com/kennisnet/events/s?downloads.mediawijzer.net.wp-content.uploads.MW_flyerA4_CONSUMENT-v7-online.pdf&ns__t=1391031263307&ns_type=clickin&ns_url=http://www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/MW_flyerA4_CONSUMENT-v7-online.pdf

