
•	  Iene Miene Media:	jaarlijks		

onderzoek	over	mediaopvoeding	

onder	ouders	met	jonge	kinderen.	

•	 	Monitor Jeugd en Media:	jaarlijkse	

monitor	onder	tieners	over	digitale	

media,	leren	en	ontdekken.

•	 	Jubileumboek 2016:	speciale		

uitgave	voor	netwerkpartners	over	

10	jaar	mediawijsheid.

www.mediawijzer.net

Website	voor	en	door	het	netwerk	

met	blogartikelen,	evenementen,	

onderzoeken	en	meer	informatie	over	

activiteiten	van	Mediawijzer.net.	

www.mediawijsheid.nl

Website	voor	het	brede	publiek	met	

informatie	over	slim	en	veilig	gebruik	

van	(digitale)	media.	Er	zijn	dossiers,	

nieuws,	video’s,	veelgestelde	vragen	

en	doorverwijzingen	naar	relevante	

organisaties	te	vinden.

•	 	Altijd	op	de	hoogte	zijn	van	de	laatste	ontwikkelingen.

•	 	In	verbinding	staan	met	andere	organisaties	en	professionals	uit	het	werkveld.

•	 	Samenwerken	met	netwerkpartners	aan	het	vormgeven	van	visie	en	beleid.

Aanmelden	als	netwerkpartner
Wilt	u	met	uw	organisatie	ook	netwerkpartner	worden?	Ga	dan	naar		

mediawijzer.net/netwerkpartner-worden/	en	vul	het	aanmeldformulier	in.		

Er	zijn	geen	kosten	aan	het	netwerkpartnerschap	verbonden.

Informatie/contact
info@mediawijzer.net

twitter.com/Mediawijzer	|	twitter.com/MediawijsNL

www.mediawijzer.net	|	www.mediawijsheid.nl

Mediawijzer.net	is	in	2008	opgericht	op	initiatief	van	de	ministeries	van	Onderwijs,	Cultuur	en	Wetenschap	en	Jeugd	en	Gezin.
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Het medialandschap is de afgelopen 

jaren ingrijpend veranderd. De 

digitalisering en de opkomst van  

sociale media bepalen steeds vaker  

hoe we met elkaar omgaan en in  

welke richting onze maatschappij  

zich ontwikkelt. Ons hele leven speelt 

zich af via media: van het vinden  

van een baan tot het zoeken van 

een partner en van het doen van 

de dagelijkse boodschappen tot de 

aanschaf van luxe goederen. Het is 

tegenwoordig de normaalste zaak 

hier (online) media bij te gebruiken. 

Maar ook minder prettige zaken als 

pesten, diefstal, criminaliteit 

en terrorisme spelen zich 

inmiddels online af. We 

spreken van de vergaande 

medialisering van onze 

samenleving. De impact 

op ons dagelijks leven 

is dermate groot dat het 

belangrijk is dat we beschikken 

over verschillende competenties 

zodat we actief, kritisch en bewust  

deel kunnen nemen aan deze 

samenleving vol media. 

Het	netwerk	
Mediawijzer.net	is	het	Nederlands		

netwerk	voor	mediawijsheid.	Het	doel		

van	Mediawijzer.net	is	om	alle	kinderen		

en	jongeren	in	Nederland	in	staat	te		

stellen	mediawijs	te	leven.	We	doen	dit		

door	samen	met	een	sterk	netwerk	van		

organisaties,	initiatieven	te	ontplooien	

gericht	op	het	onderwijs,	ouders/

opvoeders	en	de	jeugd	zelf.	Bij	het	

netwerk	zijn	meer	dan	1000	organisaties,	

bedrijven,	zelfstandig	professionals	en		

instellingen	op	het	gebied	van	media-

wijsheid	aangesloten.	Denk	bijvoorbeeld	

aan	de	ICT,	kunst-	&	cultuursector,	

bibliotheken,	onderwijs,	opvoeding,	

mediacoaches	en	mediamakers.

Mediawijzer.net	en	de	aangesloten	

netwerkpartners	verzorgen		

publiekscampagnes,	verrichten	

onderzoek,	bieden	

educatieve	diensten	aan,	

geven	publicaties	uit,	

organiseren	workshops	

en	bijeenkomsten,	delen	

en	verspreiden	kennis,	

agenderen	belangrijke	

onderwerpen	rondom	media-

wijsheid	en	stimuleren	innovatie.	Alle	

activiteiten	van	Mediawijzer.net	worden	

voor	en	door	het	netwerk	uitgevoerd.	

Mediawijzer.net	vervult	daarbij	de	rol	

van	verbinder,	wegwijzer	en	gangmaker	

richting	publiek	en	netwerk.	De	regie	ligt	

bij	vijf	kernpartners:	ECP	|	Platform	voor	

de	InformatieSamenleving,	Kennisnet,	

Koninklijke	Bibliotheek,	Nederlands	

Instituut	voor	Beeld	en	Geluid	en	de	NPO.

•	 	Week van de Mediawijsheid:	jaarlijkse	campagne	over	het		

belang	van	mediawijsheid	voor	de	jeugd	van	6	t/m	18	jaar.

•	 	MediaMasters:	mediawijsheidgame	voor	groep	7	en	8	uit		

het	primair	onderwijs.

•	 	Media Ukkie Dagen: jaarlijkse	campagne	over	

mediaopvoeding	in	gezinnen	met	kinderen	in	de	

leeftijd	van	0	t/m	6	jaar.

•	  MyComment Festival:	jongeren	(14-17	jaar)	verdiepen		

zich	in	de	digitale	wereld	en	gaan	in	gesprek	met		

mediamakers	over	online	gedrag.

•	  Stimuleringsregeling:	jaarlijkse	

regeling	waarbij	een	financiële	

bijdrage	wordt	gegeven	aan		

nieuwe	projecten	die	mediawijsheid		

stimuleren	op	een	bepaald	gebied.

•	  Aanmoedigingsprijs:	geldprijs	voor	

initiatieven	die	op	een	creatieve,	

unieke	wijze	mediawijsheid	hebben	

gestimuleerd.

•	 	Media Ukkie Award:	prijs	voor	de		

beste	app	voor	kleuters	en	peuters	

van	0	t/m	6	jaar.	

•	 	Mediawijzer.net IPON award:	prijs	die	

wordt	toegekend	aan	een	project	

dat	een	innovatieve	en	mediawijze	

oplossing	biedt	voor		

een	complex		

probleem		

in	het		

onderwijs.	

Campagnes

Prijzen

Netwerkbijeenkomsten
•	  Expertsessies:	kennis-	en	

ervaringsdeskundigen	komen	bijeen	

om	onderzoek	te	duiden	en	kennis	

over	urgente	of	actuele	vraagstukken	

bijeen	te	brengen.

•	 	Mediawijzer.Netwerk Experience: 

jaarlijks	evenement	voor	netwerk-

partners	en	geïnteresseerden	in	

mediawijsheid.	

•	 	Eindejaarsbijeenkomst:	jaarlijkse	

netwerkbijeenkomst	waar	onder		

meer	de	winnaars	van	de	

aanmoedigingsprijs	bekend		

worden	gemaakt.	

Mediawijzer.net:	Nederlands	
netwerk	mediawijsheid


