
SESSIES - RONDE 1 13:00 - 14:00 UUR

BenGLab 1 BenGLab 2 Theaterzaal 2 Studio BenG 1 Studio BenG 2 Schoolcafe

Herijken van het 
curriculum: 

wie is aan zet 
(de politiek,  

of de school)?
Mark Weekenborg

Er ligt een visie (advies 

Platform Onderwijs2032), er 

is draagvlak in de sector en 

vooral, er is urgentie om de 

opdracht die het  

onderwijs heeft te  

herijken: de wereld  

verandert, en vraagt om 

herzien van ons  

onderwijsaanbod.   

Van de nieuwe Kamer mag 

de ontwikkelfase starten, 

ook voor het ‘leergebied’ 

digitale geletterdheid. 

Kernvragen zijn:

Hoe ziet die aanpak eruit? 

Kan je er aan meedoen?

Wat kan je als school zelf? 

Wat vraagt dit van de school? 

Hoe pak je het aan?

De MediaDiamant en 
haar toepassings- 

mogelijkheden 
Krista Okma &  
Wina Smeenk

Tijdens deze interactieve 
sessie maken bezoekers  

kennis met de Media-
Diamant. Het model helpt 

ouders en professionals om 
media actief op te pakken in 
de opvoeding van kinderen 
van 0 tot 18 jaar. De Media-
Diamant belicht vijf kanten 

van mediaopvoeding: plezier, 
veiligheid, inhoud, samen 

en balans. Om deze kanten 
in de praktijk te brengen is 
het van belang dat ouders 

en kinderen goed met elkaar 
communiceren. Daarom gaat 
deze sessie in op hoe zij de 
kloof in communicatie over 

mediagebruik en media-
betekenis kunnen dichten. 

We maken conversatie-
starters waarmee ouders 
en kinderen het gesprek 

op gang kunnen brengen. 
Deelnemers gaan naar huis 

met kennis en enthousiasme 
over de MediaDiamant en 

haar toepassings- 
mogelijkheden.

Teenage Crime 
Fighters: over het 

betrekken van digitaal 
vaardige jongeren bij 

politiewerk  
Joyce Kerstens & 

Doutsen van der Ploeg

De politie wil gebruik maken 
van de digitale knowhow en 

het perspectief van  
jongeren bij digitale  

opsporing. Daarom worden 
jongeren ingezet bij de 

uitvoering van politiewerk, 
zoals het online monitoren 

van een evenement als  
The Passion. Ook geven  
jongeren in een speciale 

online community  
informatie aan de politie over 

online trends, hun ‘digitale 
hangplekken’ en de manier 

waarop sociale  
media kunnen worden 

gebruikt om jongeren te 
ronselen voor criminele 

activiteiten. Met dit project 
wil de politie jongeren beter 
bereiken, aansluiten bij hun 

belevingswereld en hen 
inzetten om internet veiliger 

te maken. De sessie geeft 
inzicht in de online  

community en bevindingen.

Tussenuur, een 
online platform: een 
zoektocht naar het 

bereiken van jongeren 
Rowan Olierook

Alles wat ze je op school niet 
vertellen, maar je wel wil 
weten. Dat is Tussenuur,  

het jongerenplatform van 
omroep Human voor NPO 
3FM. Bij 3FM Tussenuur 
komen jongeren aan het 

woord over uiteenlopende 
thema’s: o.a. toekomst, 
privacy, seks en imago. 

Daarnaast onderzoeken we 
wat je allemaal kunt doen 
in een Tussenuur: ritje in 
de achtbaan, een liedje 

schrijven en uitvoeren of 
een lunch organiseren voor 

ouderen. Scholieren  
ondergaan bovendien 

sociale experimenten op 
gebied van bijvoorbeeld 

identiteit en online gedrag.
Aan de hand van filmpjes van 

Tussenuur word je  
tijdens de sessie 

meegenomen in de  
ingewikkelde zoektocht naar 
het bereiken van jongeren.

Stappenplan voor 
een wijkgerichte 
aanpak voor de 
introductie en 
implementatie 

digitaal burgerschap
Joke Hermes &

Ed Klute

Joke Hermes en Ed Klute 

verzorgen een sessie ter 

kennismaking met het  

stappenplan voor een  

wijkgerichte aanpak  

mediawijsheid.

Workshop Cubiss 
MakersBuzz: 

Lego Mindstorms 
Inga Spinhoven & 

Lonneke Jans

Ervaar zelf hoe je  

spelenderwijs problemen 

leert oplossen door  

verschillende (creatieve) 

vaardigheden in te zetten. 

Met je zelfgebouwde  

Mindstorm LEGO®-robot 

tegen elkaar battelen?

LEGO is populair en laat  

zien dat programmeren voor 

alle leeftijden is en niet  

moeilijk hoeft te zijn.  

In deze workshop ga je  

zelf aan de slag met  

Mindstorms en ervaar je dus 

wat kinderen in een  

workshop ook ervaren.
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SESSIES - RONDE 2 14:00 - 15:00 UUR
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Mediawijsheid? 
Het begint met 

opvoeden! 
Denise Bontje

Begin dit jaar was er een 

oproep om digitale media  

uit de kinderopvang te 

weren. Er zijn (terechte) 

zorgen over de gevolgen  

van teveel beeldscherm-

gebruik door jonge  

kinderen. Maar is het  

weghouden van digitale 

media uit de kinderopvang 

de oplossing? Vergroten 

we daarmee niet de digitale 

kloof? Deze workshop  

gaat over de rol van de  

kinderopvang bij  

mediaopvoeding en de brug 

die we (willen) slaan naar 

ouders en de scholen.  

Denise vertelt over de  

actieve rol die de  

kinderopvang kan spelen en 

onderzoekt graag met de 

bezoekers hoe we de brug 

kunnen slaan richting  

ouders en het onderwijs  

én het werken aan  

mediawijsheid. 

De MediaDiamant en 
haar toepassings- 

mogelijkheden 
Krista Okma &
Wina Smeenk

Tijdens deze interactieve 
sessie maken bezoekers  

kennis met de Media-
Diamant. Het model helpt 

ouders en professionals om 
media actief op te pakken in 
de opvoeding van kinderen 
van 0 tot 18 jaar. De Media-
Diamant belicht vijf kanten 

van mediaopvoeding: plezier, 
veiligheid, inhoud, samen 

en balans. Om deze kanten 
in de praktijk te brengen is 
het van belang dat ouders 

en kinderen goed met elkaar 
communiceren. Daarom gaat 
deze sessie in op hoe zij de 
kloof in communicatie over 

mediagebruik en media-
betekenis kunnen dichten. 

We maken conversatie-
starters waarmee ouders 
en kinderen het gesprek 

op gang kunnen brengen. 
Deelnemers gaan naar huis 

met kennis en enthousiasme 
over de MediaDiamant en 

haar toepassings- 
mogelijkheden.

Games en
literatuur

Niels ‘t Hooft

Hebben games en literatuur 

iets met elkaar te maken? 

Wel als ze samenkomen in 

interactieve fictie of literaire 

games. Niels ’t Hooft kan het 

weten, als hybride schrijver 

doet hij hier onderzoek naar 

én schrijft hij zowel romans 

als gameverhalen. In deze 

sessie legt hij verbanden 

tussen games en literatuur, 

en demonstreert hij gratis 

tools waarmee iedereen 

gemakkelijk aan de slag 

kan gaan. Zo ontdek je dat 

tekst misschien wel het 

eenvoudigste middel is om 

spellen mee te maken, en 

krijgen simpele teksten een 

verrassende draai.  

Je krijgt een nieuwe kijk op 

wat games en literatuur  

eigenlijk zijn, en wat je ermee 

kunt.

Cultuureducatie: 
Wijzer met beeld 
en andere media

Ronald Kox

Mediawijsheid heeft veel met 
cultuureducatie te maken. 
Het gaat immers om het  

begrijpen hoe beeld,  
beweging, geluid en muziek 
begrepen moeten worden. 

En hoe kun je dat beter leren 
dan door het zelf te doen?  
In deze workshop staan we 

stil bij de verschillende  
disciplines in cultuur- 

educatie en hun relatie met 
media en mediawijsheid.  

Hoe kunnen we zorgen voor 
een verbinding van  

mediawijsheid op school  
en cultuureducatie?  

We staan daarvoor stil bij 
ontwikkelingen in het primair  
onderwijs (Cultuureducatie 
met Kwaliteit, Méér Muziek 

in de Klas) en het voorgezet 
onderwijs (Vernieuwing 

VMBO, vernieuwd CKV) en  
algemene ontwikkelingen 

rond curriculumherziening 
en de handreiking Basis voor 

Cultuureducatie.

LVB en media-
opvoeding: als wij 

niets doen, wie dan?
Rogier de Groot &
Berber Broekstra

De vragen die centraal 

staan zijn: hoe gaan wij als 

opvoeders en professionals 

om met het online gedrag 

van kinderen en jongeren 

met een LVB? Zijn zij online 

kwetsbaarder dan hun  

leeftijdsgenoten zonder 

beperking? Moeten we  

als opvoeders en  

professionals nu juist  

beschermen of opvoeden? 

Voel je jezelf voldoende  

mediawijs om hierin keuzes 

te maken en daarnaar te 

handelen? Doel van de  

workshop is om jouw  

mediawijsheid te vergroten 

door je meer bewust te 

maken van hoe kinderen 

en jongeren met een LVB 

zelf aankijken tegen hun 

internetgebruik en de wijze 

waarop volwassenen hen 

daarin kunnen  

ondersteunen.

Workshop Cubiss 
MakersBuzz: 
Eigen Bedrijf

Inga Spinhoven & 
Lonneke Jans

Hoe kun je hedendaagse 

technieken inzetten voor 

allerlei onderdelen bij een 

eigen bedrijf? Gebruik 

een 3D-printer voor het 

ontwerpen van een logo, 

maak je bedrijfsfilmpje met 

een greenscreen en plot je 

slogan met een vinylplotter. 

Voor maken is creativiteit, 

verbeeldingskracht en  

verwondering nodig.  

Tijdens het maken ontdek je 

het proces dat van een idee 

een concreet object maakt.

In deze workshop ervaar  

je al snel dat alles  

maakbaar is, oude  

ambachten komen tot leven 

in een nieuw jasje!
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