
 

Week van de Mediawijsheid 18 – 25 november 2016 

Feit, fake of filter: hoe word jij beïnvloed? 
 

 

 
 

 
 

In een wereld vol media klikken, liken, kijken, delen en zoeken we er op los. Het 
is steeds lastiger geworden om het onderscheid tussen feit en fake te kunnen 
maken. Begrijpen we nog voldoende hoe de informatie en beelden die ons bereiken 

tot stand komen? Waar ligt de grens tussen propaganda en nieuws? En wat sturen 
we zelf de wereld in? 

 
De Bibliotheek Midden-Brabant biedt naast maatwerk op het gebied van 
mediawijsheid ook een groot aantal vaste workshops. De thema’s variëren van 

informatievaardigheden tot makersonderwijs en storytelling. Wij lichten graag een 
paar mogelijkheden uit die passen bij het thema van de Week van de 

Mediawijsheid 2016. 
 
 

Gastles: Sociale Media 
 

Voor kinderen is het belangrijk om al vanaf jonge leeftijd om te leren gaan met de 
verschillende media en zich bewust te worden van hun acties. Zij groeien op in 
een wereld waarin Wifi even vanzelfsprekend is als de lucht die je inademt en het 

water dat uit de kraan komt. 
 

Veel volwassenen denken dat kinderen, doordat zij snel knoppenvaardig zijn, ook 
kritisch zijn op wat zij op internet doen. Dat is vaak niet het geval. School is de 

plek bij uitstek waar kinderen kunnen leren omgaan met media. In deze gastles 
ligt de nadruk op het veilig en respectvol omgaan met sociale media. 
 

Een mediacoach komt in de klas om te praten over sociale media. Want wat zijn 
dat nou precies? Hoe sociaal zijn die media? En hoe ga je er mee om? We sluiten 

de gastles af met een leuke quiz. 
 

 



 

 

 
Workshop: Foto’s bewerken 

 
Beroemdheden bewerkt met photoshop en nieuwsfoto’s die in scene gezet worden 
om de boodschap intenser over te brengen: de media beïnvloeden ons op allerlei 

manieren. Vaak hebben we het niet eens door. 
 

In deze workshop werken we met het gratis online fotobewerkingsprogramma Pixlr 
Editor. Met dit programma kun je makkelijk foto’s bewerken en bij elkaar voegen. 
Zo kun je je eigen foto helemaal naar wens veranderen, mensen en attributen 

toevoegen, of een leuke tekst. Kinderen leren hoe simpel het is om de 
werkelijkheid aan te passen aan je eigen wensen, en worden uitgedaagd om hier 

over na te denken. 
 

Workshop: Krant maken 

 

Een journalist is onpartijdig en verslaat op een objectieve manier het nieuws. 
Toch? Leerlingen leren dat het moeilijker is dan je denkt om je eigen mening uit 
een verhaal te houden. Hoe sturen journalisten de informatie die ze willen delen? 

En hoe schrijf je een goed artikel? 
 

In deze workshop maken leerlingen een digitale krant. Als echte journalisten 
vormen ze een redactie. Het onderwerp van de krant kan aansluiten bij een thema 
dat op school centraal staat, maar kan ook helemaal op zichzelf staan. De krant 

verschijnt online en kan ook gedrukt verspreid worden. 
 
 

Online cursus: Stap in de online wereld van je kind 

Het is belangrijk om te weten wat je kind online doet en welke mogelijkheden er 

zijn. Daarom biedt  de Bibliotheek Midden-Brabant de ouders van kinderen uit 

groep 5 t/m 8 de mogelijkheid om gratis mee te doen aan een online cursus over 

mediawijsheid: “Stap in de online wereld van je kind”. Deze online cursus is 

gericht op het mediawijzer maken van ouders en daarmee hun kinderen. De 

thema’s zijn o.a. populaire websites, sociale media, slimmer spelen en leren, 

apps voor kinderen, tips voor spreekbeurten en werkstukken, gadgets, 

mediawijze kids en mindfulness.  

Door deel te nemen aan deze online cursus vangen ouders twee vliegen in één 

klap: ze ontdekken een nieuwe manier van leren én brengen tegelijkertijd hun 

kennis over media en kinderen up to date. 

Belangstellenden kunnen zich voor 11 november aanmelden voor de online 

cursus via deze link: http://tinyurl.com/aanmeldenmooc/. De cursus is 

toegankelijk tussen 18 november en 30 december 2016.  

 

http://tinyurl.com/aanmeldenmooc

