Onderbouwing

'Wij geloven in een wereld waarin mensen op een vrijelijke manier media kunnen gebruiken in hun
individuele en sociale bestaan. Een wereld waarin iedereen gelijke kansen heeft om media te
benutten. Mensen komen daardoor optimaal tot hun recht in hun deelname aan de samenleving. Zij
kunnen eruit halen wat er in zit! Wij willen graag een bijdrage leveren aan deze wereld.'
Kinderen vormen een meer kwetsbare groep, die wij kunnen empoweren bij het leren benutten
van media. Wij vinden dat zij recht hebben op uitleg en educatie over de gemedialiseerde
wereld waar in zij opgroeien. Het doel is dat kinderen zich daardoor bewuster, kritischer en
actiever kunnen ontwikkelen in deze open samenleving.
Inzichten
Kinderen willen graag uitleg over hoe ze het beste met media omgaan, maar geven daarbij
ook aan dat hun ouders en leerkrachten dit onvoldoende kunnen
Kinderen zijn trots op wat ze creëren en realiseren
Je leert op eigentijdse wijze bewust, kritisch en vooral actief met media om te gaan.
Ons doel
Via een originele, (inter)actieve lesmethode die gericht is op het leren door het te doen, heb je
ervaren hoe je de juiste kennis, intuïtie, motivatie en vaardigheden kan inzetten om goed met
media om te gaan, met als beloning het Nationaal Media Paspoort, dat echt iets waard is.
Uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Nationaal Media Paspoort:

1. Activerend
2. Niet belerend
3. Vanuit belevingswereld
4. Leuk en orgineel
5. Vanuit jong burgerschap
6. Wetenschappelijk en onderwijskundig
onderbouwd

7. Empowerment, niet als slachtoffer
8. Vanuit eigen verantwoordelijkheid
9. Media empowerment ipv mediawijsheid
10. Doorlopende leerlijn / methode, geen lespakket.
11. Bewezen effectiviteit
12. Ouders worden betrokken.
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Wetenschappelijke onderbouwing en kwaliteiten
In juli 2005 heeft de Raad voor Cultuur een advies geschreven met de titel ‘Mediawijsheid, op weg
naar nieuw burgerschap’, waarin zij het belang van medialessen voor basisscholen onderstreept.
Media spelen namelijk een steeds grotere rol in het leven van onze jeugd, met name via mobiele
telefoons, maar ook de invloed van andere media, zoals de televisie, internet en sociale media
neemt nog steeds toe. Nu het belang en de afhankelijkheid van media groter worden en het
toezicht wegvalt door de toegenomen mobiliteit, wordt het steeds belangrijker om kinderen te
‘empoweren’ in hun gebruik van de media.
Het Nationaal Media Paspoort is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke kwaliteiten over hoe
we kinderen niet alleen mediawijs kunnen maken, maar ook de krachtiger kunnen maken in hun
gebruik van de media. Samen met Universiteit Amsterdam en later met de Radboud Universiteit
Nijmegen hebben wij hier in de afgelopen jaren voortdurend onderzoek naar gedaan. De
belangrijkste 3 uitkomsten van deze onderzoeken zijn verwerkt in dit nieuwe programma.
Emotieregulatie versterkt mediapower
Uit onderzoek blijkt dat media-wijsheid (Kennis = cognitief) niet voldoende is om kinderen sterker
te maken in het gebruik van media. Dit omdat kinderen de opgedane kennis blijkbaar niet altijd
paraat hebben en niet toepassen op het moment dat het nodig is. Het is daarom belangrijk om
kinderen ook bewust te maken van hun gevoelens, hen te leren emoties te herkennen en er anders
mee te leren omgaan, zodat zij in staat zijn de kracht van de emoties te verminderen.
Daarom bevat de lesmethode niet alleen lessen over mediakennis (A. cognitief) maar ook
oefeningen om te leren voelen (B. intuïtief) wat media probeert te bereiken of met je doet. We
helpen hen allereerst bewust te worden van de emoties waar de media, vaak subtiel, een beroep
op doen en leren hen daarna hoe zij deze emoties beter kunnen reguleren, zodat zij minder snel
emotioneel worden beïnvloed.
Zelfovertuiging versterkt intrinsieke motivatie
Zelfovertuiging wordt ook wel het ‘commitment and consistency’ principe genoemd: mensen
hebben de behoefte om consistent te handelen en willen ook zo overkomen. Dit wil zeggen dat
wanneer zij een mening hebben gevormd over iets, zij de neiging hebben zich in lijn met die
mening te gedragen. Dus, wanneer kinderen zelf argumenten verzinnen waarom je kritisch zou
moeten zijn over media, ervaren zij de behoefte om zich consistent met die mening te gedragen.
Dit principe zou vooral goed werken wanneer kinderen zulke argumenten of uitspraken op papier
zetten (in het Nationaal Media Paspoort) en deze met anderen delen (omdat zij vooral consistent
willen overkomen op anderen).
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Daarom leert de lesmethode kinderen om zelf na te denken over waarom het goed zou zijn om
kritisch naar media en hun eigen mediagedrag te kijken (C. intrinsieke motivatie). De redenen die
zij zelf bedenken laten wij hen met andere leeftijdgenoten delen met als effect dat de redenen
sterker worden bij het kind zelf (D. zelfovertuiging).
Implementatie-intentie verandert gedrag
Het blijkt dat wanneer je kinderen een strategie laat uitspreken, waarin zij bedenken wat zij zelf
kunnen doen om weerbaar en kritisch te zijn (E. intentie), dit het begin is van gedragsverandering.
Het is alleen ook van belang dat zij deze intentie meerdere keren herhalen, zodat zij de intentie ook
daadwerkelijk uitvoeren wanneer zij online zijn (F. implementatie).
Het opschrijven van de motivatie en de strategie in het Nationaal Media Paspoort betekent dat dit
document voor hen een enorme waarde krijgt, omdat het een persoonlijke invulling is van hun
mediapower. Zij kunnen het paspoort bij zich houden en er regelmatig in teruglezen wat hun
individuele en eigen aanpak is.
We geven bij de 7 thema’s van het Nationaal Media Paspoort steeds aan welke kwaliteiten als doel
moeten worden verwerkt in de invulling van de lessen. Dit is om te controleren of de laatste
wetenschappelijke kwaliteiten voldoende worden toegepast in de totale lesmethode.
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Input vanuit de ontwikkelingspsychologie
Aangezien we voor de doorlopende leerlijn te maken krijgen met kinderen uit verschillende
leeftijdscategorieën in eigen ontwikkelingsfasen, ook wat betreft hun mediagedrag en –
voorkeuren, biedt de ontwikkelingspsychologie interessante aanwijzingen voor de invulling van
de lessen. De volgende inzichten zijn beschreven door Jean Piaget (1896 - 1980), Zwitsers
psycholoog en Prof. Dr. Patti Valkenburg, Universiteitshoogleraar Kind en Media, UvA.
Preoperationele fase: kinderen tussen 2 en 5 jaar
Deze fase wordt gekenmerkt door symbolisch denken, de vaardigheid om een symbool te gebruiken
voor iets wat niet aanwezig is. De nadruk ligt op activiteiten zoals imitatie, tekenen en spel. Koek en
snoep zijn populair en ze beginnen actief hun voorkeuren voor media-inhoud te uiten. Ze kunnen al
redelijk goed onderscheid maken tussen fantasie en realiteit, maar worden nog gemakkelijk aan het
twijfelen gebracht. Kinderen in deze leeftijd zijn sterk visueel ingesteld en zijn gericht op simpele, fysieke
kenmerken van mediafiguren, zoals grote ogen of lang haar. Ze hebben de neiging om hun aandacht te
concentreren of onmiddellijk waarneembare kenmerken, terwijl ze informatie die minder expliciet
waarneembaar is, zoals wat figuren doen of wat hun motivatie is, negeren. (Percentuele gebondenheid
en centratie). Zij imiteren massaal muziek of liedjes uit de media. 75 procent van de vijfjarigen imiteert
regelmatig jingles of slogans uit reclames. Hun voorkeur gaat uit naar media-inhoud met vertrouwde
contexten dicht bij huis, die zij kennen. Herhaling geeft hen de gelegenheid om een soort ‘macht’ over de
inhoud te ontwikkelen. Zij zijn in staat om zelfbewuste emoties zoals schaamte, jaloezie, trots, empathie
en schuldgevoel te ervaren, naast de 6 basisemoties: vreugde, verrassing, boosheid, angst, verdriet en
afkeer. De emoties moeten eenduidig en visueel worden gebracht.
Zij hebben dus door dat er normen en regels zijn. De
ontwikkeling van zelfcontrole staat centraal in deze
leeftijdscategorie. Wij kunnen hen al strategieën aanleren
om hun behoefte uit te stellen bij verleidingen of om
ongewenst gedrag te onderdrukken. Zij zijn rigide over
hun sekse specifiek gedrag en ervaren een soms
onoverbrugbare scheiding tussen jongens en meisjes.
Jongens houden meer van mediainhoud zoals sport, actie
en geweld, meisjes van verzorgende thema’s en relaties
tussen mensen.
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Transitiefase: Kinderen tussen 5 en 8 jaar
Deze kinderen hebben in het begin van deze fase nog steeds meer oog voor uiterlijke kenmerken, maar zijn
aan het eind in staat steeds meer informatie en meer details op te nemen. Ze geloven niet meer dat alles
echt is in de media, maar kunnen nog niet voldoende onderscheid maken tussen fictie (soaps, komedies) en
realiteit. Ze worden minder afhankelijk van ouders in hun mediagebruik en kunnen zich al een uur of langer
concentreren. Ze krijgen meer gevoel voor structuur en regels. Ze zijn gemiddeld al 2 uur per dag met media
bezig: televisie, film, games en lezen. Verbale humor, zoals raadsels, woordspelletjes en het verkeerd
benoemen van objecten en gebeurtenissen, is nu op zijn plaats. Voor deze kinderen geldt het
‘spinaziesyndroom’, ze verliezen interesse in dingen waarvan gezegd wordt dat ze goed of gezond voor hen
zijn. Daartegenover krijgen ze (vooral jongens) een niet te stuiten voorkeur voor gewelddadig entertainment
met veel actie en avontuur met minder vriendelijke karakters (onbekende eilanden of andere planeten). Dus
actie, geweld, binaire personages (goed/slecht, man/vrouw) en narratief simplisme (eenvoudige verhaallijn)
zijn zeer populair. Maar ook bewegend speelgoed in de vorm van cartoon- of animatiefiguren, superhelden
(escapisme uit dagelijkse beperkingen) en groepen vrienden doen het goed. Dit laatste omdat ze zelf zeer
geïnteresseerd raken in sociaal spel en omgang met leeftijdgenoten. Ze zijn bezig met de ontwikkeling van
hun (sekse) identiteit. Ze worden gevoelig voor morele normen in de media, soms tot groot verdriet van
ouders.

Prepubers of tweens: Kinderen tussen 8 en 12 jaar
Het denken van deze concreet-operationele kinderen raakt gebaseerd op een systeem van regels en logica.
Zij kunnen dus logisch denken, maarwel alleen over objecten die concreet aanwezig zijn. De twaafplussers,
de formeel-operationele denkers kunnen dat ook over abstracte concepten die niet fysiek aanwezig zijn. Op
deze leeftijd gaan zij decentreren en wordt elk detail bestudeerd. Alles wordt getoetst op echtheid en
authenticiteit. Ze worden kritischer, vinden media-inhoud vaak saai en gaan multitasken. Ze krijgen oog voor
details en kwaliteit en houden van verzamelen en sparen. Ze hebben een sterke behoefte regels te volgen,
te groeperen, ordenen en te categoriseren en om zich te onderscheidenvan anderen.
Jongens blijven langer geïnteresseerd in fantasiethema’s dan meisjes. Ze kunnen nu veel beter emoties van
anderen herkennen en begrijpen. Ze gaan daarbij minder af op alleen uiterlijke kenmerken zoals de
gezichtsuitdrukking, maar ook op interne informatie.
Ze begrijpen dat emoties verborgen kunnen worden of zelfs
geveinsd. Zij krijgen de voorkeur om naar acteurs te kijken die
op psychologisch vlak overeenkomsten met hen vertonen. De
‘peergroup pressure’ neemt toe. Meisjes zien geweld en actie
negatiever dan jongens. Meisjes houden van een verhaallijn,
online communicatie, romantiek, maar nemen ook steeds
vaker de taal van jongens over en nemen vaker het initiatief als
het om seksualiteit gaat. Ze zoeken autonomie, maar opereren
nog maar al te graag in de beschermde omgeving van separate
jongens- en meisjesgroepen.

meer informatie:
www.nationaalmediapaspoort.nl

Onderbouwing

Directe instructie
Directe instructie (DI) is een model waarbij de leraar start met het geven van klassikale instructie, op een
interactieve manier. De vervolgactiviteiten stemt de leraar af op de behoeften van de leerlingen. De
leerlingen die meer begeleiding nodig hebben krijgen extra instructie of begeleide oefening, de andere
leerlingen werken zelfstandig. Ook kan de leraar vooraf meer instructie bieden voor leerlingen die dat nodig
hebben. Het model wordt toegepast in primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Bij elke les volgens het DI-model vindt een stapsgewijze overgang plaats van leraargestuurd onderwijs naar
zelfstandig werken. Het klassieke DI-model bestaat uit de volgende stappen:
1. Introductie en terugblik.
2. Instructie van nieuwe begrippen en vaardigheden.
3. Begeleide oefening van het aangeleerde.
4. Zelfstandig toepassen van het geleerde.
5. Periodieke terugblik.
6. Terugkoppeling (gedurende elke lesfase).

Competenties Mediawijsheid
In het midden van het model staan leerlingen die zich vermaken, sporten,
naar school gaan, hun hobby uitoefenen, vriendschappen sluiten en
verliefd worden in de mediasamenleving van nu.
In de binnenring staan de acht mediawijsheidcompetenties: Bedienen,
Exploreren, Vinden, Creëren, Verbinden, Discussiëren, Doorgronden en
Reflecteren. Deze acht mediawijsheidcompetenties maken het begin uit
van de definitie door de Raad voor Cultuur: het geheel van kennis,
vaardigheden en mentaliteit die iedere burger nodig heeft.
In de buitenring staan de tien gebieden waarbinnen individuen concrete
doelen kunnen behalen door hun mediagebruik. Mediawijsheid gaat erom
dat je door media gelukkiger wordt, betere vriendschappen krijgt, gezond
blijft, een leuke baan vindt, prettig je vrije tijd besteedt, je gehoord en
gezien weet, en deze onderdelen zijn expliciet verwerkt in deze methode.
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Theorie vs. Praktijk: de leraar doet ertoe!
Naast deze theoretische onderbouwing is de praktische uitvoerbaarheid en begeleiding van de
leraar essentieel. Zonder de nodige kennis bij het onderwijzend en ondersteunend personeel over:
Leefwereld van het kind van 4 tot 16 jaar.
Belevingswereld van het kind, waarbij we opmerken dat deze volledig hybride wordt ervaren.
De fysieke (offline) en de digitale (online) wereld vloeien in elkaar over.
Ouderbetrokkenheid en -participatie in media-onderwijs.
ICT basisvaardigheden van leerlingen en leraren.
Interesse in digitale toepassingen in onderwijs.
wordt deze methodische lessen niet het succes
wat de leerlingen nodig hebben bij
Mediaempowerment.

Workshops en Ouderavond
TEAM:

OUDERS:

Nodig ons uit voor een
workshop van 1 tot 2 uur.
Doel: uiteenzetten van de
lessen, aanpassingen doen op
het materiaal, zodat het nog
beter aansluit op uw situatie.

Nodig ons uit voor een
ouderavond om de ouders
interactief mee te nemen in
de wereld van
mediaempowerment.

LEERLINGEN:
Nodig ons uit voor een gastles
bij groep 1 tot 8. We
bespreken graag welke les
zich hier voor leent en samen
maken we dan een
lesvoorbereiiding.

Mail naar academie@mediaenmaatschappij.nl
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