
Tijd voor media-empowerment!  
Welkom bij het Nationaal Media Paspoort 
in samenwerking met Radboud Universiteit 
Nijmegen. Dé doorlopende leerlijn voor alle 
basisscholen in Nederland en Vlaanderen.  
Na mediawijsheid is het tijd voor media-
empowerment:  
www.nationaalmediapaspoort.nl 

Wilt u meer informatie? Neemt u gerust contact met ons op: 

Liesbeth Hop 
liesbeth.hop@mediaenmaatschappij.nl 
Telefoon: 06 43 58 79 54

Bamber Delver 
bamber.delver@mediaenmaatschappij.nl  
Telefoon: 06 25 440 050

Nationale Academie voor Media en Maatschappij 
www.mediaenmaatschappij.nl 
Telefoon: 072 888 72 22 

 

© Nationale Academie voor Media en Maatschappij  

Mediawijs met de MediaCoach 
Wilt u uw deskundigheid uitbreiden?  
Word MediaCoach! Elk kwartaal start de 
Nationale Opleiding MediaCoach (NOMC) 
waar professionals worden opgeleid om dé 
mediawijsheid-expert van hun organisatie 
te zijn: www.nomc.nl

Nationaal 
Media Paspoort   
Doorlopende leerlijn primair 
onderwijs: het is tijd voor  
media-empowerment!  



Radboud Universiteit, Wetenschappelijke Raad en Monitor 
Het unieke Nationaal Media Paspoort programma is gebaseerd op de laatste we-
tenschappelijke inzichten en is ontwikkeld door de Nationale Academie voor Media 
& Maatschappij in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen. Het pro-
gramma wordt continu op effectiviteit getoetst door een Wetenschappelijke Raad 
van meerdere universiteiten in Nederland en België. Wij vragen u dan ook om deel 
te nemen aan de Monitor, zodat wij u het beste materiaal kunnen blijven leveren.  
www.nationaalmediapaspoort.nl 

Een wereld vol met media
Kinderen zijn steeds jonger online via 
(spel)computers, tablets of zelfs mobiele 
telefoons. Het wordt steeds moeilijker om 
te weten wat zij online doen en om hen 
daarin te begeleiden. Het betekent dat 
kinderen steeds jonger zelfstandig beslis-
singen moeten nemen over bijvoorbeeld 
het plaatsen van berichten of foto’s, hun 
eigen gedrag online maar ook over hoe zij 
reageren wanneer de media hun emoties 
aanspreken.

Slim met media omgaan 
Het is dus van belang dat kinderen niet 
alleen mediakennis krijgen aangeboden, 
maar dat zij bijvoorbeeld ook inzicht krijgen 
in het vaak subtiele beroep dat media 

doen op hun gevoelsleven. Daarnaast is 
het nodig om kinderen te stimuleren zélf na 
te denken over hun motivatie en mogelijke 
strategie om slim met media om te gaan. 
Dat maakt kinderen krachtig in hún online 
wereld. Ze moeten het zelf doen. 

Tijd voor media-empowerment 
Na mediawijsheid is het nu dus tijd voor 
media-empowerment! Welkom bij het Na-
tionaal Media Paspoort! Dé doorlopende 
leerlijn voor alle basisscholen in Neder-
land en Vlaanderen. De leerlingen in het 
basisonderwijs gaan met 7 thema’s aan de 
gang, die elk schooljaar terugkomen. De 
lessen zijn exact afgestemd op de leeftijd, 
de belevingswereld en het leervermogen 
van de leerlingen.

Reis mee met het 
Nationaal Media Paspoort!

Al vanaf groep 1 gaan de leerlingen aan de 
slag met de actieboekjes en het bijpassend 
beeldmateriaal. Ook is er voor elk schooljaar 
een thuisopdracht die de leerlingen samen 
met hun ouders uitvoeren. In groep 5 ma-
ken de leerlingen via de website een eigen 
digitaal paspoort aan, waarin zij steeds hun 
eigen motivaties en individueel gekozen 
strategieën noteren. Dat doen zij straks ook 
in groep 6 en 7. In groep 8 krijgen de leer-
lingen uiteindelijk een gedrukte versie van 
hun eigen paspoort opgestuurd, dat een 
persoonlijk document is dat hen richting en 
houvast geeft in de online wereld. 

Meteen aan de slag?  
Even aanmelden en inloggen!
Het lesmateriaal voor elke groep is gratis 
online te verkrijgen via de website. U hoeft 
zich slechts aan te melden en daarna in 
te loggen. Meteen na het inloggen is het 
materiaal te vinden onder de knop ‘Leer-
krachten’. 

Wilt u bewaarmappen, stickers 
en actieboekjes opgestuurd 
krijgen? Dat kan ook!
Wij bieden u verschillende bestelopties. 
Van het ‘zelf downloaden’ tot en met het 
verzenden van het geprinte materiaal in 
kleur. In het laatste geval betaalt u slechts 
de verzendkosten. U vindt alle informatie 
op de website. Het materiaal bestaat voor 
elke groep uit leshandleidingen, instructie-
video’s, beeldmateriaal, bewaarmappen, 
stickers, actieboekjes en thuisopdrachten.

Wat gaan uw leerlingen doen? Bewaak je 
identiteit

Weet wat 
je ziet

Wat je geeft 
krijg je terug

Houd de klok 
in de gaten

Maak goede 
keuzes

Bescherm 
je privacy

Zorg voor 
je eigen 
veiligheid


