
 
 

 
 

 

 
 
Inspiratie voor een 
mediaconcept op een 
steinerschool 

 

 
 
Versie augustus 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagogische Begeleidingsdienst 
Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw 
Gitschotellei 188 
2140 Borgerhout 
 



 

2 

Inhoudstafel 

 
1 Doelstelling van het mediaconcept ............................................................................................. 4 

2 Achtergronden ............................................................................................................................. 5 

2.1 Verkaveling van het medialandschap .................................................................................. 5 

2.2 Media-wetenschap .............................................................................................................. 5 

2.3 Achtergrondinformatie bij het thema media-educatie ....................................................... 6 

3 Aandachtspunten binnen media-educatie .................................................................................. 8 

3.1 Ordening van de invalshoeken ............................................................................................. 8 

3.2 De ontwikkeling van een mediabeleid op school ................................................................ 9 

4 Aanbevelingen omtrent leeftijdsgebonden media-gebruik ...................................................... 11 

4.1 Hier en elders ..................................................................................................................... 11 

4.2 De peuter- en kleutertuin .................................................................................................. 11 

4.2.1 Pedagogische houding op school ................................................................................... 11 

4.2.2 Aanbevelingen voor thuis .............................................................................................. 11 

4.3 Klassen 1-3 ......................................................................................................................... 11 

4.3.1 Algemene pedagogische houding op school ................................................................. 11 

4.3.2 Didactische mogelijkheden wat mediaeducatie betreft ................................................ 12 

4.3.3 Aanbevelingen voor thuis .............................................................................................. 12 

4.4 Klassen 4-6 ......................................................................................................................... 12 

4.4.1 Algemene pedagogische houding op school ................................................................. 12 

4.4.2 Het mediarijbewijs ......................................................................................................... 13 

4.4.3 Didactische mogelijkheden wat mediaeducatie betreft ................................................ 13 

4.4.4 Aanbevelingen voor thuis .............................................................................................. 14 

4.5 Klassen 7-9 ......................................................................................................................... 14 

4.5.1 Algemene pedagogische houding op school ................................................................. 14 

4.5.2 Didactische mogelijkheden wat mediaeducatie betreft ................................................ 15 

4.5.3 Aanbevelingen voor thuis .............................................................................................. 15 

4.6 Klassen 10-12 ..................................................................................................................... 16 

4.6.1 Algemene pedagogische houding op school ................................................................. 16 

4.6.2 Didactische mogelijkheden wat mediaeducatie betreft ................................................ 16 

5 Aanbevelingen op het vlak van didactische media-infrastructuur ............................................ 17 

5.1 Vergeet de analoge media niet .......................................................................................... 17 

5.2 Digitale school infrastructuur ............................................................................................ 17 

5.3 Een ICT-toestel voor elke leerling? .................................................................................... 17 

5.3.1 Kleuterbouw ................................................................................................................... 17 

5.3.2 Onderbouw .................................................................................................................... 18 

5.3.3 Middenbouw .................................................................................................................. 18 

5.3.4 Bovenbouw .................................................................................................................... 19 

6 Bronnenmateriaal ...................................................................................................................... 20 

6.1 Media-wetenschap ............................................................................................................ 20 

6.1.1 Zelf oordelen in het medialandschap ............................................................................ 20 

6.1.2 Media en welzijn ............................................................................................................ 20 

6.2 Achtergrondinformatie bij het thema media-educatie ..................................................... 20 



 

3 

6.2.1 Algemeen ....................................................................................................................... 20 

6.2.2 Ontwikkelingspsychologie en leeftijdsgepast mediagebruik ......................................... 21 

6.3 Media-educatie thuis ......................................................................................................... 21 

6.3.1 Begeleiding thuis ............................................................................................................ 21 

6.3.2 Spel en sociale media ..................................................................................................... 22 

6.4 Media-educatie op school ................................................................................................. 22 

6.4.1 Gedigitaliseerde schoolcultuur ...................................................................................... 22 

6.4.2 Pedagogische doelen en leerlijnen ................................................................................ 22 

6.4.3 Didactische competenties bij de leraren ....................................................................... 24 

6.4.4 Infrastructuur ................................................................................................................. 24 

  



 

4 

1 Doelstelling van het mediaconcept  
 
Een mediaconcept op school is een beleidstekst die vanuit een onderbouwde visie, op concreet-
praktische wijze, richting geeft aan het mediagebruik in de educatieve context. Het voorliggende 
document biedt grondig voorbereidingswerk daartoe. Vanuit de antroposofische visie op 
menselijke gezondheid en de steinerpedagogische kijk op opvoeding en onderwijs worden hier 
degelijke handvatten aangeboden om schoolbeleid te ontwikkelen op het gebied van media-
educatie. U zult merken dat deze inspiratie-nota in een brede internationale beweging past, die op 
basis van wetenschappelijke inzichten, adviezen en tools ontwikkelt ter ondersteuning van een 
holistische opvoeding in de digitale tijd.  
 
Digitale media zijn de jongste familieleden in een eeuwenoude stamboom, die tot ver vóór de 
boekdrukkunst teruggaat. Al sinds er van cultuur sprake is, bedient de mensheid zich van media 
(waaronder taal, muziek, dans, rotsschilderingen en zo meer) om zich uit te drukken en te 
communiceren. Gezond mediagebruik steunt op menselijke vermogens die ook bij analoge media 
van tel zijn. Zeker bij jonge kinderen heeft de media-educatie dan ook veel aandacht voor een 
gezonde didactiek met behulp van analoge media. Daarin worden de nodige fundamenten gelegd, 
om ten gepasten tijde en met ‘stevige ruggengraat’  van digitale toestellen gebruik te leren maken.  
Deze zijn uitdagender wegens hun fascinerende reikwijdte én hun mogelijks grotere impact op het 
welzijn. De kunst bestaat er in om met wijsheid met de verbazingwekkende moderne 
technologische mogelijkheden om te gaan, ten dienste van een veelzijdige menselijke 
ontwikkeling.  En wijsheid op het vlak van opvoeding betekent uiteraard rekening houdend met de 
leeftijd van het kind of de jongere. 

 

Met deze nota beogen we de ontwikkeling van een duidelijke verhouding tot mediagebruik die 
getuigt van een soevereine en bewuste omgang met media, zowel innerlijk als uiterlijk. 
 
We scherpen onze aanpak van mediaeducatie aan.  Enerzijds weten we dat een bewuste omgang 
met media steeds belangrijk wordt en essentieel is voor de gezonde ontwikkeling. Anderzijds 
willen we beter bekendmaken welke troeven de steinerpedagogie bezit ter ondersteuning van de 
ontwikkeling van mediacompetenties en mediawijsheid. 
 
Het gaat erom, de mogelijkheden van de media op gezonde en doelgerichte wijze te gebruiken. 
Dat betekent, dat media doelgericht en uit eigen keuze ingezet kunnen worden én dat media ons 
leven ook ten dele bepalen. Daarom hebben leraren een duidelijke voorbeeldfunctie, zoals ook de 
ouders en de oudere leerlingen. Wij willen leerlingen die er trots op zijn een bewuste omgang met 
media te onderhouden. 
 
We mikken met deze tekst op een open dialoog om het thema van de mediaeducatie in een breed 
draagvlak verder te ontwikkelen. 
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2 Achtergronden 

2.1 Verkaveling van het medialandschap 

 
Wil men visie ontwikkelen op een oordeelkundig mediagebruik en een pedagogisch onderbouwde 
media-educatie dan is enige structuur in het medialandschap en de veelheid aan 
informatiebronnen over het thema ‘media’ meer dan welkom. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het pedagogische vraagstuk van de media-educatie maakt deel uit van een bredere kijk op de 
technologische en culturele betekenis van media. Binnen het terrein van de media-educatie kan 
men aandachtspunten onderscheiden die ofwel van tel zijn voor de opvoeding thuis, ofwel voor de 
pedagogisch-didactische aanpak op school.  Sommige thema’s zijn voor beide leefgebieden van 
belang. Het pedagogisch project van de school is des te effectiever naarmate er afspraken zijn met 
de ouders omtrent het mediagebruik van de leerlingen. 
 

2.2 Media-wetenschap 

 
Thuiskomen in het medialandschap veronderstelt enige kennis van de media. In de 
gerefereerde bronnen vindt men verdere studie- en naslagwerken. Deze nota heeft 
enkel de bedoeling om wegwijs te helpen. Onderscheid kan worden gemaakt in 
verschillende media-inhouden, -vormen, en  - dragers1. Tegenwoordig gaat bijzonder veel 

                                                      
1 Zie: Media-educatie in steinerscholen. Curriculum – uitrusting, vertaling door Federatie Steinerscholen van de 
Duitstalige brochure Medienpädagogik an Waldorfschulen, Curriculum- Ausstattung, Bund der Freien Waldorschulen 
& Freie Hochschule Stuttgart, november 2019.  https://steinerscholen.be/wp-content/uploads/2021/05/brochure-
Media-educatie-voor-web.pdf 

medialandschap 

media-educatie 

media  
thuis 

media  
op school 

https://steinerscholen.be/wp-content/uploads/2021/05/brochure-Media-educatie-voor-web.pdf
https://steinerscholen.be/wp-content/uploads/2021/05/brochure-Media-educatie-voor-web.pdf
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aandacht naar de steeds performantere digitale media. De samenhang met het ruimere mediagebruik, 
inclusief analoge media, mag echter niet uit het oog worden verloren. Inzicht in de technologische 
mogelijkheden, de historische evolutie en de culturele relevantie van media als cultuurdragers geeft 
voeding aan een modern mediaconcept op school. Het effect van mediagebruik op het welzijn is een 
maatschappelijk thema dat in dit perspectief niet mag ontbreken. In alle hoeken van de samenleving, dus 
zeker bij de opvoeding van jonge mensen, is aandacht nodig voor gezondheid en veiligheid, waarbij 
bescherming van integriteit en privacy voorop staan. 
 

 

2.3 Achtergrondinformatie bij het thema media-educatie 
 

Media-educatie hoort thuis in een algemeen beeld van de psychologische ontwikkeling van kind 
en jongere. Een verhelderend model wordt door Prof Paula Bleckmann uitgedragen2.  Zoals 
hieronder geïllustreerd ligt het fundament van media-educatie bij de sensomotorische 
integratie. Reeds op jonge leeftijd kunnen ‘hogere’ competenties worden ontwikkeld, waarbij 
toch telkens gesteund wordt op ‘onderliggende’ vaardigheden. Ook jongeren blijken 

hindernissen bij de ontwikkeling van bv kritische reflectie te kunnen overwinnen door extra aandacht te 
schenken aan hiaten in ‘diepere’ lagen, zoals communicatieve vaardigheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Zie bv  https://www.erziehungskunst.de/en/article/digital-educators/mature-handling-of-media-instead-of-media-
addiction/  

sensomotorische integratie 

communicatieve vaardigheden 

productieve vaardigheden 

receptieve 
vaardigheden 

kritische reflectie 

https://www.erziehungskunst.de/en/article/digital-educators/mature-handling-of-media-instead-of-media-addiction/
https://www.erziehungskunst.de/en/article/digital-educators/mature-handling-of-media-instead-of-media-addiction/
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Het bovenstaand model sluit aan bij de algemene steinerpedagogische menskundige visie op de 
ontwikkeling van de jonge mens. Op het gebied van media-educatie geven deze inzichten 
aanleiding tot een geraffineerde leeftijdsgerichte leerlijn, zoals Prof. Edwin Hübner beschrijft3 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als vuistregel kan men stellen dat kinderen in de eerste zevenjaarsperiode veelzijdige verbinding 
moeten kunnen maken met de reële wereld. In de tweede zevenjaarsperiode kunnen analoge 
media de ontwikkeling ondersteunen, terwijl de mogelijkheden van de digitale media volop benut 
moeten worden vanaf de derde zevenjaarsperiode. 
 
De European Counsel of Steiner Waldorf Education (ECSWE) besteedt veel aandacht aan het 
thema van media-educatie en biedt grondige informatie voor de ontwikkeling van een 
mediaconcept5.   
 
 
 
 

                                                      
3 Een en ander vindt men ook in de Engelstalige brochure: ‘Struwwelpeter 2.0: Media competency and Waldorf 
education’ te bestellen (of downloaden) via www.waldorfschule.be. 
4 Zie ook de reeds in voetnoot 1 aangehaalde brochure https://steinerscholen.be/wp-
content/uploads/2021/05/brochure-Media-educatie-voor-web.pdf  
5 zie https://ecswe.eu/digital-media-education/ 

http://www.waldorfschule.be/
https://steinerscholen.be/wp-content/uploads/2021/05/brochure-Media-educatie-voor-web.pdf
https://steinerscholen.be/wp-content/uploads/2021/05/brochure-Media-educatie-voor-web.pdf
https://ecswe.eu/digital-media-education/
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3 Aandachtspunten binnen media-educatie 

3.1 Ordening van de invalshoeken 

 
Om een standpunt in te nemen aangaande een media-educatief vraagstuk raakt men al snel 
overspoeld door de veelheid aan invalshoeken van waaruit de probleemstelling kan worden 
bekeken. Een mogelijke rangschikking van aandachtspunten is hieronder grafisch weergegeven.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
B    begeleiding thuis  (deugdzaam gebruik verwelkomen, niet wegkijken van probleemgedrag 

begrenzing en tegenwicht voor schermgebruik6) 
S spel en sociale media 
 
C coaching, remediëring, communicatie en afstemming met leerlingen en ouders 
R regels en afspraken  (op school en thuis)    Het schoolreglement beperkt het gebruik van 

media in het schoolgebouw, op het speelterrein, op de schoolbussen, tijdens 
klasuitstappen en extra-murossen. Er worden regels bepaald  omtrent verspreiding van 
foto- en videomateriaal dat tijdens schoolactiviteiten werd opgenomen 

G (enigszins) gedigitaliseerde schoolcultuur i.v.m. communicatie, dataverwerking, blended 
learning … 

                                                      
6 Zie ook de aanbevelingen én de referentielijst in de brochure die de Pedagogische Begeleidingsdienst uit het Duits 
vertaalde: https://www.medienratgeber-fuer-eltern.de/pdf/medienratgeber-dutch.pdf  

media thuis media op school 

B 

P 

L 

D 

I 

S 

C 

R 

G 

https://www.medienratgeber-fuer-eltern.de/pdf/medienratgeber-dutch.pdf
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P pedagogische doelen: We denken hierbij enerzijds aan de competentie-ontwikkeling  in de 
4 domeinen van Robin Schmidt7: mediawijsheid (door voldoende zelfcompetentie en 
sociale competentie), soeverein en creatief mediagebruik (ook door gepaste 
handelingscompetentie), computationeel denken en handelen, gebruik van gepaste media 
in vakgebieden.  Daarbij aansluitend kunnen ook de intenties worden vermeld die Franz 
Glaw aangeeft8: actieve creatie – ontwikkeling van het oordeelsvermogen – 
gestructureerde toegang tot de wereld  

L leerplan, leerlijn, lesopdrachten, leermateriaal  (met praktische aanbevelingen en 
praktijkvoorbeelden), leeftijdsgerichte mediawijze thema’s 

D didactische competenties bij de leraren 
I infrastructuur 
 
In dit beknopte document beperken de aanbevelingen  (in hoofdstukken 4 en 5) zich tot de 
aandachtspunten C, L en I.    Via de links in hoofdstuk 6 kan men voor de meeste aandachtspunten 
bronnenmateriaal terugvinden. 
 

3.2 De ontwikkeling van een mediabeleid op school9 

 
Wegens de veelzijdigheid van de pedagogische uitdagingen is het aan te bevelen om rollen te 
onderscheiden: 
 

 De pedagogische begeleidingsdienst verzorgt: 
o visieteksten  
o aanbevelingen 
o vorming en nascholing 
o gespecialiseerde begeleiding 

 De scholengemeenschappen ontwikkelen leerlijnen en leerplannen.10 

 De schoolleiding voert het lokale beleid. 

                                                      
7 Te raadplegen via: European Council for Steiner Waldorf Education, Curriculum: digital media and computer studies 
for Steiner Waldorf schools, zie https://ecswe.eu/digital-media-education/ 
8 Zie: ‘Struwwelpeter 2.0: Media competency and Waldorf education’ te bestellen (of downloaden) via 
www.waldorfschule.be. 
9 Voor deze paragraaf 2.2 en voor hoofdstuk 3 werd gebruik gemaakt van de volgende buitenlandse mediaconcepten 

 het Medienkonzept für die FWS Chiemgau, zoals het daar door ontmoetingen van leraars, ouders en 
leerlingen is ontstaan, naast talrijke gespreksrondes in het lerarenteam, de leerlingenraad en het 
ouderforum. 

 Corina Sümmchen und Julia Kernbach, ‘Konzept für aktive analoge und digitale Medienarbeit in den Klassen 
1-12 an Waldorfschulen’ 

 Medienkonzept der Rudolf Steiner Schule Winterthur  

 Medienkonzept Zürich 
10 In de scholengemeenschap van de basisscholen werd vrij recent een nieuw document ontwikkeld: Sociaal-
Emotioneel Leren in de basisschool, zie Deel III Concrete leergebieden, III 3. Mediawijsheid 
In de scholengemeenschap van de secundaire scholen zijn reeds nieuwe (gelijkwaardig verklaarde) eindtermen voor 
de steinerscholen in voege voor de eerste graad, toegelicht in een bijhorend leerplan.  Eind augustus 2021 wordt ook 
voor de tweede en derde graad een voorstel ingediend met eigen eindtermen. 

 

https://ecswe.eu/digital-media-education/
http://www.waldorfschule.be/
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 Een bundeling van expertise binnen het lerarencollege is geen overdreven luxe: één of 
twee mediaverantwoordelijken kunnen in hun functie worden opgeleid via het 
nascholingsaanbod dat de pedagogische begeleidingsdienst verzorgt. 

 
- Een mediaverantwoordelijke kan jaarlijks het thema in de communicatie met ouders 

actualiseren en als aanspreekpunt fungeren bij problemen of vragen aangaande het thema 
mediaeducatie  

 
- Op het vlak van mediacoaching kan de mediaverantwoordelijke, naargelang de 

draagkracht, enkele van de volgende uitdagingen ter harte nemen: 
o Begeleiding bij de uitvoering van het mediaconcept 
o Regelmatige uitwisseling met leraren om elkaar op de hoogte te houden van de 

pedagogische uitdagingen, handvatten en inspiratiebronnen. 
o De organisatie van een jaarlijkse thema-avond voor ouders, om hen te 

sensibiliseren om de pedagogische visie thuis verder uit te dragen. 
o De organisatie van een jaarlijks vormingsmoment voor leraren   
o De organisatie van een jaarlijks infomoment voor de bovenbouwleerlingen, waar 

een specialist op pedagogisch overtuigende wijze aanzet tot een bewuste omgang 
met de media 

o De organisatie van een halfjaarlijkse bijeenkomst met de leerlingen van de zesde 
klas om wakkerheid voor het gezonde gebruik van de media aan te scherpen. 

o Coaching van leerlingen, ouders en leraren bij individuele vraagstukken rond 
mediagebruik.  Zowel preventie als remediëring (bij storende ontwikkelingen) zijn 
hier van belang. 

 
- De mediaverantwoordelijke treedt ook op als pedagogisch aanspreekpunt aangaande 

media-educatie.  Hier komt zij/hij in de rol van mediapedagoog, die het lokale schoolbeleid 
helpt vormgeven inzake gebruik van media. Zij/hij kan op eigen initiatief, of op vraag, 
suggesties formuleren voor de concrete inzet van media in de pedagogisch-didactische 
klaspraktijk en in de schoolcultuur. Dit betekent niet per se dat de mediaverantwoordelijke 
op elke vraag vanuit eigen expertise moet kunnen antwoorden: zij/hij heeft via de 
pedagogische begeleidingsdienst vlot toegang tot gespecialiseerd advies op het vlak van 
verantwoorde technologische toepassingen. 

 

 Alle leraren participeren in een gemeenschappelijk gedragen aanpak rond media-educatie.  
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4 Aanbevelingen omtrent leeftijdsgebonden media-gebruik  

4.1 Hier en elders 

In deze nota worden enkele suggesties geformuleerd. De cursussen binnen het nascholingsaanbod 
op het vlak van media-educatie zullen uitgebreider inspiratie bieden. Bovendien wordt werk 
gemaakt van een digitaal raadpleegbare databank van didactische materiaal. We onderstrepen 
verder hoe belangrijk het is om aan de hand van doortastende criteria zélf oordeel te kunnen 
vormen of het gebruik van één of andere media-applicatie aangewezen is voor de doelgroep11. 

4.2 De peuter- en kleutertuin 

4.2.1 Pedagogische houding op school 

Gezien de negatieve effecten van beeldscherminformatie op de jonge ontwikkeling van de 
lichaamsfuncties en het spreken weren wij elk gebruik van digitale media in de kleutertuin. Het 
spreekt voor zich dat er volle aandacht gaat naar de gezonde zintuiglijke interactie met de 
omgeving, naar ritme, zang, verhaal, dans en fantasiespel.  

4.2.2 Aanbevelingen voor thuis 

Peuters en kleuters bekijken het best geen beeldschermen.  Deze aanbeveling is gemakkelijk 
uitvoerbaar, aangezien er op deze leeftijd nog geen groepsdruk is.  Daarom is het eenvoudig om 
mediagebruik volledig te bannen. 
 
Ouders kunnen onderling overeenkomen om een coherente opvoedingsstijl op dit vlak aan te 
houden.  Woorden wekken, maar voorbeelden trekken.  Een bewuste terughoudendheid bij de 
ouders aangaande de eigen omgang met digitale media heeft een pedagogisch effect. 
 

4.3 Klassen 1-3 

4.3.1 Algemene pedagogische houding op school 

Gezien de aangetoonde negatieve impact van mediagebruik op de psychische ontwikkeling en de 
leervorderingen worden in deze klassen geen digitale media ingezet.  Enkel de indirecte 
mediapedagogie is aan de orde.  Het thema wordt dus niet actief besproken, maar de kinderen 
worden ondersteund bij de ontwikkeling van díe (persoonlijke en sociale) competenties die zij 
later nodig hebben voor een zinvol mediagebruik. In het bijzonder vernoemen we hier de 
creativiteit, de wilskracht, het oordeelsvermogen, sociale vaardigheden en het plezier om de 
werkelijkheid te verkennen. 
 

                                                      
11 Zie https://unblackthebox.org/the-alternative-checklist/   

https://unblackthebox.org/the-alternative-checklist/
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4.3.2 Didactische mogelijkheden wat mediaeducatie betreft 

4.3.2.1 De eerste klas 

 Bij verschillende sprookjes kan met papier en karton een poppentoneel gebouwd worden 
waarmee de leraar nadien het verhaal voorspeelt. 

 De kinderen schilderen beelden bij de vertellingen. 

 Samen worden affiches gemaakt voor jaarfeesten, toneel e.d. 

4.3.2.2 De tweede klas 

 De prille schrijfkunst kan met beelden gecombineerd worden in een eerste boekproject. 

 De leerlingen kunnen een poppentheater bouwen. 

 Of ze maken zelf een memory-spel.  

4.3.2.3 De derde klas 

 Met de handwerkjuf worden (vinger)poppetjes gemaakt. 

 Er worden brieven geschreven: elke week trekt men bijvoorbeeld een naam en schrijft een 
kleine brief aan die persoon. 

 Beeldverhalen schilderen en van tekst voorzien. 

 Een poëzie-album 

 Een schaduwspel   

4.3.3 Aanbevelingen voor thuis 

Kinderen worden best zo min mogelijk met beeldschermmedia in contact gebracht. In elk geval 
moet de kinderkamer vrij zijn van digitale media. 
 
Men kan met de oudergroep van een klas een soort overeenkomst, contract opmaken aangaande 
de actuele en toekomstige omgang van de kinderen met media.  Daarin wordt gestreefd naar een 
kindertijd waarin beeldschermmedia zoveel mogelijk afwezig blijven.  Voor de komende jaren 
wordt een beperking op de uitrusting en het gebruik van digitale toestellen afgesproken. Op 
ouderavonden kan jaarlijks gekeken worden in welke mate de voornemens gerealiseerd zijn en 
wat kan helpen om pedagogisch te begeleiden. 
 
Ook op deze leeftijd is de voorbeeldfunctie van ouders essentieel.  
 

4.4 Klassen 4-6 

4.4.1 Algemene pedagogische houding op school 

In deze leeftijdsgroep worden digitale media slechts minimaal gebruikt, hoogstens voor de creatie 
van een eigen hoorspel of ‘stop motion’ filmpje. 
 
Tot en met de vijfde klas wordt normaal gezien uitsluitend indirecte mediapedagogie ingezet. 
Omdat kinderen vanaf tien jaar in toenemende mate, en vanaf twaalf jaar meestal alleen op 
internet en in sociale netwerken ‘onderweg’ zijn, wordt dit thema ten laatste in de zesde klas 
besproken in het kader van directe mediapedagogiek. De leerlingen worden dan minstens 
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tweemaal per jaar ingelicht over de risico’s van het mediagebruik (manipulatie, misbruik van 
gegevens, cyberpesting …).  
 
Mediacoaching is hier dus van belang. Hoewel de school het gebruik van digitale media tot 
uitzonderlijke projecten beperkt, maken zij, zeker in klas 6, toch vaak al ferm deel uit van de 
leefwereld van de kinderen. Veiligheid en bescherming van welzijn en privacy verdienen hierbij 
aandacht. Kinderen moeten bewust worden van de risico’s en ouders moeten een aanspreekpunt 
vinden ter preventie en remediëring van problemen zoals cyberpesten, game addiction, 
concentratiestoornissen, problemen bij sexting etc.  

4.4.2 Het mediarijbewijs 

In de vijfde en zesde klas biedt zich een interessante didactische mogelijkheid. Men kan de media-
competenties en -wijsheid die de leerling verworven heeft erkennen en zichtbaar maken via een 
soort brevet, het mediarijbewijs. Details daaromtrent zijn te verkrijgen bij de pedagogische 
begeleidingsdienst.   

4.4.3 Didactische mogelijkheden wat mediaeducatie betreft 

(*) voor analoge en (#) voor digitale mediaeducatie 

4.4.3.1 De vierde klas 

 Brieven schrijven naar een andere klas in een andere stad (*). 

 Verhalen en belevenissen opschrijven  (het oefenen van opstel) (*). 

 Verhalen op muziek zetten (*). 

 ComputerScience unplugged (programmeren en computationeel denken) in de gymzaal 
(*). 

 Analoge beeldverwerking  (een collage maken) (*). 

 Toneel schaduwspel (*). 

4.4.3.2 De vijfde klas 

 Brieven schrijven naar een bevriende klas (*). 

 Berichten op kaartjes over de speelplaats verspreiden (*). 

 Zelf een hoorspel produceren (*)(#). 

 Cyanotypie (*). 

 Een analoog sociaal netwerk uitbouwen (*). 

 Een eerste stop motion film (*)(#). 

 ComputerScience unplugged (*). 

 Analoge beeldverwerking (een collage maken) (*). 

 Een toespraakje houden met zelf gemaakte beeldplaten (*). 

 In de context van ‘nieuws in de klas’: via spel, verhaal, klasgesprek of gerichte vragen 
kritische reflectie stimuleren, ondermeer over het perspectief en de polariteit waarheid en 
leugen(*).  

4.4.3.3 De zesde klas 

 Een eigen hoorspel maken (*)(#). 

 Een analoog sociaal netwerk (*). 
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 Spiegelschrift schrijven en oude druktechnieken leren (*). 

 Stop Motion film (*)(#). 

 ComputerScience unplugged (*). 

 Analoge beedverwerking (een collage maken) (*). 

 Een toespraakje houden met zelf gemaakte beeldplaten (*). 

 Een draaiorgeltje met ponskaartjes (*). 

 RoboRally (*).  

 In de context van ‘nieuws in de klas’: via spel, verhaal, klasgesprek of gerichte vragen 
kritische reflectie stimuleren, ondermeer over het perspectief en de polariteit waarheid en 
leugen(*). 

4.4.4 Aanbevelingen voor thuis 

Het ideaal, afwezigheid van media, is moeilijk vol te houden. Omdat kinderen van deze leeftijd(*).  
vaak reeds volop in contact zijn met de mediastroom, moet tegenwicht bewust gerealiseerd 
worden (leescultuur, creativiteit, sport, muziek, familie-uitstappen, werkelijke sociale contacten 
…).  De kinderkamer blijft vrij van media en ouders kijken toe als de kinderen op internet bezig 
zijn! 
 
Het idee van het mediacontract met de oudergroep of individuele ouders (zie klas 1-3) kan worden 
verdergezet. Behalve de bescherming van de kinderen heeft zo’n overeenkomst het voordeel dat 
de groepsdruk buitenspel wordt gezet. 
 
Gezonde omgang met media als ouder is natuurlijk een ideaal pedagogisch voorbeeld voor de 
kinderen.  
 

4.5 Klassen 7-9 

4.5.1 Algemene pedagogische houding op school 

Directe mediaeducatie wint aan belang. Daarom vindt het eerste onderricht op het vlak van 
media- en computerkunde plaats.  De mogelijkheden worden toegepast en geoefend. Ongewenste 
effecten worden uitvoerig toegelicht en geïllustreerd. 
 
Tekstverwerking, presentaties maken, doordachte en kritische zoekstrategieën op internet … 
allemaal toepassingen die op het programma staan, idealiter binnen de context van andere 
leerinhouden (vakoverschrijdend dus). 
 
De kritische analyse van een documentaire of reclamefilm, de creatie van een eigen film of de 
programmering van een gsm-vrije week zijn didactische hulpmiddelen om bewuste omgang met 
media te ontwikkelen. 
 
Via vraaggesprekken kan de kritische reflectie omtrent media in het algemeen, en omtrent eigen 
mediagebruik in het bijzonder, worden versterkt. 
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4.5.2 Didactische mogelijkheden wat mediaeducatie betreft 

(*) voor analoge en (#) voor digitale mediaeducatie 

4.5.2.1 De zevende klas 

 Een reclamefilm maken (*)(#). 

 Fake news als radiobericht produceren (*)(#). 

 Stop Motion Film (*)(#). 

 Zelf een hoorspel maken (*)(#). 

 ComputerScience unplugged (*). 

 Een toespraakje houden met zelf gemaakte beeldplaten (*). 

 Een draaiorgeltje met ponskaartjes (*). 

4.5.2.2 De achtste klas 

 Een reclamefilm maken (*)(#). 

 Fake news als radiobericht produceren (*)(#). 

 Stop Motion Film (*)(#). 

 Zelf een hoorspel maken (*)(#). 

 Laterna magica (*). 

 Een gaatjescamera bouwen (*). 

 10-vinger dactylo (#). 

 ComputerScience unplugged (*). 

 Een toespraakje houden met zelf gemaakte beeldplaten (*). 

 Grafisch werk met lettertypes (*)(#). 

4.5.2.3 De negende klas 

 Een reclamefilm maken (*)(#). 

 Fake news bediscussiëren en een eigen radiobericht of videoboodschap produceren (*)(#). 

 Stop Motion Film (*)(#). 

 Zelf een hoorspel maken (*)(#). 

 Digitale beeldverwerking (#). 

 Tekstverwerking- en beeldpresentatieprogramma’s (#). 

 Een klas-/schoolkrantje ontwerpen – samenwerking met een dagblad (*)(#). 

4.5.3 Aanbevelingen voor thuis 

Onze algemene interesse voor de kinderen zou zich ook kunnen uiten in gerichte interesse voor 
hetgeen ze via media ervaren. Een profiel op internet is bijvoorbeeld heel publiek en niet privé en 
ouders van minderjarigen zouden dat profiel moeten kennen. 
Aandacht voor leeftijdsgrenzen bij filmen, computerspelen en sociale netwerken is belangrijk. 
Ouders houden best onderling contact over de media-opvoeding.  Onderlinge afspraken kunnen 
eventueel helpen. 
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4.6 Klassen 10-12 

4.6.1 Algemene pedagogische houding op school 

Directe mediaeducatie staat hier helemaal voorop. De mogelijkheden van de digitale technologie 
leren toepassen, met bewustzijn omtrent echte creativiteit, vrijheid, menswaardigheid en 
moraliteit.  

4.6.2 Didactische mogelijkheden wat mediaeducatie betreft 

(*) voor analoge en (#) voor digitale mediaeducatie 

4.6.2.1 De tiende klas 

 De eerste programmeertalen (#). 

 Eigen Apps voor Android en iPhone programmeren (#). 

 Social Bots programmeren (#). 

 Stop Motion Film (*)(#). 

 Zelf een hoorspel maken (*)(#). 

 Digitale beeldverwerking (#). 

 Radio- of filmreportage maken (*)(#). 

 Verder oefenen met tekstverwerking- en beeldpresentatieprogramma’s (#). 

 Grafisch werk met lettertypes  (zie achtste klas) (*)(#). 

 Leerlingentijdschrift als Podcast (*)(#). 

 Vergelijking van beeld- en/of audio-kwaliteit van opnames via verschillende media-
apparaten verscherpt de kritische reflectie over werkelijkheid en mediaweergave.  
 

4.6.2.2 De elfde/twaalfde klas 

 De kennis van programmeertalen verdiepen (#). 

 Social Bots programmeren (#). 

 Stop Motion Film (*)(#). 

 Zelf een hoorspel maken (*)(#). 

 Digitale beeldverwerking (#). 

 Radio- of filmreportage maken (*)(#). 

 Verder oefenen met tekstverwerking- en beeldpresentatieprogramma’s (#). 

 Grafisch werk met lettertypes  (zie achtste klas) (*)(#). 

 Leerlingentijdschrift als Podcast (*)(#). 
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5 Aanbevelingen op het vlak van didactische media-
infrastructuur  

5.1 Vergeet de analoge media niet 

Zoals hierboven uiteengezet heeft de steinerpedagogie een uitgekiende media-educatieve leerlijn, 
waaruit blijkt dat onze traditionele aandacht voor de (visuele, sensorische en of artistieke) 
kwaliteit van analoog media-materiaal een sterkte is.  
De nadruk kan niet genoeg gelegd worden op de zinvolle inzet van analoge media als indirecte 
media-educatie op jonge leeftijd.  Ook ‘computer science unplugged’ en programma’s zoals 
Analog-Digidaktik12 bewijzen hoe het zogenaamde computationele denken op een holistische en 
leeftijdsgerichte kan worden gestimuleerd. Deze leerlijn verdient aangepast didactisch materiaal, 
om daadwerkelijk kwaliteitsvol onderwijs op dit vlak te kunnen inrichten. Omwille van de kostprijs 
kunnen scholen een gezamenlijke aankoop van didactisch materiaal overwegen. 
 

5.2 Digitale school infrastructuur 

 
Media-atelier-projecten zullen gebruik maken van gespecialiseerde digitale apparaten waarmee 
de leerlingen video- en audio-materiaal kunnen creëren en verwerken.13 Scholen kunnen de 
aankoop van deze toestellen gezamenlijk verzorgen.  Hier kan de inrichting van een medialab 
worden gesuggereerd, eventueel gecentraliseerd voor verschillende scholen of in samenwerking 
met een extern medialab.   Ook op andere terreinen is samenwerking met externe partners 
aanbevelenswaardig: voor know-how, voor de inrichting van een plaatselijke bibliotheek, fablab 
en zo meer.  De pedagogische begeleidingsdienst kent degelijke media-educatieve organisaties.    
 
Het gebruik van digitale media beperkt zich uiteraard niet tot de lessen waar expliciet wordt 
ingezet op de ontwikkeling van digitale competenties. Toegang tot ondersteunend lesmateriaal via 
digitale kanalen is een troef in alle vakken. 
 

5.3 Een ICT-toestel voor elke leerling? 

5.3.1 Kleuterbouw 

Het weze duidelijk dat de steinerpedagogie het gebruik van digitale apparatuur in de 
kleuterklassen onverantwoord vindt. 

                                                      
12 Zie  https://www.alanus.edu/de/forschung-kunst/wissenschaftliche-kuenstlerische-projekte/detail/analog-
digidaktik-wie-kinder-ohne-bildschirm-fit-fuers-digitale-zeitalter-werden 
13 Zie ook de aanbevelingen in Media-educatie in steinerscholen. Curriculum – uitrusting, vertaling door Federatie 
Steinerscholen van de Duitstalige brochure Medienpädagogik an Waldorfschulen, Curriculum- Ausstattung, Bund der 
Freien Waldorschulen & Freie Hochschule Stuttgart, november 2019. 
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5.3.2 Onderbouw 

Uit de aanbevelingen in hoofdstuk 4 blijkt dat pas vanaf klas 5 voorbeelden worden gegeven van 
digitaal media-gebruik door de leerlingen, bijvoorbeeld om een stop motion film te maken. Het is 
niet nodig dat elke leerling daarvoor over een individueel ICT-toestel beschikt. 
 
Als er gekleurde budgetten worden toegekend voor de aanschaf van een ICT-toestel per leerling, 
kan hoogstens onder de volgende voorwaarden daarop worden ingegaan: 

 De school blijft eigenaar van de toestellen. 

 De toestellen worden niet naar huis meegenomen, omdat dit oncontroleerbaar en 
ongewenst mediagebruik stimuleert. 

 Enkel voor weloverwogen pedagogisch-didactische doelstellingen worden deze toestellen 
uit de kast gehaald. De leerlingen gebruiken de digitale applicaties binnen een creatieve 
opdracht of bij uitzonderlijke situaties van gedifferentieerde blended-learning. Binnen 
afgebakende opdrachten kunnen de leerlingen eventueel ook bekend gemaakt worden 
met kritische zoekstrategieën.  

 Bij de keuze omtrent het soort toestellen dient men (naast het beschikbaar budget) dus 
vooral het doel duidelijk te formuleren, en het lesonderwerp te specifiëren. Rekening 
houdende met de ontwikkeling van de leerlingen kan voor bepaalde mediatypes gekozen 
worden en als laatste komt de beslissing over het soort toestel. Ter ondersteuning van 
deze besluitvorming (in het algemeen rond de aankoop en het gebruik van ICT-hardware 
en software) kan men een kritische vragenlijst doorlopen, waarvoor wij een zogenaamde 
alternatieve checklist aanbevelen14. 

 Overigens moet duidelijk gemaakt worden in welke mate de toestellen aan de individuele 
leerlingen persoonlijk worden toegewezen (elke leerling gebruikt dan steeds opnieuw 
hetzelfde toestel) en welke mate de toestellen dan volgend schooljaar meegenomen 
worden naar de volgende klas. 

5.3.3 Middenbouw 

In de eerste graad van het secundair is een nieuw leerplan in voege, dat aanbevelingen geeft om 
de nieuwe eindtermen rond digitale competenties op een zo zinvol mogelijke wijze na te streven, 
ingebed in creatieve projecten. Wat betreft de vereisten omtrent digitale apparatuur vallen de 
volgende nieuwe eindtermen het meest op.   
 
IV.4 (kennis) De leerlingen zijn vertrouwd met de basisprincipes van belangrijke digitale apparaten 
en het internet: … 
IV.6 (vaardigheid) De leerlingen produceren binnen een zinvolle opdracht tekst, beeld en/of audio. 
IV.7 (vaardigheid) De leerlingen gebruiken digitale apparaten oordeelkundig in functie van het 
leren, onderzoek en presentatie. 
IV.8 (vaardigheid) De leerlingen creëren digitale media en digitale inhouden binnen een 
afgebakende opdracht.  
 
Leerlingen moeten thuis toegang hebben tot een ICT-toestel voor occasionele huistaken (zoals de 
verzameling van informatie, het ontwerp van teksten, de uitvoering van een leeropdracht via 

                                                      
14 Reeds vermeld in voetnoot 11:  https://unblackthebox.org/the-alternative-checklist/   

https://unblackthebox.org/the-alternative-checklist/
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online opdrachten), de opvolging van schoolcommunicatie en uiteraard het volgen van lessen bij 
afstandsleren zoeken, teksten ontwerpen. 
 
Als er gekleurde budgetten worden vrijgemaakt voor de aanschaf van een ICT-toestel per leerling, 
gelden de volgende aanbevelingen.  

 Op basis van de visie op media-educatie in steinerscholen, zoals die in de vorige bladzijden 
(met verwijzingen naar uitgebreider bronnen) beknopt is weergegeven, moet eerst 
nagegaan worden waarvoor een individueel ICT-toestel gebruikt zal worden: 

o Men inventariseert de opdrachten binnen de verschillende vakken en projecten 
waarvoor individuele toegang tot een ICT-toestel voor elke leerling binnen de 
klasgroep nuttig of noodzakelijk blijkt. Er is ruimte voor lokale accenten, maar de 
aanwijzingen in de bovenvermelde referenties gaan eerder in de richting van 
sporadisch optredende wenselijkheid van een dergelijke individuele toegang tot 
een toestel. 

o Ook wordt in rekening gebracht in welke mate de school beroep doet op digitale 
communicatie om afspraken, mededelingen, uitnodigingen, agenda’s en 
opdrachten naar leerlingen te communiceren.  

 Zoals bij elke aankoop van ICT-hardware of -software bevelen wij het gebruik aan van een 
alternatieve checklist15 ter ondersteuning van de besluitvorming. 

 Men overweegt verder de volgende alternatieven voor de nuttige inzet van de toegekende 
middelen, zoals: 

o De aangekochte toestellen blijven eigendom van de school (die dan ook in 
onderhoud moet voorzien). Er wordt bepaald in welke mate de toestellen aan de 
individuele leerlingen persoonlijk worden toegewezen en of die naar huis kunnen 
worden meegenomen (en of die het volgend schooljaar naar de volgende klas 
meegaan). Als er geen vaste één-op-één gebruiksrelatie bestaat tussen een 
individueel leerling en een individueel toestel kan het beleid op creatieve wijze 
worden uitgestippeld. Bijvoorbeeld: de toestellen worden tijdelijk ontleend (en 
naar huis meegenomen) door alle leerlingen van een klas of leerjaar. Tenzij het 
budget toereikend is om voor alle leerlingen van alle jaren aankoop te financieren, 
schept dit model ook de mogelijkheid om de toestellen tijdelijk ter beschikking te 
stellen voor klasgroepen die niet onmiddellijk tot de doelgroep van het toegekende 
budget behoren. 

o De toestellen worden eigendom van de leerling. In dat geval kan men de aankoop 
zelfs overlaten aan de ouders en de toegekende middelen gebruiken ter verlichting 
van de schoolfactuur.  
 

5.3.4 Bovenbouw 

 
Leerlingen moeten thuis toegang hebben tot een ICT-toestel.  In de lijn van de aanbevelingen bij 
de middenbouw gaat het schoolteam na voor welke gelegenheden elke leerling binnen een 
klasgroep over een toestel moet beschikken   (en of de aanwezige apparatuur op school volstaat). 

                                                      
15 Reeds vermeld in voetnoot 11:  https://unblackthebox.org/the-alternative-checklist/  

https://unblackthebox.org/the-alternative-checklist/
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6 Bronnenmateriaal  

6.1 Media-wetenschap 

6.1.1 Zelf oordelen in het medialandschap 

 
- Een hulp om zelf op heldere, kritische en bewuste wijze beslissingen te nemen aangaande ICT, zonder uitvoerige 
expertise terzake: https://unblackthebox.org/unblack-the-box/  
 

6.1.2 Media en welzijn 

 
- Holly Koteen-Soule, ‘Attention to Attention’:  
https://files.constantcontact.com/aaa9229e001/810398f2-f0df-455d-9c86-d4521e9b4fcc.pdf 

- www.e-learningwaldorf.de/media-and-wellbeing (internationale pilot ‘Media en welzijn’) 

- https://eliant.eu/en/news/digitalization-scientific-studies-and-information/ 

- https://www.digitalwellnessinstitute.com 

- https://digitalwellbeing.org 
 
- https://screentimenetwork.org/ (children’s screen time action network) 
 
- https://everyschool.org/ (empower every school to embrace healthy, research-based educational technology)  
 
- https://digitalebalans.nl 
 

- https://data-detox.nl/ en https://datadetoxkit.org/nl/home/ (stappen voor privacy, beveiliging, digitale gezondheid) 

- https://www.unicef.org/documents/child-safety-online (Child Safety online, global challenges and strategies, report 
unicef) 

 

6.2 Achtergrondinformatie bij het thema media-educatie 

6.2.1 Algemeen 

-https://steinerscholen.be/wp-content/uploads/2021/05/brochure-Media-educatie-voor-web.pdf (brochure media 

educatie, vertaald in het Nederlands) 

-https://www.waldorf-resources.org/fileadmin/files/teaching-practice/Media/Media_Brochure_EN.pdf (Edwin 

Hübner, Stuttgart) 

-https://steinerscholen.be/wp-content/uploads/2020/08/Education-for-Media-LIteracy-3519.pdf (internationale info 

Media in Waldorf Education) 

https://unblackthebox.org/unblack-the-box/
http://www.e-learningwaldorf.de/media-and-wellbeing
https://eliant.eu/en/news/digitalization-scientific-studies-and-information/
https://www.digitalwellnessinstitute.com/
https://digitalwellbeing.org/
https://screentimenetwork.org/
https://everyschool.org/
https://data-detox.nl/
https://datadetoxkit.org/nl/home/
https://www.unicef.org/documents/child-safety-online
https://steinerscholen.be/wp-content/uploads/2021/05/brochure-Media-educatie-voor-web.pdf
https://www.waldorf-resources.org/fileadmin/files/teaching-practice/Media/Media_Brochure_EN.pdf
https://steinerscholen.be/wp-content/uploads/2020/08/Education-for-Media-LIteracy-3519.pdf
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-mediawijs.be (Vlaams expertisecentrum media) 

-https://www.mediawijzer.net/ (Nederlands netwerk voor mediawijsheid) 

-www.mediawijsheid.nl (Netwerk Mediawijsheid) 

 

6.2.2 Ontwikkelingspsychologie en leeftijdsgepast mediagebruik 

-https://www.echt-dabei.de (Paula Bleckmann, Alanus) 

-https://www.savechildhood.net (Save Childhood Movement)  

-https://www.medienratgeber-fuer-eltern.de/pdf/medienratgeber-dutch.pdf (Media en de gezonde ontwikkeling van 
kinderen en jongeren. Algemene informatie per leeftijd, vanuit antroposofisch perspectief) 
 
-Heute mal bildschirmfrei (Paula Bleckmann) 
 

 

6.3 Media-educatie thuis  

6.3.1 Begeleiding thuis 

-medianest.be (website over media opvoeding, Vlaanderen) 

-https://www.groeimee.be/themas/mediaopvoeding (Afspraken over schermtijd, je kind steunen en begeleiden) 

 
Suggesties kinderboeken  
-Professor S. en de verslaafde koning, Erik Scherder (voorlezen klas 5-6) 
-Maki en zijn mobieltje, Nick Blaser (jonge kinderen die toch een smartphone krijgen,  ook in het boek een 
overeenkomst waarin je samen met je kind afspraken kunt formuleren en vastleggen) 
-On a magical do-nothing day, Beatrice Alemagna (Prentenboek eventueel voor ouderavonden om niet-digitale 
activiteiten aan te bevelen in een digitale tijd)  
 
Suggesties opvoedingsboeken 
-Gezond opgroeien in de digitale mediawereld. Een gids voor ouders en opvoeders. (2020), Klaus Scheler met een 
voorwoord van Michaela Glöckler 
-Eenvoudig opvoeden (2010), Kim John Payne 
-Van Emoji’s tot sexting, over opvoeden in een medianest, Mediawijs 
-Beeldscherm beelden, opvoeden in het digitale tijdperk, Edmond Schoorel 
-Digitale burgertjes, kinderen en online media, Katja Schipperheijn 
-Typisch tieners, modern opvoedingshandboek voor ouders over internetgebruik, uitgaan, seks, gedrag, ... , Sarah Van 
Gysegem 
-Upstart, Toxic childhood, Sue Palmer (2016) https://www.suepalmer.co.uk 
-Speelruimte, avontuur als basis voor de opvoeding (2015) Monique van der Zanden 

 

https://www.mediawijzer.net/
http://www.mediawijsheid.nl/
https://www.echt-dabei.de/
https://www.medienratgeber-fuer-eltern.de/pdf/medienratgeber-dutch.pdf
https://www.suepalmer.co.uk/
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6.3.2 Spel en sociale media 

-https://www.kennisnet.nl/mijnkindonline/files/Sociale_media_op_de_basisschool.pdf (inspiratieboek sociale media 

in het basisonderwijs) 

-https://mediawijs.be/tools/mediawijs-gamen-gaminggids-begeleiders-jongeren-en-kinderen (brochure over 
mediawijs Gamen) 

-https://gamechangers.be/ 

-https://www.gameninfo.nl 

-https://www.medianest.be/thema/gaming 

-https://www.medianest.be/thema/sociale-media 

www.sensoa.be (Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, o.a. sexting) 

https://www.seksueelgeweld.be (hulp bij preventie en interventie bij seksueel geweld en misbruik)  

ikbeslis.be (privacy)  

https://mediawijs.be/dossiers/dossier-cyberpesten/wat-cyberpesten (cyberpesten) 

https://www.kijkwijzer.be/nl-be/filmkeuring/ (gids bij film) 

 

6.4 Media-educatie op school 

6.4.1 Gedigitaliseerde schoolcultuur 

Aanbevelingen in hoofdstuk 5 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/digisprong  
 

6.4.2 Pedagogische doelen en leerlijnen 

 
https://secureservercdn.net/160.153.137.14/q8h.86d.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/05/ECSWE-
Competence-besed-Digital-media-curriculum.pdf (Robin Schmidt, leerplan Zwitserland, Engelse vertaling) 

mediawijsmateriaal.be (educatief materiaal van Mediawijs) 

deschaalvanm.be (didactisch pakket voor klas 5-6) 

www.waldorf-it.de ,  

www.glyphrstudio.com  (grafisch werk met lettertypes) 

nieuwsindeklas.be (Mediawijs, nieuws en actualiteit) 

https://www.kennisnet.nl/mijnkindonline/files/Sociale_media_op_de_basisschool.pdf
http://www.sensoa.be/
https://www.seksueelgeweld.be/
https://mediawijs.be/dossiers/dossier-cyberpesten/wat-cyberpesten
https://www.kijkwijzer.be/nl-be/filmkeuring/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/digisprong
https://secureservercdn.net/160.153.137.14/q8h.86d.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/05/ECSWE-Competence-besed-Digital-media-curriculum.pdf
https://secureservercdn.net/160.153.137.14/q8h.86d.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/05/ECSWE-Competence-besed-Digital-media-curriculum.pdf
http://www.waldorf-it.de/
http://www.glyphrstudio.com/
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lerenmetbeelden.be (Mediawijs, beeldgeletterdheid) 

https://www.kritikat.be (Mediawijs, filosoferen over nepnieuws) 

https://reclamewijs.be (reclamewijsheid) 

Voorbeelden leerlijnen 
 

- Voorbeelden leerlijn papier: papier scheppen, boekjes binden, papier marmeren 
 

- Voorbeelden leerlijn storytelling: poppenspel, vingerpoppen, prentenboeken, verkleden, dagboektekenen, 
kamishibai, verhaaldozen, kijkdozen, mind maps, kunstenaarsboek, papieren theater, maskers, silhouetten-
theater, papercut, figuren met splitpennen, poppentheater, decors maken van karton, figuren maken van 
natuurlijk materiaal, vertelkaarten, vertelstenen 
 

- Voorbeelden voorlopers fotografie en animatiefilm: kartonnen fototoestel maken, cyanotypie, analoge 
fotografie, dia, overheadprojector, toverlantaarn, zoötroop, thaumascoop, phenakisticoop, flipboekje, leg-
animatie, stop motion film  
 

- Voorbeelden leerlijn typografie: letters maken met brooddeeg, herbarium (gedroogde bloemen en planten in 
de vorm v/e letter), letters boetseren, letters borduren, kalligrafie, middeleeuwse boekverluchting letters, 
handlettering, werken met krasletters, letters stempelen, eigen lettertype ontwerpen (analoog en digitaal).  
 

- http://www.abc-web.be/abc-kamishibai/?lang=en (lerarencahier storytelling)  
 

- http://www.abc-web.be/wp-content/uploads/2014/11/ABC-POSTER_NL.pdf (unplugged voorlopers animatiefilm)  
 

- https://lecoledepapier.com (mogelijkheden papieren theater en andere) 
 

- https://www.fabricadetexturas.com  (voorbeelden mediaprojecten met analoge media)  
 

- http://toverlantaarnshow.nl (voorbeeld mediaprojecten) 
 

- https://www.waldorf-resources.org/de/unterricht-detail/aktive-medienbildung-im-unterricht-am-beispiel-
der-stop-motion-animationsfilmtechnik (Waldorf storytelling, stop-motion) 

 
Voorbeelden van Unplugged CS en Analoge digidactiek   
 

- http://www.csunplugged.nl (informatica zonder draadjes, leeftijdsgeschikte unplugged activiteiten om digitale 
principes te ervaren)  

 
-  http://www.csunplugged.nl/wp-content/uploads/CS_draadloos2411141.pdf  

 

-  http://www.csunplugged.nl/wp-content/uploads/CSUNPL_DEEL2.pdf 

 
- Voorbeelden van digitale principes via unplugged materialen: 

o Patroonherkenning: stempelen, weven, borduren, vlechten, rijgen  
o Stappenplannen: origami, transparanten vouwen, recept volgen  

 
- Unplugged mediaprojecten voor tieners: stripverhalen maken, handlettering, collage met oude gravures, 

risoprint, zeefdruk 
 

https://www.kritikat.be/
https://reclamewijs.be/
http://www.abc-web.be/abc-kamishibai/?lang=en
http://www.abc-web.be/wp-content/uploads/2014/11/ABC-POSTER_NL.pdf
https://lecoledepapier.com/
https://www.fabricadetexturas.com/
http://toverlantaarnshow.nl/
https://www.waldorf-resources.org/de/unterricht-detail/aktive-medienbildung-im-unterricht-am-beispiel-der-stop-motion-animationsfilmtechnik
https://www.waldorf-resources.org/de/unterricht-detail/aktive-medienbildung-im-unterricht-am-beispiel-der-stop-motion-animationsfilmtechnik
http://www.csunplugged.nl/
http://www.csunplugged.nl/wp-content/uploads/CS_draadloos2411141.pdf
http://www.csunplugged.nl/wp-content/uploads/CSUNPL_DEEL2.pdf
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- Mediaprojecten voor tieners met beperkte digitaal gebruik en focus op analoge media: leg-animatie, stop-
motion, bruitage, soundwalk, podcast, ...  
 

Voorbeelden culturele en historische context digitale revolutie 

- https://www.hnf.de/nl/home.html en https://www.hnf.de/nl/permanente-tentoonstelling.html (van kleitablet tot 

internet: het grootste computermuseum ter wereld, 5000 jaar informatietechnologie) 
- The Game, Alessandro Baricco 

 

 

6.4.3 Didactische competenties bij de leraren 

-https://steinerscholen.be/vorming/voor-individuele-leraren-en-belangstellenden/ (vormingsaanbod media PBD) 

https://www.freie-hochschule-stuttgart.de/de/medienpaedagogik (opleiding Medienpädagogik) 

 

6.4.4 Infrastructuur 

https://steinerscholen.be/wp-content/uploads/2021/05/brochure-Media-educatie-voor-web.pdf (brochure media 
educatie, vertaald in het Nederlands, zie hoofdstuk Uitrusting vanaf p. 32) 

 * principe  voor het gebruik van reguliere externe bronnen is steeds het materiaal te onderzoeken, te selecteren, en 
af te stemmen op de steinerpedagogie, o.a. leeftijdsgerichte keuzes en vanuit menskundige principes    Zie ook Zie 
https://unblackthebox.org/the-alternative-checklist/   

 

https://www.hnf.de/nl/home.html
https://www.hnf.de/nl/permanente-tentoonstelling.html
https://www.freie-hochschule-stuttgart.de/de/medienpaedagogik
https://steinerscholen.be/wp-content/uploads/2021/05/brochure-Media-educatie-voor-web.pdf
https://unblackthebox.org/the-alternative-checklist/

