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1

SITUERING
Dit leerplan wil een aanzet geven tot goede mediaopvoeding in de basisschool. Het reikt een inhoudelijk kader aan en bevat suggesties voor de
aanpak.

Mediamaatschappij

Media als taal

We leven in een maatschappij waarin media sterk aanwezig zijn. Zeker
sinds de opkomst van ICT en de daaruitvolgende digitalisering worden we
meer dan ooit geconfronteerd met een veelheid aan informatie. De communicatie verloopt steeds sneller én wereldwijd. Een groot deel van het sociale, politieke en culturele leven speelt zich af in een mediaomgeving.
Burgers zijn meer en meer actief als producent en consument van media en
benutten steeds meer de mogelijkheden ervan.

©

Voor de leerlingen van vandaag is leven in deze gedigitaliseerde wereld een
evidentie. Ze worden erin geboren en groeien erin op. In die zin worden ze
wel eens aangeduid als de mediageneratie.

De taal die zij gebruiken is een mediataal die zij, geholpen door de voortdurend evoluerende digitale mogelijkheden, al doende, op de straat van het
web en van elkaar leren. Gebruik makend van het overvloedig aanwezige
media-aanbod uit hun omgeving, verwerven ze die taal als het ware ‘vanzelf’.

Belang van goede mediaopvoeding

Toch mogen de mediacompetenties van kinderen en jongeren niet overschat
worden. Die blijven namelijk vaak beperkt tot een intuïtief gebruik, in de
eerste plaats resulterend in praktische vaardigheden. Van een dieper
inzicht in de mechanismes van verschillende media, en vooral van een kritische blik erop, is doorgaans eerder in beperkte mate sprake. Bovendien
heeft niet iedereen voldoende toegang tot alle media. Daarom is goede
mediaopvoeding, ook op school, erg belangrijk en noodzakelijk.

Inhoud van mediaopvoeding

De mediaopvoeding die we in ons katholieke basisonderwijs beogen, is erop gericht om kinderen de mediatalen te leren verstaan en te leren spreken.
Daartoe dienen ze naast elementaire kennis van de verschillende media en
hun toepassingen, ook vaardigheden en attitudes te verwerven om zinvol en
creatief met media te kunnen omgaan, ermee te kunnen leren en te communiceren. In die zin onderscheiden we drie speerpunten binnen mediaopvoeding: werken aan mediageletterdheid, mediawijsheid en technische en
instrumentele competentie.

ICT in media

Omdat ICT, gezien de technologisering en digitalisering van het mediagebeuren, niet meer los te koppelen is van media, is er bij de ontwikkeling
van dit leerplan bewust voor gekozen om het werken aan ICT-competenties
bij leerlingen te beschouwen als een deel van mediaopvoeding. Die inbedding komt de geïntegreerde toepassing van ICT ten goede. Ze maakt ook
duidelijk dat scholen voortdurend rekening zullen moeten houden met
nieuwe technologische ontwikkelingen door daar gepast op in te spelen.

Doelgroep

Mediaopvoeding - 1 Situering

Dit leerplan is bedoeld voor de leerlingen van het gewoon basisonderwijs:
kleuteronderwijs en lager onderwijs. Het wil richting en inhoud geven aan
de onderwijspraktijk van leerkrachten en ICT-coördinatoren.
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Naast de leerplandoelen is het nummer van de ontwikkelingsdoelen en/of de
eindtermen vermeld waarop de leerplandoelen terugslaan (cf. 30 april 2009
– Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13
februari 2009 betreffende de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basis- en secundair onderwijs). Dit leerplan komt tegemoet aan de
decretale ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor muzische vorming (domein: media) en aan de leergebiedoverschrijdende eindtermen ICT.

OD/ET

Verschillende leerplandoelen kunnen naar eenzelfde ontwikkelingsdoel
en/of eindterm verwijzen.

©

Leerplandoelen waar geen nummer van een ontwikkelingsdoel en/of eindterm naast staat, zijn toegevoegde doelen.
Om de omgekeerde relatie te leggen tussen de ontwikkelingsdoelen en/of
eindtermen en de leerplandoelen is er voor de gebruiker bijkomend een
concordantielijst aan het leerplan toegevoegd. In die lijst staan de nummers
van de leerplandoelen naast de genummerde en uitgeschreven ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen.
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2

KRACHTLIJNEN

2.1

DE UITDAGING VAN DE MEDIAWERELD

Harmonische ontplooiing

Mogelijkheden

De katholieke basisscholen beogen met hun onderwijs de harmonische ontwikkeling van de totale persoon. Daarmee willen ze kinderen voorbereiden
op een gelukkig leven in de samenleving van vandaag en morgen.
De vanzelfsprekendheid waarmee iedereen in die samenleving - de overheid, allerlei diensten en de sociale omgeving incluis - de mogelijkheden
van de media inzetten, noopt klein en groot tot het verwerven van de nodige
competenties om wijs en adequaat met de verschillende media en mediatalen te kunnen omgaan.

©

Van jongsaf zijn kinderen zowel consument als producent van allerlei
mediaboodschappen. Ze groeien op tussen een grote hoeveelheid informatie die via allerlei kanalen op hen afkomt, en communiceren met mensen
over de hele wereld. Ze kijken televisie, lezen boeken, schrijven en lezen
brieven, surfen op het wereldwijde web, telefoneren, sturen e-mails, zoeken
informatie op, maken opnames en delen die met anderen … Ze hebben alle
mogelijke middelen ter beschikking om snel en adequaat hun eigen boodschappen de wereld in te sturen.
Door nieuwe en vertrouwde mediatalen te exploreren gaan kinderen de
mogelijkheden ervan inzien, krijgen ze er respect voor en groeit de bereidheid om ze actief in te zetten om zich naar anderen toe uit te drukken. Leerkrachten kunnen hun leerlingen in die zoektocht stimuleren en hen uitnodigen om te onderzoeken welke mediatalen hen het beste liggen, bij welke talen ze zich het beste voelen.
Ondanks de vele mogelijkheden en de voordelen van een vroege participatie
van kinderen aan het mediagebeuren, zijn er toch ook gevaren. Kinderen
vergeten bijvoorbeeld al eens dat de werkelijkheid zoals anderen die in de
media voorstellen, slechts een interpretatie van die werkelijkheid is of zelfs
niets met de werkelijkheid te maken heeft. Ze nemen ook niet altijd de tijd
om de informatie die via media op hen afkomt te checken. Soms brengen ze
ongewild zichzelf en anderen in de problemen door onzorgvuldig en al te
impulsief om te springen met de beschikbare middelen. Bovendien zijn ze
zich niet altijd bewust van de verborgen mechanismen waarvan de
merchandising zich via media bedient. Ook daarvoor moet in mediaopvoeding aandacht zijn.

Gevaren

2.2

WERKEN AAN DRIE BASISCOMPETENTIES

Streefdoel

Drie basiscompetenties

Mediaopvoeding moet ertoe bijdragen dat kinderen op een behendige, zelfredzame en kritische manier kunnen participeren aan de complexe, veranderlijke wereld waarin ze leven en dat zowel in de rol van zender als ontvanger van mediacontent.
Om dat te kunnen, moeten kinderen kennis, vaardigheden en attitudes
ontwikkelen op het vlak van drie basiscompetenties:
- mediageletterdheid,
- mediawijsheid en
- technische en instrumentele mediacompetentie.

Mediaopvoeding - 2 Krachtlijnen
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Onder werken aan mediageletterdheid verstaan we het verwerven van
kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot de taal van de media
en de vele toepassingen ervan in de multimediale wereld waarin de
kinderen leven met de bedoeling die te kennen, te begrijpen en te gebruiken.

Geletterdheid

Dat houdt in dat leerlingen nadenken over en antwoorden zoeken op vragen
zoals: Welke media ontdek ik in mijn omgeving? Welke mogelijkheden
bieden die verschillende media? Hoe beïnvloeden ze elkaar? Welke zijn de
mechanismen van de verschillende media? Wat betekent zenden en ontvangen? Welke media liggen mij het best en waarom?

©

Mediageletterdheid beperkt zich niet alleen tot kennis en vaardigheden. Ze
is er ook op gericht om de interesse voor de verschillende media en hun
toepassingen te wekken en gaande te houden. Tegelijk wordt aangestuurd
op een kritische en onderzoekende houding tegenover mediaboodschappen
en informatie die via de verschillende media op kinderen afkomen.
Daarnaast ontwikkelen de leerlingen een taal met voor hen relevante
begrippen waarmee ze met anderen over media kunnen communiceren.
Door zich in verschillende media te leren uitdrukken, ontdekken ze welk
medium het beste aansluit bij hun persoon en bij wat ze willen vertellen.

Wijsheid

Met werken aan mediawijsheid bedoelen we het verwerven van de kennis,
vaardigheden en attitudes die bijdragen tot de ontwikkeling van een waardebewuste en alerte houding tegenover media en het gebruik ervan door de
leerlingen en door anderen.
Werken aan mediawijsheid is zoeken naar antwoorden op vragen zoals:
Welke impact hebben de media op mijzelf en op anderen? Hoe voel ik mij
in de mediawereld? Wat leer ik uit de vergelijking van verschillende
mediaboodschappen over eenzelfde gegeven? Wanneer en waarom gebruiken we media?
Zo worden de leerlingen zich bewust van hun eigen en andermans omgang
met media en ontwikkelen ze waarde- en normbesef: wat hoort en wat hoort
niet? Dat stelt hen in staat om zelfbewuste en goede keuzes te maken. Wijsheid verwerven is een levenslang leerproces.

Technische en instrumentele
mediacompetentie

Met media omgaan, veronderstelt ook technische en instrumentele competentie. Die verwerven is in de basisschool geen doel op zich, wel een
middel. Ze is toch belangrijk omdat het onmogelijk is om met media om te
gaan zonder een basis aan technische en instrumentele kennis en vaardigheden. Daarom willen we ook binnen mediaopvoeding het technisch
bewustzijn bij de leerlingen verder ontwikkelen. Dat houdt in dat ze een
aantal elementaire technische principes begrijpen en dat ze een aantal eenvoudige technische handelingen kunnen uitvoeren. Dat moet ertoe bijdragen
dat kinderen op een efficiënte, zorgzame en veilige manier omgaan met de
beschikbare technieken en middelen. Door de toevoeging van het begrip
instrumenteel willen we de aandacht richten op de specifieke vaardigheid
die kinderen dienen te ontwikkelen om allerlei apparaten vlot te kunnen
bedienen. Denk maar aan het bedienen van geluidsapparatuur, camera’s, telefoons, computers enzovoort.

Mediaopvoeding - 2 Krachtlijnen
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Onderlinge samenhang

Het is belangrijk die drie basiscompetenties te bekijken vanuit hun onderlinge samenhang. Werken aan één van die drie, als een geïsoleerde doelstelling, is weinig zinvol. De technische en instrumentele competentie is bijvoorbeeld nodig om mediageletterdheid en -wijsheid te verwerven. Toch is
het niet de bedoeling om lessen in te richten die enkel bedoeld zijn om
technische vaardigheden aan te leren. Door de vele raakpunten tussen mediageletterdheid en mediawijsheid komt werken aan het ene, ook het andere
ten goede.

©

Schema 1: Basiscompetenties van mediaopvoeding
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2.3

HET COMMUNICATIEPROCES VIA MEDIA

Zenden en ontvangen

Wie media gebruikt, stapt in een communicatieproces met zichzelf of met
anderen. Daarbij gaat het bijna altijd om een dubbel proces dat bestaat uit
zenden en ontvangen. De volgorde ligt niet vast. In de realiteit lopen ze
trouwens voortdurend door elkaar. Het gekozen medium fungeert daarbij
als een middelpunt waarrond of een doorgangspoort waarlangs het zenden
en ontvangen zich afspeelt (zie schema 2).
De ene keer is de mediagebruiker de ontvanger van informatie (receptieve
omgang met media). De andere keer ontwerpt en stuurt hij informatie en is
hij zender van informatie (productieve omgang met media).

Zenden
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Onder zenden verstaan we dat deel van het communicatieproces waarbij de
mediagebruiker een medium inzet om vorm te geven aan bepaalde informatie of een boodschap met de bedoeling die voor zichzelf te beleven, te verwerken, te bewaren of met anderen te delen.

Om de kwaliteit van hun ‘zenden’ te verhogen is het goed om leerlingen uit
te nodigen tot:
- experimenteren met de mogelijkheden van de mediamiddelen en de mediatalen om zo hun zeggingskracht te verhogen;
- bewust kiezen voor het meest geschikte medium of de beste combinatie
van media voor het overdragen van hun boodschap;
- het verwerven en oefenen van technische competenties die het mogelijk
maken om hun mediaboodschappen beter en efficiënter vorm te geven;
- kritische reflectie op het eigen mediagebruik met de bedoeling hun
producten te onderzoeken, te beoordelen, bij te sturen en aan anderen te
presenteren;
- creatieve en expressieve aanwending van media.
Piet schrijft een briefje aan zijn oma om haar te laten weten dat hij een fijne vakantie beleeft.
Suraja maakt foto’s van de omgeving en probeert verschillende perspectieven uit.
De kleuters van de derde kleuterklas stellen een fotoboek samen naar aanleiding
van hun bezoek aan de bakker.
Ingmar maakt een digitale presentatie ter ondersteuning van zijn boek-voorstelling.
De kinderen van het vierde leerjaar monteren een filmpje.
Dennis vult zijn digitale muzo-portfolio aan op de pc van de klas.

Ontvangen

Onder ontvangen verstaan we dat deel van het communicatieproces waarbij
de mediagebruiker informatie van anderen ontvangt, ontsluit, beleeft, raadpleegt, doorzoekt en bewaart.

Om van leerlingen goede ontvangers van mediacontent te maken dienen ze
gestimuleerd te worden om:
- onbevangen te genieten van de vele mogelijkheden die media te bieden
hebben;
- bewuste keuzes te maken uit het mediaanbod dat hen omringt en dat hen
dagelijks overspoelt;
- mediaboodschappen en informatie intensief waar te nemen;
- mediacontent kritisch te beschouwen door goed te luisteren, te kijken en
te voelen;
- competenties te ontwikkelen die hen toelaten om adequaat en efficiënt
informatie te vinden in verschillende bronnen;
- de achterliggende boodschap achter bepaalde content te achterhalen;

Mediaopvoeding - 2 Krachtlijnen
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-

zich een eigen oordeel te vormen bij wat ze zien en horen.

Lien ontvangt een sms van haar moeder die laat weten dat ze wat later zal zijn.
Björn zoekt online naar afbeeldingen van roofvogels die hij downloadt.
Sarah leest een brief van haar broer.
Benjamin opent een e-card die een vriend hem mailde.
Jef kijkt tv.
Yousef bekijkt een digitaal prentenboek in de boekenhoek.

In de dagdagelijkse toepassing van media zijn zenden en ontvangen niet van
elkaar te scheiden. Ze gebeuren soms tegelijk, wisselen elkaar voor-turend
af. Zenden en ontvangen kan een individueel gebeuren zijn of een interactief gebeuren tussen verschillende mediagebruikers. Dat is wat de pijlen in
onderstaand schema aangeven.

©

Schema 2: Het communicatieproces via media

Mediaopvoeding - 2 Krachtlijnen

█ 11

2.4

AANDACHT VOOR DE MEDIA VAN GISTEREN, VANDAAG EN MORGEN

Een medium

Het zenden en ontvangen verloopt langs een medium. Dat begrip wordt
vaak gebruikt om het middel aan te duiden dat iemand inzet om informatie
of een boodschap te ontvangen, te bewerken, te creëren en/of over te
dragen aan iemand anders.
Soms is een medium een object zoals een boek, een tekening, een gedicht,
een compositie, een brief, een T-shirt of een affiche. Soms verwijst het begrip naar een middel langs waar de interactie verloopt zoals een telefoon of
een microfoon. Soms wordt er een toestel mee aangeduid zoals een cdspeler, een fototoestel of een computer. Op andere momenten wordt het begrip medium gebruikt om programmatuur aan te duiden. Denk maar aan de
vele softwaretoepassingen die bestaan om aan beeldbewerking te doen of
om met anderen te communiceren. Ook ons lichaam fungeert soms als een
medium. Zo gebruiken we bijvoorbeeld de intonatie van onze stem en
expliciete vormen van de bewegingsexpressie van ons lichaam doelbewust
om een bepaalde boodschap mee te geven wanneer we iets vertellen.
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Met het begrip medium bedoelen we in dit leerplan zowel het gebruikte
middel als de specifieke toepassing ervan.
Met een smartphone (middel) kun je telefoneren, geluids- en beeldopnames maken,
een bericht sturen, online informatie opzoeken enzovoort (toepassing).
Met een camera (middel) worden beeld- en geluidsopnames gemaakt (toepassing).
Een foto (middel) wordt verwerkt tot een affiche, of gebruikt als illustratie bij een
artikel, of gemonteerd in een collage (toepassing).

Mediacontent

De boodschap of de informatie die langs het medium wordt gezonden of
ontvangen duiden we aan met de term mediacontent.
Zo kan iemand met anderen communiceren over een persoonlijke ervaring (bv. verliefd zijn) via een lied, een gedicht, een sms of een dagboekfragment.
De herfst kan het thema zijn voor een schilderij, een foto, een muziekcompositie,
een klankspel, een bewegingschoreografie of een dans.
Verjaardagswensen kunnen gecommuniceerd worden via een verjaardagskaart of
e-card, een verjaardagsliedje of een telefoongesprekje.

In deze voorbeelden zijn de persoonlijke ervaring, de herfst en de wensen
de content waarover via verschillende media met anderen wordt gecommuniceerd.

Een hele evolutie

Dat er vandaag zoveel mediamogelijkheden zijn, is het resultaat van een
hele evolutie. Zolang de mens bestaat, maakt hij al gebruik van media. Wat
zich aanvankelijk beperkte tot een mondelinge en lichamelijke interactie via
woord en gebaar, met voornamelijk het lichaam als medium, evolueerde
door de eeuwen heen tot een geschreven en later tot een audiovisuele en
digitale interactie. Naarmate het mediagebeuren evolueerde, ontwikkelden
zich ook de mediamiddelen. Vandaag de dag wordt het mediagebeuren
ondersteund door tal van technische middelen zoals geluidsapparatuur, multifunctionele telefoons, allerhande camera’s, computers met specifieke
software.

Mediaopvoeding - 2 Krachtlijnen
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Het is goed om met de leerlingen stil te staan bij die evolutie, zich te verwonderen over de mogelijkheden van vroeger en vandaag en samen met hen
te fantaseren over de mediatoepassingen van morgen.
In tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt, heeft de opkomst van de
audiovisuele en digitale media niet geleid tot het verdwijnen van de
‘traditionele media’. Die zijn natuurlijk wel mee geëvolueerd. Denk maar
aan de online krant, e-cards, digitale boeken en de opkomst van de interactieve televisie. Bovendien worden verschillende media onder de vorm van
multimediale toepassingen ook meer en meer samen ingezet. Dat maakt het
moeilijk om nog langer over ‘oude’ en ‘nieuwe’ media te spreken. Dat
onderscheid willen we in dit leerplan dan ook niet maken.

2.5

©

ELK MEDIUM SPREEKT EEN EIGEN TAAL

Een nieuwe werkelijkheid

Een mediaboodschap geeft zelden de werkelijkheid weer, maar is er een
interpretatie van. Het gaat om een boodschap of informatie van iemand die
de werkelijkheid bewust of onbewust interpreteert en bewerkt. Zo ontstaat
als het ware een nieuwe werkelijkheid. Soms blijft die interpretatie de werkelijkheid trouw, soms neemt die er een loopje mee. Zo kan iets wat in de
media groot lijkt in werkelijkheid heel klein zijn, of kan een gebeurtenis helemaal anders verlopen zijn dan de beelden van een videomontage doen
vermoeden. Dat is een belangrijk inzicht dat aan kinderen meegegeven moet
worden.

Elk medium zijn taal

Elk medium spreekt een eigen taal, met specifieke mogelijkheden, wetmatigheden en codes. Enerzijds biedt dat heel wat voordelen omdat de mediagebruiker op die manier heel veel mogelijkheden heeft om dezelfde
informatie of boodschap op diverse wijzen te ontdekken of voor te stellen.
Zo kan hij bijvoorbeeld een recept lezen in een kookboek, of hij kan een
demonstratie van het recept bekijken op tv. Een toerist kan een foto maken
van de dieren die hij zag tijdens een safari, maar hij kan ze ook beschrijven
in een dagboek, of er schetsen en video-opnames maken. Anderzijds vormt
het ook een uitdaging, want van de actuele mediagebruiker wordt op dat
punt een vrij hoge en voortdurend evoluerende meertaligheid verwacht.
“Wie niet mee is, is gezien!” Dat klinkt misschien streng, maar het is wel de
realiteit.
Schrijvers verpakken de werkelijkheid in woorden en zinnen. Ze kiezen een lay-out
in functie van hun bedoeling en doelgroep.
Filmmakers monteren, al dan niet bewerkte beelden, tot een film. Ze spelen met
licht, kader, klank en geluid.
Iemand die spreekt, gebruikt intonatie en lichaamstaal.
Een kunstenaar creëert creatieve beelden, klank, muziek of beweging.
Wie een sms stuurt, gebruikt specifieke codes.
Doven en slechthorenden maken gebruik van gesystematiseerde gebarentaal.

Persoonlijke omgang

Mediaopvoeding moet ertoe bijdragen dat leerlingen gaandeweg vertrouwd
worden met verschillende mediatoepassingen en de daaraan verbonden
mediatalen. Zo kunnen ze die begrijpen, interpreteren en op hun niveau
spreken. De ervaringen die ze zo opdoen, helpen hen bij het beoordelen van
de mediacontent van anderen en laten toe dat ze een persoonlijke stijl en
genuanceerde houding ten opzichte van media ontwikkelen.
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Alle media oplijsten is onbegonnen werk. Bovendien evolueren ze razendsnel. In de praktijk smelten vele media ook samen tot de zogeheten multimedia. Multimedia is een begrip dat gebruikt wordt voor alle mediatoepassingen waarbij op zichzelf staande media zoals muziek, film, video, spraak,
foto’s, databases of tekst worden gecombineerd.

Multimedia

2.6

FUNCTIES VAN MEDIA

©

De bedoeling van de mediagebruiker

Mensen gebruiken media functioneel, dat wil zeggen: ze gebruiken media
vanuit bepaalde bedoelingen zoals om:
-

hun welbevinden te verhogen;
hun zelfredzaamheid te verbeteren;
zich te informeren en informatie door te geven;
te communiceren met anderen;
zichzelf te vormen en hun leren of dat van anderen te faciliteren;
creatief vorm te geven aan ideeën en gevoelens en aan allerlei situaties;
uiting te geven aan hun geloof en persoonlijke overtuiging.

Enkele voorbeelden kunnen dat illustreren.

Het welbevinden verhogen

Cartoons doen ons lachen. Poëzie kan troosten. Een mooie omgeving brengt
tot rust en laat ons genieten Een boeiend boek lezen, een spannende film
bekijken op tv, een mooi schilderij bewonderen, genieten van een
concert, een game spelen, gezellig chatten of een avondje karaoke onder
vrienden zijn maar enkele voorbeeldsituaties waarbij media bijdragen tot de
ontspanning van mensen. Hier komen media ons welbevinden ten goede.

Verhogen van zelfredzaamheid

Een nieuw gerechtje uitproberen lukt beter met een kookboek bij de hand.
Is iemand zijn huistaak vergeten, dan kun je die mailen. Een vliegtuigticket
boeken kan online, van thuis uit. Iemand van de familie woont in het
buitenland, maar we kunnen er via de webcam in ‘real time’ mee communiceren. Een motorisch gehandicapte bedient met zijn mond een spraakcomputer waardoor hij met de omgeving kan communiceren. Een kleuter leert
zijn veters knopen aan de hand van een stappenplan met pictogrammen. Dat
zijn allemaal voorbeelden waaruit blijkt hoe media de zelfredzaamheid
kunnen verhogen.

Zich informeren, informatie
doorgeven, informatie verwerken

Dankzij de dienstregeling op het bordje aan de bushalte weten de passagiers
wanneer de volgende bus komt. Ze kunnen die informatie ook online terugvinden. De trein heeft vertraging, met een sms’je verwittigen mensen elkaar
dat ze wat later zullen zijn. Toeristen nemen digitale foto’s van de bezochte
omgeving. De mislukte foto’s worden ter plaatse gedeletet. Andere worden
via de smartphone meteen doorgestuurd naar de familie thuis. Mensen informeren elkaar met een sms’je over bijvoorbeeld de openingsuren van het
zwembad. Affiches in de straat herinneren aan een festival. De knipperende
lichten in een etalage trekken klanten aan. Voor elke vorm van informatieverwerving of –deling zijn er één of meerdere geschikte media te vinden.
Dat laatste kan handig zijn om informatie te vergelijken en te beoordelen.
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Communiceren

De mogelijkheden om via media met elkaar te communiceren zijn eindeloos: de mimespeler doet het via mimiek en pantomime. Een muzikant
verpakt zijn boodschap in een lied dat hij voor honderden mensen zingt
tijdens een festival. Met een knoop in een zakdoek of een post-it op de deur
van de ijskast herinneren mensen zichzelf aan een boodschap. Muzikanten
improviseren samen en spelen in op elkaars muziek, spontaan en ongeremd.
De scheidsrechter kondigt met een fluitsignaal het einde van de match aan.
Mensen sturen e-mails. Kinderen vertellen over de openluchtklas door middel van foto’s op de klasblog.

©

Sinds de digitalisering speelt een groot deel van de sociale interactie zich af
via de zogenaamde sociale media. Ook kinderen participeren daaraan. Dat
heeft een grote impact op het relationele functioneren van kinderen.

Vorming en leren

Creatief vormgeven

Alomtegenwoordig

Naarmate de media zich ontwikkelden, kreeg ook het leren van kinderen en
volwassenen een ander gezicht. In de klas gebruiken leerlingen leerboeken.
Ze werken met de computer en oefenen met aangepaste software. Ze lossen
een webpad of een webquest op. Vreemde talenonderwijs gebeurt met behulp van audio-opnames en filmfragmenten. Bij presentaties voor de klas
maken de kinderen gebruik van presentatiesoftware die via een digitaal bord
wordt getoond. Kinderen gebruiken tijdens een museumbezoek een variatie
aan mediamiddelen om de informatie te ontsluiten: een grondplan, een audiofoon, touchscreens, wandplaten, wereldkaarten, foto’s, diorama’s of artefacten in kijkvitrines. De leerlingen maken online toetsen. Stappenplannen
helpen leerlingen om een leertaak zelfstandig uit te voeren.
Een aantal media ontwikkelden zich door de jaren heen tot echte kunstvormen. Denk maar aan de beeldende kunst, de dichtkunst, drama, dans, fotografie, film, muziek en kalligrafie. Niet alleen volwassenen, maar ook
kinderen en jongeren drukken zich creatief uit en maken gebruik van beeld,
klank en muziek, beweging, muzische taal en drama om hun boodschap
creatief vorm te geven en die met anderen te delen.
Uit de voorbeelden hierboven blijkt hoe de media alomtegenwoordig zijn in
het dagelijkse leven. In al hun verscheidenheid worden ze de hele dag door
gebruikt. Thuis, op school, overal. De media zijn een deel van ons ‘zijn’
geworden. De kinderen en jongeren van vandaag worden wel eens benoemd
als de mediageneratie of nog specifieker als de e-generatie wanneer het specifiek gaat om hun grote appetijt naar digitale mediatoepassingen. Zo
spreekt men ook van de ‘digital natives’, waarmee men de jongeren aanduidt die opgroeien in een gedigitaliseerde wereld. Kenmerkend voor hen is
dat een aantal mediatoepassingen als het ware een verlenging van hun eigen
persoon zijn geworden. Ze kunnen niet meer zonder. Het is goed kinderen
daarvan bewust te maken en samen met hen na te denken over de mogelijkheden en de gevaren daarvan.
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2.7

BETROKKENHEID VAN DE MEDIAGEBRUIKER

Hoge en lage betrokkenheid

Onze omgang met media is lang niet altijd een bewust gebeuren. Van een
aantal mediaprikkels zijn we ons weinig of niet bewust. Dat betekent niet
dat ze geen invloed op ons hebben. In tegendeel zelfs.
Denk maar aan de achtergrondmuziek die in een winkel wordt afgespeeld en zo
zorgt voor een bepaalde sfeer. Tijdens het winkelen merken we die muziek vaak
niet op omdat we er niet op gefocust zijn. Op dat moment is onze betrokkenheid bij
de muziek zeer laag. Beluister je diezelfde muziek thuis, bijvoorbeeld via een koptelefoon, dan is je betrokkenheid heel anders. Misschien zing je wel mee!

©

Of er sprake is van hoge of lage betrokkenheid wordt mede bepaald door de
mate waarin de mediacontent uitdaagt of niet: Sluit de boodschap aan bij de
interesse van de ontvanger? Hoe prikkelend is de verpakking van de boodschap? Gaat het om een krachtig medium? Wie is de zender? Het zijn
elementen die de betrokkenheid beïnvloeden en die zullen bepalen hoe de
gebruiker met de mediacontent zal omgaan.
In een aantal gevallen is de betrokkenheid bij het mediagebeuren groot door
het plezier in de omgang met de middelen.
Zo ervaren nogal wat kinderen het oefenen aan een computer als leuker dan het
maken van oefeningen in een werkschrift. Sommige kleuters vinden het heerlijk om
prentenboeken opnieuw digitaal te bekijken. Er zijn kinderen die graag als dj aantreden tijdens feestjes, niet in de eerste plaats vanwege de muziek, maar vanwege
de plezierige handelingen die dat met zich mee brengt: muziek selecteren op de
computer, de draaitafel bedienen, mixen van muziek … Dat zien we ook wanneer
kinderen een brochure maken en opgaan in vormgeving en lay-out, in het zoeken
van afbeeldingen en de bewerking van die beelden.

Bewustwording

Sommige zenders van content maken handig gebruik van dit spel van hoge
en lage betrokkenheid. Vergeet niet: “Het is niet omdat je het niet merkt, dat
het niet werkt!” Daarom is het goed om regelmatig met leerlingen over die
graad van betrokkenheid na te denken. Die bewustwording is een belangrijk
aspect van mediaopvoeding.
Zo kan het spelen van bepaalde (war)games, omwille van de manier waarop de
personages worden voorgesteld, leiden tot stereotypering van bijvoorbeeld rollenpatronen. Wie zich daarvan niet bewust is, kan dan wel veel plezier ervaren, ondertussen verwerft hij wel verkeerde inzichten.
Verborgen reclame beïnvloedt het koopgedrag van mensen.

2.8

ZORG VOOR ELKE LEERLING

Verscheiden beginsituatie

Ondanks de ogenschijnlijk vrij algemene beschikbaarheid van de middelen
en het feit dat de kinderen die vandaag in onze basisscholen vertoeven allemaal geboren zijn in deze mediawereld, krijgt lang niet iedereen de kans
om zich op eigen kracht en met eigen middelen op de informatiesnelweg te
begeven. Bovendien groeit elk kind op in een omgeving waarbinnen een
bepaalde mediacultuur geldt. Welke mediamiddelen zijn thuis voorhanden?
Is er een krant? Welke status genieten boeken? Welke tv-programma’s
worden bekeken? Op welke manieren wordt er thuis impliciet of expliciet
aan mediaopvoeding gedaan? Welk gedrag wordt voorgeleefd? Dat zijn
allemaal elementen die bepalend zijn voor de voorkennis van kinderen.
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Sommige leerlingen ontwikkelen in hun eigen omgeving heel wat mediacompetenties. Andere leerlingen komen pas op school voor het eerst in aanraking met bepaalde mediatoepassingen en de daaraan verbonden aandacht
voor een goede omgang ermee. Bovendien is er nog een verschil tussen
ogenschijnlijk en echt verworven competenties. Dat zorgt voor een verscheiden beginsituatie bij de leerlingen in de klas. Die beginsituatie onderzoeken en daar gepast op inspelen is een opdracht voor elke leerkracht.

Gepast inspelen op

Door te zorgen voor voldoende computerinfrastructuur in de school heeft elk kind
voldoende kans om te oefenen. Leerkrachten zorgen voor een gevarieerd en divers
media-aanbod dat van die aard is dat het kinderen in voldoende mate in contact
brengt met minder bekende mediatoepassingen. Door geleide kritische reflectie
verwerven kinderen inzichten die ze nodig hebben om zich als kritische mediagebruiker te kunnen opstellen. Kinderen met heel wat ICT-vaardigheden worden uitgenodigd om die kennis aan de anderen door te geven. Onzekere leerlingen worden
aangemoedigd om door te zetten en dingen uit te proberen.

Brede zorg voor elk kind

©

Met betrekking tot de digitale media wordt in bepaalde situaties gesproken
over een digitale kloof tussen kinderen uit gezinnen die wel de beschikking
hebben over ICT-middelen en kinderen die daarover niet beschikken. Eén
en ander vloeit voort uit sociale ongelijkheid.
De school kan niet anders dan met ‘brede zorg’ inspelen op die verscheidenheid. Enerzijds door de aanwezige competenties bij kinderen te benutten
en uit te breiden (aandacht voor talent en ervaring van kinderen), anderzijds
door voldoende en aangepaste kansen voor de kansarme leerlingen te creeren.

Mediaparticipatie als speerpunt van schoolbeleid

Beperkte vaardigheid in het gebruik van media, zeker wanneer het gaat om
technisch en digitaal aangestuurde media, kan tot faalangst leiden. Daardoor
gebruiken leerlingen die media ook minder, waardoor oefenkansen dalen en
er dus weinig bijkomende vaardigheden worden ontwikkeld.
Het besef dat de toegang tot informatie, het strategisch gebruik van media
en flexibiliteit in deze informatiemaatschappij cruciale sleutels tot integratie
en participatie zijn, noopt elke school tot initiatief om die negatieve kringloop te doorbreken. Het zou een speerpunt van de beleidsvoering op school
moeten zijn.
In de kleuterklas vormt de boekenhoek een vast gegeven in elke klas. De leerkrachten zorgen voor regelmatige verrijking van het aanbod. De oudervereniging
van een school investeert in de aanschaf van laptops voor elke leerling van de derde graad. De leerlingen (en hun ouders) mogen die computers ook thuis gebruiken.
E-inclusie staat er ingeschreven als één van de actiepunten binnen het beleidsplan
van de school.

2.9

GEÏNSPIREERDE MEDIAWIJSHEID

Opvoedend onderwijs

Opvoedend onderwijs, waarvan mediaopvoeding een deel is, is gericht op
de begeleiding van kinderen in hun zoektocht naar waarden en het verwerven van attitudes. Binnen de katholieke basisscholen doen we dat, met veel
respect en openheid naar de andersgelovigen, vanuit een gelovig en op
christelijke waarden geënt perspectief. Het kan dus niet anders dan dat dit
perspectief ook richting geeft aan de reflectie op het mediagebeuren zoals
zich dat op school en in de leefwereld van de kinderen manifesteert.
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Impact van de virtuele
ervaringswereld

Die leefwereld ziet er sinds de digitalisering van de wereld enigszins anders
uit. De virtuele werkelijkheid is een wezenlijk deel van de
ervarings- en leefwereld van kinderen en jongeren geworden. De ervaringen
die ze in cyberspace opdoen, zorgen voor een nieuwe ervaringsdimensie
met gevolgen voor hun omgang met de alledaagse werkelijkheid.
We mogen er dan ook vanuit gaan dat die ervaringen impact hebben op de
levensbeschouwelijke ontwikkeling van die kinderen en jongeren. In die zin
vormt de kritische reflectie vanuit het eigen waardekader op verhalen uit
games en andere sterk geanimeerde mediacontent een belangrijk aandachtspunt binnen mediaopvoeding.
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Christelijke waarden als handvatten voor reflectie

Werken aan mediawijsheid biedt kansen om de christelijke waarden bewust
in te zetten als ijkpunten bij de reflectie. Ze bieden een handvat bij het nadenken over het eigen en andermans mediagebruik, over de waarde van bepaalde mediacontent.
In welke mate promoot de content:

-

de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen;
verbondenheid en solidariteit met anderen;
genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is;
openheid, respect en zorg voor mens en natuur;
verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren;
vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid;
zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties.

Op die manier kan mediaopvoeding bijdragen tot de levensbeschouwelijke
ontwikkeling van kinderen. Meteen zien de leerlingen ook hoe media
kunnen helpen om persoonlijke waarden te expliciteren en te beleven.

Kansen om het opvoedingsconcept te beleven

In de Opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs wordt een warme
oproep gedaan om de verbondenheid met elkaar, met de wereld en met God
te beleven en te vieren. Het spreekt vanzelf dat media daartoe heel wat mogelijkheden bieden.
Media laten kinderen toe om met gelovigen en andersgelovigen te communiceren,
waar ook ter wereld. Ze kunnen zich informeren over levensbeschouwelijke vraagstukken. Door gebruik te maken van boeken, digitale prentenboeken of luisterverhalen, vertellingen, muziek en kunst, foto’s en video kunnen ze de juiste sfeer
creëren tijdens vieringen. Rituelen en metaforen helpen om betekenisvol de diepere
waarden voor te stellen en te beleven.

2.10 AANSLUITING BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS
Vakgebonden

Vakoverschrijdend

De mediaopvoeding volgens dit leerplan is de basis voor de mediaopvoeding zoals die terug te vinden is in informatie- en communicatietechnologie, Nederlands, plastische opvoeding, muzikale opvoeding, techniek en maatschappelijke vorming in de eerste graad van het secundair
onderwijs.
Daarenboven vormt dit leerplan de basis voor wat binnen de verschillende
andere vakken van het secundair onderwijs wordt nagestreefd met betrekking tot mediawijsheid zoals dat is opgenomen in de vakoverschrijdende
eindtermen.
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3

LEERPLANDOELEN

Algemeen streefdoel

De katholieke basisschool stelt zich als algemeen streefdoel voor mediaopvoeding:
De leerlingen kunnen op een behendige, zelfredzame en kritische manier
participeren aan de complexe, veranderlijke wereld waarin ze leven en dat
zowel in de rol van zender als ontvanger van mediacontent (de gezonden
informatie en/of boodschap).
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Dit algemeen streefdoel vertaalt zich in drie na te streven basiscompetenties
waaronder onderliggende doelen zijn opgenomen. Die zijn:
- ontwikkelen van mediageletterdheid (ME1);
- ontwikkelen van mediawijsheid (ME2);
- ontwikkelen van technische en instrumentele mediacompetentie
(ME3).
De doelen slaan terug op de decretale ontwikkelingsdoelen muzische vorming (domein: media) voor het kleuteronderwijs, op de eindtermen muzische vorming (domein: media) voor de lagere school en de eindtermen ICT.
De vermelde leerplandoelen slaan terug op kennis, vaardigheden en attitudes die samen een competentie uitmaken. De leerplandoelen kunnen op verschillende beheersingsniveaus door de leerlingen worden verworven.
De beheersingsniveaus in het leerplan worden gekoppeld aan de leerlingengroepen waarin aan de leerplandoelen wordt gewerkt. Door middel van
codes geeft het leerplan een indicatie voor die koppeling. Het betreft
weliswaar een algemene indicatie waar de individuele school, conform haar
context en de leerlingenpopulatie, van kan afwijken. Dat wil zeggen dat ze
bepaalde beheersingsniveaus voor bepaalde leerlingengroepen of leerlingen
vroeger of later als doel vooropstelt.
De codes verwijzen op de volgende manier naar een beheersingsniveau:

De leerlingen nemen kennis van iets. Ze worden zich al bewust van een stuk werkelijkheid. Ze merken zo nu en dan al een relatie op, zij het vaag en nog niet geordend
in een eigen gemaakte kennisstructuur. Ze proberen al eens iets uit om een probleem
op te lossen en stellen effecten vast die ze evenwel nog niet echt kunnen duiden en
waar ze de systematiek nog niet van inzien.
De leerlingen beheersen een begrip, relatie en structuur (= ordeningsmiddel), een
vaardigheid, een techniek of een attitude op een elementair niveau. Dat wil zeggen
dat ze datgene wat in het voorbije onderwijsleerproces werd verworven, kunnen toepassen in een herkenbare leercontext of taak. Dat is een taak die aan die competentie
refereert en appelleert. Hier is sprake van nabije transfer, nog niet van een gevarieerde toepassing in allerlei situaties die ver af liggen van de oorspronkelijke onderwijsleersituatie. Er is sprake van een soort toepassing ‘op vraag’.

Hier gaat het om gevarieerde toepassing en zelfs om spontane aanwending in allerlei
levensechte, onvoorspelbare situaties, zelfs situaties die de leerlingen niet onmiddellijk oriënteren op het aanwenden van een bepaalde, eerder geleerde kennisstructuur of
vaardigheid (verre transfer). Er is ook sprake van een persoonlijke stijl van uitvoering, van sterke nuancering, van originele of creatieve aanwending van het geleerde.
(Deze code wordt in dit leerplan niet toegepast omdat we dit beheersingsniveau nog
niet nastreven in het basisonderwijs.)
In een aantal doelen worden de woorden voor hen bedoelde of voor hen bestemde
gebruikt. Daarmee wordt aangegeven dat op die plaats de middelen of de content
worden bedoeld die relevant zijn voor de leeftijdsgroep waartoe de kinderen behoren
en waarmee de kinderen regelmatig in contact komen.
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LEERPLANDOELEN
jk

ok

1-2

3-4

5-6

OD/ET

ME1 MEDIAGELETTERDHEID
De leerlingen ontwikkelen kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot de taal van de media en de vele
toepassingen ervan in de hen omringende wereld met het
doel ze te kennen, te begrijpen en te gebruiken.
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1.1

Zich bewust zijn van de aanwezigheid van media in
de hen omringende wereld.

OD5.1
OD5.4

1.2

De eigenheid van verschillende media(talen) en de
mediawereld ontdekken, aanvoelen en begrijpen.

OD5.3
ET5.5

1.3

Het aan media verbonden communicatieproces van
‘zenden’ en ‘ontvangen’ ervaren, begrijpen en
illustreren.

ET5.5
ICT-ET8
OD5.1

1.4

Voor hen bedoelde mediaboodschappen begrijpen.

ICT-ET6

1.5

Zich op basis van mediacontent een mening over iets
kunnen vormen.

ET5.1

1.6

De mogelijkheden van de media(talen) ontdekken om
eigen ideeën, gevoelens, gebeurtenissen en informatie
vorm te geven en te verwerken.

ET5.3
ICT-ET5

1.7

Een passend medium kunnen kiezen of verschillende
media kunnen combineren in functie van een beoogd
doel.

ET5.3
ICT-ET2
ICT-ET3
ICT-ET4
ICT-ET5
ICT-ET6
ICT-ET7
ICT-ET8

1.8

Op voor hen bestemde mediacontent gepast kunnen
reageren.

OD5.3
ET5.4
ICT-ET1
ICT-ET2
ICT-ET3
ICT-ET4
ICT-ET5
ICT-ET6
ICT-ET7
ICT-ET8
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1.9

ok

1-2

De media(talen) ontdekken die het best bij hun persoonlijkheid aansluiten, en die ontwikkelen.

1.10 In audiovisuele media de volgende bouwstenen
ervaren, herkennen, benoemen en gebruiken: geluid,
licht, kader, montage en beeldbewerking.

©

3-4

5-6

OD/ET
OD6.3
ET5.4

OD5.3
ET5.1
ICT-ET5

1.11 Voor hen relevante basisbegrippen en gangbare
termen die verbonden zijn aan media en de omgang
ermee, kennen en kunnen gebruiken.

ET5.3

1.12 Genoegen (plezier) beleven aan de omgang met
media.

OD6.2
OD6.5
ET*6.3
ICT- ET1

1.13 Interesse en verwondering tonen voor technologieën
en ontwikkelingen binnen de mediawereld.

OD6.1
OD6.5
ET*6.1
ICT ET1

1.14 Bereid zijn de eigen mediageletterdheid (eigen talent)
te tonen.

1.15 Bereid zijn de eigen mediageletterdheid in te zetten
bij het leren van anderen.
ME2

OD6.3
ET*6.4
ICT-ET1
ICT-ET5

ET*6.4

MEDIAWIJSHEID

De leerlingen ontwikkelen kennis, vaardigheden en attitudes die bijdragen tot het ontwikkelen van een waardebewuste en alerte houding tegenover media en het gebruik
ervan door henzelf en anderen in de hen omringende
wereld.
2.1

Inzien dat de informatie uit media vaak een subjectieve weergave van de werkelijkheid is.

ET5.1
ET5.5
ICT-ET1

2.2

Ervaren en vaststellen hoe verschillende media elkaar
onderling kunnen beïnvloeden (geluid, klank, beweging …).

OD5.2
ET5.2
ICT-ET5

2.3

Beseffen dat eenzelfde mediaboodschap vanuit verschillende standpunten op een andere manier ervaren
kan worden.

ET5.5
ICT-ET2

Mediaboodschappen kritisch beoordelen naar inhoud,
vorm of gebruik.

OD5.4
ET5.5
ICT-ET2

2.4
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jk

2.5

ok

1-2

3-4

5-6

OD/ET

Inzicht verwerven in de verschillende functies van
media (communicatie, informatieverwerking, welbevinden verhogen, vorming, creatief vormgeven …).

ET5.2
ICT-ET2

2.6

De impact van media op het dagelijkse leven van
mensen kunnen illustreren.

ET5.5
ICT-ET2

2.7

Inzien dat bepaalde mediacontent positieve en negatieve gevolgen kan hebben voor het eigen welzijn en
dat van anderen.

ET5.5
ICT-ET2

Bij het ontwerpen van mediacontent rekening houden
met de mogelijke gevolgen ervan voor zichzelf en
anderen.

ICT-ET2
ICT-ET5

De mogelijkheden van de media op een positieve,
verantwoorde en waardebewuste manier aanwenden.

ICT-ET2

2.8

2.9
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2.10 Interesse tonen voor het mediagebruik van anderen
behorend tot de eigen en andere culturen.

OD6.4
ET*6.5
ICT-ET1

2.11 Nieuwsgierig zijn naar het sociale netwerk achter de
media.

ET5.5
ET*6.1
ICT-ET1
ICT-ET8

2.12 Een kritische en reflecterende houding ontwikkelen
ten opzichte van de eigen en andermans omgang met
media en met de mediawereld.

ET5.5
ICT-ET2
ICT-ET8

2.13 De mening van anderen over media en de mediawereld respecteren.

OD6.4
ET*6.5

2.14 Inzien hoe de ontwikkeling van mediacompetentie
bijdraagt tot de eigen zelfredzaamheid.

ICT-ET3
ICT-ET4

2.15 Bereid zijn om op een genuanceerde en toekomstgerichte wijze mee te evolueren met de ontwikkelingen van media (levenslang leren).

ET*6.2
ICT-ET3
ICT-ET4
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ME3

ok

1-2

3-4

5-6

OD/ET

TECHNISCHE EN INSTRUMENTELE
MEDIACOMPETENTIE

De leerlingen ontwikkelen technische en instrumentele
kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om de
voor hen bestemde mediatoepassingen adequaat en
veilig te kunnen gebruiken.
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3.1

De mogelijkheden van voor hen bedoelde mediamiddelen ontdekken.

3.2

Voor hen bedoelde mediamiddelen creatief kunnen
aanwenden.

3.3

Technische vaardigheid ontwikkelen bij het gebruik
van voor hen toegankelijke mediamiddelen.

3.4

Voor hen bedoelde mediamiddelen op een verantwoorde en veilige manier gebruiken.

3.5

Voor hen bedoelde mediamiddelen en hun toepassingen kennen en benoemen.

3.6

3.7

OD5.2
OD5.3
OD6.1
ET5.2
ICT-ET3
ICT-ET4
OD5.3
ET5.3
ICT-ET5
ET5.3
ICT-ET3
ICT-ET4
ICT-ET5

ICT-ET2

ET5.3

Zorg dragen voor de eigen en andermans mediamiddelen.

ICT-ET2

Bereid zijn technische en instrumentele vaardigheid
met betrekking tot media te ontwikkelen door te
oefenen (leren leren).

ICT-ET3
ICT-ET4
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4

DE DOELEN GEÏLLUSTREERD
In dit hoofdstuk worden de doelen geïllustreerd. Op die manier worden de
doelen concreter en wordt aangegeven hoe er aan gewerkt kan worden.
Mediageletterdheid

©
1.1

Zich bewust zijn van de aanwezigheid van media in de hen omringende wereld:
-

1.2

De eigenheid van verschillende media(talen) en de mediawereld ontdekken, aanvoelen en begrijpen:
-

1.3

De mediamiddelen die in de loop van een dag gebruikt worden,
bespreken.
Tijdens een klasgesprek bespreken welke media worden gebruikt
bijvoorbeeld bij communicatie.
Tijdens een bezoek aan de bibliotheek onderzoeken welke media
daar gebruikt worden.
Tijdens een wandeling in de omgeving aanwijzen wat allemaal
met media te maken heeft.
Verwoorden welke media thuis worden gebruikt/voorkomen.

Kennismaken met verschillende toepassingen van fotografie.
Werken met verschillende soorten camera’s om beeldopnames te
maken.
Prenten ordenen en herordenen en daar het effect van ervaren.
Ervaren dat er verschillende boeken bestaan: prentenboeken,
kleurboeken, poëziebundels, romans …
Een vergelijking maken tussen het mediagebruik van vandaag en
dat van bijvoorbeeld de middeleeuwen.
Opzoeken hoe een animatiefilm ontstaat.
Kennismaken met de mogelijkheden van een computer.

Het aan media verbonden communicatieproces van ‘zenden’ en ‘ontvangen’ ervaren, begrijpen en illustreren:
-

Met anderen telefoneren en de ervaringen uitwisselen.
Corresponderen met kinderen uit een andere klas of uit een ander
land.
Gespreksconventies bespreken en opvolgen.
Een dialoog spelen en de ervaringen bespreken.
Een tentoonstelling organiseren met eigen werk en publiek uitnodigen om samen te kunnen praten over de werken.
Een interview afnemen.
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1.4

Voor hen bedoelde mediaboodschappen begrijpen:
-

Met eigen woorden een voorgelezen verhaal naspelen met
poppetjes.
Vertellen bij foto’s wat men denkt te zien.
De boodschap achterhalen in een kunstwerk.
Kunnen raden wat (een voorwerp, een dier, een voertuig …)
iemand uitbeeldt.
De betekenis van pictogrammen toelichten.
Verkeersborden herkennen.
Gevoelens achterhalen bij mime.
In een Bijbeltekst (bijvoorbeeld een parabel) achterhalen wat de
achterliggende boodschap is.
Informatie van een website halen.

©
-

1.5

Zich op basis van mediacontent een mening over iets kunnen vormen:

-

1.6

Na het bekijken van een film, het lezen van een boek of het luisteren naar muziek vertellen wat men ervan vond.
Naar aanleiding van een gebeurtenis de informatie erover uit
kranten vergelijken met die van een nieuwsuitzending.
Medeleerlingen feliciteren na een toonmoment en appreciaties
uitspreken.
Informatie opzoeken langs verschillende kanalen (reclamefolder,
online, etalage …) vooraleer tot de aankoop van iets over te
gaan.
De eigen waarden en normen in overweging nemen bij het beoordelen van mediacontent: “Strookt dit met wat ik belangrijk en
waardevol vind?”

De mogelijkheden van de media(talen) ontdekken om eigen ideeën,
gevoelens, gebeurtenissen en informatie vorm te geven en te verwerken:
-

Experimenteren met allerlei boetseermaterialen en -technieken
om er de mogelijkheden van te leren kennen.
Prenten bij een verhaal ordenen en herordenen tot een nieuw
verhaal.
Verschillende camerastandpunten uitproberen tijdens proefopnames om zo de mogelijkheden ervan te ontdekken.
Een theatervoorstelling bijwonen met de bedoeling mogelijkheden te ontdekken om zelf toe te passen in eigen dramaspel.
Een bezoek brengen aan het atelier van een kunstenaar en observeren hoe hij te werk gaat, een gesprek voeren met deze kunstenaar.
Een recept uitvoeren.
Ervaren hoe een Bijbelverhaal een liedje kan worden.
Mediamiddelen gebruiken in vieringen: bibliodrama, muziek,
symbolen, metaforen, dans, projecties …
Oog hebben voor de vele mediatoepassingen en hun mogelijkheden in de eigen omgeving.
Een digitale uitnodiging maken.
In een Excel-bestand bijhouden waaraan zakgeld wordt besteed.
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1.7

Een passend medium kunnen kiezen of verschillende media kunnen
combineren in functie van een beoogd doel:
-

Bij de creatieve uitwerking van een wenskaart kiezen uit een
aanbod van materialen.
Fotocollages maken.
Experimenteren met klank en geluid bij filmbeelden en zo de
effecten ervan ontdekken (klank bij beelden verhoogt de zeggingskracht ervan).
Een theatervoorstelling maken.
Nadenken over de manier waarop men iemand wil uitnodigen
voor bijvoorbeeld een feest (via een brief, een e-mail …).

©
1.8

Op voor hen bestemde mediacontent gepast kunnen reageren:
-

1.9

Een brief beantwoorden.
Een pictogram op de speelplaats opvolgen.
Bedrieglijke reclame, bijvoorbeeld in een e-mail, doorzien en niet
tot aankoop overgaan.
Genieten van een mooie film.
Bewegen op muziek.
Op een sms-bericht reageren met een tegenbericht.
Reageren op content die niet strookt met de eigen opvattingen
met een lezersbrief, een e-mail, gesprekken, een actie.
Op cyberplagerijen of cyberpesten gepast reageren.

De media(talen) ontdekken die het best bij hun persoonlijkheid aansluiten en die ontwikkelen:
-

-

Al doende ervaren of men goed overweg kan met bijvoorbeeld
een fototoestel of filmcamera.
Binnen muzische opvoeding de verschillende muzische talen
exploreren en zo ontdekken welke taal hen het beste ligt om zich
uit te drukken: drama, beeld, muziek, beweging, woord …
Met anderen spreken over de boeken, muziek, film … die men het
liefste leest, hoort of ziet.

1.10 In audiovisuele media de volgende bouwstenen ervaren, herkennen,
benoemen en gebruiken: geluid, licht, kader, montage en beeldbewerking:
-

-

Bij een filmfragment een geluidsmontage maken en het effect
ervan bespreken.
Beelden bewerken op de computer.
Filmopnames maken en daarbij experimenteren met het camerastandpunt.
Films bekijken en ontdekken hoe cineasten een bepaalde sfeer
creëren door te werken met licht en donker.
De bouwstenen van de audiovisuele middelen gebruiken bij het
bespreken van beelden.
Klanken opnemen en bewerken tot een klankstuk, daarbij experimenteren met effecten.
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1.11 Voor hen relevante basisbegrippen en gangbare termen die verbonden
zijn aan media en de omgang ermee, kennen en kunnen gebruiken:
-

De mediamiddelen die in de klas aanwezig zijn, benoemen als
ermee gewerkt wordt.
In het spreken over media courante begrippen actief gebruiken.
Tijdens het beschouwen van bepaalde expressievormen deze herkennen en benoemen.
Gebruikte muziekinstrumenten en hun mogelijkheden benoemen.
Een aantal tekstsoorten herkennen en benoemen: een gedicht,
een verhaal, een recept, een handleiding …

©

1.12 Genoegen (plezier) beleven aan de omgang met media:
-

Genieten van de omgang met diverse media.
Ondanks de aanwezigheid van de vele digitale media, toch
interesse blijven hebben voor geschreven media, de audiovisuele
media …
Media spontaan opzoeken en gebruiken.
Ervoor zorgen dat het mediagebeuren plezierig blijft voor iedereen door elkaar te respecteren en de middelen goed en kies te gebruiken.
Zich laten meevoeren door de expressiekracht van bepaalde
media (bijvoorbeeld tot rust komen op muziek).

1.13 Interesse en verwondering tonen voor technologieën en ontwikkelingen binnen de mediawereld:
-

-

-

Opzoekingswerk doen rond het ontstaan van bepaalde media
zoals het boek, film, fotografie, ICT…
Bepaalde mediamiddelen ordenen in de tijd en dit bespreken.
Voorspellen welke ontwikkelingen op het vlak van media nog
zullen volgen.
Mediamiddelen van vroeger bekijken en zich verwonderen over
wat er toen al kon.
Bepaalde technologische ontwikkelingen opvolgen (binnen de
mogelijkheden van de kinderen).
Zin in technologie ontwikkelen door er mee om te gaan.

1.14 Bereid zijn de eigen mediageletterdheid (eigen talent) te tonen.:
-

Toonmomenten organiseren: voorstellingen, tentoonstellingen,
presentaties …
Een eigen webstek uitbouwen waarin realisaties aan anderen
worden getoond.
Samenwerken met kinderen uit andere klassen, uit andere
scholen, uit andere landen.
Verantwoordelijkheid opnemen voor een aantal taken die specifieke expertise of ervaring vragen: een artikel schrijven, een
digitale presentatie maken, acteren, dansen …
Voorlezen van verhalen bij jongere kinderen.
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-

Een presentatie verzorgen voor anderen en daarbij competenties
inzetten: een instrument bespelen, expressief spreken, spelen,
dansen …
Een zelfgemaakte foto op een sociale netwerksite uploaden.

1.15 Bereid zijn de eigen mediageletterdheid in te zetten bij het leren van
anderen:
-

Spontaan medeleerlingen helpen bij bepaalde mediatoepassingen.
Bepaalde softwaretoepassingen demonstreren aan medeleerlingen.
Samenwerken in groepen met de bedoeling van elkaar te leren.
Tijdens een intergenerationele ontmoeting computertips geven
aan bejaarde mensen.
Leesgroepjes leiden bij jongere kinderen.
Leerlingen van de derde graad treden op als tutors bij kleuters en
begeleiden hen bij het gebruik van een eenvoudig tekenprogramma op de computer.

©
-

Mediawijsheid
2.1

Inzien dat de informatie uit media vaak een subjectieve weergave van
de werkelijkheid is:
-

-

Prenten van een verhaal herordenen en zien dat er zo een ander
verhaal ontstaat.
Foto’s uit reclamefolders vergelijken met de producten in de
winkel zelf en de ervaringen bespreken.
Informatie uit verschillende media rond eenzelfde gebeuren met
elkaar vergelijken (artikels uit kranten vergelijken …).
Verslag uitbrengen van een bepaalde gebeurtenis die de anderen
ook beleefden en nagaan in welke mate de anderen zich in dat
verslag kunnen vinden.
Ervaren hoe een camerastandpunt bepalend is voor het beeld dat
je van iets krijgt (iets dat groot lijkt op een foto, kan in het echt
heel klein zijn).
Begrijpen dat Bijbelteksten dikwijls een louter symbolische betekenis hebben.
Door creatief aan de slag te gaan met de audiovisuele bouwstenen (montage, geluid, licht, beeldbewerking en kader), ervaren
hoe je zelf bepaalt wat anderen zien.
Nadenken over de virtuele werkelijkheid in games als een verzonnen werkelijkheid met eigen regels en wetten.
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2.2

Ervaren en vaststellen hoe verschillende media elkaar onderling
kunnen beïnvloeden (geluid, klank, beweging …):
-

Door prenten te gebruiken bij een vertelling ervaren dat er een
andere interactie ontstaat met de luisteraar.
Passende geluiden maken bij mime en het effect daarvan bespreken.
Filmfragmenten bekijken met en zonder geluid en bespreken wat
dat voor effect heeft.
Experimenteren met de lay-out van een tekst en de effecten ervan
bespreken.
Vaststellen hoe geschreven media zoals de krant een verlengstuk
hebben gekregen onder de vorm van online toepassingen.
Een bezoek brengen aan een tentoonstelling van hedendaagse
kunst en ervaren hoe kunstenaars meer en meer werken vanuit
verschillende media.
Musicalfragmenten spelen en ervaren hoe zang, dans, drama en
beweging elkaar beïnvloeden.
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-

-

2.3

Beseffen dat eenzelfde mediaboodschap vanuit verschillende standpunten op een andere manier ervaren kan worden:
-

-

2.4

Ervaren dat het lezen van een boek over ‘dood gaan’, een heel
andere ervaring is voor iemand van wie net een vriend is overleden, dan voor iemand die dat nog niet meemaakte, door daar
met elkaar over te spreken.
Bespreken hoe bepaalde uitdrukkingen (bijvoorbeeld scheldwoorden) door de ene als veel kwetsender worden ervaren dan
door de andere en bespreken hoe dat komt.
Zich in het geval van cyberplagerijen of cyberpesten verplaatsen
in de situatie van de plager/pester of geplaagde/gepeste en van
daaruit de situatie bekijken (zich inleven in de andere).

Mediaboodschappen kritisch beoordelen naar inhoud, vorm of
gebruik:
-

Samen een voorstelling bespreken (al dan niet vanuit vooraf
bepaalde criteria).
Argumenteren waarom men een tekst geslaagd of minder
geslaagd vindt.
Samen evaluatiegesprekken voeren over voorbije mediaervaringen.
Zich afvragen of bepaalde content niet krachtiger of genuanceerder gebracht kan worden.
Bepaalde mediacontent durven bekijken vanuit de christelijke
waarden.
Een kritische houding ontwikkelen tegenover bepaalde mediacontent.
De eigen waarden en normen als referentiekader gebruiken bij de
beoordeling van mediacontent.
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2.5

Inzicht verwerven in de verschillende functies van media:
-

Ontspannend genieten van muziek en die ervaring nadien bespreken.
Voorbeelden geven van mediagebruik dat mensen helpt om met
elkaar te communiceren, of helpt om te leren, of om zich te
informeren …
Op een bewuste wijze het mediagebruik duiden doorheen de dag
(bijvoorbeeld: “Ik zet de radio op om het nieuws te horen. Zo
informeer ik mij over wat er gebeurt.” Of: “Ik gebruik de rekenmachine om dit snel op te lossen.” Of: “Die muziek brengt ons
tot rust.” Of: “Ik gebruik een digitaal woordenboek om de spelling van een woord te controleren.”).
Bij bepaalde acties nadenken in welke mate media ondersteunend
kunnen werken.
Ervaren hoe media kunnen helpen om tot rust en bezinning te
komen.
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-

2.6

De impact van media op het dagelijkse leven van mensen kunnen
illustreren:
-

-

2.7

Een bepaald medium (bijvoorbeeld boeken, de telefoon, de tv)
gedurende een dag niet gebruiken en bespreken wat het effect
daarvan is.
Ervaren hoe een reclamecampagne kan zorgen voor een blitsverkoop van bepaalde producten.
De communicatiemiddelen van vroeger vergelijken met die van
vandaag en vaststellen welke de effecten zijn van technologische
ontwikkelingen op het dagelijkse leven.
Het eigen mediagebruik van een dag of een week in kaart brengen en daar op reflecteren.

Inzien dat bepaalde mediacontent positieve en negatieve gevolgen kan
hebben voor het eigen welzijn en dat van anderen:
-

De effecten van de deelname aan opnames of een tv-uitzending
bespreken.
Voorbeelden bespreken van propaganda (bijvoorbeeld verkiezingspropaganda) en de gevolgen ervan.
Naar iemand die in de put zit, een kaartje sturen om hem een hart
onder de riem te steken en ervaren hoeveel deugd dat het die persoon kan doen.
Ervaren hoe lastercampagnes in de media de ondergang van een
bekende figuur kunnen betekenen.
De gevolgen van cyberpesten bespreken.
Ervaren dat als te lang gamen hoofdpijn kan veroorzaken.
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2.8

Bij het ontwerpen van mediacontent rekening houden met de
mogelijke gevolgen ervan voor zichzelf en anderen:
-

-

Opletten met het online verspreiden van beeldmateriaal en opnames.
Zich afvragen wie er allemaal toegang zal hebben tot de mediacontent (bijvoorbeeld een tekst, een gebed, een pamflet of een
filmpje) die men ontwikkelt en daar rekening mee houden bij de
creatie ervan.
Bij het schrijven van een artikel inschatten wat het effect ervan
kan zijn.
Zich bij het maken van een sketch afvragen hoe het publiek zal
reageren op een bepaalde scène en bereid zijn die scène bij te
sturen indien dat het welbevinden van de anderen ten goede
komt.
Voor Moederdag een e-card versturen en inschatten hoe blij
mama daar mee zal zijn.
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-

-

2.9

De mogelijkheden van de media op een positieve, verantwoorde en
waardebewuste manier aanwenden:
-

-

Media aanwenden om actie te voeren voor anderen.
Tips uitwisselen met betrekking tot media (bijvoorbeeld boekentips, filmtips of een muziektip).
Zorgen dat iedereen aan bod komt tijdens groepsgebonden
mediaopdrachten.
Ongepaste en onjuiste informatie niet doorgeven aan anderen.
De eigen omgang met media afstemmen op de eigen waarden en
normen.
De spelregels respecteren bij games.

2.10 Interesse tonen voor het mediagebruik van anderen behorend tot de
eigen en andere culturen:
-

-

Zich afvragen hoe men vroeger omging met media.
In de klas gesprekken voeren over het mediagebruik thuis: Welke
media zijn er? Hoe worden ze gebruikt? Welke afspraken zijn er?
Welke programma’s bekijkt men op tv? …
Een onderzoeksgerichte instelling ontwikkelen tegenover media
van vroeger en uit andere culturen.
Media van andere culturen bekijken: vreemde boeken, kranten uit
andere landen, instrumenten van over de hele wereld, dansvoorstellingen, mediatoepassingen in architectuur …
Ervaren hoe andere mensen hun godsdienst beleven met zang,
rituelen, dans, beelden, teksten …

2.11 Nieuwsgierig zijn naar het sociale netwerk achter de media:
-

-

Zich afvragen wie de zender is van bepaalde informatie: de
auteur, de componist, de acteur … Ze uitnodigen en er een gesprek mee voeren om hem beter te leren kennen.
Bespreken wie er allemaal meewerkt aan bepaalde mediacontent
zoals een film, een theaterstuk of een boek.
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-

Zich afvragen van wie de boodschap komt en voor wie de informatie bedoeld is.
Zich afvragen wie er allemaal meeluistert en meekijkt wanneer
men via digitale weg met anderen communiceert.

2.12 Een kritische en reflecterende houding ontwikkelen ten opzichte van
de eigen en andermans omgang met media en met de mediawereld:
-

Regelmatig nadenken over het eigen mediagebruik, de efficiëntie
ervan, de geïnvesteerde tijd en de gevolgen ervan.
Bij anderen nagaan hoe bepaalde boodschappen of informatie
zijn aangekomen (Was het duidelijk? Bruikbaar? Wat was het
effect?).
Met anderen van gedachten wisselen over media-ervaringen
zoals een televisie-uitzending, een boek, een game, een voorstelling.
Persoonlijke criteria ontwikkelen met betrekking tot goed mediagebruik (bv. niet meedoen aan cyberplagerijen en cyberpesten, of
zorgzaam omspringen met persoonlijke informatie op sociale
netwerksites).
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-

2.13 De mening van anderen over media en de mediawereld respecteren:
-

Zich open opstellen voor de mening van anderen.
Kunnen luisteren naar de mening van anderen zonder te vervallen in eindeloze discussies.
Meningen uitwisselen over kunstbelevingen.
Regelmatig met elkaar praten over media-ervaringen zoals een
tv-uitzending, muziek of een optreden en daarbij respect tonen
voor elkaars mening.

2.14 Inzien hoe de ontwikkeling van mediacompetentie bijdraagt tot de eigen zelfredzaamheid:
-

-

Leren omgaan met pictogrammen en zo zelfstandig kunnen
werken met instructiekaarten, kijkwijzers en stappenplannen.
Ervaren hoe ‘kunnen lezen’ een hele mediawereld opent.
Voorbeelden geven van eigen mediagebruik dat de zelfredzaamheid verhoogt (bv. een complexe bewerking uitvoeren met een rekenmachine, informatie opzoeken in een gids of op het internet,
een kaart lezen tijdens een wandeling, een sms sturen om iemand
te verwittigen of een routeplanner hanteren).
Een nieuwe taal leren en ervaren hoe men daardoor ineens met
veel meer mensen in interactie kan treden.
Nieuwe softwaretoepassingen inzetten bij opdrachten.

2.15 Bereid zijn om op een genuanceerde en toekomstgerichte wijze mee te
evolueren met de ontwikkelingen van media (levenslang leren):
-

In gesprekken over nieuwigheden op het vlak van mediatechnologie geboeid meeluisteren, zonder het gevoel te hebben meteen tot
de aanschaf van het allernieuwste gadget over te willen gaan.
Aanvaarden dat er altijd sprake zal zijn van snelle technologische vooruitgang en zich daarop instellen.
Graag nieuwe dingen leren over media.
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Technische en instrumentele competentie
3.1

De mogelijkheden van voor hen bedoelde mediamiddelen ontdekken:
-

Aan een ontdektafel experimenteren met allerlei vormgevingsmateriaal om zo de mogelijkheden ervan te ontdekken.
Nieuwe media exploreren: een nieuwe site verkennen, nieuwe
software uitproberen, een bezoek brengen aan een museum, kennis maken met nieuwe formaten zoals digi-books.
Minder bekende mediatoepassingen van gisteren, vandaag en
morgen aan elkaar tonen en ze onderzoeken op hun mogelijkheden.
Een nieuwe game verkennen door mee te kijken bij een ervaren
speler.
Vooraleer aan de slag te gaan met een mediatoepassing de tijd
nemen om even te experimenteren en te oefenen, bijvoorbeeld bij
het bedienen van een camera, opnameapparatuur of een computerprogramma.
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-

3.2

Voor hen bedoelde mediamiddelen creatief aanwenden:
-

-

-

-

3.3

Eigen ideeën, gevoelens of voorvallen vorm geven door creatief
gebruik te maken van beelden, woorden, bewegingen, drama en
muziek.
Allerlei dingen creëren door de gevarieerde aanwending van
vertrouwde en nieuwe media: muurschilderingen, dansen ontwerpen, geluidsdecors, een film maken, foto’s bewerken, collages
maken, toneel spelen, een verhaal schrijven, een folder ontwerpen, een compositie maken, poppenspel …
Vertrouwde media onderzoeken op nieuwe mogelijkheden. Bijvoorbeeld presentatiesoftware gebruiken om decors te projecteren, beelden en foto’s bewerken of een projector gebruiken bij
schimmenspel.
Zich laten inspireren door de creativiteit van anderen bij de
aanwending van bepaalde mediamiddelen …

Technische vaardigheid ontwikkelen bij het gebruik van voor hen bedoelde mediamiddelen:
-

Oefenen op klavierschrift.
Bij het bedienen van apparatuur de handleiding raadplegen of
zich bij anderen informeren over het juiste gebruik.
Juist spellen.
Een mondelinge boodschap begrijpelijk overbrengen.
De speelhouding verzorgen bij de omgang met instrumenten.
Foto’s invoegen in een presentatie.
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3.4

Voor hen bedoelde mediamiddelen op een verantwoorde en veilige
manier gebruiken:
-

Opruimen na een activiteit: boeken netjes wegbergen, apparaten
uitschakelen, softwaretoepassingen afsluiten, bestanden opslaan
…
Bepaald gereedschap (scharen, tangetjes, messen …) dat gebruikt wordt binnen muzische vorming, veilig gebruiken.
Selectief omgaan met de informatie die men verspreidt.
Veilig omspringen met elektriciteit (bekabeling, schakelaars,
bediening …).
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3.5

Voor hen bedoelde mediamiddelen en hun toepassingen kennen en
benoemen:
-

3.6

Zorg dragen voor eigen en andermans mediamiddelen:
-

-

3.7

Vertrouwde mediamiddelen benoemen als ze gebruikt worden.
Weten welke softwaretoepassingen in de klas (of thuis) ter beschikking zijn.
In het spreken over media de juiste terminologie gebruiken.
Binnen de muzische domeinen een aantal expressievormen herkennen en correct benoemen.

Wanneer iemand iets vergeet of verliest, dat terug bezorgen.
Boeken netjes opbergen na gebruik, cd’s op orde houden.
Als men materiaal van anderen mag gebruiken er de beste zorg
voor dragen.
Materiaal dat men in bruikleen had, tijdig en in goede staat
terugbezorgen.
Tijdens toonmomenten zorg besteden aan de presentatie, bijvoorbeeld door iets op een sokkel te zetten, een spot te richten, het stil
te maken …

Bereid zijn technische en instrumentele vaardigheid met betrekking tot
media te ontwikkelen door te oefenen (leren leren):
-

Niet te snel opgeven wanneer iets niet meteen lukt.
Tijd voorzien om te oefenen.
Inzien dat vaardigheid verwerven tijd vraagt en dat wat vandaag
nog niet lukt, morgen misschien wel lukt.
Hulp en advies durven vragen aan anderen.
Samen met anderen media-opdrachten uitvoeren.
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5

MEDIAOPVOEDING EN DE ANDERE LEERGEBIEDEN

Samenhangende doelen

Leergebiedoverstijgend

Ook in de leerplannen van de verschillende leergebieden worden aanzetten
tot mediaopvoeding gegeven. De hierboven vermelde mediadoelen met betrekking tot de ontwikkeling van mediageletterdheid, mediawijsheid en
technische en instrumentele competentie zijn er ook in terug te vinden. Zij
het soms in andere bewoordingen.
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Die samenhang tussen de doelen is een belangrijk argument om mediaopvoeding leergebiedoverstijgend aan te pakken. Het is geen vak of leergebied
op zich. Het komt erop aan om de betekenisvolle contexten en inhouden
van de leergebieden aan te grijpen om aan mediaopvoeding te doen. Dat
bleek ook al uit de voorbeelden.
Hoe de leergebieden zich verhouden tot de doelen van mediaopvoeding
wordt hieronder exemplarisch aangetoond.

5.1

MEDIAOPVOEDING IN MUZISCHE OPVOEDING

Vijf domeinen

Creëren en beschouwen versus
zenden en ontvangen

Bij muzische opvoeding worden vijf muzische domeinen onderscheiden:
beeld, muziek, drama, bewegingsexpressie en muzisch taalgebruik. Binnen
elk van die domeinen verwerven kinderen competenties die hen toelaten om
de wereld muzisch tegemoet te treden. Door te ervaren hoe anderen, bijvoorbeeld kunstenaars, creatief gebruik maken van media om met hun omgeving te communiceren, worden kinderen geprikkeld om die media ook
zelf te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer ze uitdrukking willen geven aan
wat in hen leeft of wanneer ze muzisch met elkaar willen communiceren.
Zo ontdekken ze, al doende, de vele uitdrukkingsmogelijkheden van verschillende expressievormen binnen muziek, beeld, drama, bewegingsexpressie en taal.
Tussen het proces van creëren en beschouwen, dat in het leerplan
Muzische opvoeding beschreven wordt, en het communicatieproces van
zenden en ontvangen binnen mediaopvoeding zijn duidelijke parallellen te
trekken.
In de fase van het zenden creëert de leerling muzische producten waarbij hij
gebruik makend van zijn mediacompetentie nieuwe mediaproducten creëert
zoals een brief, een boek, een film, een presentatie, een folder, een opname,
een schilderij of een decor. Langs die weg communiceert hij met diegenen
die zijn producten beschouwen. Zij ontvangen de boodschap, decoderen ze
en denken erover na. Die handelingen behoren allemaal tot beschouwen.
Mogelijks reageren de ontvangers ook op de boodschap met een eigen creatie. Dan start opnieuw het creëren en zenden.

Mediaopvoeding – 5 Mediaopvoeding en de andere leergebieden

█ 37

Werken aan mediageletterdheid in muzische opvoeding

Enkele voorbeelden op niveau van de doelen kunnen aantonen hoe
muzische opvoeding bijdraagt aan mediaopvoeding.
Met betrekking tot de ontwikkeling van mediageletterdheid vinden we
onder andere de volgende doelen terug:
Algemene doelen:
- De eigenheid van de muzische expressievorm aanvoelen, begrijpen
en waarderen. (AD3)
- Gevoelig zijn voor het overdrachtelijke of symbolische karakter van
een muzische expressievorm. (AD4)
- Overal mogelijkheden tot muzische vormgeving ontdekken en toepassen. (AD20)
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Beeldopvoeding:
- Zich bewust zijn van het feit dat beelden een zeggingskracht
hebben. (2)
- De beeldaspecten ervaren en toepassen. (9–15)
- De informatie die beelden bevat, herkennen, begrijpen en interpreteren en er kritisch tegenover staan. (SD1)
- Zintuiglijke kennis en vaardigheden, vorm, kleur, compositie,
textuur. (SD37)

Muzikale opvoeding:
- Geluiden, klanken en klankeigenschappen herkennen, vergelijken
en ordenen volgens diverse criteria. (5)
- Bij het luisteren naar klanken en muziek verschillende notatievormen actief verwerken. (6)
- Het luisteren naar muziek verfijnen door aandacht te schenken aan
muzikale aspecten. (7)
- Ervaringen bij het omgaan met klank en muziek verwoorden. (11)
Bewegingsexpressie:
- Kinderen worden zich bewust van hun identiteit en hun inlevingsvermogen. (4)
- Kinderen ervaren de mogelijkheden van de lichaamstaal en van de
dans om met zichzelf en met anderen te communiceren. (5)
Dramatisch spel:
- Kinderen kunnen de wijze waarop een dramatisch spel tot stand
komt, herkennen en beschouwen. (1)
- Vormen van lichaamstaal herkennen en kunnen interpreteren. (1.1)
- De wezenlijke aspecten van dramatisch spel ervaren. (1.5)
- Verbale en non-verbale spelvormen toepassen of improviseren.
(6.6)
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Werken aan mediawijsheid in
muzische opvoeding

Met betrekking tot de ontwikkeling van mediawijsheid lezen we:
Algemene doelen:
De wereld, en in het bijzonder de muzische expressie daarvan, met een
open houding benaderen. (AD2)
De ander in zijn expressie willen ontmoeten. (AD5)
Ervaren dat het schoonheidsbeleven of de smaak van mensen verschilt.
(AD10)
Beeldopvoeding:
Reflecteren over eigen beelden. (3.9)
Reflecteren over eigen kijkgedrag. (3.10)
Zich vragen stellen over de bedoeling van beelden. (4.5)
Bewust zijn van het feit dat een vastgelegd beeld (foto, film,
schilderij …) een subjectieve weergave is van de werkelijkheid. (4.6)
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Muzikale opvoeding:
Genoegen beleven aan de omgang met klank en muziek. (12)
Een kritische houding aannemen tegenover de auditieve omgeving.
(14)
Bewegingsexpressie:
Kinderen trachten de bewegingsexpressie van zichzelf en van anderen
te beoordelen. (6)

Dramatisch spel:
Kinderen brengen respect op voor het dramatisch spel van anderen. (4)
Kinderen ontwikkelen een kritische houding. (10)

Ontwikkelen van technische en
instrumentele competentie in
muzische opvoeding

Op het vlak van de ontwikkeling van technische en instrumentele competentie vinden we de volgende doelen terug:
Algemene doelen:
Erop gericht zijn muzische expressiemogelijkheden te exploreren en
ermee te experimenteren. (AD13)
Technische vaardigheden in verband met muzische vormgeving trachten te beheersen. (AD14)

Beeldopvoeding:
Materieel nodig om materiaal te bewerken juist kunnen gebruiken en
er veilig mee omgaan. (18)
Kennis verwerven over het materiaal dat wordt verwerkt. (SD4)
Verschillende technieken beheersen. (SD29)
Materieel benoemen, juist gebruiken en er veilig mee omgaan. (SD32)

Muzikale opvoeding:
Aandacht schenken aan een goede stemplaatsing en resonantie. (1.2)
Bij het musiceren met instrumenten de juiste speeltechniek toepassen.
(2.3)
De opnamemogelijkheden van audioapparatuur zinvol gebruiken. (4.3)
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Bewegingsexpressie:
Kinderen bewegen vlot in tijd en ruimte. (3)
Dramatisch spel:
Kinderen kunnen gepast omgaan met audiovisuele media bij het
dramatiseren. (9)
Weergavetoestellen (informatiedragers) kunnen bedienen om dramatisch spel van zichzelf en van anderen te bekijken. (9.3)

5.2
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MEDIAOPVOEDING IN NEDERLANDS

Krachtlijnen Nederlands

Mediaopvoeding in Nederlands

Het leerplan Nederlands biedt een kader aan om het hele communicatieproces te beschouwen en te hanteren. Dat kader vertrekt, net zoals het leerplan
Mediaopvoeding, vanuit de zender-boodschap-ontvanger-relatie. Eigen aan
het communicatief model is dat de leerlingen verplicht worden na te denken
over onder andere de betrouwbaarheid van de boodschap en over de weg en
de middelen die de zender of de ontvanger ter beschikking hebben. We
denken aan talige en niet-talige uitingsvormen en aan middelen zoals telefoon, tv en computer.
Via de media kunnen de leerlingen met veel mensen communiceren. Daarbij maken ze gebruik van ‘nieuwe talen’ zoals sms-taal, chattaal en straattaal. Daardoor spreken ze ook nieuwe registers aan. Die omgang met media
vraagt van de leerlingen nieuwe (taal)vaardigheden. Daarin ligt een grote
uitdaging voor het taalonderwijs.
Enerzijds maken leerlingen gebruik van hulpmiddelen om die communicatie zo optimaal mogelijk te voeren: computer, internet, telefoon, gsm,
camera, lichaamstaal. Zo verwerven ze al doende nieuwe kennis en vaardigheden zoals het werken met websites, sociale netwerksites, e-mail, blogs
of pod-casts.

Anderzijds gaan de leerlingen in verschillende media (internet, boeken,
tv …) op zoek naar betrouwbare en relevante informatie. Die informatie
verzamelen, selecteren, ordenen, verwerken en presenteren ze. De strategieen die daarvoor nodig zijn, worden in het leerplan Nederlands beschreven
bij het domein strategieën.
Taal is een medium op zich, maar tevens ook de toegang tot vele media.
Ook in een gemediatiseerde wereld komt het erop aan dat leerlingen allerlei
situaties met hun taal leren aanpakken en beheersen. Dat is en blijft het
streefdoel van het leergebied Nederlands.
Daarenboven moeten leerlingen dus wijs weten om te gaan met mediacontent en met het gebruik van media door henzelf en door anderen. Ze
moeten met andere woorden kunnen nagaan hoe het zit met de betrouwbaarheid en de kwaliteit van bepaalde informatie of nadenken over de
effectiviteit van het gekozen communicatiemiddel. Daarvoor kunnen hen
strategieën worden aangereikt.
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Om bepaalde informatie uit media te ontsluiten en te bewerken, dienen leerlingen zich een aantal technische en instrumentele competenties eigen te
maken. Denk maar aan de kennis en vaardigheden die nodig zijn om bijvoorbeeld websites en digitale catalogi te raadplegen. Of de technische
competentie die nodig is om filmmateriaal te bewerken en presentatieapplicaties te gebruiken. Zelfs het opzoeken van informatie in woordenboeken vraagt technisch en instrumenteel inzicht. Het leerplan Nederlands
heeft daar in verschillende doelstellingen aandacht voor.
Werken aan mediageletterdheid in Nederlands

Hieronder illustreren we het verband tussen het leerplan Mediaopvoeding
en Nederlands aan de hand van een aantal doelen.
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Met betrekking tot geletterdheid:

Lezen:
- Communicatieve elementen waarnemen zoals allerlei visuele boodschappen als communicatie tussen mensen, de functie van visuele
en schriftelijke boodschappen als overbruggers van tijd en ruimte,
vormen en soorten van visuele en schriftelijke communicatie, het
verschijnsel boek. (Le.1.3)
- Teksten integreren in manuele, muzikale, lichamelijke en dramatische expressie. (Le.3.2.2)

Schrijven:
- Materiaal verzamelen: bv. door documentatiecentrum te gebruiken,
door internet te hanteren, door te bevragen wat mensen in de media
zeggen en schrijven. (Schr.2.2.1)
- Verslagen schrijven van gebeurtenissen, bv. voor de schoolwebsite.
(Schr.2.2.4)

Spreken:
- Een telefoongesprek voeren. (S1.39/S.1.40/S.1.41/S.1.42)

Taalbeschouwing:
- Bereid zijn om en in hun talig handelen kunnen gebruik maken van
de verworven inzichten in de belangrijkste factoren van de communicatieve situatie. (Tb.4)

Werken aan mediawijsheid in
Nederlands

Met betrekking tot wijsheid:

Lezen:
- De inhoud van boodschappen beoordelen op waarheidswaarde, volledigheid, juistheid, bruikbaarheid, relevantie, betrouwbaarheid …
(Le.3.1.2)
- Een film, een video, een diamontage … bekijken naar aanleiding
van een tekst en ermee vergelijken. (Le.3.2.2)

Schrijven:
- Teksten verzorgen, nalezen, herwerken op inhoud, formulering en
vormgeving: bv. het woordenboek en andere bronnen raadplegen
voor spelling, woordgebruik en betekenis. (Schr.2.2.5)
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Luisteren:
- Verhalen begrijpen. (L.2.2.1)
- Boodschappen begrijpen in telefoongesprekken en radiouitzendingen. (L.2.2.2)
- Boodschappen interpreteren in informatieve tv-uitzendingen.
(L.2.2.3)
Taalbeschouwing:
- Nadenken over de belangrijkste factoren van de hele communicatieve situatie en ervaren dat die aspecten elkaar kunnen beïnvloeden. (Tb.3)
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Ontwikkelen van technische en
instrumentele competentie in
Nederlands

Met betrekking tot technische en instrumentele competentie:
Lezen:
- Nieuwsgierig zijn naar andere boeken en informatiebronnen en bijkomende informatie zoeken en raadplegen. (Le.3.2.2)

Spreken:
- Een telefoongesprek voeren. (S1.39/S.1.40/S.1.41/S.1.42)
- Boodschappen overbrengen ondersteund door lichaamstaal.
(S.1.45)

5.3

MEDIAOPVOEDING IN FRANS

Een nieuwe taal verwerven als
doel op zich

Het verwerven van een (nieuwe) taal mag je gerust beschouwen als een
belangrijke component van werken aan mediageletterdheid. De competenties die leerlingen binnen de vijf domeinen van Frans (luisteren, lezen,
spreken, mondelinge interactie en schrijven) ontwikkelen, verbreden hun
toegang tot de mediawereld en stellen hen in staat om met anderen te communiceren door het ontvangen en zenden van mediacontent in het Frans.

Media als middel

Tegelijk worden heel wat mediatoepassingen ingezet om Frans te onderwijzen. De leerlingen beluisteren opnames van Franssprekenden. Ze bekijken
films en foto’s waar ze gesprekken bij voeren. Ze telefoneren en
corresponderen in het Frans. Ze maken opnames die ze monteren en gebruiken bij presentaties. Ze lezen Franse stripverhalen, (prenten)boeken en artikels in tijdschriften. Ook al zijn de media hier in de eerste plaats een leermiddel, de omgang ermee biedt heel wat mogelijkheden om ze beter te leren
kennen en ze ook adequater te leren gebruiken.
Door na te denken op welke manier en met welke media ze een boodschap
best overbrengen krijgen de leerlingen ook aandacht voor de lichaamstaal
van de spreker, de verschillende tekstsoorten, het belang van lay-out of de
illustraties. Ze zullen op het vlak van mediagebruik culturele gelijkenissen
en verschillen kunnen opmerken. Die bewustwording kan enthousiasmerend
werken bij het verwerven van de Franse taal.
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Werken aan mediageletterdheid in Frans

Binnen Frans zijn o.a. de volgende doelen terug te vinden die een
duidelijke link hebben met mediaopvoeding:
Met betrekking tot geletterdheid:
Luisteren:
- Het onderwerp bepalen in informatieve teksten zoals aankondigingen, opschriften, mededelingen, gesprekken, reclameboodschappen,
weerberichten. (L 2.1)
- De volgorde van narratieve teksten zoals een gebeurtenis of een
verhaal reconstrueren aan de hand van illustraties, voorwerpen, zinnen, schema’s …(L 3.2)
- Gebruik maken van het aangeboden ondersteunend visueel en
auditief materiaal. (L 5.5)
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Lezen:
- De leerlingen selecteren de gevraagde informatie uit voor hen
bestemde teksten.. (Le 4 – Le 4.1 – Le 4.2 – Le 4.3)
- Relaties leggen tussen de tekst en het aangeboden ondersteunend
visueel materiaal. (Le 5.4)
Spreken:
- Gebruik maken van ondersteunende lichaamstaal. (S 6.3)
- Gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal. (S 6.4)
Mondelinge interactie:
- Het doel van de interactie bepalen. (MI 3.1)
- Gebruik maken van ondersteunende lichaamstaal. (MI 3.3)
Schrijven:
- Het schrijfdoel bepalen. (Schr 4.1)

Werken aan mediawijsheid in
Frans

Met betrekking tot wijsheid:

Luisteren:
- Nadenken over mogelijke oorzaken waarom een boodschap al dan
niet begrepen is. (L 5.9)
- De leerlingen zijn bereid om in diverse situaties mondelinge boodschappen te beluisteren en hun verworven luistervaardigheden te
gebruiken. (L6)
Lezen:
- Nadenken over mogelijke oorzaken waarom een tekst al dan niet
begrepen is. (Le 5.10)
Spreken:
- Nadenken over de mogelijke oorzaken waarom hun boodschap al
dan niet goed overkomt. (S 6.6)
- De leerlingen durven een boodschap in het Frans formuleren. (S 7)
Mondelinge interactie:
- De leerlingen durven in het Frans een gesprek te voeren. (MI 4)
Schrijven:
- Zich blijven concentreren op de schrijftaak. (Schr 4.4)
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Ontwikkelen van technische en
instrumentele competentie in
Frans

Met betrekking tot technische en instrumentele competentie:
Luisteren:
- De leerlingen herkennen en onderscheiden de Franse uitspraak in
voor hen bestemde gesproken en gezongen teksten. (L1)
Lezen:
- Al dan niet digitale informatiebronnen zoals een woordenlijst of
een (beeld)woordenboek raadplegen. (Le 5.8)
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Spreken:
- De leerlingen streven naar correct en verzorgd taalgebruik.
(S 8, MI 5)

5.4

MEDIAOPVOEDING IN WERELDORIËNTATIE

Mediaopvoeding als deel van
de inhoud

De media en de mediawereld zijn als deel van de werkelijkheid sowieso onderwerp van exploratie en onderzoek binnen wereldoriëntatie. Ze vormen er
een aanzienlijk deel van de leerinhoud. Het leerplan Wereldoriëntatie geeft
heel wat aanzetten om kinderen bewust en kritisch te leren omgaan met de
massamedia zoals tv, radio, krant en multimedia. Tegelijk wil dit leergebied
kinderen volop de gelegenheid bieden om onderling en met volwassenen,
waar ook ter wereld, te communiceren.
Binnen wereldoriëntatie verwerven kinderen de nodige competenties die
hen toelaten om de verkenning van de complexe wereld en de communicatie daarover steeds verder te verfijnen. Dat heel wat doelstellingen van mediaopvoeding ook terug te vinden zijn bij de doelen van wereldoriëntatie
hoeft dan ook niet te verbazen.

Media als leermiddel

In het hoofdstuk vijf van het leerplan Wereldoriëntatie, over de aanpak van
het onderwijs, wordt uitgebreid ingegaan op het gebruik van media als
element van de krachtige leeromgeving. Media laten toe om de werkelijkheid naar binnen te halen, ze te onderzoeken en er verslag over uit te brengen. Zo staat er te lezen:
“Soms is de realiteit zo complex of zo veraf (in ruimte of tijd) of zo klein
dat ze alleen met hulmiddelen voor te stellen is met prenten, foto’s, dia’s,
video-opnames, plattegronden, kaarten, tijdsbalken … Die zorgen er dan
voor dat het ingewikkelde vereenvoudigd wordt, het kleine vergroot, het
verre dichtbij gebracht en het verleden geactualiseerd. De aanwezigheid van
al die hulpmiddelen prikkelt vaak de nieuwsgierigheid van de kinderen en
daagt ze uit, wat een belangrijk aspect is van een ‘krachtige leeromgeving’.
In de doelen spreken we dan van vaststellen waarmee we bedoelen: aanwijzen, (af)lezen, meten, ontdekken, opzoeken, inzicht verwerven, besluiten, naar
waarde beoordelen, vergelijken, zien van wetmatigheden ...”
Nogal wat mediamiddelen zijn daarbij welgekomen hulpmiddelen. Ze kunnen helpen om zowel indrukken op te doen uit de leefwereld, als om er mee
te kunnen communiceren, als om zich te kunnen uitdrukken. Door het
frequente gebruik van die media leren kinderen ermee omgaan, ze leren de
mogelijkheden en beperkingen ervan kennen en ontwikkelen zo een alerte
houding.
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De werkelijkheid als eerste
leermiddel

Toch willen we ook een kanttekening maken bij het gebruik van media
binnen wereldoriëntatie. Het absolute uitgangspunt voor goed wereldoriëntatieonderricht blijft namelijk de werkelijkheid op zich, de werkelijkheid zoals
ze zich tastbaar manifesteert. Ondanks de mogelijkheden van media om de
werkelijkheid voor te stellen, dienen kinderen zoveel mogelijk te leren in de
concrete, hen omringende realiteit. Die blijft het belangrijkste leermiddel om
te komen tot ervaren, waarmee we een rijke waaier van vaardigheden bedoelen: beleven, bezoeken, proeven, horen, ruiken, exploreren, kijken, luisteren,
voelen, in contact komen met, bewust worden van, zich verwonderen, bewonderen ...
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Media om zich te informeren

Vanuit hun waarneming en hun vragen hebben kinderen vaak nood aan bijkomende informatie en/of onderzoek. Dat vereist op zijn beurt weer allerlei
materialen. Daarbij denken we niet alleen aan goede handboeken en andere
informatieve boeken op kinderniveau, maar ook aan tijdschriften, kranten,
digitale informatiedragers, internet, foto's, tekeningen ... Omdat we ernaar
streven dat kinderen ontwikkelen tot 'autonome leerders', zijn die informatiebronnen het best permanent aanwezig op school. Dat kan het best in de klas.
Daarom promoten we de aanwezigheid van computers in de klas. Zo kan
gevraagde informatie meteen worden opgezocht. Een liefst efficiënt georganiseerd, documentatiecentrum in de school kan bijkomend soelaas bieden.

Media om zich te uiten

Bij het afsluiten van een project of een thema willen kinderen wat ze ontdekt,
ervaren of vernomen hebben, vaak op de een of andere manier weergeven.
Ook dat is een onderdeel van het leerproces binnen wereldoriëntatie. Daarom
gebruiken we in de doelen ook vaak de term uiten waarmee we bedoelen:
(na)vertellen, schetsen, tekenen, uitbeelden, verslag uitbrengen, (be)schrijven,
verwondering en bewondering tonen, oordelen uitspreken, vieren ...
Ook daarvoor dienen de nodige hulpmiddelen aanwezig te zijn: muurkranten,
wandplaten, schrijf- en tekengerei, maar ook verkleedmateriaal om een historische scène uit te beelden, kosteloos materiaal om een maquette te bouwen
enzovoort.

In het leerplan Wereldoriëntatie vinden we heel wat doelen terug die te
maken hebben met mediaopvoeding.

Werken aan mediageletterdheid in wereldoriëntatie

In verband met mediageletterdheid vinden we er onder andere de volgende
doelen in terug:
Met betrekking tot geletterdheid:

Overkoepelende doelen:
- Kinderen kunnen informatiebronnen op een doeltreffende manier
hanteren. (0.13)
- Kinderen kunnen informatie ordenen, rubriceren, classificeren.
(0.14)
- Kinderen kunnen verslag uitbrengen over hun bevindingen. (0.15)
- Kinderen drukken zich zo verstaanbaar mogelijk uit en benoemen
waar mogelijk de dingen correct. (0.6)
Mens en het muzische:
- Kinderen combineren woord, beweging, beeld, drama, muziek …
om de ervaringen rond een thema of project naar anderen te communiceren. (3.5)
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-

Kinderen vormen zich een eigen mening over allerlei kunstuitingen
waarmee ze in contact komen. (3.7)
Kinderen ontwikkelen zich tot vaardige kunstbeschouwers. (3.8)
Kinderen zijn gevoelig voor en genieten van de muzische expressie
in hun omgeving. (3.1)

Mens en techniek:
- Kinderen zien in dat veel voorwerpen in hun omgeving een aanvulling of verbetering zijn van menselijke functies en maken er
functioneel gebruik van. (6.4)
- Kinderen zien in dat instrumenten evolueren en dat ze bij het eigen
lichaam ontstaan. (6.5)
- Kinderen zien in dat in hun omgeving verschillende informatieverwerkende toestellen voorkomen waarvan ze er zelf enkele kunnen instellen en/of bedienen. (6.8)
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Mens en tijd:
- Kinderen zijn nieuwsgierig naar de historische ontwikkeling van
planten, dieren, mensen, voorwerpen, systemen, actuele toestanden.
(8.13)

Werken aan mediawijsheid in
wereldoriëntatie

Met betrekking tot wijsheid:

Overkoepelende doelen:
- Kinderen willen meer te weten komen over de wereld in al zijn
dimensies, hier en elders, vroeger en nu. (0.1)
- Kinderen uiten hun verwondering over het (on)(be)grijpbare, het
goede, het mooie, het mysterieuze, het verrassende … in de wereld.
(0.2)
- Kinderen kunnen kwalitatief en kwantitatief vergelijken. (0.11)
- Kinderen kunnen vragen stellen waarvan de antwoorden onderzoekbaar of opzoekbaar zijn. (0.10)
Mens en levensonderhoud:
- Kinderen zijn er zich van bewust dat consumptie wordt beïnvloed.
(1.12)
Mens en het muzische:
- Kinderen ontdekken dat het creëren van kunst zowel inspiratie als
inspanning vraagt. (3.9)
- Kinderen zien in dat mensen en gemeenschappen veel waarde hechten aan kunst. (3.10)
Mens en techniek:
- Kinderen weten dat mensen steeds nieuwe systemen, instrumenten
en producten hebben uitgevonden en zullen uitvinden om hun werk
aangenamer, beter, vaardiger, sneller, mooier, preciezer … te
maken. (6.9)
- Kinderen zijn zich bewust van de relativiteit van technische
systemen. (6.10)
Mens en tijd:
- Kinderen beseffen dat kennis nemen van het verleden altijd gebeurt
vanuit bronnen die vaak onvolledig of beperkt zijn. (8.16)
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Mens en ruimte:
- Kinderen houden rekening met de persoonlijke ruimte van een
ander. (Ru 9.3)
Ontwikkelen van technische en
instrumentele competentie in
wereldoriëntatie

5.5

Mens en techniek:
- Kinderen zien in dat in hun omgeving verschillende informatieverwerkende toestellen voorkomen waarvan ze er zelf enkele kunnen
instellen en/of bedienen. (TE 6.8)
- Kinderen kunnen illustreren dat technische realisaties moeten
worden onderhouden. (TE 6.17)
- Kinderen kunnen met techniek omgaan in verschillende toepassingsgebieden. (TE 6.18)
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MEDIAOPVOEDING IN SCHRIFT

Schrijftechnische vaardigheden

Kinderen een handschrift aanleren blijft, ondanks de sterke digitalisering
van heel wat geschreven media, nog steeds een kerndoel voor de basisschool. Het leerplan Schrift behandelt in strikte zin alleen het ontwikkelen/verwerven van technische vaardigheden. Dat neemt niet weg dat schrift
vanaf het begin in functionele schrijfsituaties een plaats moet krijgen. Vanuit dat idee is schrift onlosmakelijk verbonden met mediaopvoeding, namelijk: kinderen vaardigheden aanleren om mediacontent te zenden en te
ontvangen.

Functies van schrift

In het leerplan Schrift wordt een onderscheid gemaakt tussen de conceptualiserende, de communicatieve en de expressieve functie van schrift.
Die drie functies hebben een directie relatie tot media, namelijk met betrekking tot: informatiegaring en -verwerking (nota’s nemen, een verslag maken
…), communicatie (een brief schrijven, een verjaardagskaart, een kattenbelletje …) en de creatieve aanwending van media (graffiti op de schoolmuur).

Zenden en ontvangen

Binnen het communicatieproces van zenden en ontvangen speelt schrift
vooral in de fase van het zenden een belangrijke rol. Net dan maakt de
mediagebruiker het meest gebruik van hand- of klavierschrift om zijn boodschap vorm te geven.
De volgende doelen uit het leerplan Schrift illustreren de link van schrift
met mediaopvoeding:

Werken aan mediageletterdheid in schrift

Met betrekking tot geletterdheid:
-

Werken aan mediawijsheid in
schrift

De leerling weet dat er verschillende soorten schrift bestaan. (61)
De kleuter geeft betekenis aan zijn schrijfproduct. (38)
De leerling heeft inzicht in de structuur (vorm, opbouw, verhouding) van letters. (50)
De leerling is zich ervan bewust dat de vormgeving van het handschrift deels afhankelijk is van de situatie. (59)

Met betrekking tot wijsheid:
-

De kleuter is gemotiveerd om te schrijven. (16)
De kleuter kiest schrift als expressie en communicatiemiddel. (17)
De kleuter durft al schrijvend zijn fantasie, denken en emoties uiten. (19)
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Ontwikkelen van technische en
instrumentele competentie in
schrift

Met betrekking tot technische en instrumentele competentie kunnen bijna
alle doelen van het leerplan Schrift worden opgenomen. We beperken ons
hier tot:
-

Klavierschrift

5.6

De leerling kan alle kleine letters en hoofdletters van het alfabet
schrijven. (43)
De kleuter leert met respect met schrijfmateriaal omgaan. (19)

Klavierschrift is niet meer weg te denken uit de leefwereld van kinderen.
Heel wat mediamiddelen vragen een zekere klaviervaardigheid om ze vlot
te kunnen hanteren. In het leerplan Schrift zijn daarover wel geen specifieke
doelstellingen opgenomen. Wel wordt er vermeld dat scholen die dat wensen rond klavierschrift kunnen werken met hun leerlingen.
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MEDIAOPVOEDING IN BEWEGINGSOPVOEDING

Het lichaam als medium

Een medium kan veel gezichten hebben. Binnen bewegingsopvoeding is het
lichaam onmiskenbaar het medium. Door te bewegen kan men zijn welbevinden en zelfredzaamheid verhogen, kan men communiceren met zijn omgeving en kan men eventueel vorm geven aan eigen ideeën en gevoelens.
Dat zijn net ook functies die media hebben (zie 2.1.6).
Bewegingsopvoeding staat voor het ontwikkelen van motorische competenties, gezonde en veilige levensstijl, zelfsturingcompetentie met een realistisch zelfconcept, en het sociaal functioneren. Daarbij wordt de motorische
competentie gezien als de persoonlijke wijze waarop leerlingen in interactie
treden met hun omgeving. Het is de wijze waarop ze zichzelf in beweging
zetten, hoe ze zichzelf in beweging weten te coördineren, te sturen, te beheersen, in functie van een bepaalde taak of een bepaald doel. Maar het is
ook hoe ze met zichzelf in voeling zijn, hoe ze zich non-verbaal uitdrukken,
het is een expressie van hun handelingsmotoriek (zie leerplan Bewegingsopvoeding, 2.2, p.8)

Media als middel

Naast het lichaam worden binnen bewegingsopvoeding ook andere media
ingezet om het leren te ondersteunen. Denk maar aan het werken met kijkwijzers, pictogrammen, foto’s, film, muziek enzovoort. Soms maken kinderen ook klank- en beeldopnames die ze nadien bekijken bij wijze van
evaluatie of gewoon om te genieten van hun eigen prestaties.
Aangezien het lichaam het medium is, is het gepast kunnen omgaan met dat
lichaam belangrijk. In die zin zijn er meerdere doelen van bewegingsopvoeding die een link hebben met mediaopvoeding.

Werken aan mediageletterdheid in bewegingsopvoeding

Met betrekking tot geletterdheid:
-

-

De leerlingen voeren bewegingsopdrachten uit vanuit verbale opdrachten en/of visuele voorstellingen (symbolen, pictogrammen,
kijkwijzers, foto’s) en demonstreren deze aan medeleerlingen.
(MC 4.2)
De leerlingen durven de eigen bewegingsvormen en behendigheden
tonen. (ZC 1.3)
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Werken aan mediawijsheid in
bewegingsopvoeding

Met betrekking tot wijsheid:
-

Ontwikkelen van technische en
instrumentele competentie in
bewegingsopvoeding

Met betrekking tot instrumentele competentie:
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-

5.7

De leerlingen tonen in het experimenteergedrag dat ze de eigen
mogelijkheden en begrenzingen aanvoelen, kennen en verleggen.
Ze weten wat ze wel of niet kunnen. (ZC 1.2)
De leerlingen tonen een spontaan aanwenden van beweging als
expressie en communicatiemiddel. (SF 2.6)

De leerlingen voelen lichaamsdelen en lichaamsbegrenzingen aan
en gaan er gepast mee om. (MC 2.1)
De leerlingen gaan efficiënt om met duur, tempo en tijdsvolgorde,
metrum en ritme. (MC 3.3)
De leerlingen werken samen met anderen:
om een eenvoudig dansverloop op te bouwen;
om improviserend te reageren op elkaars beweging.
(MC 6.36)

MEDIAOPVOEDING IN WISKUNDE

Vijf domeinen

Bij wiskunde onderscheiden we vijf domeinen: getallenkennis, bewerkingen, meten en metend rekenen, meetkunde en domeinoverschrijdende
doelen. Binnen elk van die domeinen ontwikkelen kinderen kennis, vaardigheden en attitudes die bijdragen aan hun mediacompetentie.
Ze leren informatie selecteren, omgaan met een zakrekenmachine en met
meettoestellen. Ze interpreteren foto’s, afbeeldingen en schematische voorstellingen van bepaalde gegevens (tijdstabellen, grafieken, plannen …). Ze
worden geconfronteerd met probleemstellingen die hen aanmoedigen om
informatie op te zoeken. Daarbij ontwikkelen ze een taal om met elkaar
over wiskundige kwesties te communiceren.

Werken aan mediageletterdheid in wiskunde

In het leerplan Wiskunde zijn de volgende doelen terug te vinden die een
duidelijke link hebben met mediaopvoeding:
Met betrekking tot geletterdheid:

Algemene doelen:
De nodige wiskundetaal begrijpen en gebruiken, zowel in de wiskundeactiviteiten en -lessen als daarbuiten.
Dat houdt onder meer in:
a) Zelf de wiskundetaal actief gebruiken om met anderen te
communiceren – zowel mondeling als schriftelijk – over
wiskundige problemen, ideeën, oplossingswijzen ...
b) Wiskundige beschrijvingen onder de vorm van formules, tabellen,
grafieken ... in bijvoorbeeld kranten, tijdschriften en op tv, lezen
en interpreteren.
c) Zelf gebruik maken van wiskundige beschrijvings- en
ordeningsmiddelen zoals tabellen, pijlen, diagrammen, grafieken,
enz. om getalsmatige gegevens en relaties op een heldere en
overzichtelijke wijze voor te stellen. (AD3)
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Getallenkennis:
Gevarieerde hoeveelheidsaanduidingen lezen en interpreteren (tabellen, grafieken, staaf- en cirkeldiagrammen ...). (G40a)
Bewerkingen:
De zakrekenmachine efficiënt en met inzicht gebruiken om op te tellen, af
te trekken, te vermenigvuldigen en te delen en procenten te berekenen.
(B47)
Meten en metend rekenen:
Kennis maken met minder gebruikelijke meetinstrumenten (bv. een
weeghaak, een meetwiel). (MR81)
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Tabellen (bv. spoorboekje, de dienstregeling van de bus, een televisiegids),
grafieken en diagrammen (staaf- en cirkeldiagram) lezen en correct
interpreteren. (MR82)
Meetkunde:
Verkennen en verwoorden wat men ziet vanuit andere gezichtspunten als
men zich:
a) werkelijk verplaatst in de ruimte
b) mentaal verplaatst in de ruimte
en daarbij termen gebruiken als:
c) richting, plaats ...
d) vooraanzicht, zijaanzicht, bovenaanzicht ... (MK6)

De relatie leggen tussen driedimensionale situaties en hun voorstellingen
om zich te oriënteren in de ruimte met:
a) tekeningen, foto's, maquettes, plattegronden
b) kaarten, gegevens over afstand en richting
en daarbij termen gebruiken als:
c) afstand ...
d) patroon, plattegrond ... (MK7)
Pictogrammen die onder meer een richting aanduiden, lezen en gebruiken.
(MK8)
Domeinoverschrijdende doelen:
Zoekstrategieën ontwikkelen
Dat kan onder meer betekenen:
a) de situatie op een eigen manier weergeven (dramatiseren,
tekenen ...)
b) de probleemstelling in eigen woorden navertellen of verkort
weergeven
c) door bij een gegeven situatie aansluitende wiskundige vragen te
formuleren een goed zicht krijgen op wat er gegeven is, wat er
gezocht moet worden en wat de relaties zijn tussen de gegevens
onderling en tussen de gegevens en het gevraagde
d) noodzakelijke en overbodige informatie onderscheiden
e) ontbrekende informatie opzoeken
f) een tekening, een schema of een schets van de probleemsituatie
maken of een tabel maken met de gegevens (DO2)

Mediaopvoeding – 5 Mediaopvoeding en de andere leergebieden

█ 50

De communicatieve functie van wiskundige taal ervaren
Dat kan onder meer betekenen:
a) wiskundige gegevens of resultaten visualiseren, symboliseren,
noteren of verwoorden, begrijpen, interpreteren en verwerken
b) wiskundige begrippen en termen begrijpen en correct gebruiken
c) beseffen dat een correcte wiskundige taal belangrijk is om elkaar
te begrijpen (DO9)
Werken aan mediawijsheid in
wiskunde

Met betrekking tot wijsheid:
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Meten en metend rekenen:
Beseffen dat er een verschil is tussen een subjectieve ervaring en een objectieve meting van een grootheid (bv. de indruk van tijdsduur en de werkelijke tijdsduur). (MR15)
Meetkunde:
Bij een opdracht bepalen wanneer een vlugge werkschets en/of een nauwkeurige tekening wenselijk en bruikbaar is. (MK52)
Domeinoverschrijdende doelen:
Nadenken over communicatie bij wiskunde.
Dat kan onder meer betekenen:
a) nagaan of je de ander wel goed begrijpt en of de ander je begrijpt.
(DO10)

Doeltreffende opvattingen over en houdingen tegenover communicatie bij
wiskunde ontwikkelen.
Dat kan onder meer betekenen:
c) kritisch luisteren en een kritische houding ontwikkelen tegenover
allerlei cijfermateriaal, tabellen, berekeningen waarvan bewust of
onbewust gebruik (misbruik) gemaakt wordt om mensen te
informeren, te overtuigen, te misleiden. (DO10)

Ontwikkelen van technische en
instrumentele competentie binnen wiskunde

Met betrekking tot technische en instrumentele competentie:
Algemene doelen:
Wiskundige beschrijvingen onder de vorm van formules, tabellen, grafieken
... in bijvoorbeeld kranten, tijdschriften en op tv, lezen en interpreteren.
(AD3b)
Zelf gebruik maken van wiskundige beschrijvings- en ordeningsmiddelen
zoals tabellen, pijlen, diagrammen, grafieken, enz. om getalsmatige
gegevens en relaties op een heldere en overzichtelijke wijze voor te stellen.
(AD3c)

Getallenkennis:
Gevarieerde hoeveelheidsaanduidingen lezen en interpreteren (tabellen, grafieken, staaf- en cirkeldiagrammen ...) (G40a) en opstellen (tabellen, grafieken en staafdiagrammen ...). (G40b)
In diverse situaties de geleerde symbolen, terminologie, notatiewijzen en
conventies in verband met getallen correct gebruiken. (G42)
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Bewerkingen:
De zakrekenmachine efficiënt en met inzicht gebruiken om op te tellen, af
te trekken, te vermenigvuldigen en te delen en procenten te berekenen.
(B47)
Meten en metend rekenen:
Gebruikelijke meetinstrumenten correct gebruiken bij metingen van lengte
(bv. meetlat, duimstok, meetlint), inhoud (bv. een maatbeker), gewicht (bv.
een digitale weegschaal), tijdsduur (bv. uurwerk, chronometer) en hoekgrootte (bv. gradenboog, geodriehoek). (MR23)
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Beseffen dat de nauwkeurigheid van de meting beïnvloed wordt door de
maateenheid, het doel van de meting en de verwachte nauwkeurigheid, de
werkwijze en handigheid van degene die meet, de kwaliteit van het meetinstrument, de aard van het voorwerp dat gemeten wordt en de wijze van afronden. (MR25)
Meetkunde:
Bij tekenopdrachten een efficiënte werkwijze en geschikte hulpmiddelen
(bv. geodriehoek, passer, meetlat) kiezen en gebruiken. (MK48)

5.8

MEDIAOPVOEDING IN GODSDIENST

Jonge kinderen bedienen zich van allerlei hulpmiddelen om met anderen te
communiceren. Ook bij geloofscommunicatie zetten ze deze werkvormen
in.

Werkplan voor het kleuteronderwijs

In het Werkplan rooms-katholieke godsdienst voor het katholiek kleuteronderwijs in Vlaanderen vormt “het verkennen van geloofstaal en groeien in
symboolgevoeligheid” één van de componenten van de levensbeschouwelijke en religieuze groei van kinderen.

Mediageletterdheid bij kleuters

Daarom werkt de kleuteronderwijzer veelvuldig met verhalen, illustraties,
communicatieprenten, symbolen, rituelen, muziek, foto’s, enzovoort. Er is
een godsdiensthoekje ingericht dat regelmatig wordt verrijkt. Door die middelen te gebruiken in de klas, zorgt de leidster ervoor dat de kleuters er de
mogelijkheden van ontdekken. Dat is een belangrijke bijdrage aan de
mediageletterdheid van kinderen.

Mediawijsheid bij kleuters

Het werkplan geeft suggesties voor de omgang met bijvoorbeeld illustraties.
Prenten bij verhalen hebben bij kleuters een grote impact. Wat ze zien, lijkt
altijd echt gebeurd. Omdat zo’n beeldvorming altijd lang doorwerkt, is er
toch enige voorzichtigheid geboden bij de keuze van afbeeldingen. Door bij
de afbeeldingen te praten en door prenten te vergelijken en te bespreken,
ervaren kleuters gaandeweg dat prenten niet altijd de werkelijkheid weergeven. Dat is een belangrijk eerste inzicht in de richting van de ontwikkeling
van mediawijsheid.

Leerplan godsdienst voor het
lager onderwijs

In het leerplan Rooms-katholieke godsdienst vinden we een aantal doelstellingen terug die rechtstreeks te linken zijn aan de doelen van mediaopvoeding.
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Werken aan mediageletterdheid in godsdienst in de lagere
school

Met betrekking tot mediageletterdheid vinden we er de volgende doelen terug:
Kinderen hanteren lichaamstaal (onderwerp 5.2.1.2):
- verschillende vormen van lichaamstaal verkennen: gebaren, tekens,
houdingen, gelaatsuitdrukkingen … en associëren rond de betekenis
ervan;
- ontdekken hoe ze zich via lichaamstaal door anderen gesteund, getroost, bemoedigd of gekwetst weten.
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Kinderen kennen lichaamstaal bij gebed en meditatie (onderwerp 5.2.1.12):
- zien hoe gelovige mensen in verschillende godsdiensten hun verbondenheid met God uitdrukken met hun lichaam: vertrouwen,
nederigheid, eerbied, dankbaarheid, respect …
Kinderen zijn vertrouwd met allerlei gevoelens (onderwerp 5.2.1.4):
- eigen gevoelens en gevoelens van anderen herkennen in verhalen,
in strips, op foto’s, in filmbeelden, via lichaamstaal …
Kinderen ervaren verdriet als een deel van het (en hun) leven (onderwerp
5.2.2.2):
- hun eigen verdriet – als ze dat wensen – kunnen uitdrukken in tekeningen, boetseerwerk, een tekst …

Kinderen waarderen elkaars wijze van bezinning of gebed (onderwerp
5.2.2.3):
- zich laten helpen door voorwerpen, symbolen, muziek … om tot
bezinning of gebed te komen;
- enkele vormen van expressie uitproberen die kunnen helpen bij bezinning of gebed: dans, muziek, zang, beeldende expressie …
Kinderen ontdekken de eigen taal van symbolen. (onderwerp 5.2.2.10)
Kinderen verkennen symbolen in verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen. (onderwerp 5.2.2.10)
Kinderen verkennen de symboliek van de christenen. (onderwerp 5.2.2.10)
Kinderen ontwikkelen een taal om over de waarden van een vriendschapsrelatie te spreken. (onderwerp 5.2.3.4)
Kinderen verkennen de innerlijke bewogenheid in de wereld van kunst en
cultuur. (onderwerp 5.2.3.7)
Kinderen verkennen verschillende vormen van engagement in hun eigen
leefwereld en in de grote wereld (onderwerp 5.2.3.8):
- aan de hand van plaatselijke media een engagementskrant maken
over hun omgeving.
- een jeugdjournaal maken over vormen van nationale of internationale solidariteit.
Kinderen onderkennen in verhalen uit het Oude Testament de godsdienstige
zingeving van de joodse geschiedenis (onderwerp 5.2.3.10):
- de symbooltaal van een mythisch verhaal uit het Oude Testament
(bv. ark van Noach, toren van Babel …) begrijpen.
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Werken aan mediawijsheid in
godsdienst in de lagere school

Met betrekking tot werken aan mediawijsheid:
Kinderen verkennen het goede in verschillende vormen (onderwerp
5.2.1.8):
- in hun eigen leven en in hun leefwereld het goede op het spoor
komen, bv. thuis, op school, in de straat, in de krant, op tv, op
vakantie, in handelingen van mensen;
- vertellen wat hen daarin vooral goed doet.
Kinderen waarderen elkaars wijze van bezinning of gebed. (onderwerp
5.2.2.3)
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Kinderen vergelijken de manier waarop mensen omgaan met het anders zijn
van zichzelf en van anderen (onderwerp 5.2.2.4):
- ingaan op de invloed van thuis, school, media, sport, vrije tijd, in
het kijken naar ‘anderen’;
- ingaan op animatiecampagnes van Welzijnszorg, Broederlijk
delen en Missio voor zover die handelen over ‘anders zijn’.
Kinderen geven voorbeelden van wat zij als ‘goed’ en ‘kwaad’ ervaren in
hun omgeving. (onderwerp 5.2.2.7)
Kinderen ontdekken wat mensen in beweging zet om ‘goed’ of ‘kwaad’ te
handelen (onderwerp 5.2.2.7):
- onderzoeken wat als ‘goed’ of ‘kwaad’ beschouwd wordt in
reclame, films, in jeugdboeken … en wat zij hiervan overnemen.
Kinderen ontdekken dat symbolen gemeenschap stichten. (onderwerp
5.2.2.10)
Kinderen verzamelen bouwstenen waarmee mensen hun leven mooier en
gelukkiger maken(onderwerp 5.2.3.1):
- onderzoeken hoe het geluk van mensen wordt voorgesteld in de
media: in tv-series, in sport en amusement, in nieuwsberichten, in
reclame, in literatuur …
Kinderen gaan op weg om stilaan zelf vorm te geven aan hun eigen leven
met bouwstenen die ze als zinvol en waardevol ontdekken (onderwerp
5.2.3.1):
- doorzien hoe hen bepaalde ‘waarden’ worden opgedrongen door
media en reclame.
Kinderen confronteren zich ermee dat de weg naar geluk geen rechtlijnige
vervulling kent (onderwerp 5.2.3.2):
- kritisch bekijken hoe geluk en grenzen aan bod komen in de media:
nieuwsberichten, reclame, soap, talkshows …;
- zien hoe lijden en dood vaak verzwegen of verdrongen worden en
uit het straatbeeld geweerd;
- zien hoe lijden en dood soms alleen interessant zijn voor sensatiejagers;
- een opname van het nieuws op radio of tv bespreken om te zien wat
aandacht krijgt en wat niet;
- leren kritisch om te gaan met ideaalbeelden die bijvoorbeeld in de
reclame worden opgedrongen.
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Kinderen vormen zich een beeld van de mensenwereld zoals ze die ervaren
en dromen (onderwerp 5.2.3.6):
- songteksten en videoclips bespreken en beoordelen waarin jongeren
hun levensgevoel in deze cultuur uitdrukken.
Kinderen verwonderen er zich over hoezeer natuur, wetenschap en techniek
onze leefwereld tekenen. (onderwerp 5.2.3.7)
Verhogen van technische en
instrumentele competentie in
godsdienst in de lagere school

Met betrekking tot het verhogen van technische en instrumentele competentie:
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Kinderen kunnen zich bezinnen (onderwerp 5.2.2.3):
- actief meewerken aan het creëren van een sfeervol hoekje in de klas
waarin ze stil kunnen worden bij een beeld, een symbool, voorwerpen uit de natuur, foto’s …
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6
6.1

SUGGESTIES VOOR DE AANPAK VAN MEDIAOPVOEDING
OP SCHOOL

EEN GEÏNTEGREERDE AANPAK ALS UITGANGSPUNT

Kansen benutten voor een geintegreerde aanpak

Intentioneel

De schoolomgeving is een centrum van mediagebeuren. Dat biedt heel wat
kansen om aan mediaopvoeding te doen. Die benutten, is een kunst. Mediaopvoeding is namelijk geen vak of leergebied op zich. Ze wordt bij voorkeur geïntegreerd aangepakt, daar waar de kans zich aandient.
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Expliciete benadering binnen
de leergebieden

Dat inspelen op, soms onverwachte situaties, impliceert niet dat mediaopvoeding niet doelgericht of intentioneel zou zijn. Integendeel: de inspanningen dienen te leiden tot beter en bewuster mediagebruik bij de leerlingen. De leerling moet er met andere woorden beter van worden.
De media kunnen, zoals in hoofdstuk 5 ruimschoots wordt aangetoond, als
een stuk werkelijkheid binnen de ‘leerstof’ van de leergebieden expliciet
aan bod komen. Ze zijn dan het onderwerp van het leren en dus doel op
zich.
Een les begrijpend lezen; een muzische activiteit waarbij aan kunstbeschouwing
wordt gedaan; een godsdienstige activiteit waarbij kinderen nadenken over een
Bijbeltekst of een les wiskunde waarbij kinderen leren werken met een tijdstabel.

Impliciete benadering binnen
de leergebieden

Daarnaast kan de veelvuldige en vaak spontane omgang met bepaalde
mediamiddelen ook bijdragen tot de impliciete ontwikkeling van mediacompetentie.
Werken aan tactisch inzicht door te gamen; het gaandeweg sneller en adequater
vinden van goede informatiebronnen door regelmatig bronnen te raadplegen; het
al doende ontwikkelen van vaardigheid bij het bedienen van apparaten of het kritisch leren omgaan met mediacontent door te leren uit eigen fouten.

Naast de geïntegreerde aanpak van de mediaopvoeding die dit leerplan
absoluut wil promoten, kunnen ook specifieke activiteiten zinvol zijn om
bepaalde doelen van mediaopvoeding te realiseren. We denken daarbij aan
belangstellingscentra rond krant, televisie of strips, een muzisch project
waarbij kinderen zelf een kortfilm maken, een reclamecampagne opzetten
enzovoort.
Of minder omvattend, aan allerlei activiteiten waarbij kinderen specifieke
vaardigheden leren die eigen zijn aan de omgang met een bepaald medium.
Werken met stappenplannen op basis van symbolen en pictogrammen, omgaan met
een camera, het gebruik van bepaalde software, opnames maken, informatie opzoeken.
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Afhankelijk van hun instructie, de daarbij horende stimuli en de graad van
hun eigen betrokkenheid (weinig of veel sturing), kunnen leerkrachten hun
leerlingen aanzetten tot implicieter of explicieter leren. Daarbij gaat het niet
om een keuze voor het ene of het andere. Beide zijn nodig.

6.2

OOG VOOR VERTICALE EN HORIZONTALE SAMENHANG

Horizontale samenhang

Zoals voor elk leren geldt ook voor mediaopvoeding dat die pas zinvol kan
gebeuren wanneer er voldoende oog is voor horizontale en verticale samenhang.
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Onder horizontale samenhang wordt verstaan dat de doelen van mediaopvoeding in samenhang met de doelen uit de verschillende leerplannen
worden gelezen en gerealiseerd. Mediaopvoeding is in geen geval een ‘vak’
op zich.
Bovendien is het van belang dat de drieledige opdeling van mediaopvoeding in geletterdheid, wijsheid en technische en instrumentele competentie niet leidt tot een kunstmatige opsplitsing van wat feitelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Die competenties zijn wel te onderscheiden, maar niet te scheiden.

Verticale samenhang

6.3

Onder verticale samenhang wordt begrepen dat mediaopvoeding wordt
gezien als een groeiproces waarbij de leerling centraal staat. De leerlijn bij
de doelen suggereert daarbij een groei van de mediacompetentie van de
leerlingen doorheen de basisschool. Dat die groei sterk afhankelijk is van
wat kinderen ook buiten de school aan mediacompetentie ontwikkelen, is
duidelijk. Daarom is het zo belangrijk om de beginsituatie van leerlingen
goed in te schatten en daar rekening mee te houden.

EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING

Om de mediaopvoeding op school optimale kansen te geven is het belangrijk dat het team inspanningen levert om via de juiste maatregelen, materialen en begeleidingsvormen het leren in en met media te faciliteren. Pas dan
kunnen de vooropgestelde doelen ook bereikt worden.

Toegankelijke en uitdagende
mediamiddelen

Een krachtige leeromgeving is daarbij een belangrijk middel. Daarbij gaat
het niet in de eerste plaats om de aanwezigheid van allerlei mediamiddelen
in de klas en de school. Natuurlijk moeten die er zijn (zie minimale materiele vereisten, verder in dit leerplan). Belangrijker is echter in welke mate ze
toegankelijk zijn voor de leerlingen en in welke mate ze aanzetten tot
impliciet en expliciet leren.
Wat is de waarde van een fototoestel dat enkel door de leerkracht wordt bediend?
Welke aantrekkingskracht gaat er uit van een boekenhoek die niet regelmatig
wordt verrijkt en aangevuld? Hoe kunnen kinderen de mogelijkheden ontdekken
van allerlei vormgevingsmateriaal om beeldend aan de slag te gaan als in hun kasten enkel plakkaatverf te vinden is? Hoe kunnen kinderen leren informatie op te
zoeken op het wereldwijde internet als er geen internettoegang is of daartoe geen
opdracht wordt gegeven? In welke mate is een onoverzichtelijke maandkalender
een goed instrument in een peuterklas?
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Pas wanneer ze kunnen experimenteren en exploreren met media, kunnen
de leerlingen de mogelijkheden van media ontdekken. Zo geraken ze vertrouwd met het aanbod, het gebruik, de beperkingen en de mogelijkheden
ervan. Leren door te doen, dat is het motto.

Leren door te doen

Kinderen ontwerpen de boodschap voor het antwoordapparaat van de school. Ze
spreken de boodschap ook zelf in.
In de redactieraad van de schoolkrant zetelen ook leerlingen.
De school koopt foto- en filmcamera’s die eenvoudig te bedienen zijn door de
kinderen. Die maken veelvuldig beeldopnames die ze ook zelf verwerken.
De affiches voor het schoolfeest worden door de kinderen ontworpen. Waar nodig
worden ontwerpen in overleg met de kinderen bijgestuurd.
Kinderen van de lagere school maken verteltassen en lezen voor bij jongere kinderen.
De leerlingen brengen regelmatig bezoeken aan ateliers van kunstenaars.
Een klas correspondeert met een andere klas in Wallonië via e-mail, brief…
Kinderen lezen een verhaal uit de Bijbel en vergelijken die tekst met de versie uit
een kinderbijbel.
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Rekening houdend met de uitgangspunten van dit leerplan, willen we leerkrachten aanmoedigen om vooral via de weg van het ervaringsleren en het
zelfsturend leren aan mediaopvoeding te doen. Het ene komt het actieve leren ten goede, het andere speelt in op de intrinsieke motivatie van de leerlingen die sowieso graag met media omgaan. Beide vormen van leren
stimuleren de leerlingen tot zelfsturing en eigenaarschap van hun leerproces. In functie van het levenslang leren in en met media is dat erg belangrijk.

Leerkracht als model van
goede mediagebruiker

Dat leereffect kan nog versterkt worden door de aanwezigheid van een leerkracht die zelf ook actief gebruik maakt van allerlei media. Gezien de snelle
evolutie van de (digitale) mediamiddelen in het algemeen, en de
specifieke ontwikkelingen van kindgerichte mediatoepassingen zoals games
in het bijzonder, zal zij, zeker op het instrumentele niveau, niet altijd gelden
als de krachtigste mediagebruiker in de klas. Toch moet dat haar er niet van
weerhouden om haar rol van enthousiaste en ‘wijze’ mediagebruiker voor te
leven. Haar enthousiasme en ‘zin in leren’ kan aanstekelijk werken. Haar
kritische zin kan de leerlingen aanzetten tot alertheid.
De leerkracht verduidelijkt haar keuze voor bepaalde informatiebronnen aan de
leerlingen.
De leerkracht toont interesse voor de mediawereld van de leerlingen, bijvoorbeeld
voor de games die ze spelen, en aanvaardt dat gegeven ook als relevante leerinhoud.
Bij al te eenzijdig gebruik van bepaalde (digitale media) herinnert de leerkracht
haar leerlingen aan het bestaan van andere bronnen zoals boeken of folders.
De leerkracht enthousiasmeert haar leerlingen voor kunst en kunstbeoefening (bijvoorbeeld het bespelen van een instrument, het bijwonen van een voorstelling of
een museumbezoek).
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Relevant voor de leerling

De school kan niet anders dan ervoor zorgen dat haar media-aanbod en haar
mediabeleid gelijke tred houden met wat maatschappelijk actueel en voor
de leerlingen relevant is. Dat impliceert de bereidheid om mee te
evolueren met de ontwikkelingen die binnen de mediawereld vaak snel en
verrassend plaatsvinden. Dat wil niet zeggen dat de school blindelings elke
hype dient te volgen, maar wel dat haar media-aanbod de leerlingen toelaat
om op een vernieuwende wijze levensecht en betekenisvol te leren.
De school investeert blijvend in de vorming van leerkrachten met betrekking tot
mediaopvoeding.
De school voert een wijs aankoopbeleid en zorgt voor voldoende en goede mediatoepassingen op maat van de leerlingen. Ze zorgt ervoor dat de leerkrachten er
mee overweg kunnen.
De school werkt samen met organisaties zoals de bibliotheek, mediahuizen of musea

Spelend leren
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De dagelijkse mediabeleving van kinderen verschilt danig van die van een
volwassene. Voor kinderen vormt de omgang met media en zeker de omgang met de digitale toepassingen een belangrijk onderdeel van hun spel.
Van spelen is geweten dat het de meest natuurlijke vorm van leren is. Kinderen zijn er uren per dag mee bezig. In tegenstelling met wat door volwassenen wel eens wordt aangenomen, kunnen kinderen bijvoorbeeld heel veel
leren door te gamen. Ze nemen andere identiteiten aan en worden zo uitgedaagd om vanuit andere perspectieven te handelen. Ze experimenteren met
verhaallijnen en anticiperen op situaties. Ze zijn sociaal actief en leren omgaan met regels (regels volgen en regels creëren). Ze verwerven nieuwe
talen. Enzovoort.

Intrinsieke motivatie benutten

De aantrekkelijkheid van de meeste mediamiddelen is een belangrijke drijfveer voor kinderen om erover te leren. De originaliteit van bepaalde boeken, de fascinerende vormgeving van games, de interactieve communicatiemogelijkheden van digitale media, het hoge spektakelgehalte van vele
multimediale toepassingen, het technische vernuft van bepaalde middelen
liggen vaak aan de basis van hun hoge intrinsieke motivatie om over en met
die middelen te leren. Door die middelen aan te bieden kunnen leerkrachten
de leermotivatie en de betrokkenheid van hun leerlingen gevoelig verhogen.

Een positief en stimulerend
klimaat

Het is inherent aan leren, en dus ook aan leren in en met media, dat dit gebeurt met vallen en opstaan. Met een bemoedigende en aanmoedigende begeleidingsstijl kan de leerkracht zorgen voor een fijn leerklimaat waarin
kinderen van zichzelf en anderen aanvaarden dat er al eens fouten worden
gemaakt. Zij kan leerlingen die dat nodig hebben, gerichter en intensiever
begeleiden door extra uitleg te geven, drempels weg te werken en te medieren. Vanzelfsprekend kan zij ook de kracht van het leren in heterogene
groepen uitspelen door het leren van elkaar te stimuleren. Tutorleren is daar
een voorbeeld van.
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7

EVALUATIE

7.1

LEERLINGENEVALUATIE

Alle doelen in de kijker

De doelen van het leerplan Mediaopvoeding zijn erg verscheiden. Zowel bij
mediageletterdheid als bij mediawijsheid worden kennis, vaardigheden en
attitudes nagestreefd. Dat is ook het geval bij de ontwikkeling van technische en instrumentele competentie. Al ligt daar het accent toch vooral op
het verwerven van vaardigheden.
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Wie geldig wil evalueren, kan zich niet beperken tot de evaluatie van de
gemakkelijk te toetsen doelen (kennis en vaardigheden), maar zal bij de
evaluatie aandacht moeten hebben voor alle doelen, waaronder onder andere de complexere doelen die te maken hebben met strategieën, houdingen en
persoonlijke opvattingen.

Zachte en harde evaluatie

Er zit dus niets anders op dan de evaluatieprocedures af te stemmen op de
aard van de doelen. Daarbij kan er gekozen worden uit zachte en harde
evaluatievormen.
Bij die keuze moet rekening gehouden worden met de vooropgestelde beheersingsniveaus die we bij de leerlingen verwachten. Binnen een aantal
doelen verwachten we dat de leerlingen kennis nemen van iets. In dat geval
zullen zachte evaluatieprocedures zoals de bespreking van een ervaring, de
observatie van de leerling of werken met een ervaringsportfolio aangewezen
zijn.
Daar waar de leerlijn aangeeft dat we mogen verwachten dat de leerling een
bepaalde kennis of vaardigheid beheerst, kunnen we bij de evaluatie gebruik maken van zachte en hardere evaluatievormen. Voor een beperkt aantal doelen van mediaopvoeding kan er geëvalueerd worden met een toets of
een proef in de vorm van een doe-opdracht.
Wat de attitudinale doelen betreft, zijn weerom zachte evaluatievormen aan
de orde zoals een gesprek voeren naar aanleiding van een project waarbinnen aan media werd gewerkt, observatie van houdingen en gedragingen en
het bespreken van opgedane ervaringen aan de hand van bijvoorbeeld door
de leerkracht aangereikte of zelfontworpen kijkwijzers.

Leerling betrokken evalueren

Het verzamelen van leerlingengegevens in verband met de ontwikkelde mediacompetenties volstaat niet. De gegevens dienen ook beoordeeld en opgevolgd te worden. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de individuele beginsituatie en de context van de leerling: Welke vorderingen maakte hij? In welke mate voldoen de vorderingen? Daarbij is de leerling niet alleen het voorwerp van de evaluatie. Hij moet zelf ook bij de evaluatie betrokken worden. Zo leert hij verantwoordelijkheid op te nemen voor het eigen leren.

Zorg bij de rapportering

Aangezien de doelen van mediaopvoeding sterk verbonden zijn met doelen
uit verschillende leergebieden gaan we ervan uit dat de rapportering over de
mediacompetentie van leerlingen niet bijdraagt tot de perceptie dat mediaopvoeding een vak op zich is. In die zin willen we mediaopvoeding als een
afzonderlijk rubriekje op het rapport afraden en pleiten we voor een doelgerichte communicatie over de ontwikkelde mediacompetentie binnen de
grotere gehelen van de leergebieden.
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7.2

KWALITEITSZORG

Kwaliteitszorg

Uit de evaluatie van de leerlingenprestaties valt ook veel te leren over de
effectiviteit van de onderwijspraktijk. Wij gaan er dan ook vanuit dat de gegevens uit de leerlingenevaluatie leerkrachten aanzetten tot een
professionele reflectie op de eigen praktijk en tot bijsturing van hun aanbod
of aanpak daar waar dat wenselijk is. Pas zo draagt leerlingenevaluatie bij
tot de algemene kwaliteitsverbetering van het onderwijs binnen de school.

Kijkwijzer

Om na te gaan in welke mate het klasmilieu en hun aanpak van het leren
bijdragen tot effectief leren kunnen leerkrachten zich de volgende vragen
stellen:
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-

-
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In welke mate prikkelt de klasomgeving de nieuwsgierigheid naar
media?
In welke mate vormen de aanwezige media een uitdaging voor mijn
leerlingen? Wat nodigt uit tot actie? Wat niet?
In welke mate volstaat het aanbod? Vinden mijn leerlingen voldoende, te veel of te weinig informatie? Is de klas rijk ingericht?
In welke mate worden mijn leerlingen gestimuleerd tot handelen,
nadenken en zich een mening vormen?
Hoe stimuleer ik mijn leerlingen tot interactie? Tot gemeenschappelijke kennisconstructie?
Op welke manier nodig ik mijn leerlingen uit tot het vormen van
een totaalbeeld en het leggen van verbanden?
Op welke manier wordt er op het geleerde gereflecteerd? Hoe wordt
het geleerde bewaard?
Welke kansen worden geboden om het geleerde toe te passen?
In welke mate sluiten de middelen en de aanpak aan bij de behoefte
van elke leerling?
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8

MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN

Minimale materiële vereisten

Het spreekt vanzelf dat de realisatie van de doelen uit dit leerplan niet kan
zonder een goede basisuitrusting. Rekening houdend met de snelheid
waarmee de media evolueren, zal de school daarbij op een oordeelkundige
manier keuzes dienen te maken over wat wel en niet wenselijk is.
Een belangrijk criterium is dat de uitrusting moet toelaten dat leerlingen
actief participeren aan het brede mediagebeuren zoals het zich binnen en
buiten de school aandient. In die zin kunnen scholen ook gebruik maken
van mediamiddelen die door organisaties zoals bibliotheken, cultuurhuizen
en musea ter beschikking worden gesteld, en verdient het aanbeveling dat
ze geregeld participeren aan allerlei initiatieven die door deze organisaties
worden genomen zoals theatervoorstellingen, filmvoorstellingen, kunstprojecten, workshops en atelierbezoeken.
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Minimale materialenlijst:

Op schoolniveau

Op klasniveau

-

Een uitgebreid media-aanbod met daarin degelijk en toegankelijk
bronnenmateriaal zoals veelsoortige boeken, tijdschriften, een
krant, audiovisueel bronnenmateriaal, filmmateriaal en digitaal
bronnenmateriaal met aangepast materieel om dat te ontsluiten.

-

Een ruim assortiment aan vormgevingsmateriaal dat toelaat dat kinderen creatief aan de slag gaan met verschillende muzische
media. Daarbij denken we aan het materieel en het materiaal dat
kinderen nodig hebben om zich via beeld, drama, muziek, beweging en taal creatief uit te drukken en die kinderen toelaten om
actief te beschouwen en te creëren.

-

Een degelijke computerinfrastructuur met aangepaste software en
internetverbinding die toegankelijk is voor elke leerling.

-

Audiovisuele apparatuur met aangepaste software die kinderen toelaat om geluid- en beeldopnames te maken, te bewerken en te
tonen.

-

Een stimulerende klasinrichting waarin media sterk aanwezig zijn.

-

Een regelmatig verrijkt media-aanbod met daarin vlot toegankelijk
en uitdagend bronnenmateriaal zoals boeken, muziekopnames, film,
digitaal bronnenmateriaal, tijdschriften, geografische kaarten, posters en foto’s.

-

Een ruim assortiment aan vormgevingsmateriaal dat de leerlingen
toelaat om op een creatieve manier met anderen te communiceren
en hun ideeën, gevoelens en persoonlijke gebeurtenissen muzisch
vorm te geven.
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10

CONCORDANTIELIJST

ONTWIKKELINGSDOELEN MUZISCHE VORMING - MEDIA

LEERPLANDOELEN
Mediaopvoeding

De kleuters kunnen:
5.1

alert omgaan met voor hen bestemde audiovisuele boodschappen.

1.1, 1.4, 1.8

5.2

vaststellen dat klanken, beelden en bewegingen elkaar wederzijds beïnvloeden.

2.2, 3.1

5.3

de volgorde van een reeks voorwerpen, prenten, beelden,
klanken en geluiden vaststellen, veranderen, schikken, herschikken en er een nieuw verhaal rond vertellen.

1.2, 1.8, 1.10, 3.1, 3.2

5.4

bewuster luisteren en kijken naar geluiden, klanken en audiovisuele boodschappen.

1.1, 2.4

©

ONTWIKKELINGSDOELEN MUZISCHE VORMING ATTITUDES

De kleuters kunnen:
6.1

openstaan voor nieuwe dingen uit hun omgeving.

1.13, 3.1

6.2

ervan genieten om bezig te zijn met de dingen die hen omringen
om hun expressiemogelijkheden te ontdekken.

1.12

6.3

vertrouwen op hun expressiemogelijkheden en durven hun
eigen expressiestijl tonen.

1.9, 1.14

6.4

respect betonen voor uitingen van leeftijdsgenoten, behorend tot
de eigen en andere culturen.

2.10, 2.13

6.5

genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de
zelfexpressie in ‘kunstwerken’.

1.12, 1.13
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EINDTERMEN MUZISCHE VORMING - MEDIA
De leerlingen kunnen:
5.1

beeldsignalen waarnemen zodat men opvallend goede en
minder geslaagde dingen kan doorzoeken en herkennen.

1.5, 1.10, 2.1

5.2

ervaren dat een visueel beeld al dan niet vergezeld van een
nieuw geluid een nieuwe werkelijkheid kan opleveren.

2.5, 3.1

5.3

de verschillende soorten eenvoudige hedendaagse audiovisuele
opname- en weergavetoestellen (informatiedragers) aanwijzen,
benoemen en creatief bedienen.

1.6, 1.7, 1.11, 3.2, 3.3, 3.5

5.4

een eigen audiovisuele taal gebruiken en het massale audiovisuele aanbod een relativerende plaats toekennen.

1.8, 1.9

5.5

eenvoudige, audiovisuele informatie uit de eigen belevingswereld herkennen, onderzoeken en vergelijken.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6,
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2.7, 2.11, 2.12

EINDTERMEN MUZISCHE VORMING - ATTITUDES

*6.1 blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken.

1.13, 2.11

*6.2 zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren.

2.15

*6.3 genieten van het muzisch handelen waardoor hun expressiemogelijkheden verruimen.

1.12

*6.4 vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven
hun creatieve uitingen tonen.

1.14, 1.15

*6.5 respect betonen voor uitingen van leeftijdsgenoten, behorend tot
de eigen en andere culturen.

2.10, 2.13
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EINDTERMEN ICT
1

2

De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en
zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het
leren.

1.8, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.10,

De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en
doelmatige manier.

1.7, 1.8, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8,

2.11, 2.14

2.9, 2.12, 3.4, 3.6
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3

De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT
ondersteunde leeromgeving.

1.7, 1.8, 2.15

4

De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

1.7, 1.8, 2.14, 2.15, 3.1, 3.3, 3.7

5

De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief
vorm te geven.

1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.14, 2.2, 2.8,

6

De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde
digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.

1.4, 1.7, 1.8, 3.3

7

De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van
informatie aan anderen.

1.7, 1.8, 3.3

8

De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op en veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

1.3, 1.7, 1.8, 2.11, 2.12, 3.3
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