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Voorwoord 
 

Voor u ligt mijn afstudeeronderzoek. Dit onderzoek is tot stand gekomen binnen het instituut 

van Media, Informatie en Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam.  

 

Dit onderzoeksrapport is geschreven in opdracht van Mijn Kind Online. In deze laatste fase 

van mijn studie heb ik onderzocht welke mediavaardigheden leerkrachten in het 

basisonderwijs gebruiken, wat hun behoefte aan ondersteuning is en via welk kanaal Mijn 

Kind Online het beste kan inzetten om de digitale mediavaardigheid van leerkrachten te 

vergroten. Ik hoop dat dit adviesrapport bruikbaar is voor Mijn Kind Online. 

 

Dit onderzoek was niet tot stand gekomen zonder de hulp van een aantal mensen. 

Allereerst wil ik mijn begeleidster Elise Friedmann bedanken voor haar begeleiding en 

steun. Tevens wil ik Mijn Kind Online en alle respondenten bedanken voor de begeleiding 

en medewerking aan dit onderzoek. Hartelijk dank hiervoor. 

 

Eva Wulp 

Amsterdam, september, 2012  
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Managementsamenvatting  

 

In dit rapport is onderzocht in hoeverre leerkrachten in het basisonderwijs 

mediavaardigheden toepassen in hun lessen en of de leerkrachten behoefte hebben aan 

ondersteuning van de opdrachtgever Mijn Kind Online. Daarnaast is er een advies gegeven 

over de middelen en mediakanalen die Mijn Kind Online moet inzetten om de doelgroep te 

bereiken. Er is onderzoek gedaan in de vorm van een literatuuronderzoek, vijf 

semigestructureerde diepte interviews en een enquête met 160 respondenten.  

 

De huidige generatie kinderen, de zogenoemde generatie Z, is opgegroeid met nieuwe 

media. Nieuwe media bieden voor generatie Z veel positieve kanten. Zo gebruiken de 

kinderen nieuwe media als een middel voor zelfexpressie en communicatie. Helaas komen 

ze ook veel gevaren tegen als hacken, cyberpesten, seks en geweld. Kinderen moet geleerd 

worden hier mee om te gaan. Leerkrachten moeten kinderen de juiste mediavaardigheden 

aanleren. Als leerkrachten mediavaardig gemaakt worden kunnen zij dit ook overbrengen 

aan de kinderen. Uit de vijf afgenomen interviews en het literatuuronderzoek kan 

geconcludeerd worden dat leerlingen gemotiveerder zijn en beter leren wanneer 

mediavaardigheden toegepast worden in het onderwijs. Het is van belang dat leerkrachten 

kinderen mediavaardig maken zodat de kans dat er straks een tweedeling ontstaat van 

kinderen die wel met mediavaardigheden kunnen omgaan én kinderen die dit niet kunnen 

verkleind wordt.  

 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt, dat ondanks dat leerkrachten wel genoeg 

technische middelen voor handen hebben, de leerkrachten weinig mediavaardigheden 

toepassen in het onderwijs. In dit onderzoek is de doelgroep ook opgesplitst aan de hand 

van de generatietheorie van Henk Becker (2004). Dit is gedaan om te zien of er significante 

verschillen zijn in verschillende leeftijdscategorieën. Er is geconcludeerd dat het gebruik van 

mediavaardigheden in het privéleven afneemt naarmate de doelgroep ouder wordt. Uit het 

literatuuronderzoek kwam naar voren dat wanneer leerkrachten in hun privéleven gebruik 

maken van mediavaardigheden de stap kleiner is om deze ook toe te gaan passen in hun 

lessen. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen relatie is tussen het privégebruik van 

mediavaardigheden en het gebruik van mediavaardigheden in het onderwijs. Meer dan de 

helft van de leerkrachten wil ondersteuning vanuit Mijn Kind Online. Deze ondersteuning 

moet zich richten op mediavaardigheden als YouTube, Prezi, Wiki en een Mindmap. De 

leerkrachten gaven aan weinig te zien in het toepassen van sociale mediavaardigheden in 

het onderwijs.  

De uitdaging is dan ook om handvatten te bieden aan Mijn Kind Online waarmee ze deze 

leerkrachten toch kunnen enthousiasmeren en stimuleren mediavaardigheden aan te leren, 

en om zo hun houding ten aanzien van bepaalde mediavaardigheden te veranderen.  

 

 



Mediavaardigheden van leerkrachten in het BO Eva Wulp       8 

 

 

 

Aan de hand van de resultaten en conclusies is een advies geschreven over de middelen en 

mediakanalen, die Mijn Kind Online kan inzetten om de doelgroep te bereiken. Het advies 

biedt een stappenplan dat Mijn Kind Online moet volgen om de gewenste doelgroep te 

kunnen bereiken. 

1. Bepaal de doelgroep: De eerste stap die Mijn Kind Online moet nemen is bepalen 

welke doelgroep ze willen bereiken. Willen ze de totale populatie leerkrachten 

bereiken of één bepaalde generatie. De kenmerken van de verschillende 

doelgroepen zijn beschreven in de vorm van een ijkpersoon.  

2. Bepaal de doelstelling en de boodschap: Als Mijn Kind Online de doelgroep heeft 

gekozen kan bepaald worden welke boodschap Mijn Kind Online wil overbrengen 

en wat de doelstelling is. In het advies zijn een aantal doelstellingen en 

boodschappen geformuleerd. 

3. Middelen: De derde stap die Mijn Kind Online moet nemen is bepalen welke 

middelen/media ingezet moeten worden om de boodschap over te brengen. Aan 

de hand van een middelen-doelgroep matrix is aangegeven via welk middel en 

kanaal Mijn Kind Online de gewenste doelgroep kan bereiken. 

4. Evaluatie: De laatste stap die Mijn Kind Online moet nemen is het evaluatieproces. 

Mijn Kind Online moet regelmatig evalueren om te zien of de ingezette middelen 

ook echt het gewenste effect hebben gehad. Is de boodschap overgekomen en is 

de doelstelling bereikt? 

In dit stappenplan worden voorbeelden en handvatten geboden die Mijn Kind Online 

kunnen helpen hun uiteindelijke doel te bereiken: “Het vergroten van de 

mediavaardigheden van leerkrachten om gelijke digitale kansen te bieden aan 

kinderen”. 
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Summary 
This dissertation studies the extent to which primary school teachers use media skills in their 

classes. In addition to that, it explores the need of this target group to receive assistance 

from the sponsor of this study, "Mijn Kind Online". The study proceeds to work to a detailed 

conclusion and finally it provides an insight into which resources and media channels Mijn 

Kind Online can best use to approach primary school teachers. The research is based on a 

literature review, a set of five semi-structured interviews and, finally, a survey with 160 

respondents who all teach at primary colleges. 

 

The current generation of children going through primary school education is referred to as 

generation Z. This generation grew up with new media, which has many positive influences. 

They use these types of media for self-expression and communication purposes. Besides 

these positive influences, the use of new media can also confront this generation with 

dangers like hacking, cyber-bullying, sex and violence. Children of this generation need to 

be educated on how to deal with these threats. They need to become media wise to be able 

to deal with both the positive and negative aspects of media. Part of media wisdom is 

learning media skills. Media skills are IT skills and competences needed to be able to 

function in the current media controlled society. These skills need to be taught by teachers 

in primary education. Only when the teachers are able to master these media they can teach 

this to generation Z. The five interviews and literature review indicate that when media skills 

are used during classroom education students are much more motivated, and their learning 

improves. To reduce the gap between skilled and unskilled children teachers need to focus 

on educating and including the entire student population.  

 

This study finds that despite the availability of technical resources, teachers do not use all 

their media skills during their teaching practices. This study has segmented the target 

population according to the generation theory by Henk Becker (2004). The reason for this 

split is to see whether there are significant differences between the indicated age categories. 

This was the case. The survey showed that the use of media skills reduced with the 

increase of the age of the different generations. The literature highlighted that when 

teachers use media skills in their private environment this reduces the step to also integrate 

this in their classroom teaching. In contradiction to what is claimed in the literature, the 

findings of this dissertation prove that there is no significant relation between the use of 

media skills in a private or a professional setting amongst the 160 respondents. The 

teachers in this study state they were not in favour of using social media skills in educating 

their students. Coming from this strong statement, the challenge is to advise “Mijn Kind 

Online” in how to motivate teachers and stimulate them to learn media skills, while in the 

meantime also change their attitude towards certain media skills. 

 

Following from the results and conclusion, this dissertation provides an advice on which 

resources and media channels “Mijn Kind Online” can use to approach the target population. 
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This advice entails a step by step plan “Mijn Kind Online” can follow to be able to reach 

primary school teachers. 

1. Determine the target population: The first step Mijn Kind Online should take is to 

determine the target population they want to approach. Do they want to reach one 

specific generation of teachers or the entire population? The traits of the different 

generations are explained and displayed through character sketches. 

2. Determine the goal and message: When Mijn Kind Online has identified the target 

population it can decide on the message and the goal it wants to communicate to 

this group. The study has selected several different goals and messages Mijn Kind 

Online can use. 

3. Resources: The third step the company should consider is to determine the mix of 

resources and media they want to use to get the message across to the target 

population. A resources/target group matrix is used to clarify and explain what 

resource and media channel Mijn Kind Online should use to get in touch with the 

targeted group of teachers. 

4. Evaluation: The final step Mijn Kind Online needs to take is to evaluate the entire 

process. By continuously evaluating the chosen strategy Mijn Kind Online can find 

if the right mix is chosen to reach the goals of the campaign. Did the message 

come across and are the goals attained?  

 

In this step by step plan examples are used and insights are provided to help Mijn Kind 

Online reach their final goal: “Increasing the media skills of primary school teachers to 

ensure equal digital opportunities of children”. 
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1 Inleiding 

Voor de huidige generatie kinderen, de zogenoemde ‘Generatie Z’ (Boender & Ahlers, 2011) 

zijn nieuwe media niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Deze generatie, 

geboren na 1992, is opgegroeid in een tijd van technologische vooruitgang, in een 

beeldcultuur, met internet en snelle communicatiemiddelen (Boschma & Groen, 

2006).  Nieuwe media zijn een middel geworden om optimaal te kunnen functioneren in de 

maatschappij. Kinderen moeten er goed mee leren werken/ omgaan en men kan er niet 

zomaar van uitgaan dat ze dit vanzelf leren. Kinderen moeten mediawijs gemaakt worden. 

Om dat te bereiken is het nodig dat mediavaardigheden worden ontwikkeld. Daarbij gaat het 

om het vaardig worden in het gebruik van de computer en diverse software om zelf media te 

maken. Als kinderen zelf media produceren leren ze er bewust en kritisch naar te kijken.  

1.1 Probleemomschrijving 

Onderwijs- en beroepsopleidingsinstellingen, besturen en werkgevers verwachten dat alle 

jongeren zich gedragen conform het stereotype van de “internetgeneratie”. Jongeren die dat 

niet doen, kunnen niet voldoen aan het verwachtingspatroon. Kinderen zijn vaak wel ICT-

vaardig maar beschikken niet altijd over voldoende vaardigheden om met behulp van ICT te 

leren en er verantwoord, kritisch en creatief mee om te gaan (Berg, van den, Jager & 

Gillebaard, 2010). Onderdeel van het probleem is, dat leerkrachten die onvoldoende 

mediavaardig zijn, weinig tot geen aandacht kunnen geven aan mediavaardigheden in het 

onderwijs. Mijn Kind Online vindt het van groot belang dat kinderen van hun leerkrachten 

begeleiding krijgen bij het ontwikkelen van mediavaardigheden. Om dit te doen wil Mijn Kind 

Online weten hoe het op dit moment gesteld is met de mediavaardigheden van leerkrachten 

én hoe leerkrachten gestimuleerd moeten worden om mediavaardiger te worden. Dit 

resulteert in de volgende probleemstelling: 

 

Welke nieuwe mediavaardigheden gebruiken leerkrachten, wat is hun behoefte aan 

ondersteuning, en via welk kanaal kan Mijn Kind Online het beste inzetten om de digitale 

mediavaardigheid van leerkrachten in het basisonderwijs te vergroten? 

 

De probleemstelling is adviserend. Een adviserend onderzoek geeft aan welke suggesties 

genomen moeten worden om (Oost & Markenhof, 2002). In dit onderzoek wordt een advies 

gegeven via welke kanalen Mijn Kind Online leerkrachten in het basisonderwijs het beste 

kan bereiken, en op welke mediavaardigheden/verbeterpunten deze communicatie zich het 

beste kan focussen.  
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De doelstelling van het onderzoek is: 

 

Mijn Kind Online door middel van een adviesrapport inzicht verschaffen in de mate waarin 

leerkrachten in het basisonderwijs nieuwe mediavaardigheden gebruiken, de behoefte aan 

ondersteuning en de kanalen die Mijn Kind Online het beste kan inzetten om met 

leerkrachten te communiceren. Mijn Kind Online kan hierna gericht naar werkwijzen en 

middelen zoeken om leerkrachten in het basisonderwijs verder te helpen. 

 

In het boek ‘Een onderzoek voorbereiden’ leggen Oost en Markenhof (2002) uit wat 

ontwerpend onderzoek is. “We spreken van ontwerpen als een onderzoeker een maatregel 

of ingreep wil voorstellen, die ertoe moet leiden dat een probleem wordt opgelost, of een 

bestaande situatie wordt verbeterd. Typische ontwerpvragen zijn: wat kan er aan gedaan 

worden, wat zijn geschikte maatregelen?.” Met dit onderzoek wil ik Mijn Kind Online inzicht 

geven in de behoefte aan ondersteuning vanuit leerkrachten. Hiernaast wil ik Mijn Kind 

Online laten zien in welke vorm ze deze ondersteuning het beste kunnen aanbieden, om zo 

de mediavaardigheid van leerkrachten te vergroten.  

 

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is in dit onderzoeksrapport een 

beschrijving van Mijn Kind Online en een verantwoording van de methoden en technieken te 

vinden. Er is literatuuronderzoek gedaan en er zijn interviews en enquêtes afgenomen. 

Deze bevindingen zijn terug te vinden in het hoofdstuk resultaten. Uit dit onderzoek komen 

vervolgens mijn inzichten, conclusies en aanbevelingen voort.  

1.2 Begripsafbakening 

In dit onderzoek worden de volgende begrippen gebruikt. 
 
Mediawijsheid: De term ‘mediawijsheid’ werd in 2005 voor het eerst genoemd door de 

Raad voor Cultuur in een ongevraagd adviesrapport aan de overheid. Zij gaven de volgende 

betekenis: 

 

Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich 

bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel 

gemedialiseerde wereld (Raad voor Cultuur, 2005). 

 
Binnen deze omschrijving maakt de Raad een onderverdeling in drie belangrijke activiteiten.  

• functioneren – mediawijsheid is nodig om optimaal te kunnen functioneren in de 
hedendaagse maatschappij 

• participeren – mediawijsheid is nodig om goed te kunnen participeren in het 
maatschappelijke proces 

• produceren – mediawijsheid is nodig omdat de nieuwe media (met name het 
internet) uitnodigen tot het produceren (en publiceren) van content door niet-
professionals 
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Voor dit onderzoek wordt de uitgewerkte definitie van Mijn Kind Online (2010) gehanteerd: 

 

Mediawijsheid is de kennis, houding en vaardigheden om op technisch bekwame, creatieve, 

analytische en reflectieve wijze met media om te gaan, voor het eigen welzijn en de 

persoonlijke ontwikkeling die nodig zijn om te kunnen functioneren als volwaardig 

democratisch burger van de 21e eeuw (Handboek voor mediawijsheid, p. 32) 

 

Nieuwe mediavaardigheden: In dit onderzoek wordt gesproken over nieuwe 

mediavaardigheden. Om mediawijs te worden moet men mediavaardigheden bezitten. 

Onder mediavaardigheden vallen bijvoorbeeld technische vaardigheden als tekstverwerken 

en knoppenkennis. Maar ook het omgaan met sociale media of het produceren van een 

filmpje. 

 
Leerkrachten: Als in dit onderzoek wordt gesproken over ‘leerkrachten’ gaat dat over 

leerkrachten die lesgeven in het basisonderwijs in Nederland 

 
Scholen: Als in dit onderzoek wordt gesproken over ‘scholen’ gaat dat over basisscholen in 

Nederland. 
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2 Verantwoording methoden en technieken 

In dit hoofdstuk bespreek ik de onderzoeksopzet. Hiernaast verantwoord ik de keuze voor 

mijn enquête en interviews. 

2.1 Onderzoeksopzet 

Naast deskresearch heb ik mijn scriptie versterkt en de deelvragen beantwoord door ook 

fieldresearch te gebruiken. Dit deed ik door middel van interviews en een enquête. 

2.1.1 Deskresearch 

Door middel van deskresearch wilde ik een aantal van mijn deelvragen beantwoorden. De 

deelvragen zijn te vinden in bijlage 3. Bronnen die ik heb gebruikt om de deelvragen te 

beantwoorden zijn: 

• Krantenartikelen 
• Boeken 
• Onderzoeken 
• Web artikelen 
• Video 

2.1.2 Interview 

Een onderdeel van mijn onderzoek bestond uit het houden van interviews. Deze interviews 

werden gehouden met leerkrachten die nieuwe mediavaardigheden succesvol toepassen in 

het onderwijs. De interviews moeten inzicht geven in de ‘succesvolle’ aanpak van deze 

leraren. Het doel is om erachter te komen welke mediavaardigheden goed werken, tegen 

welke problemen ze aanliepen/lopen en hoe ze deze oplossen. Voor dit onderzoek werden 

vijf leerkrachten geïnterviewd. De leerkrachten geven les op verschillende basisscholen in 

Nederland. De leerkrachten zijn aangedragen door Mijn Kind Online en zijn geselecteerd 

vanwege hun grote interesse in nieuwe media en het onderwijs. Deze leerkrachten zijn door 

Mijn Kind Online al eens kort geïnterviewd voor het boek ‘Sociale Media op de Basisschool’ 

(2012). In dit boek zijn tips te vinden voor leerkrachten of scholen die sociale media willen 

inzetten in het onderwijs. De leerkrachten zijn door middel van een uitnodigingsbrief via de 

email uitgenodigd (zie bijlage 1). Vervolgens is er telefonisch een afspraak gemaakt. 

 

Ik heb ervoor gekozen om via semigestructureerde interviews de vragen zo te sturen dat er 

een gericht antwoord wordt gegeven. Het voordeel van deze interviews is dat de interviewer 

kan doorvragen. Daarnaast krijgt de geïnterviewde de mogelijkheid om een bepaalde diepte 

te geven aan zijn antwoorden (Bryman & Bell, 2011). Een nadeel van een interview is dat, 

vanwege het kleine aantal personen dat geïnterviewd wordt, het niet mogelijk is om 

generalisaties te maken over de gehele populatie (Saunders, Lewis & Hornhill, 2011).  

 

De interviews duurden tussen de 45 a 60 minuten en werden afgenomen bij de leerkrachten 

op school. Dit gebeurde in een ruimte waarin we niet afgeleid konden worden. Hiervoor is 

gekozen omdat de leerkrachten dan in hun eigen omgeving zijn en zich meer op hun gemak 



Mediavaardigheden van leerkrachten in het BO Eva Wulp       15 

 

 

voelen (Saunders, et al, 2011). Voor een zo compleet mogelijke verwerking en om zeker te 

zijn van een grondige analyse heb ik deze interviews opgenomen. 

  

Het interview bespreekt een aantal onderwerpen. Zie bijlage 2 voor een overzicht van alle 

interviewvragen. 

• Algemene gegevens 
• Waar komt de interesse voor nieuwe media vandaan? 
• Welke mediavaardigheden gebruiken deze leerkrachten? 
• Wat is het nut van deze mediavaardigheden? 
• Tegen welke problemen zijn ze opgelopen, en hoe hebben ze deze opgelost? 

2.1.3 Enquête 

Nadat de interviews door middel van een datamatrix geanalyseerd zijn, heb ik de gegevens 

in een enquête verwerkt. Het doel van de enquête is om inzicht te krijgen in de bekendheid 

van leerkrachten met mediavaardigheden. Welke mediavaardigheden gebruiken 

leerkrachten thuis en welke gebruiken zij in het onderwijs? Hiernaast heeft de enquête als 

doel om erachter te komen of er behoefte is aan ondersteuning vanuit Mijn Kind Online en 

op welke manier de leerkrachten dat willen. De enquête is te vinden in bijlage 4. De 

resultaten van de enquête zijn uiteengezet in hoofdstuk 6 

 

Er is voor een enquête gekozen omdat zo een groot bereik mogelijk is en gerichte informatie 

gevraagd kan worden (Verhoeven, 2011). De enquête is gemaakt met de surveytool 

Surveymonkey.nl. Via deze tool kun je eenvoudig enquêtes maken en online verspreiden. 

Het voordeel van een online enquête is dat de tijd die het duurt om de enquêtes in te vullen 

twee derde korter is dan bij andere vormen van enquêteren. (Hogg, A., 2002) Een ander 

voordeel van een online enquête is dat er zo een kleinere kans is op sociaal wenselijke 

antwoorden (wat je wel kunt hebben bij een telefonische enquête). (Rijksoverheid, 2012) 

 

Ik heb ervoor gekozen om gebruik te maken van verschillende antwoordmogelijkheden. Er 

wordt zowel gebruik gemaakt van alleen ja of nee antwoorden als ook meerpuntsschalen, 

zodat de respondent zo niet continu dezelfde soort vragen achter elkaar invult. (Verhoeven, 

2010) Voor de meerpuntsschalen is gekozen voor de 5-punts Likertschaal. Dit omdat men 

niet snel geneigd is om uitersten in te vullen. (Langerik, R. 2011) 

 

Onderzoekspopulatie 

De doelgroep bestaat uit leerkrachten in het basisonderwijs. Er zijn in Nederland 86100 

leerkrachten in het basisonderwijs, verspreid over 6454 scholen.(CBS, 2011). Van deze 

leerkrachten is 85 procent vrouw en 15 procent man. Dit betekent dat er in 2011 73185 

vrouwelijke- en 12915 mannelijke leerkrachten zijn (CAOP, 2011). 
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Steekproef  

Het aantal respondenten is berekend aan de hand van de formule voor steekproefgrootte. 

Als er wordt uitgegaan van een populatie van 6454 scholen, een foutmarge van 5 procent, 

een betrouwbaardheidsniveau van 95 procent en een spreiding van 50 procent, dan zijn er 

363 ingevulde enquêtes nodig om deze zonder problemen te kunnen generaliseren naar de 

populatie. Dit is de ideale situatie (Corpos, z.j.).  

 
Verspreiding 

Via Dienst Uitvoering en Onderwijs (DUO) heb ik een adressenbestand ontvangen van 6454 

scholen verspreid over heel Nederland. Uit dit adressenbestand is een onderscheid 

gemaakt in de 12 provincies. Per provincie zijn willekeurig de emailadressen van 100 

scholen gekozen. In totaal zijn er 1200 scholen aangeschreven met de vraag of zij de 

enquête willen verspreiden onder hun leerkrachten. Er is voor deze hoeveelheid gekozen 

omdat ik ervan uitga dat de respons extra laag is. Dit vanwege het feit dat leerkrachten in de 

laatste periode van het jaar zaten en dan vaak weinig tijd hebben. 
 
Tijdsbestek 

De enquête werd op 2 juli verstuurd. Tot 22 juli had men de mogelijkheid om de enquête in 

te vullen. Er is voor deze periode gekozen omdat in de week van 22 juli de zomervakantie 

begon voor de leerkrachten en zij in hun vakantie waarschijnlijk weinig tot niet op hun werk 

mail kijken.  

2.2 Conclusie 

In dit onderzoek werd naast literatuuronderzoek ook gebruik gemaakt van interviews en een 

enquête. Het doel van de vijf interviews is om inzicht te krijgen in de succesvolle aanpak van 

leerkrachten. Welke mediavaardigheden gebruiken zij en waarom? Er is voor gekozen om 

via semigestructureerde interviews de vragen zo te sturen dat er een gericht antwoord wordt 

gegeven. Het voordeel van deze interviews is dat de interviewer kan doorvragen. Het doel 

van de enquête is om inzicht te krijgen in de bekendheid van leerkrachten met 

mediavaardigheden. Hiernaast heeft de enquête als doel om erachter te komen of er 

behoefte is aan ondersteuning vanuit Mijn Kind Online. De enquête werd online verstuurd 

naar 1200 scholen in Nederland. Het voordeel van een online enquête is dat de tijd die het 

duurt om de enquêtes in te vullen twee derde korter is dan bij andere vormen van 

enquêteren. 
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3 De opdrachtgever 

In dit hoofdstuk zal de deelvraag “wie is de opdrachtgever?” beantwoord worden. Er wordt 

uitgelegd wat Mijn Kind Online voor organisatie is en wat voor diensten zij leveren. 

3.1 Mijn Kind Online 

Mijn Kind Online is een kennis- en adviesbureau voor jeugd en (digitale) media dat tot doel 

heeft meer inzicht te verschaffen in de mogelijkheden van nieuwe media, als mede het 

bevorderen van het verantwoord gebruik daarvan. Mijn Kind Online is opgericht door Remco 

Pijpers en Justine Pardoen en bestaat sinds 2006. Beiden hebben een achtergrond als 

journalist. Voor de verschillende onderzoeken werken ze samen met verschillende 

freelancers.  

3.1.1 Financiering Mijn Kind Online 

Mijn Kind Online wordt gefinancierd door sponsoren. De grootste sponsor is KPN, waarmee 

ze een samenwerking hebben sinds het ontstaan van Mijn Kind Online. Mijn Kind Online 

werkt, ondanks dat zij afhankelijk zijn van sponsoren, redactioneel onafhankelijk. 

Mijn Kind Online wordt ingehuurd door derden om onderzoeken uit te voeren of om lezingen 

te geven, lesmateriaal en trainingen te ontwikkelen en scholen / organisaties die met 

kinderen werken te ondersteunen bij de invoering van beleid ten aanzien van (nieuwe) 

media. De publicaties die Mijn Kind Online uitgeeft, zijn bijna altijd gratis. Meestal is het zo 

dat de onderzoeken gratis te downloaden zijn en het fysieke exemplaar gekocht moet 

worden.  

3.1.2 Doel 

Mijn Kind Online streeft naar gelijke digitale kansen voor kinderen. Tevens willen ze ouders 

en leraren helpen om mediawijzer te worden. 

“Ons werk staat in het teken van één belangrijk streven: alle kinderen kunnen media 

inzetten voor de eigen ontwikkeling, het eigen welzijn en dat van anderen. Ze profiteren 

optimaal in hun ontwikkeling van de mogelijkheden die media en technologie bieden 

doordat: “ 

• Ouders mediaopvoeding als logisch en serieus onderdeel van de opvoeding zien 
• Iedere school weet wat (sociale) mediawijsheid is, die toepast in het onderwijs en 

kinderen zo veel mogelijk ondersteunt en begeleidt 
• Overheid, industrie en bedrijfsleven hun verantwoordelijkheid nemen en actief 

bijdragen 

(Remco Pijpers, 2012) 

De insteek van Mijn Kind Online is om vooral de positieve effecten van nieuwe media te 

benadrukken. Ze willen aan ouders en leerkrachten laten zien wat kinderen er allemaal mee 

kunnen.  
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3.1.3 Doelgroep 

De doelgroep van Mijn Kind Online zijn kinderen, ouders, leerkrachten en mediamakers.  

3.1.4 Onderzoeken en campagnes 

Mijn Kind Online doet onderzoek naar kinderen in de leeftijd tussen twee en achttien jaar. 

De onderzoeken die ze doen zijn zeer divers. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: 

1. Klik en Klaar – een onderzoek naar usability en surfgedrag van kinderen 
2. Iene Miene Media – een onderzoek naar het mediagebruik van jonge kinderen 
3. New Kids On the Web – mini documentaires over tieners en internet 
4. Speciaal onderwijs op het internet - een brochure voor leerkrachten die werken met 

licht verstandelijke kinderen en jongeren.  

Naast publicaties doen ze ook veel andere dingen. Zo hebben ze in samenwerking met 

Ouders Online en KPN de kinderbrowser My Bee ontwikkeld. Dit is een kinderbrowser vol 

websites voor kinderen tot elf jaar. De ouder kan voor zijn eigen kind aangeven vanaf welke 

leeftijd een website volgens hen geschikt is. Deze browser richt zich geheel in stijl van Mijn 

Kind Online op wat wel geschikt is in plaats van de gevaren. Mijn Kind Online verschijnt 

vaak in de pers om een mening of kennis over bepaalde onderwerpen te geven. Zo werd er 

recentelijk nog om hun mening gevraagd over de ophef rondom Bangalijsten en de 

Facebookmoord op de vijftienjarige Winsie Hau. 

3.1.5 Samenwerkingen 

Mijn Kind Online werkt met veel verschillende organisaties samen. Zo hebben ze onder 

andere samengewerkt met Meldpunt Kinderporno, Het Klokhuis, De Kindertelefoon en 

adviseren ze de Europese Commissie. Mijn Kind Online werkt niet vanuit een winstoogmerk 

en ziet andere organisaties dan ook niet als concurrentie. 

3.2 Conclusie 

Mijn Kind Online is in 2006 opgericht door Remco Pijpers en Justine Pardoen. Mijn Kind 

Online is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau voor jeugd en (digitale) media dat tot 

doel heeft meer inzicht te verschaffen in de mogelijkheden van nieuwe media, als ook het 

bevorderen van het verantwoord gebruik daarvan. Mijn Kind Online publiceert onderzoeken, 

geeft lezingen, ontwikkelt lesmateriaal en geeft trainingen. Hiernaast wordt er veel 

samengewerkt met andere instellingen en bedrijven als Ouders Online, Kennisnet, Het 

Klokhuis en de Kindertelefoon. Het doel van Mijn Kind Online is het bieden van gelijke 

digitale kansen voor elk kind. 
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4 Generatie Z 

In dit hoofdstuk wordt de deelvraag over generatie Z beantwoord. Wie is generatie Z, wat is 

het surfgedrag van generatie Z en tegen welke gevaren loopt deze generatie aan? 

4.1 Generatie Z 

Sinds de intreding van nieuwe media, nu zo’n dertig jaar geleden, is onze samenleving 

veranderd. We leven in een tijd met snelle communicatiemiddelen, internet en een 

beeldcultuur. De maatschappij is veranderd en wij als samenleving moeten mee 

veranderen. Ook het onderwijs moet zich aanpassen. Scholen worstelen al jaren met de 

inpassing van ICT in het onderwijs. Er worden wel materiële aanpassingen gedaan, zoals 

het inbrengen van digiborden en computers, maar scholen hebben nog steeds moeite met 

het gebruiken van deze middelen in hun lessen (Maddux & Johnson, 2009). Nu komt daarbij 

dat er op dit moment een generatie kinderen op school zit die niet anders weet dan dat 

nieuwe media er altijd zijn geweest. Deze kinderen worden ook wel de generatie Z genoemd 

(Boender & Ahlers, 2011). Men heeft het idee dat deze generatie niet meer geleerd hoeft te 

worden hoe om te gaan met nieuwe media, maar dat is een grove misvatting. 

 

Kinderen van de zogenoemde generatie Z zijn geboren tussen 1992 en 2010. Een andere 

naam voor de generatie Z is de door Marc Prensky bedachte “digital natives”. Prensky stelt 

dat deze generatie is geboren in het digitale tijdperk (Prensky, 2001). Voor deze kinderen 

zijn nieuwe media net zo vanzelfsprekend als eten en drinken. Nieuwe media zijn verweven 

met hun leven. Een groot verschil met de vorige generatie (de zogenoemde ‘Einstein 

generatie’) is dat deze generatie internet vooral ziet als een platform voor ontelbare 

mogelijkheden tot zelfexpressie en communicatie.  

Aan de hand van verschillende auteurs (o.a. Prensky, Oblinger & Oblinger, Brown) en 

onderzoeken, heeft het Nederlandse Expertisecentrum ‘ICT in het onderwijs’ zeven 

kenmerken van de generatie Z beschreven in het rapport ‘De netgeneratiestudent: nieuwe 

media, nieuw onderwijs’ (2006). Deze kenmerken zijn:  

 

• Snel en ongeduldig: Generatie Z is ongeduldig. Ze zijn snel verveeld en constant 
op zoek naar prikkels 

• Learning by doing: Ze willen leren door te doen. Passief informatie opnemen en 
verwerken ligt niet in hun aard (Boenders & Ahlers, 2011) 

• Sociaal en interactief 
• Resultaatgericht 
• Multitasking: Doordat generatie Z vaak met verschillende media tegelijkertijd te 

maken hebben (bellen, tv-kijken, internetten) zouden ze beter kunnen multitasken 
dan andere generaties (Oblinger & Oblinger, 2005).  

• Visueel ingesteld 
• Verbonden en mobile 
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4.2 Surfgedrag van Generatie Z 

Mijn Kind Online kwam in mei 2012, in opdracht van Kennisnet, met het onderzoek ‘Iene 

Miene Media’. In dit onderzoek wordt het surfgedrag van kinderen tussen de één en zeven 

jaar in kaart gebracht. Uit het onderzoek komt naar voren dat kinderen in de leeftijd van vijf 

tot zeven jaar gemiddeld twintig minuten per dag op het internet zitten. Ze bekijken dan 

voornamelijk filmpjes en spelen spelletjes. Van de vijfjarigen kan meer dan tachtig procent 

handelingen uitvoeren als spelletjes afsluiten en een nieuw spelletje opstarten (Pijpers & 

Duimel, 2012).  

 

Naast het onderzoek voor kinderen tussen de één en zeven jaar deed Mijn Kind Online in 

2008 al onderzoek naar het surfgedrag van kinderen tussen de acht en twaalf jaar. Uit het 

onderzoek ‘Klik en Klaar’ komt naar voren dat kinderen gemiddeld één uur per dag achter 

het internet zitten en vooral actief willen meedoen op het internet. Naast internet heeft de 

smartphone de laatste jaren ook aan populariteit gewonnen. 54 procent van de kinderen 

tussen de acht en achttien jaar heeft een smartphone (Duimel, Pijpers & Borgdorff, 2012). 

Tien jaar geleden betekende actief meedoen dat ze een spelletje konden spelen en een 

kleurplaat konden uitprinten. Anno 2012 betekent actief meedoen dat kinderen zelf cartoons 

kunnen maken en zelfgemaakte filmpjes kunnen opsturen naar websites. Zoals in ‘Klik en 

Klaar’ (2012) wordt aangegeven draait het vooral om content-creatie en online contact 

maken en onderhouden. Dit houdt in dat kinderen zelf tekst en beeld produceren en 

communiceren in online werelden als Habbo Hotel en Runescape (Duimel, et.al., 2008). 

 

Wat opvalt, is dat televisie minder interessant lijkt te worden en dat gamen erg geliefd is, 

voornamelijk spelletjes die via websites gespeeld kunnen worden. Dit zijn relatief kleine en 

korte spelletjes. Hiernaast heeft het internet vooral een sociale functie. Hyves en Partyflock 

zijn voor deze generatie populair. Ook sociale sites als Facebook, Sugababes en 

Partypeeps2000 zijn erg in trek (Ahlers & Boender, 2011). Internet is voor jongeren dus 

vooral een platform voor ontelbare mogelijkheden tot zelfexpressie en communicatie 

(Zwanenburg & Pardoen, 2010). Jongeren communiceren met elkaar door middel van 

profielsites die volstaan met informatie over zichzelf, ze chatten op MSN, krabbelen elkaar 

op Hyves en spelen gezamenlijke missies in online spellen. Hiernaast produceren ze ook; 

ze maken filmpjes die ze met elkaar delen en bouwen op websites als Nickelodeon.nl een 

eigen spelletje.  

4.3 Gevaren van nieuwe media 

Naast alle positieve aspecten van nieuwe media schuilen er ook gevaren voor kinderen. 

Hieronder bespreek ik een aantal gevaren waar kinderen mee te maken kunnen krijgen op 

het internet. 

 

Cyberpesten: Naast het ‘gewone’ pesten met briefjes, in de klas of op het schoolplein was 

daar met de komst van het internet ook ineens cyberpesten. Ongeveer twaalf procent van 
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de jongeren wordt wel eens online gepest (www.qurius.nl). Vaak gaat het pesten op internet 

er veel harder aan toe omdat het makkelijker is vanwege anonimiteit. Vormen van pesten 

kunnen zijn: 

• Anonieme dreigmails sturen 
• Iemand uitschelden op MSN of op sociale media als Hyves 
• Vervelende filmpjes of foto’s online zetten 

 

Privacy-problemen: Al lange tijd is er een discussie over kinderen en privacy. Ouderen 

maken zich zorgen over de manier waarop kinderen en jongeren omgaan met hun privacy. 

Doordat kinderen zoveel online zijn, lopen ze het gevaar niet goed te beseffen wat ze wel en 

niet online kunnen zetten. Kinderen begrijpen vaak niet dat wanneer ze een foto van zichzelf 

op het internet zetten, ze daar later nog last van kunnen krijgen.  

 

Seks en geweld: Kinderen kunnen ongevraagd in aanraking komen met schokkende 

beelden van geweld of seks. Dit kan doordat kinderen bijvoorbeeld een zoekterm invullen 

waarbij ze op verkeerde sites terechtkomen. Een bekend voorbeeld hiervan is ‘poesjes’ 

(Zwanenburg & Pardoen, 2010). 

 

Hacken: Veel kinderen krijgen te maken met online oplichters: mensen die profielen van 

Hyves of andere sociale mediasites hacken en deze vervolgens overnemen. Het kan dan 

voorkomen dat er ineens verkeerde informatie op de gedupeerde profielsite geplaatst wordt. 

Een andere mogelijkheid is dat een MSN-account gehackt wordt en de hacker vervelende 

berichten naar de contactlijst gaat sturen. 

4.4 Mediawijsheid  

Kinderen moet geleerd worden om zowel met de positieve- als ook de negatieve kanten van 

nieuwe media om te gaan. Zij moeten mediawijs gemaakt worden. De definitie van 

mediawijsheid volgens Mijn Kind Online (2010) is: 

 

‘Mediawijsheid is de kennis, houding en vaardigheden om op technisch bekwame, creatieve, 

analytische en reflectieve wijze met media om te gaan, voor het eigen welzijn en de 

persoonlijke ontwikkeling die nodig zijn om te kunnen functioneren als volwaardig 

democratisch burger van de 21e eeuw.’ (Handboek voor mediawijsheid, p. 32) 
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4.5 Mediavaardigheden 

Om mediawijs te worden moet je beschikken over nieuwe mediavaardigheden.  

Berg (2010) omschrijft mediavaardigheden als: ‘Een overzicht van de competenties of 

vaardigheden die kinderen en jongeren nodig hebben om in de gemedialiseerde 

samenleving te functioneren’ (p. 21).  

 
Mediavaardigheden kunnen onderverdeeld worden in: 

4.5.1 Technische vaardigheden  

Om deel te kunnen nemen aan de verschillende media heb je technische 

mediavaardigheden nodig. Deze worden ook wel basistechnieken genoemd: de 

vaardigheden die nodig zijn om ICT te gebruiken (Zwanenburg & Pardoen, 2010).  

Een aantal voorbeelden van technische vaardigheden zijn: 

• Tekstverwerken 
• Spreadsheets maken 
• Leren gebruiken van zoekmachines 
• Een weblog opzetten 
• Video’s plaatsen op YouTube 

4.5.2 Creatieve vaardigheden  

Creatieve vaardigheden zijn belangrijk omdat kinderen media moeten kunnen inzetten voor 

artistieke expressie en creatieve omgang met media voor participatie en innovatie. Freek 

Zwanenburg (2010) zegt hierover: ‘Creativiteit is essentieel bij zelfexpressie via media. 

Zonder creativiteit is participatie niet mogelijk. Kinderen moeten kunnen spelen en 

experimenteren om tot frisse ideeën en initiatieven te komen’ (p. 15). 

 

Voorbeelden van creatieve vaardigheden zijn:  

• Filmpjes maken en monteren 
• Eenvoudige games maken 
• Foto’s bewerken 

Het doel van deze vaardigheden is dat kinderen zo leren na te denken over wat ze maken 

en wat ze willen overbrengen met hun producties. Naast bovenstaande vaardigheden vallen 

hier ook de sociale interactieve media onder, zoals: 

 

• YouTube 
• Hyves 
• Facebook 
• Twitter 
• Weblogs schrijven 

 

Met deze media kunnen de kinderen bijvoorbeeld een campagne opzetten over het klimaat, 

contact zoeken met andere landen en van elkaar leren of de schoolwebsite vullen met door 

de leerlingen gemaakte reportages. Met deze middelen worden kinderen aangezet tot 

sociale betrokkenheid.  
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De aanname dat de huidige generatie kinderen deze mediavaardigheden niet meer hoeft te 

leren is een grote misvatting. Het lijkt alsof kinderen over alle mediavaardigheden 

beschikken en hierin niet meer onderwezen hoeven te worden. Uit verschillende 

onderzoeken blijkt echter dat de mediavaardigheden van kinderen worden overschat. Vaak 

beschikken kinderen wel over bepaalde technische vaardigheden, maar ontbreekt het hun 

aan de vaardigheden die nodig zijn om met de hulp van ICT te kunnen leren (Kanters, van 

Vliet, Ringersma, Zwaan & Kokkeler, 2009). Dit wordt bevestigd door een onderzoek van 

Dialogic in opdracht van Mediawijzer. Uit deze studie komt naar voren dat kinderen die 

opgegroeid zijn met nieuwe media wel ICT-vaardig zijn maar dat ze niet over de 

vaardigheden beschikken om er kritisch, verantwoord en creatief mee om te gaan (Berg, 

et.al., 2010). Daarom is het van groot belang dat men in het onderwijs aandacht besteedt 

aan mediawijsheid.  

4.6 Conclusie 

Kinderen van de generatie Z zijn geboren tussen 1992 en 2010 en zijn opgegroeid met 

nieuwe media. Voor hen zijn nieuwe media net zo vanzelfsprekend als eten en drinken. 

Volgens Zwanenburg en Pardoen (2010) is internet voor deze generatie vooral een platform 

voor ontelbare mogelijkheden tot zelfexpressie en communicatie. Naast internet heeft de 

smartphone de laatste jaren ook aan populariteit gewonnen. 54 procent van de kinderen 

tussen de acht en achttien jaar heeft een smartphone (Duimel, et.al., 2012). Toch schuilen 

er voor kinderen ook veel gevaren op het internet. Zo kunnen kinderen in aanraking komen 

met seks en geweld en cyberpesten. Om deze generatie kinderen te beschermen tegen 

deze gevaren en om hen kritisch en verantwoord met nieuwe media te laten omgaan, 

moeten zij mediawijs gemaakt worden. Om mediawijs te worden moeten kinderen over 

mediavaardigheden beschikken. Kinderen zijn vaak wel ICT-vaardig, maar beschikken niet 

over de vaardigheden om met de hulp van ICT te leren. 



Mediavaardigheden van leerkrachten in het BO Eva Wulp       24 

 

 

5 Mediawijsheid in het onderwijs 

Nu duidelijk is tegen welke positieve- en negatieve kanten van nieuwe media kinderen 

kunnen aanlopen en is uitgelegd wat mediawijsheid en mediavaardigheden zijn, wordt in dit 

hoofdstuk dieper ingegaan op mediawijsheid in het onderwijs. Wat is de huidige situatie in 

het onderwijs en wat is het internationale belang? De informatie in dit hoofdstuk is door 

literatuuronderzoek tot stand gekomen. 

5.1 Mediawijsheid in het onderwijs 

In het advies van de Raad voor Cultuur staan twee voorstellen om mediawijsheid te 

integreren in het onderwijs. De eerste is de inpassing van mediawijsheid in het 

burgerschapsonderwijs en de tweede is het aanstellen van mediacoaches op school (Raad 

voor Cultuur, 2005). 

 

Op dit moment is het zo dat scholen zelf bepalen hoe ze aandacht besteden aan 

mediawijsheid. De overheid stimuleert het wel, maar verplicht het niet (Nationale 

onderwijsgids, 2012). Daarnaast zijn er geen duidelijke richtlijnen voor het toepassen van 

mediawijsheid in het onderwijs. Dit houdt in dat scholen en docenten zelf invulling geven 

aan de inpassing van mediawijsheid in het onderwijs. In de praktijk betekent dit dat de ene 

school veelvuldig gebruik maakt van mediavaardigheden in het onderwijs en mediawijsheid 

een onderdeel van het lesprogramma is geworden, en de school vier straten verderop bijna 

niets doet met mediavaardigheden en mediawijsheid.  

5.2 Belang van mediavaardigheden in het onderwijs 

Het belang van mediavaardigheden is groot. De wereld is gemedialiseerd. Een nieuwe 

lichting jongeren komt straks de arbeidsmarkt op van wie wordt verwacht dat zij goed 

kunnen functioneren in een ICT-rijke samenleving(Boenders & Ahlers, 2011). Zoals al 

eerder aangegeven wordt de mediavaardigheid van kinderen overschat. Omdat scholen vrij 

zijn in hun keuze tot het aanleren van mediavaardigheden zijn kinderen daarom afhankelijk 

van hun thuissituatie en het toevallige onderwijsaanbod. Hierdoor kan er een tweedeling 

ontstaan van kinderen die wel én kinderen die niet kunnen meekomen in deze mediarijke 

samenleving (Brummelhuis, ten, 2010). Het is dus belangrijk dat alle kinderen 

mediavaardigheden leren zodat ze allen gelijke digitale kansen hebben.  

5.3 Internationaal belang 

Ook in de rest van de wereld is het belang van mediawijsheid al jaren een veelbesproken 

onderwerp. Andere landen zijn zich er ook van bewust dat de wereld om ons heen verandert 

en dat burgers bepaalde competenties en vaardigheden nodig hebben om te kunnen 

functioneren in de samenleving. Een term voor mediawijsheid die internationaal gebruikt 
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wordt is ‘digital literacy’. De term werd in 1997 als eerste genoemd door Paul Gilster, in zijn 

gelijknamige boek (Gilster, 1997). Gilster omschreef digitale geletterdheid als het vermogen 

om digitale informatie te begrijpen en te gebruiken. Anno 2012 is de omschrijving als volgt:  

 
‘Digital literacy is the skills, knowledge and understanding that enables critical, creative, 
discerning and safe practices when engaging with digital technologies in all areas of life’ 
(digitalliteracy.gov, 2012)  

 

Zoals in paragraaf §5.2 beschreven, bestaat het risico dat er straks een tweedeling ontstaat 

van kinderen die wel én kinderen die niet kunnen meekomen in de gemedialiseerde 

samenleving. In veel andere Europese landen zijn, in tegenstelling tot Nederland, wel 

doelstellingen geformuleerd die ervoor moeten zorgen dat jongeren over de juiste 

mediavaardigheden beschikken (Eurydice, 2011).  

 

Zo is er in 2007 in België door de overheid een nieuw ICT curriculum opgesteld waarin tien 

vaardigheden te vinden zijn die kinderen zouden moeten kunnen. Deze zijn ingevoerd op 

alle scholen. Eind 2012 wordt aan de hand van een test gemeten of de leerlingen deze 

competenties bezitten (Brotcorne, Dekelver, Mertens, Nicolay & Valenduc, 2010). 

 

Ook in Noorwegen is digitale geletterdheid een algemeen goed geworden. Daar is digitale 

geletterdheid opgenomen in het nationale onderwijs-curriculum. Dit betekent dat naast 

rekenen, taal, lezen en schrijven ook het kunnen omgaan met digitale mediavaardigheden 

een verplicht lesonderdeel is geworden (Sefton-Green, Nixon & Erstad, 2009). 

 

In Engeland is men zich al langer bewust van het belang van digitale geletterdheid. Digitale 

geletterdheid staat namelijk al vanaf 1960 op de nationale agenda. Er is zelfs een nationaal 

doel: ‘We will need to ensure a population that is confident and empowered to access, use 

and create digital media’ (Digital Britain Final Report, 2009). 

Ook hier is digitale geletterdheid opgenomen in het onderwijs-curriculum. Dit geldt zowel 

voor het basis- en het voortgezet onderwijs als ook voor de lerarenopleidingen (UAB, 2010). 

 

Het is van internationaal belang dat de huidige Nederlandse generatie kinderen de 

gewenste vaardigheden ontwikkelt. Het gevaar bestaat dat er straks een generatie jongeren 

de arbeidsmarkt betreedt met een ‘digitaal niveau’ dat veel lager is dan dat van andere 

landen. Dit zou uiteindelijk in de toekomst gevolgen kunnen hebben voor het concurrentie- 

en groeivermogen van Nederland ten opzichte van andere landen in de wereld (Schwab, 

2011).  

5.4 ICT-gebruik in de klas 

Een andere reden die het belang van mediavaardigheden in het onderwijs onderstreept, is 

dat ICT-gebruik in de klas ook een verrijking is voor het onderwijs. Het heeft een positief 

effect op de leerprestaties. Zo toonden Mayer en Moreno in 2002 met hun onderzoek ‘Aids 
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to computer-based multimedia learning’ al aan dat in een multimediale lesomgeving – 

bestaande uit (animatie) beelden en verhalen – leerlingen de lesstof beter begrijpen en 

opnemen. M. van Ginkel deed in 2009 onderzoek naar het effect van multimediagebruik op 

het leren van vaardigheden in het praktijkonderwijs. Hier kwam uit dat als leerlingen via de 

computer instructies krijgen waarbij ze naar tekst en plaatjes moeten kijken en hierbij 

mondelinge uitleg krijgen, ze meer leren dan wanneer leerlingen alleen mondelinge uitleg 

krijgen (Ginkel, van, 2009).  

 

4.6 Huidige situatie 

Om kinderen de gewenste mediavaardigheden te leren is het van belang dat leerkrachten 

zelf ook over de juiste mediavaardigheden beschikken. De insteek is dat wanneer 

leerkrachten over de juiste mediavaardigheden beschikken, zij dit kunnen leren aan de 

leerlingen.  

 

Kennisnet publiceert elk jaar de ‘Vier in Balans Monitor’ (2011). De Vier in Balans Monitor 

gaat over het gebruik en de opbrengsten van ICT in het onderwijs. Uit dit onderzoek komt 

naar voren dat 80 procent van de leerkrachten vindt dat hij over voldoende ICT 

vaardigheden beschikt. Hiernaast vindt twee derde van de leraren zichzelf voldoende 

bekend met de mogelijkheden die ICT in hun onderwijs te bieden hebben. Toch is het niet 

vanzelfsprekend dat leerkrachten ICT vaardigheden toepassen. Volgens het onderzoek 

moeten leerkrachten namelijk wel de bereidheid hebben om ICT toe te passen. Eén van de 

cruciale factoren die meespelen is of de leraar zich vertrouwd voelt met ICT en ermee om 

kan gaan. Een model dat zij aanhalen is het TPACK model (Kennisnet, 2011). Het TPACK 

model gaat uit van de deskundigheid van de leraar. Het beschrijft de kennis van de leraar: 

zijn of haar vermogen om de kennis en vaardigheden te bezitten die nodig zijn om ICT in het 

onderwijs te integreren (TPACK, z.j.). Dit model gaat uit van de gedachte dat wanneer 

leerkrachten de vaardigheden en kennis hebben van bepaalde mediavaardigheden ze deze 

kunnen toepassen in het onderwijs. Dat is ook de gedachte van dit onderzoek: leerkrachten 

moeten bepaalde mediavaardigheden beheersen eer ze deze vaardigheden op de juiste 

manier in het onderwijs kunnen toepassen. 

 

De mediavaardigheden die in het onderzoek van Kennisnet aan de orde kwamen waren 

gericht op technische vaardigheden als tekstverwerking, oefenprogramma’s, planning en 

toetsen. Voor dit onderzoek richt ik mij ook op creatieve mediavaardigheden. Naast het 

gebruik van mediavaardigheden in de klas kijk ik ook naar het gebruik van 

mediavaardigheden in de privélevens van leerkrachten. In het onderzoek ‘Mediawijsheid in 

het basisonderwijs en voortgezet onderwijs’ van Smeets en Wester (2009) wordt 

aangegeven dat wanneer leerlingen thuis vaardigheden ontwikkelen deze kinderen dit, 

wanneer op school de kans wordt gegeven, goed kunnen gebruiken in de klas. Dit gegeven 

kan ook worden betrokken op leerkrachten. Wanneer de leerkrachten in hun privéleven veel 

mediavaardigheden gebruiken is de stap kleiner om deze vaardigheden ook toe te passen in 

het onderwijs. 
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5.5 Generatietheorie 

In dit onderzoek wordt er naast de totale populatie leerkrachten ook gekeken of er een 

verschil in het gebruik van mediavaardigheden is in verschillende doelgroepen leerkrachten. 

De segmentatie van de leerkrachten is gebaseerd op het generatiemodel van socioloog 

Henk Becker. Becker ontwikkelde een theorie waarin hij generaties onderscheidt en 

beschrijft door middel van objectieve kenmerken (Haartsen, 2004). De verschillende 

generaties waar in dit onderzoek naar gekeken wordt zijn: 

5.5.1 Babyboomers (1941-1955) 

Deze generatie is op dit moment tussen de 57 en 71 jaar en opgegroeid in een Nederland 

zonder werkeloosheid. Dit is de generatie die de Koude Oorlog, de 

Vietnamoorlog en de strijd om burgerrechten heeft meegemaakt. Deze generatie leefde in 

een tijd van welvaart. Er wordt wel gezegd dat deze generatie op digitaal gebied niet kan 

meekomen en angstig is voor de computer (Ygenwijs, 2011). Toch blijkt uit verschillende 

onderzoeken dat deze generatie zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld op het gebied van 

nieuwe media. Zo komt uit een onderzoek van het CBS (2010) naar voren dat het aantal 

internetgebruikers in deze leeftijdscategorie toe nam van 20 procent in 2010 naar 42 procent 

in 2011. Ook komt uit dit onderzoek naar voren dat 30 procent van de babyboomers actief is 

op sociale netwerken. Het lezen van weblogs is het populairst. Babyboomers bekijken 

daarnaast graag websites en ontvangen graag digitale nieuwsbrieven.  

5.5.2 Generatie X (1956-1970) 

Generatie X, is op dit moment tussen de 42 en 56 jaar oud. Deze generatie wordt ook wel 

de ‘Verloren generatie’ genoemd. Ze worden zo genoemd omdat ze in de een tijd van 

economisch verval zijn opgegroeid. De Generatie X is hoger opgeleid dan de Babyboomers 

en heeft betere banen (SCP, 2010). Generatie X zou erg cynisch en in zichzelf gekeerd zijn 

(Ricken, 2003). Generatie X is actief op sociale media. Zo is 42 procent actief op sociale 

mediasites als Facebook, LinkedIn (34 procent) en 37 procent actief op Twitter en 

raadpleegt generatie X vaak een Wiki (22 procent) (Bright Mind Media, 2012).  

5.5.3 Pragmatische generatie (1971-1980) 

De Pragmatische generatie is tussen de 32 en 41 jaar oud. Deze generatie is volop bezig 

met de ontwikkeling van zichzelf en gericht op het bouwen van (kennis) netwerken. 43 

procent van deze generatie is dan ook actief op LinkedIn. 56 procent van deze generatie is 

actief op Facebook (Bright Mind Media, 2012). 

5.5.4 Y-Generatie (1981-1990) 

De Y-generatie is tussen de 22-31 jaar oud. Kenmerken van deze generatie zijn dat ze 

uitdagend werk zoeken, houden van afwisseling en dat ze veel bezig zijn met zelfontplooiing 

(Wit, 2008). De Y-generatie is opgegroeid met internet en maakt hier veel gebruik van. Uit 

onderzoek van het CBS (2010) komt naar voren dat weblogs populair zijn bij deze generatie. 

34 procent van deze generatie is hier actief op. Hiernaast heeft 31 procent een LinkedIn 

profiel. 72 procent van deze generatie is actief op Facebook. 
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5.6 Conclusie 

Op dit moment is het zo dat scholen zelf bepalen hoe ze aandacht besteden aan 

mediawijsheid. De overheid stimuleert het wel, maar verplicht het niet. Dit houdt in dat 

scholen en docenten zelf invulling geven aan de inpassing van mediawijsheid in het 

onderwijs. Omdat scholen vrij zijn in hun keuze tot het aanleren van mediavaardigheden zijn 

kinderen daarom afhankelijk van hun thuissituatie en het toevallige onderwijsaanbod. 

Hierdoor kan er een tweedeling ontstaan van kinderen die wel én kinderen die niet kunnen 

meekomen in deze mediarijke samenleving. In veel andere Europese landen zijn, in 

tegenstelling tot Nederland, wel doelstellingen geformuleerd die ervoor moeten zorgen dat 

jongeren over de juiste mediavaardigheden beschikken. Het gevaar bestaat dat er straks 

een generatie jongeren de arbeidsmarkt betreedt met een ‘digitaal niveau’ dat veel lager is 

dan dat van andere landen. Een andere reden die het belang van mediavaardigheden in het 

onderwijs onderstreept is de volgende: ICT-gebruik in de klas is een verrijking voor het 

onderwijs. Het heeft een positief effect op de leerprestaties.  
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6 Resultaten  

Dit hoofdstuk gaat over de resultaten van mijn interviews en enquête.  

6.1 Bevindingen Interviews 

Voor dit onderzoek zijn vijf leerkrachten geïnterviewd: vier mannen en één vrouw. Twee 

leerkrachten zijn naast onderwijzer ook directeur. De gemiddelde leeftijd van de 

geïnterviewden is veertig jaar. De leerkrachten geven les in de groepen; vijf, zes, zeven en 

acht. 

 
De vijf leerkrachten zijn uitgekozen op basis van hun manier van lesgeven. De leerkrachten 

hebben bijgedragen aan het boek ‘Sociale media op de basisschool’ (2012) voor Mijn Kind 

Online. Alle vijf hebben een grote interesse in nieuwe media en passen mediavaardigheden 

toe in het onderwijs. Het doel van deze interviews was om de vraag “Wat zijn nuttige 

mediavaardigheden?” te beantwoorden. Daarom wilde ik achterhalen welke 

mediavaardigheden de geïnterviewde leerkrachten toepassen in hun lessen. Wat voor 

mediavaardigheden zijn nuttig, waarom zijn deze nuttig en op welke manier gebruiken de 

leerkrachten deze vaardigheden? Hiernaast wilde ik weten of ze tegen problemen 

aanliepen/lopen, of andere leerkrachten wel eens naar ze toe komen met problemen en hoe 

ze deze oplossen.  

Om een antwoord op deze vragen te krijgen is het belangrijk om eerst te weten te komen 

waar die interesse voor nieuwe media vandaan komt. Hiernaast wilde ik weten hoe de 

leerkrachten zijn begonnen met het toepassen van mediavaardigheden in hun lessen en 

welke mediavaardigheid de eerste is die ze hebben gebruikt. Dat is van belang, omdat er zo 

achterhaald kan worden welke stappen leerkrachten kunnen nemen om mediavaardiger te 

worden. 

 

Wat heeft u ertoe gedreven nieuwe media toe te passen in uw lessen? 

Leerkrachten drie en vier zijn echte mediafanaten. Ze volgen alles wat met media te maken 

heeft en zijn vaak als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Dit zijn heuse ‘early 

adopters’. Zij gebruiken/proberen een nieuwe mediavaardigheid al voordat iemand anders 

er van heeft gehoord. Zo gaf leerkracht drie als antwoord op de vraag van welke media hij 

gebruik maakt; 

 

“Alle media! Maakt niet uit wat: als er iets nieuws is wil ik het weten en moet ik het 

gebruiken”. 

 

De andere drie leerkrachten behoren tot de zogenoemde ‘early majority’. Ze willen graag 

meegaan met de tijd, maar alles moet wel al uitgebreid getest zijn en werken. De 

belangrijkste reden die de leerkrachten aangaven is dat ze gewoon goed willen zijn in hun 

vak. Ze houden de ontwikkelingen in het onderwijs bij. Alle vijf de leerkrachten stellen het 
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belang van de kinderen voorop. Zij zien dat de belevingswereld van kinderen anders is dan 

vroeger en dat de kinderen er niets aan hebben als leerkrachten zich negatief uiten over 

nieuwe media en zich alleen focussen op de gevaren. Kinderen die nu opgroeien zijn 

continu bezig met nieuwe media. De leerkrachten gaven aan dat het raar zou zijn als ze hier 

op school niks mee zouden doen. 

 

"Ik geloof niet in een projectje veilig internet. Ik geloof dat kinderen er meer baat bij hebben 
als zij kunnen construeren; dus dingen maken. Ik geloof dat kinderen vaardigheden moeten 
hebben die ze kunnen gebruiken om iets samen te kunnen creëren". 
 
 
Hoe zijn de leerkrachten begonnen? 

Op de vraag welke mediavaardigheid de leerkrachten als eerste hebben toegepast krijg ik 

verschillende antwoorden. De meesten gaven aan dat ze zijn begonnen met technische 

vaardigheden. Leerkracht drie gaf aan dat hij de eerste keer een print screen heeft gemaakt 

en deze heeft verstuurd naar iemand anders. Leerkracht twee maakte voor het eerst gebruik 

van Dropbox. Dropbox is een software waarnaar je bestanden kan uploaden. Deze 

bestanden worden gesynchroniseerd met je laptop, computer en mobiele telefoon. Zo kun je 

vanaf elke computer bij je opgeslagen bestanden komen. Hiernaast kun je iemand 

uitnodigen op Dropbox zodat je mappen en bestanden kunt delen 

(https://www.dropbox.com/features/). Leerkracht 2 gebruikte Dropbox om zijn bestanden en 

lessen op te zetten en deze te delen met andere leerkrachten binnen zijn school. 

 

Leerkracht één gaf aan dat ze na een aantal jaar als leerkracht stil stond. Ze was 

vastgeroest in haar manier van lesgeven en maakte geen veranderingen meer. Ze had altijd 

al een bepaalde interesse voor nieuwe media maar wist niet zo goed hoe ze moest 

beginnen om deze te gebruiken in haar lessen. Ook leerkracht vier gaf dit aan. Zij zijn 

beiden begonnen met bloggen. Ze lazen blogs van andere onderwijzers en kwamen zo in 

contact met leerkrachten uit Nederland en het buitenland die veel gebruik maken van 

mediavaardigheden in hun lessen. Door te bloggen hebben zij hun werkkring verbreed en 

kregen ze ideeën die ze wilden toepassen op school  

 

Leerkracht één is dankzij een blog van iemand anders op het idee van een Wiki gekomen 

en heeft dit uitgeprobeerd. Een Wiki is een website die alleen voor de klas openbaar is. 

Leerkracht één gaf aan dat de leerlingen hier een boel informatie op kunnen terugvinden 

zoals het weekprogramma, oproepjes en opdrachten. Leerkracht één gaf aan dat doordat 

alles open is de leerlingen beter hun best gaan doen voor de opdrachten. De opdrachten 

zijn namelijk openbaar voor alle leerlingen en ze kijken het werk van elkaar na en geven 

elkaar feedback. Ze gaf aan dat het een aardig werk is om een Wiki te maken maar dat, 

wanneer hij af is, je er geen omkijken meer naar hebt. 

 

Leerkracht vijf zat al een tijdje met het idee in zijn hoofd om iPods te kopen voor zijn 

leerlingen. In oktober was hij op werkbezoek op een school in Amerika. Hier zag hij dat 

kinderen werkten met iPods in de klas. Leerkracht vijf is later nog naar Engeland gegaan en 

https://www.dropbox.com/features/
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heeft daar verschillende scholen bezocht waar ze ook met iPods/iPads werken. Voor 

leerkracht vijf was dit bezoek ook weer een bevestiging dat ze dit op zijn school ook 

moesten toepassen. Hij is in Nederland op zoek gegaan naar goedkope iPods en heeft voor 

een klein bedrag 16 iPods op de kop getikt. Deze iPods heeft hij eerst geïntroduceerd in de 

kleuterklas maar al snel wilden ook andere klassen er gebruik van maken. Nu gaan ze de 

hele school rond. Leerkracht vijf ziet dat het werken met de iPod een stuk socialer is dan het 

werken achter een computer. Kinderen achter een computer sluiten zich helemaal af. Met 

het werken op de iPod is er sprake van sociale interactie. Met speciaal voor het onderwijs 

afgestemde Apps leren de kinderen bijvoorbeeld rekenen en taal.  

 

Leerkracht vier heeft zijn eigen blog gemaakt waarop hij regelmatig schrijft over zijn leven 

als onderwijzer en over de ontwikkelingen in onderwijsland. Hiernaast laat hij zijn leerlingen 

ook blogs schrijven. Hij ziet hier een aantal voordelen in. Ten eerste werken ze aan hun 

taalvaardigheden en ze worden creatief. Door een bepaald thema te geven dwingt hij de 

kinderen goed na te denken over wat ze interessant vinden. De kinderen moeten informatie 

opzoeken waardoor ze werken aan hun informatievaardigheden. Tevens leren de kinderen 

door het schrijven van een blog een eigen mening te vormen over een onderwerp.  

 

Leerkracht twee heeft een werkgroep opgezet in LinkedIn met als doel om leerkrachten, 

directeuren en Interne begeleiders bij elkaar te brengen om te discussiëren met elkaar over 

onderwerpen in het basisonderwijs. Na ongeveer anderhalf jaar hebben ze al 300 leden. In 

deze werkgroep wordt ook veel gediscussieerd over het gebruik van nieuwe media in het 

onderwijs. De leden geven elkaar tips en delen hun ervaringen. 

 
Welke mediavaardigheden gebruiken de leerkrachten verder in hun lessen en welke 
gebruiken ze privé? 
 

Bij de vraag welke mediavaardigheden de leerkrachten nog meer gebruiken kreeg ik een 

hele lijst. Hier heb ik de mediavaardigheden uitgehaald die ze zelf het prettigste vinden en 

waarvan zij vinden dat ze goed werken voor hun leerlingen. Deze vraag is gesteld om 

erachter te komen welke mediavaardigheden nuttig zijn en waarvoor ze precies gebruikt 

worden. De antwoorden zijn verwerkt in tabel 1. 
 

Tabel 1. Welke mediavaardigheden gebruiken de geïnterviewden 

 
Leerkracht 1 

 
Antwoord 

 
 

• Wiki - de Wiki is een besloten klassenwebsite (zoals hierboven 
al uitgelegd). 

• Flickr - leerkracht één maakt veel gebruik van een fotocamera in 
combinatie met Flickr. Flickr is een online fotodienst waarop 
men foto’s kan uploaden en delen met de rest van de wereld. 
Leerkracht één laat de kinderen foto’s maken met een bepaald 
thema. Zo leert ze de kinderen over privacy en portretrecht. Ze 
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fotografeert ook veel in haar privéleven.  

• Mindmap - haar leerlingen leren door middel van een Mindmap. 
Met een Mindmap kun je ideeën, structuren, informatie en 
gedachten visueel en creatief ordenen. Ze heeft het in eerste 
instantie opgezet voor kinderen met dyslexie die het moeilijk 
vonden om zoveel tekst uit het boek te leren. Ze zag dat de 
andere leerlingen het ook veel prettiger vinden om op deze 
manier te leren. Het is veel minder tekst en de leerlingen vinden 
het gemakkelijker om de inhoud terug te vinden. Ze leren zo om 
hun kennis flexibel toe te passen. De Mindmap is onderdeel van 
de Wiki.  

• Hyves - alle leerlingen uit de klas van leerkracht één hebben 
Hyves. Samen met haar leerlingen bekijkt ze de profielen. Ze 
bespreken welke foto’s je er wel en niet op zet en welke 
persoonlijke informatie ze wel en welke ze niet openbaar mogen 
maken. Tevens bereidt ze haar leerlingen voor op het gebruik 
van ‘volwassen’ sociale mediasites als Facebook en Twitter. 

 

Leerkracht 2 Antwoord 

 • Yurls – leerkracht twee maakt voor zijn digibordlessen gebruik 
van Yurls. Met Yurls kun je eenvoudig filmpjes, favoriete 
websites etc. verzamelen op je eigen ‘online’ startpagina.  

• Online reken- en taalspellen – geeft de kinderen na een les 
rekenen- en taal oefeningen op de computer met speciale taal- 
en rekenspellen 

• Leerkracht twee geeft aan groepjes kinderen les in 
tekstverwerkingsprogramma’s als Excel, Word en PowerPoint 

• Prezi – gebruikt Prezi voor het maken van presentaties. Prezi is 
programma waarmee je handige presentaties kan maken. In 
plaats van dia’s werk je met een groot doek. Zo vormt je 
presentatie één groot geheel. Leerkracht twee vindt het een 
prettig programma om mee te werken. Hij gebruikt het ook wel 
eens als Mindmap 

 

Leerkracht 3 Antwoord 

 • Ipad – laat de kinderen een stripverhaal maken op de ipad met 
een actueel thema als onderwerp. 

• Leert de kinderen filmen – neemt de leerlingen op als ze 
bijvoorbeeld een dansje oefenen, dan kunnen ze zichzelf 
terugzien en bekijken wat er goed/fout ging. Leerkracht drie laat 
zichzelf ook wel eens opnemen zodat hij zelf terug kan zien wat 
hij kan verbeteren.  

• Maakt gebruik van het boek Twee Punt Nul. Dit boek staat vol 
met mediavaardigheden die gebruikt kunnen worden in het 
onderwijs. Elke mediavaardigheid wordt uitgelegd en er worden 
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tips gegeven hoe je deze kunt gebruiken in het onderwijs. Elke 
week gaat leerkracht drie samen met zijn leerlingen aan de slag 
met een mediavaardigheid uit het boek. De leerlingen komen er 
zo achter met welke mediavaardigheden ze zelf prettig werken 
en wat hen helpt bij het leren. Hij ziet dat zijn leerlingen hierdoor 
enthousiaster zijn en gemotiveerder. Hij geeft de leerlingen de 
ruimte om zelf een keuze voor een mediavaardigheid te maken.  

• Smartphone – als leerlingen moeite hebben met lezen 
(bijvoorbeeld door dyslexie) neemt hij ze op zodat hij dat 
vervolgens kan terugluisteren. 

Leerkracht 4 Antwoord 

 • Technische ondersteuning – leerkracht vier geeft zijn leerlingen 
technische ondersteuning als vaardig worden in 
tekstverwerkingsprogramma’s. De meeste leerlingen zijn hier 
beter in dan hijzelf maar er zijn altijd leerlingen die dit nog niet 
zo goed kunnen. Hij besteedt veel aandacht aan technische 
vaardigheden 

• Filmen – leert de kinderen filmen en monteren 

• Smartphone – laat de kinderen oefeningen doen op een 
smartphone. Hij merkt dat kinderen het fijn vinden om interactief 
bezig te zijn. 

Leerkracht 5 Antwoord 

 • IPod – leerkracht vijf heeft voor weinig geld 16 iPods 
aangeschaft die ondertussen gebruikt worden door leerlingen 
van alle klassen. Hij gebruikt ze onder andere voor taal- en 
rekenoefeningen met speciaal voor het onderwijs ontwikkelde 
Apps. Hij ziet dat kinderen geconcentreerder aan het werk zijn 
omdat het werken op de iPod taal of rekenen een fun-element 
geeft. 

• Leerkracht vijf heeft de klas van een oudere leerkracht die met 
pensioen ging overgenomen. De kinderen maakten geen 
gebruik van de computer. Spreekbeurten werden nog gewoon 
geschreven. Hij helpt leerlingen met het vaardig worden in 
tekstverwerkingsprogramma’s en PowerPoint.  

 

Om erachter te komen of er bepaalde voorwaarden verbonden zijn aan het toepassen van 

mediavaardigheden is de vraag gesteld of de leerkrachten wel eens tegen problemen 

aanliepen in het begin en met welke problemen andere leerkrachten naar hen toe komen. 

Natuurlijk is het ook van belang om erachter te komen op welke manier ze deze problemen 

dan hebben opgelost.  

 
Tegen welke problemen liepen de leerkrachten aan in het begin? 

De vijf leerkrachten vonden het lastig deze vraag te beantwoorden. Leerkracht één aarzelde 

maar gaf aan dat ze het moeilijk vond dat ze alles alleen moest doen en uitzoeken. Ook 

leerkracht twee gaf na enig aandringen aan dat het vervelend was dat hij alles alleen moest 
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uitzoeken. Wel gaven allen aan dat ze vanuit school de vrijheid kregen om 

mediavaardigheden toe te passen in hun lessen. Leerkracht vijf vertelde dat hij goed moest 

letten op het financiële plaatje in zijn zoektocht naar iPods. Hij is naast leerkracht ook 

directeur en kon hier een potje voor vrijmaken. Op de vraag of er wel eens leerkrachten naar 

ze toe komen met problemen en hoe ze deze dan oplossen gaven leerkracht één, drie en 

vier aan dat dit vaak gebeurt. Bij de leerkrachten twee en vijf gebeurt dit minder vaak, omdat 

ze directeur zijn en daarom minder aanspreekbaar zijn. De vragen die de andere 

leerkrachten van hun collega’s krijgen, gaan voornamelijk over technische dingen: 

opmerkingen als ‘mijn materiaal doet het niet’, ‘ik wil een filmpje laten zien maar weet niet 

hoe’. Leerkracht één heeft ook wel eens een Wiki voor een andere leerkracht gemaakt en 

vervolgens een korte cursus gegeven wat ze hiermee kan doen. Leerkracht twee gaf aan 

laatst nog een korte cursus office gegeven te hebben aan een aantal collega’s. Deze cursus 

ging over hoe ze een bijlage kunnen toevoegen aan hun email en wat ze kunnen doen met 

Word en Excel.  

 

Leerkracht vier is naast onderwijzer ook ICT-coördinator op zijn school. Dit betekent dat hij 

het eerste aanspreekpunt voor leerkrachten met ICT gerelateerde problemen is.  

 

“Ik hoor voor 90% dat het materiaal het niet doet. Vaak is het niks; stekkertje erin en het 

doet het weer. Een deel van die vragen zijn waar, dan doet iets het ook echt niet, maar vaak 

is het ook gewoon een excuus. Mensen zeggen dan: “mijn computer doet het niet”, maar 

eigenlijk willen ze dan gewoon dat de computer het niet doet. Dan willen ze er niet aan, het 

is een excuus”. 

 

Hij bekijkt dan wat het niveau van de leerkracht is en bedenkt vervolgens wat er wel 

mogelijk is in de klas. Hij gaf aan dat het kleine stapjes zijn die je zet en dat je veel geduld 

moet hebben, maar dat kleine stapjes óók vooruitgang betekenen. Op zijn school werkt het 

erg goed. De leerkrachten worden trots op hun vaardigheden en gaan deze delen met 

anderen. 

 
Omdat alle vijf de leerkrachten zeer actief zijn op het gebied van onderwijs en nieuwe media 

gaven ze aan Mijn Kind Online al te kennen. Ze gaan er niet wekelijks naar toe maar weten 

dat het bestaat en dat ze onderzoeken doen. Zoals leerkracht één aangeeft: 

 

‘Zolang ik mij kan herinneren is Mijn Kind Online er altijd geweest. Het is een 

vanzelfsprekendheid, je kunt niet om hen heen’  

 

De leerkrachten gaven alle vijf aan zelf geen ondersteuning te hoeven vanuit Mijn Kind 

Online omdat ze dat simpelweg niet nodig hebben. Leerkracht vier gaf aan dat ze vooral 

door moeten gaan met hun onderzoeken: deze zijn nuttig en hij leest ze graag. Leerkrachten 

één en drie gaven aan dat Mijn Kind Online eens zou moeten kijken naar een samenwerking 

met de Pabo. Leerkracht één is zes jaar geleden aan de Pabo afgestudeerd en vindt dat er 
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op dit moment te weinig aandacht wordt gegeven aan mediavaardigheden in het onderwijs. 

Zij kon kiezen uit een keuzevak mediawijsheid en dat was het. Ook leerkracht drie gaf aan 

dat een samenwerking met de Pabo nuttig kan zijn. Hij heeft zelf geprobeerd zijn diensten 

aan te bieden aan verschillende Pabo’s in Nederland maar die hulp werd niet aangenomen. 

Wellicht dat wanneer een grote organisatie met de Pabo in zee wil gaan, die dan wel wil 

meewerken. Ook merkten leerkracht één, twee en drie op dat jonge leerkrachten vaak niet 

mediavaardig zijn en dat ze dat blijkbaar niet leren op de Pabo. 

 
Hiernaast gaven zowel leerkracht één, drie als vier aan dat Mijn Kind Online meer kan gaan 

samenwerken met leerkrachten. Leerkracht drie geeft bijvoorbeeld trainingen en 

voorbeeldlessen en zou deze graag willen delen met anderen. Ook leerkracht vier gaf aan 

absoluut hulp te willen bieden als hem dat gevraagd zou worden.  

6.1.1 Conclusie 

Uit de interviews kwam duidelijk naar voren hoeveel passie de leerkrachten hebben voor 

hun vak. Ze gaven allemaal aan dat ICT geen vak of instrument is om de lessen op te 

leuken, maar een waardevol middel dat geïntegreerd moet worden bij alle lesmomenten. Ze 

gaven aan dat je als leerkracht moet begrijpen dat de tijden veranderen en dat het onderwijs 

als vanzelfsprekend moet mee veranderen. Alle vijf de leerkrachten gaven aan dat hun 

leerlingen het fijn vinden om met behulp van ICT te leren. Ze zien dat leerlingen bepaalde 

vakken als rekenen, taal en lezen sneller oppakken dankzij de hulpmiddelen die ze 

gebruiken als een Ipod, blogs, sociale media, Mindmap etc. Deze bevindingen kwamen ook 

al naar voren in het literatuuronderzoek waarin ook het belang van ICT wordt weergegeven.  

 

De vijf leerkrachten zijn duidelijk zeer geïnteresseerd in nieuwe mediavaardigheden. Ze 

gebruiken ze veel thuis, experimenteren ermee en bedenken manieren om deze vervolgens 

toe te passen in hun lessen. De vijf leerkrachten gebruiken sociale media als Facebook en 

Twitter. Twee van de leerkrachten maken ook gebruik van Hyves.  

 

Om erachter te komen welke mediavaardigheden nu nuttig zijn in het onderwijs is de vraag 

gesteld welke zij precies gebruiken in hun lessen en wat ze er dan mee doen. Er is een 

aantal mediavaardigheden naar boven gekomen dat door meerdere van de geïnterviewden 

gebruikt wordt. Dit zijn onder andere het bloggen, zowel voor inspiratie als ook voor 

taalvaardigheden en het gebruik van een Mindmap. Alle vijf de leerkrachten gaven ook aan 

dat ze de kinderen filmpjes en foto’s laten maken. De één doet dit zodat de kinderen zichzelf 

kunnen terugkijken, de ander om zo het onderwerp portretrecht en privacy aan te snijden en 

weer een ander geeft de kinderen de opdracht om over een onderwerp als pesten een film 

te maken om ze op een andere manier naar de wereld te laten kijken. Andere 

mediavaardigheden die ze alle vijf gebruiken zijn sociale media als Hyves, Facebook en 

Twitter.  

 

De vraag of ze wel eens tegen problemen aanliepen/lopen vonden alle vijf de leerkrachten 

lastig te beantwoorden. Ze gaven allemaal aan dat ze de vrijheid vanuit school kregen maar 
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dat het wel vervelend was dat ze alles alleen moesten uitzoeken. Leerkracht vijf gaf aan dat 

hij goed moest letten op het financiële plaatje tijdens zijn zoektocht naar iPods. Hij heeft het 

geluk dat hij naast leerkracht ook directeur is en hier een potje voor kon vrijmaken en een 

goede deal vond. Op de vraag of er wel eens leerkrachten naar ze toe komen met 

problemen gaven drie leerkrachten aan dat dit vaak gebeurt. De andere twee gaven aan dat 

dit wat minder gebeurt omdat ze naast leerkracht ook directeur zijn en daarom minder 

aanspreekbaar zijn. De vragen die de andere leerkrachten van hun collega’s krijgen gaan 

voornamelijk over technische dingen. Opmerkingen als ‘mijn materiaal doet het niet’, ‘ik wil 

een filmpje laten zien maar weet niet hoe’. Leerkracht één heeft ook wel eens een Wiki voor 

een andere leerkracht gemaakt en vervolgens een korte cursus gegeven met wat ze 

hiermee kan doen. Leerkracht twee gaf aan laatst nog een korte office cursus gegeven te 

hebben aan een aantal collega’s. Deze cursus ging over hoe ze een bijlage kunnen 

toevoegen aan hun email en wat ze kunnen doen met Word en Excel.  

 

De geïnterviewden hadden allemaal al eens van Mijn Kind Online gehoord en wisten dat ze 

onderzoeken doen. Twee van de leerkrachten gaven aan dat een samenwerking met de 

Pabo wellicht vruchtbaar zou kunnen zijn. Dit omdat ze merken dat het met de 

mediavaardigheden van jonge leerkrachten vaak bedroevend gesteld is. Leerkracht één is 

nog niet zo lang geleden afgestudeerd aan de Pabo en vertelde dat mediawijsheid en 

mediavaardigheden nog niet genoeg aandacht krijgen. 

 
De insteek van de interviews was om de volgende deelvraag te beantwoorden: 

Wat zijn nuttige mediavaardigheden? 

 

Na het analyseren en uitwerken van de interviews is er een rijtje mediavaardigheden naar 

voren gekomen die goed lijken te werken in het onderwijs en welke ik zal verwerken in mijn 

enquête.  

Deze zijn: 

• Chatten (MSN of op forums) 
• Een Wiki raadplegen en maken 
• Een blog lezen en/of schrijven 
• Een podcast maken 
• Twitter 
• Facebook 
• Hyves 
• LinkedIn 
• YouTube 
• Smartphone 
• Filmpjes maken 
• Prezi 
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6.2 Enquête  

In dit hoofdstuk bespreek ik de resultaten van mijn enquête.  

Met mijn enquête wilde ik de volgende vragen beantwoorden: 

• Welke mediavaardigheden gebruiken leerkrachten thuis? 
• Welke mediavaardigheden gebruiken leerkrachten in hun lessen? 
• Welke mediavaardigheden willen leerkrachten vaker gebruiken? 
• Is er behoefte aan ondersteuning om meer over verschillende mediavaardigheden 

te leren? 
• In welke vorm en via welk kanaal zijn deze leerkrachten te bereiken? 

De enquête is verstuurd naar 1200 scholen onderverdeeld in 100 scholen per provincie. Er 

zijn 160 respondenten die de enquête hebben ingevuld. 

De enquête bestaat uit 22 vragen. Deze vragen zijn onderverdeeld in vier categorieën: 

1. Algemeen – in dit onderdeel worden vragen gesteld over leeftijd, geslacht, 
provincie en als hoeveel jaar geven ze les, welke groep geven ze les etc. 

2. Technisch – dit zijn technische vragen als; hoeveel computers zijn er beschikbaar, 
is er een ICT-coördinator, heeft u een digibord in de klas etc.  

3. Mediavaardigheden – deze vragen gaan over het gebruik van mediavaardigheden 
door de respondenten. Welke mediavaardigheden hebben en gebruiken ze in hun 
privé- en werkleven.  

4. Mijn Kind Online – de vragen in het laatste onderdeel gaan over de behoefte aan 
ondersteuning. Verder worden er vragen gesteld die inzicht moeten geven in hoe 
de doelgroep te bereiken is.  

Naast de gegevens van alle respondenten werd er ook onderscheid gemaakt in de 

verschillende generaties zoals beschreven in § 5.5 

6.2.1 Algemeen 

De enquête is door 160 respondenten ingevuld. Van deze respondenten zijn er 129 vrouw 

(81 procent) en 31 man (19 procent).  

 
Tabel 2. Geslacht 

N= 160                                      Wat is uw geslacht? 

  

  Aantal respondenten  Totale populatie  (CAOP, 2011) 

Man 31 12915 

Vrouw 129 73185 

  Aantal respondenten in 
procenten 

Totale populatie in procenten (CAOP, 
2011) 

Man 19 15 

Vrouw 81 85 
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Het overgrote deel van de respondenten is tussen de 42-56 jaar (42%) oud, zie tabel 3. 
Geen van de respondenten is 21 jaar of jonger.  
 
Tabel 3. Leeftijd  
N= 160                                       Wat is uw leeftijd? 

  

  Respondenten in 
aantallen 

Respondenten in 
procenten 

Totale 
populatie in 
procenten 
(DUO, 2012) 

 
Einstein generatie 
(21 jaar of jonger) 
 

0 0 4 

 
Y-generatie  
(22 -31 jaar)  
 

38 24 28 

 
Pragmatische generatie  
(32- 41 jaar) 
 

47 29 20 

 
Generatie X  
(42 – 56 jaar) 
 

57 36 25 

 
Babyboomer  
(57 jaar of ouder) 
 

18 11 23 
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Zoals te zien is in tabel 4 komen de meeste respondenten uit Noord-Holland en Utrecht. 

Zuid-Holland, Friesland en Drenthe hebben een lage respons. Er heeft geen enkele 

leerkracht uit de provincie Zeeland gereageerd.  

 
Tabel 4. Provincie 

N= 160                               Uit welke provincie komt u? 
  

  Respondenten in 
procenten 

Totale populatie leerkrachten in 
procenten (Duo, 2012) 

Groningen 8 8 

Friesland 3 4 

Drenthe 5 2 

Overijssel 10 3 

Flevoland 9 3 

Gelderland 11 10 

Zuid-Holland 3 22 

Noord-Holland 18 16 

Utrecht 15 9 

Zeeland 0 2 

Brabant 9 14 

Limburg 9 6 

 
 
In figuur 1 is te zien aan welke groepen de respondenten les geven. 
 

 
Figuur 1. Groepen 
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29 procent van de respondenten geeft al meer dan 26 jaar les. Het aantal respondenten dat 
tussen de 21-25 jaar les geeft is maar 6%. De overige percentages zijn ongeveer gelijk aan 
elkaar, respectievelijk 16, 17 en 18 procent (zie figuur 2).

 

 
 
 
. 
Figuur 2. Hoeveel jaar geeft u les?
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6.2.2 Technisch  

In het tweede onderdeel van de enquête werden vragen gesteld die te maken hebben met 

de technische ondersteuning. Deze vragen moesten inzicht geven in de technische 

middelen die de leerkrachten voor handen hebben. 

 
97 procent van de respondenten gaf aan dat er een ICT-coördinator op school aanwezig is 

naar wie ze toe kunnen gaan als ze problemen hebben. 64 procent gaf aan hier soms 

gebruik van te maken en 21 procent gaf aan dit vaak te doen. 

 

In figuur 3 is te zien dat alle respondenten in ieder geval één tot twee computers tot hun 

beschikking hebben. 30 procent heeft drie tot vier computers tot hun beschikking en 29 

procent van de respondenten heeft er zeven of meer. 

 
Figuur 3. Aantal computers 

 

Op de vraag of de school een apart computerlokaal heeft, gaf 41 procent van de 

ondervraagden aan van wel en 59 procent gaf aan dat de school geen computerlokaal heeft.  

 

De respondenten is ook gevraagd hoe vaak ze gebruik maken van computers in de les. 4 

procent van de geënquêteerden gaf aan dit nooit (3 procent) tot bijna nooit (1 procent) te 

doen, 21 procent maakt soms gebruik van computers in de les en 75 procent van de 

respondenten gaf aan vaak (43 procent) tot heel vaak (32 procent) gebruik te maken van 

computers. 

In figuur 4 is te zien waarvoor de respondenten gebruik maken van de computers in hun 

klas. Het merendeel van de respondenten gaf aan de computers te gebruiken voor het 
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oefenen van leerstof en voor het opzoeken van informatie op internet. Naast de vaste 

meerkeuze antwoordmogelijkheden kregen de respondenten ook de kans om een open 

antwoord in te vullen. Zes ondervraagden gaven aan naar programma’s als ‘Het 

jeugdjournaal’ en school-tv te kijken via de computer. Drie van de ondervraagden gaven aan 

hun leerlingen elke week spelletjes te laten spelen voor ontspanning en om de kinderen 

muisvaardig te maken. 

 

 
Figuur 4. Gebruik van computers 
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79 procent van de respondenten heeft een digibord in de klas tegenover 21 procent die dit 

niet heeft. 

 

 
Figuur 5. Digibord 
 
 

Op de vraag hoe vaak de respondenten het digibord gebruiken gaf 76 procent van de 

respondenten aan dit vaak (24 procent) tot heel vaak (52 procent) te gebruiken. 5 procent 

gaf aan soms een digibord te gebruiken en 19 procent gaf aan een digibord nooit (17 

procent) tot zelden (2 procent) te gebruiken. 
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6.2.3 Mediavaardigheden 
 
In het derde onderdeel zijn vragen gesteld die inzicht moesten geven in het gebruik van 

mediavaardigheden. Er is gekeken naar zowel het privégebruik van mediavaardigheden als 

ook het gebruik van mediavaardigheden in het onderwijs. Hiernaast moest duidelijk worden 

welke mediavaardigheden leerkrachten vaker willen gebruiken. 

 

Welke mediavaardigheden gebruiken leerkrachten? 

In tabel 5 is te zien wat de respondenten hebben geantwoord op de vraag welke 

mediavaardigheden zij wel eens gebruiken in hun privéleven. 

Als er gekeken wordt naar het gebruik van sociale media als Twitter, Hyves en LinkedIn valt 

op dat het merendeel hier nooit tot zelden gebruik van maakt. Alleen Facebook steekt er 

bovenuit: 48 procent van de respondenten gaf aan hier vaak (26 procent) tot heel vaak (22 

procent) gebruik van te maken.  

 

53 procent van de respondenten gaf aan YouTube vaak (43 procent) tot heel vaak (10 

procent) te gebruiken. Ook raadpleegt men regelmatig een Wiki. 32 procent gaf aan dit 

soms te doen en 18 procent gaf aan dit vaak tot heel vaak te doen. 

 

Het lezen en schrijven van een blog scoort erg laag. Slechts 9 procent van de respondenten 

gaf aan een blog vaak (6 procent) tot heel vaak (2 procent) te lezen. 

 
Tabel 5. Mediavaardigheden in privéleven 

N= 160                          Geef aan of u de volgende media gebruikt in uw privéleven 
  

  Nooit Zelden Soms Vaak Heel vaak 

Smartphone 40% 7% 3% 44% 6% 

YouTube 3% 6% 40% 43% 10% 

Facebook 35% 3% 14% 26% 22% 

Het raadplegen van een Wiki 36% 14% 32% 16% 2% 

Het lezen van een blog 36% 28% 27% 6% 3% 

       Chatten (MSN of op forums 61% 19% 14% 5% 1% 

Twitter 72% 8% 13% 4% 3% 

Hyves 62% 16% 17% 4% 1% 

LinkedIn 68% 12% 15% 4% 1% 

Het schrijven van een blog 80% 10% 6% 4% 0% 

Het maken van een Wiki 90% 6% 3% 1% 0% 

Het maken van een podcast 94% 4% 2% 0% 0% 
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In tabel 6 zijn de antwoorden te vinden gesegmenteerd naar de verschillende generaties. De 

mediavaardigheden die de verschillende generaties aangaven het vaakst te gebruiken 

worden in deze tabel weergegeven. Een compleet overzicht van alle antwoorden per 

generatie zijn terug te vinden in bijlage 5. 

  
Tabel 6. Mediavaardigheden privéleven per generatie 

N= 160                     Geef aan hoe vaak u de volgende media gebruikt in uw privéleven 

  

  Facebook YouTube Smartphone 
Lezen van 
een blog 

Raadplegen 
van een 
Wiki Twitter 

Y-Generatie 
N= 38 75% 70% 60% 12% 22% 6% 

Pragmatische 
generatie 

N= 47 53% 65% 51% 12% 24% 10% 

X-generatie 
N= 57 37% 38% 34% 7% 12% 2% 

Babyboomers 
N=18 23% 39% 39% 12% 11% 17% 

 

Het gebruik van Facebook loopt af per generatie. De Y-generatie gebruikt Facebook het 

meest met 70%. Als laagste scoren de Babyboomers. 23 procent van hen gaf aan Facebook 

vaak tot heel vaak te gebruiken.  

 

Twitter wordt door de generaties weinig gebruikt. Babyboomers gebruiken Twitter met 17 

procent het meest. 

 

Het gebruik van YouTube scoort hoog bij de Y-generatie (70 procent) en de Pragmatische 

generatie (65 procent). Als er gekeken wordt naar de andere generaties laat dit zien dat 38 

procent van de X generatie en 39 procent van de Babyboomers vaak gebruik maakt van 

YouTube.  
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Welke mediavaardigheden gebruiken leerkrachten in de les? 
 
In tabel 7 zijn de antwoorden te vinden op de vraag welke mediavaardigheden de 

respondenten gebruiken in de klas. 

 

Sociale media als Hyves, Facebook en Twitter scoren laag. Zo gaf 96 procent aan Hyves 

nooit (91 procent) tot zelden (5 procent) te gebruiken in de klas. Van Facebook maakt geen 

van de respondenten vaak tot heel vaak gebruik.  

 

De enige twee mediavaardigheden die in vergelijking met de rest hoog scoren zijn YouTube 

en het maken van een Mindmap.  

 

44 procent van de respondenten gaf aan YouTube vaak (30 procent) tot heel vaak (14 

procent) te gebruiken, en 43 procent van de respondenten gaf aan soms YouTube te 

gebruiken in de klas. 

 

23 procent van de respondenten gaf aan soms een Mindmap met de leerlingen te maken. 

15 procent gaf aan dit vaak (13 procent) tot heel vaak (2 procent) te doen. 

 
Tabel 7. Mediavaardigheden in de klas 

N= 160        Geef aan hoe vaak u gebruik maakt van de volgende media in de klas 

    

  Nooit Zelden Soms Vaak Heel vaak 

Ik laat wel eens een 
YouTube filmpje zien 9% 4% 43% 30% 14% 

Ik maak wel eens een 
Mindmap met mijn 
leerlingen 

49% 13% 23% 13% 2% 

Ik maak gebruik van 
een Wiki in de klas 61% 10% 19% 9% 1% 

Ik maak wel eens 
gebruik van mijn 
Smartphone in de les 

79% 6% 11% 3% 1% 

Ik maak wel eens een 
blog met mijn leerlingen 88% 7% 3% 2% 0% 

Ik maak wel eens 
filmpjes met mijn 
leerlingen 

67% 15% 15% 2% 1% 

Ik maak wel eens 
gebruik van Prezi in de les 84% 5% 8% 2% 1% 

Ik maak gebruik van 
Hyves in de klas 91% 5% 3% 1% 0% 

Ik gebruik wel eens 
Twitter in de klas 95% 2% 2% 1% 0% 

Ik maak wel eens een 
podcast met mijn 
leerlingen 

97% 1% 1% 1% 0% 

Ik maak gebruik van 
Facebook in de klas 93% 4% 3% 0% 0% 
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In tabel 8 zijn de antwoorden op deze vraag te vinden per generatie. Een compleet overzicht 

is te vinden in bijlage 5. 

 

Babyboomers maken soms gebruik van Facebook in de klas (11 procent). De andere 

generaties maken weinig tot geen gebruik van Facebook.  

 

De enige mediavaardigheden die vaak gebruikt worden zijn YouTube en een Mindmap. 

 
Tabel 8. Mediavaardigheden in de klas per generatie 

N= 160                    Geef aan hoe vaak u de volgende media gebruikt in de klas 

  

  Facebook 

Ik laat wel 
eens 
filmpjes via 
YouTube 
zien 

Ik maak 
filmpjes met 
mijn leerlingen 

Ik maak wel 
eens een blog 
met mijn 
leerlingen 

Ik maak 
gebruik 
van een 
Wiki in 
de klas 

Ik maak 
wel eens 
een 
Mindmap 
met mijn 
leerlingen 

Y-Generatie 
N= 38           

Soms 3% 30% 15% 6% 19% 27% 

Vaak tot heel vaak 0% 61% 0% 0% 11% 11% 
Pragmatische 
generatie 
N= 47            

Soms 0% 42% 11% 3% 17% 19% 

Vaak tot heel vaak 0% 46% 6% 3% 13% 24% 
X-generatie 
N=57             

Soms 4% 48% 18% 2% 7% 19% 

Vaak tot heel vaak 0% 37% 4% 3% 21% 14% 

Babyboomers 
N= 18           

Soms 11% 50% 17% 0% 22% 39% 

Vaak tot heel vaak 0 33% 6% 6% 6% 6% 
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Welke mediavaardigheden willen leerkrachten vaker gebruiken? 

De laatste vraag in het onderdeel mediavaardigheden, is gesteld om te achterhalen welke 

mediavaardigheden leerkrachten wel wat vaker zouden willen gebruiken in hun klas.  

 

44 procent van de respondenten gaf aan vaak (29 procent) tot heel vaak (15 procent) 

gebruik te willen maken van een Mindmap. De respondenten willen ook vaker gebruik 

maken van een Wiki. 23 procent gaf aan een Wiki vaak (17 procent) tot heel vaak (6 

procent) te willen gebruiken. 

 

De sociale media zijn ook bij deze vraag niet populair. 89 procent van de respondenten gaf 

aan Hyves nooit (57 procent) tot zelden (32 procent) te willen gebruiken. Zie tabel 9 voor de 

overige antwoorden. 

 
Tabel 9. Leren van mediavaardigheden 

N=160          Welke van de volgende mediavaardigheden zou u vaker willen gebruiken? 
  

  

Absoluut niet Niet echt Misschien 
Eigenlijk 

wel  Zeker wel   

YouTube 6% 11% 28% 29% 26% 

Mindmap 9% 15% 32% 29% 15% 

Wiki 14% 26% 37% 17% 6% 

Prezi 38% 22% 16% 14% 10% 

Blog 25% 35% 27% 9% 4% 

Smartphone 43% 28% 19% 7% 3% 

Facebook 51% 32% 11% 6% 0% 

Twitter 51% 33% 10% 6% 0% 

Podcast 37% 39% 20% 3% 1% 

Hyves 57% 32% 10% 1% 0% 
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Ook bij deze vraag is onderscheid gemaakt in generaties. De antwoorden zijn te vinden in 

tabel 10. 

  

De vier generaties willen YouTube, een Wiki, een blog, Prezi en een Mindmap vaker 

gebruiken in de les.  

 

Sociale media als Facebook zijn niet populair. Slechts een klein percentage gaf aan 

Facebook vaker te willen gebruiken. 

 

Voor een overzicht van alle antwoorden verwijs ik naar bijlage 5. 

 
Tabel 10. Leren van mediavaardigheden per generatie 

N= 160              Welke van de volgende mediavaardigheden zou u vaker willen gebruiken? 

  

  Facebook YouTube Wiki Blog Prezi Mindmap 

Y-Generatie 
N=38           

Misschien 6% 29% 27% 30% 27% 41% 

Zeker wel 6% 51% 40% 22% 24% 56% 

Pragmatische generatie 
N= 47            

Misschien 12% 30% 47% 26% 24% 35% 

Zeker wel 8% 52% 20% 14% 25% 39% 

X-generatie 
N= 57             

Misschien 11% 24% 41% 28%  2% 26% 

Zeker wel 7% 55% 14% 7%  36% 40% 

Babyboomers 
N= 18           

Misschien 26% 24% 12% 18% 14% 29% 

Zeker wel 0 64% 37% 19% 25% 47% 
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6.2.4 Mijn Kind Online 

In het laatste onderdeel van de enquête zijn er vragen gesteld over de behoefte aan 

ondersteuning om meer te kunnen leren over de eerder genoemde mediavaardigheden. Dit 

laatste onderdeel van de enquête is gemaakt om erachter te komen of de respondenten 

openstaan voor ondersteuning, hoe de leerkrachten te vinden zijn en in welke vorm ze deze 

ondersteuning vragen.  

 

Is er behoefte aan ondersteuning om meer over verschillende mediavaardigheden te leren? 

De behoefte aan ondersteuning om meer over nieuwe mediavaardigheden te leren wordt 

samengevat in figuur 6. De verdeling brengt naar voren dat 59 procent van alle leerkrachten 

ondersteuning wenst om meer over nieuwe mediavaardigheden te leren ten opzichte van 41 

procent van de respondenten die hier geen behoefte aan heeft.  

 

 
Figuur 6. Ondersteuning 
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In tabel 11 is de behoefte aan ondersteuning, onderverdeeld in de verschillende generaties 

weergegeven. 

 
Tabel 11.  Behoefte aan ondersteuning per generatie 

N= 160    Zou u ondersteuning willen om meer over deze media te leren? 
  

  Ja Nee 

Y-generatie 
N= 38 54% 46% 

Pragmatische generatie 
N= 47 62% 38% 

Generatie X 
N= 57 64% 34% 

Babyboomers 
N= 18 50% 50% 

  

 

Als vervolg op de vraag naar behoefte tot ondersteuning wordt er met vraag 18 onderzocht 

in welke vorm zij deze ondersteuning willen ontvangen.  

 

Zoals in figuur 7 is aangegeven bevat deze vraag een aantal antwoordmogelijkheden. De 

meeste respondenten gaven aan een workshop of een voorbeeldles bij te willen wonen.  

 

 
Figuur 7. Via welk kanaal 
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Deze antwoorden zijn ook gesegmenteerd naar generatie. In tabel 12 zijn de antwoorden te 

vinden. 

De Pragmatische generatie en de Babyboomers willen de ondersteuning het liefst zien in de 

vorm van een nieuwsbrief. De Y-generatie en de generatie X willen deze ondersteuning het 

liefst in de vorm van een voorbeeldles. 

 
Tabel 12. Vorm van ondersteuning per generatie 

N=160                   Op welk manier zou u deze ondersteuning willen krijgen?  
  

  

Y-generatie 
N= 38 

Pragmatische 
generatie 

N= 47 
Generatie X 

N= 57 
Babyboomers 

N= 18 

Via een nieuwsbrief 
29% 45% 32% 50% 

Via een workshop 
40% 49% 37% 39% 

Via een online forum 
21% 27% 10% 11% 

Via een voorbeeldles 
55% 43% 41% 33% 

 

Naast de meerkeuze antwoordmogelijkheden wordt ook de mogelijkheid geboden om een 

open antwoord in te vullen. Er zijn weinig respondenten die een open antwoord hebben 

ingevuld. Twee van de 38 respondenten uit de Y-generatie gaven aan graag een 

instructievideo te willen zien die ze thuis kunnen bekijken wanneer het hen uitkomt. Eén 

geënquêteerde uit de generatie X gaf aan graag een aparte internetsite te willen zien waar 

men informatie kan opzoeken en waar vragen gesteld kunnen worden. Een andere 

respondent uit de generatie X gaf aan baat te hebben bij collegiale consultatie.  
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In figuur 8 is te zien dat 66 procent van de 160 ondervraagden nooit forums bezoekt voor 

hulp of ideeën. 34 procent van de ondervraagden gaf aan dit wel te doen.  

 

 
Figuur 8. Forums 

 

In tabel 13 zijn de antwoorden op deze vraag te zien gesegmenteerd naar verschillende 

generaties. 
Tabel 13. Forums per generatie 

N= 160                               Bezoekt u wel eens forums? 

  

  Ja Nee 
Y-generatie 
N= 38 49% 51% 
Pragmatische generatie 
N= 47 23% 77% 
Generatie X 
N=57 34% 66% 
Babyboomers 
N=19 72% 28% 

 

 

De respondenten is gevraagd welke forums ze dan bezoeken. Slechts een klein deel van de 

respondenten hierop antwoord gegeven. 5 respondenten van de 38 uit de Y-generatie 

gaven aan het Paboforum te bezoeken. Ook het forum van lesidee.nl werd door 5 

respondenten van de Y-generatie genoemd. Verder werden ook sites als Mijn Kind Online, 

Digiwijs en Kennisnet genoemd.  



Mediavaardigheden van leerkrachten in het BO Eva Wulp       54 

 

 

Na de vraag over verschillende forums is ook de vraag gesteld of ze wel eens Sociale 

netwerksites zoals Facebook of Hyves bezoeken voor het beantwoorden van vragen, voor 

ideeën of voor tips. 92 procent van de respondenten gaf aan dit nooit te doen. 8 procent (13 

respondenten) doet dit wel. Er zijn maar drie open antwoorden gegeven op de vraag welke 

dat dan zijn. Deze antwoorden zijn: 

• Pagina’s van de Kinderboekenweek. 
• Pagina’s met knutselideeën. 
• Pagina’s van vrienden die in het onderwijs werken. 

Om erachter te komen of Mijn Kind Online de respondenten wellicht kan benaderen via 

onderwijs gerelateerde vakbladen is de vraag gesteld of ze deze lezen, en welke dat dan 

zijn. Ook bij deze vraag werd er naast de meerkeuze antwoordmogelijkheden de 

mogelijkheid geboden om een open antwoord te geven. In figuur 9 is te zien dat 21 

respondenten (13 procent) nooit vakbladen lezen. De andere respondenten gaven aan 

voornamelijk Praxis en het vakblad JSW te lezen.  

 

 
Figuur 9. Vakbladen 
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Ook bij deze vraag is gekeken naar de antwoorden per generatie. De antwoorden zijn 

weergegeven in tabel 14. 

 
Tabel 14. Vakbladen per generatie 

Welke vakbladen leest u? 

  

  Y-generatie 
Pragmatische 
generatie Generatie X Babyboomers 

JSW 39% 55% 29% 44% 
HJK 18% 14% 17% 0% 
Plein Primair 11% 16% 9% 28% 
Vives 5% 8% 5% 28% 

Praxis 58% 73% 53% 89% 
 

 

De enquête eindigt met de vraag of de respondenten op de hoogte willen blijven van de 

nieuwsbrief van Mijn Kind Online. Hierop gaf 28 procent van de respondenten aan dit wel te 

willen. Deze respondenten hebben een emailadres doorgegeven. 
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7 Conclusie  

N.B. Omdat de betrouwbaarheid van dit onderzoek laag was, moet deze conclusie gezien 

worden als een indicatie.  

 

Aan de hand van het gedane literatuuronderzoek en het kwalitatieve en kwantitatieve 

onderzoek wilde ik de volgende probleemstelling beantwoorden. 

 

Welke nieuwe mediavaardigheden gebruiken leerkrachten, wat is hun behoefte aan 

ondersteuning, en via welk kanaal kan Mijn Kind Online het beste inzetten om de digitale 

mediavaardigheid van leerkrachten in het basisonderwijs te vergroten? 

 
Technische middelen 

Uit de enquête kwam naar voren dat 41 procent van de 160 leerkrachten beschikking heeft 

over een apart computerlokaal. 30 procent van de 160 leerkrachten heeft 7 of meer 

computers tot hun beschikking waarop leerlingen in groepjes met elkaar kunnen werken. 

Hiernaast heeft 97 procent een ICT-coördinator op school aan wie ze vragen kunnen stellen. 

79 procent van de leerkrachten heeft een digibord in de klas. Leerkrachten hebben dus 

genoeg technische middelen voorhanden om mediavaardigheden te kunnen toepassen. Dit 

wordt bevestigd door het onderzoek van Kennisnet (2011). 

 

Technische vaardigheden  

De interviews lieten zien dat de succesvolle leerkrachten zijn begonnen met het aanleren 

van technische ICT vaardigheden. Uit de enquête kwam naar voren dat 75 procent van de 

leerkrachten vaak tot heel vaak gebruik maakt van computers in de klas. De leerkrachten 

gebruiken de computers om leerstof te oefenen, informatie op te zoeken en voor 

tekstverwerking. Deze vaardigheden vallen onder technische vaardigheden (Zwanenburg, F. 

& J. Pardoen, 2010). Er kan dus geconcludeerd worden dat leerkrachten over genoeg 

technische vaardigheden beschikken. Dit wordt tevens bevestigd door het onderzoek ‘Vier in 

Balans’ van Kennisnet (2011) waaruit naar voren komt dat 80 procent van de leerkrachten 

voldoende technische vaardigheden bezit. 

 

Welke mediavaardigheden gebruiken leerkrachten in hun privéleven en in het onderwijs? 

Uit de interviews en het literatuuronderzoek kan geconcludeerd worden dat leerlingen 

gemotiveerder zijn en beter leren wanneer leerkrachten mediavaardigheden toepassen in 

het onderwijs (Mayer, R. & R. Moreno, 2002) (Ginkel, M. van, 2009). Zo geven de 

succesvolle leerkrachten aan dat wanneer kinderen (en leerkrachten) een blog schrijven, zij 

werken aan hun taal- en schrijfvaardigheden. Uit de literatuur kwam hiernaast naar voren 

dat kinderen met behulp van een blog zichzelf creatief ontwikkelen (Zwanenburg, F & J. 

Pardoen, 2010). Ook het inzetten van sociale media in de klas kan voor kinderen een 

positief effect hebben. Uit de interviews kwam naar voren dat leerkrachten die kinderen 

begeleiden in het gebruik van een sociaal netwerk als Hyves, hen ook bewust kunnen 
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maken van privacy. Daarnaast kwam uit het literatuuronderzoek naar voren dat sociale 

media kunnen bijdragen aan sociale betrokkenheid van kinderen.    

 

Algemeen 

Uit de enquête kwam naar voren dat 48 procent van de 160 leerkrachten veel gebruik maakt 

van Facebook privé. Slechts 3 procent van deze 160 leerkrachten gebruikt Facebook soms 

in de lessen. Ook andere sociale media zoals Twitter en Hyves worden niet of nauwelijks in 

de klas gebruikt.  

Ditzelfde geldt voor het schrijven van een blog. Uit de enquête kwam naar voren dat 95 

procent van de leerkrachten nooit een blog schrijft met hun leerlingen.  

 

De mediavaardigheden die wel vaak tot heel vaak worden toegepast in lessen zijn: 

• Mindmap; 15 procent gaf aan vaak een Mindmap te maken met zijn leerlingen 
• YouTube; 34 procent gebruikt YouTube vaak om filmpjes te laten zien 
• Wiki; 10 procent van de leerkrachten maakt vaak gebruik van een Wiki in de klas. 

In dit onderzoek is de doelgroep ook gesegmenteerd naar verschillende generaties. Deze 

generaties zijn gebaseerd op de generatietheorie van Henk Becker (2004). Dit onderscheid 

is gemaakt omdat er verschillen zijn binnen de generaties als het gaat om het gebruik van 

mediavaardigheden, zowel privé als tijdens het werk. 

 

Y- generatie 

Leerkrachten in de Y-generatie zijn tussen de 22 en 31 jaar oud. Er zijn 38 (24 procent) 

respondenten van de 160 die binnen deze generatie vallen. 

De leerkrachten van de Y-generatie maken in hun privéleven, op het gebied van sociale 

media, alleen veelvuldig gebruik van Facebook en YouTube (70 procent). 75 procent van 

deze generatie gaf aan Facebook vaak tot heel vaak te gebruiken. Wat opvalt, is dat slechts 

6 procent van de 38 leerkrachten vaak gebruik maakt van andere sociale media zoals 

Twitter, Hyves en LinkedIn. Van de 75 procent Facebook gebruikers, maakt geen enkele 

leerkracht gebruik van Facebook tijdens de lessen.   

 

De mediavaardigheden die de leerkrachten uit de Y-generatie wel toepassen tijdens hun 

lessen zijn de volgende: 

• YouTube; 61 procent gebruikt YouTube vaak om filmpjes te laten zien 
• Mindmap; 11 procent gaf aan vaak een Mindmap te maken met zijn leerlingen 
• Wiki; 11 procent van de leerkrachten maakt vaak gebruik van een Wiki in de klas. 

Hieruit kan ik herleiden dat leerkrachten van de Y-generatie in hun privéleven wel gebruik 

maken van sociale media maar deze niet toepassen tijdens hun lessen. 
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Pragmatische generatie 

Leerkrachten in de Pragmatische generatie zijn tussen de 32 en 41 jaar oud. Er zijn 47 (29 

procent) respondenten van de 160 die binnen deze generatie vallen. 

Leerkrachten uit de pragmatische generatie maken in hun privéleven gebruik van Facebook 

(53 procent), ze bekijken filmpjes op YouTube (55 procent) en ze raadplegen zo nu en dan 

een Wiki (24 procent). 1 procent van de 47 leerkrachten gaf aan soms gebruik te maken van 

Facebook in de klas.  

 

De mediavaardigheden die de leerkrachten uit de Pragmatische generatie wel toepassen 

tijdens hun lessen zijn: 

• YouTube; 46 procent van de leerkrachten gebruikt YouTube vaak om filmpjes te 
laten zien 

• Mindmap; 24 procent van de leerkrachten maakt vaak een Mindmap met zijn/haar 
leerlingen 

• Filmpjes; 17 procent van de leerkrachten maakt soms tot vaak filmpjes samen met 
de leerlingen  

• Wiki; 13 procent van de leerkrachten maakt vaak gebruik van een Wiki. 

Hier kan ik uit concluderen dat leerkrachten uit de Pragmatische generatie alleen veelvuldig 

gebruik maakt van YouTube in de klas. Ondanks dat zij sociale media wel privé gebruiken 

doen de leerkrachten dit niet in de klas. 

 
Generatie X 

Leerkrachten in de generatie X zijn tussen de 42 en 56 jaar oud. Er zijn 57 (36 procent) 

respondenten van de 160 die binnen deze generatie vallen. Leerkrachten uit de generatie X 

zijn in hun privéleven minder actief op sociale media dan de andere generaties. Zo gaf 37 

procent van de 57 leerkrachten aan zeer actief te zijn op Facebook. 38 procent van de 57 

leerkrachten gaf aan vaak gebruik te maken van YouTube. Slechts 10 procent is zeer actief 

op Twitter en 6 procent van de 57 leerkrachten is zeer actief op LinkedIn. 31 procent van de 

leerkrachten leest soms een blog tegenover 7 procent van de leerkrachten die dit vaak doet. 

Uit cijfers van Bright Mind Media (2012) komt naar voren dat 37 procent van de totale 

populatie die in de generatie X valt actief is op Twitter en op LinkedIn (37 procent). Dit komt 

niet overeen met de resultaten van de respondenten.  

 

De mediavaardigheden die de leerkrachten uit generatie X wel toepassen in hun lessen zijn: 

• YouTube; 37 procent van de leerkrachten gebruikt YouTube vaak om filmpjes te 
laten zien  

• Filmpjes; 22 procent maakt soms een filmpje met de leerlingen 
• Mindmap; 14 procent maakt vaak een Mindmap met zijn/haar leerlingen. 

Uit deze resultaten kan ik concluderen dat de leerkrachten uit generatie X redelijk actief zijn 

op sociale media in hun privéleven, maar deze (buiten YouTube) niet inzetten in het 

onderwijs. 

 

 



Mediavaardigheden van leerkrachten in het BO Eva Wulp       59 

 

 

 

 

 

Babyboomers 

Leerkrachten uit de generatie Babyboomers zijn in de leeftijd van 57 jaar en ouder. Er zijn 

18 (11 procent) respondenten van de 160 die binnen deze generatie vallen. 

Babyboomers zijn redelijk vaak actief op sociale media in hun privéleven. Zo gebruikt 23 

procent Facebook, Twittert 17 procent vaak tot heel vaak en is 6 procent actief op LinkedIn. 

Ook gaf 32 procent van de 18 leerkrachten aan regelmatig tot vaak een blog te lezen. Uit 

onderzoek van het CBS (2010) kwam naar voren dat 30 procent van de babyboomers actief 

is op sociale media. Ook kwam hieruit naar voren dat deze 30 procent graag weblogs leest. 

Dit komt overeen met de resultaten van de enquête.  

 

De andere mediavaardigheden die leerkrachten uit de generatie Babyboomers wel 

toepassen zijn: 

• Mindmap; 6 procent van leerkrachten maakt vaak een Mindmap met zijn/haar 
leerlingen  

• Wiki; 6 procent van de leerkrachten maakt vaak gebruik van een Wiki in de klas 
• Filmpjes; 17 procent van de leerkrachten maakt soms filmpjes met zijn/haar 

leerlingen 
• YouTube; 33 procent van de leerkrachten gebruikt YouTube vaak om filmpjes te 

laten zien. 

Hieruit kan ik herleiden dat Babyboomers in hun privéleven redelijk actief zijn als het gaat 

om het gebruik van mediavaardigheden. Dit is niet terug te zien in de resultaten van de 

enquête. Slechts 6 procent gaf aan mediavaardigheden vaak tot heel vaak te gebruiken. Er 

kan geconcludeerd worden dat leerkrachten uit de generatie Babyboomers weinig tot geen 

mediavaardigheden toepassen in het onderwijs. 

 

In tabel 15 en 16 zijn de resultaten nog eens uiteengezet. In tabel 15 zijn de 

mediavaardigheden te vinden die de generaties in hun privéleven gebruiken. 

In tabel 16 zijn de resultaten te vinden van het gebruik van mediavaardigheden in het 

onderwijs. Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat het gebruik van sociale 

mediavaardigheden in het privéleven afloopt naarmate de leerkrachten ouder worden. Als 

gekeken wordt naar tabel 16 kan geconcludeerd worden dat leerkrachten uit de generatie 

Babyboomers het meeste gebruik maken van Facebook in de klas in vergelijking tot de 

andere generaties. Dit is opvallend omdat zij het laagste percentage privégebruik hebben. 

Uit deze resultaten valt dus te herleiden dat ondanks dat veelvuldig privégebruik van 

mediavaardigheden de stap verkleint om deze ook toe te passen in het onderwijs (Smeets 

en Wester, 2009), dit niet meteen betekent dat leerkrachten dit ook echt gaan doen. Sterker 

nog, de resultaten laten zien dat de leerkrachten die veelvuldig gebruik maken van bepaalde 

mediavaardigheden in hun privéleven deze niet of nauwelijks toepassen in het onderwijs. 

Als kanttekening moet wel gemaakt worden, dat de uitzondering hierop YouTube is.  
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Tabel 15. Mediavaardigheden privéleven per generatie  

N= 160                     Geef aan hoe vaak u de volgende media gebruikt in uw privéleven 

  

  Facebook YouTube 
Lezen van een 
blog 

Raadplegen van 
een Wiki Twitter 

Y-Generatie 
N= 38 76% 70% 12% 22% 6% 

Pragmatische generatie 
N= 47 53% 65% 12% 24% 10% 

X-generatie 
N= 57 37% 38% 7% 12% 2% 

Babyboomers 
N=18 23% 39% 12% 11% 17% 

 

 
Tabel 16. Mediavaardigheden klas per generatie  

N= 160                      Geef aan hoe vaak u gebruik maakt van de volgende media in uw klas 
  

  Facebook YouTube 

Ik maak 
filmpjes met 
mijn leerlingen 

Ik maak wel 
eens een blog 
met mijn 
leerlingen 

Ik maak 
gebruik 
van een 
Wiki in de 
klas 

Ik maak 
wel eens 
een 
Mindmap 
met mijn 
leerlingen 

Y-Generatie 
N=38           

Soms 3% 30% 15% 6% 19% 27% 
Vaak tot heel vaak 0% 61% 0% 0% 11% 11% 

Pragmatische 
generatie 

N= 47            
Soms 0% 42% 11% 3% 17% 19% 
Vaak tot heel vaak 0% 46% 6% 3% 13% 24% 

X-generatie 
N= 57             

Soms 4% 48% 18% 2% 7% 19% 
Vaak tot heel vaak 0% 37% 4% 3% 21% 14% 

Babyboomers 
N= 18           

Soms 11% 50% 17% 0% 22% 39% 
Vaak tot heel vaak 0 33% 6% 6% 6% 6% 
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De behoefte aan ondersteuning 

 

Algemeen 

94 (59 procent) van de 160 leerkrachten heeft wel behoefte aan ondersteuning en zou wel 

wat meer willen leren, maar dan alleen over de mediavaardigheden die ze zelf al toepassen 

in hun lessen. Zo gaf 55 procent van de 160 leerkrachten aan meer te willen leren over de 

mogelijkheden van het gebruik van YouTube in de klas. Ook wil 24 procent van de 160 

leerkrachten meer weten over Prezi. De leerkrachten staan niet open voor het gebruik van 

mediavaardigheden als sociale mediasites of het maken van filmpjes of Podcasts.  

 

De ondersteuning die de 160 leerkrachten behoeven, zien zij het liefst in de vorm van een 

nieuwsbrief (42 procent), workshop (47 procent) of een voorbeeldles (48 procent). Hiernaast 

lezen alle leerkrachten vakbladen. Het vakblad Praxis wordt door 115 leerkrachten gelezen. 

73 leerkrachten geven aan JSW te lezen. 

 

Uit deze resultaten valt te herleiden dat de helft van de leerkrachten wel meer wil leren maar 

alleen open staat voor mediavaardigheden die ze al toepast in het onderwijs.  

 

Y-generatie 

20 (54 procent) van de 38 leerkrachten uit de Y-generatie willen graag ondersteuning voor 

het gebruiken van een blog, Prezi, Wiki, YouTube en een Mindmap. 49 procent van deze 

generatie bezoekt wel eens forums. Deze leerkrachten zijn te vinden op het paboforum (13 

procent) en het forum van lesidee.nl (13 procent). 

Leerkrachten uit de Y-generatie lezen vakbladen als JSW (40 procent) en Praxis (58 

procent). Leerkrachten van de Y-generatie gaven aan graag ondersteuning te krijgen in de 

vorm van een voorbeeldles (55 procent), een workshop (40 procent) of door middel van een 

forum waar ervaringen uitgewisseld worden (40 procent). Ook gaven twee van de 38 

leerkrachten aan graag een instructievideo te willen zien. 

 

Mijn Kind Online kan de Y-generatie bereiken via het Paboforum en het forum van 

lesidee.nl. Ook zijn deze leerkrachten te bereiken via vakbladen als JSW en Praxis. Deze 

leerkrachten behoeven de ondersteuning in de vorm van een voorbeeldles, workshop of een 

forum waar ervaringen uitgewisseld kunnen worden.  

 

Pragmatisch 

Maar liefst 29 (62 procent) van de 47 leerkrachten uit de Pragmatische generatie willen 

graag ondersteuning vanuit Mijn Kind Online. Deze ondersteuning moet zich richten op 

advies over het gebruik van Prezi, een Wiki, Mindmap en YouTube. De 62 procent 

leerkrachten uit de Pragmatische generatie die ondersteuning behoeft, ziet deze 

ondersteuning het liefst in de vorm van een nieuwsbrief (45 procent) of een workshop (49 

procent). Deze leerkrachten zijn het beste te bereiken via de vakbladen JSW (55 procent) 

en Praxis (73 procent). 
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Mijn Kind Online kan de Pragmatische generatie leerkrachten bereiken via de vakbladen 

JSW en Praxis. Deze leerkrachten willen de ondersteuning in de vorm van een nieuwsbrief 

of een workshop. 

 

Generatie X 

37 (64 procent) van de 57 leerkrachten uit de generatie X willen graag ondersteuning vanuit 

Mijn Kind Online voor het gebruiken van YouTube, Mindmap en Wiki. 34 procent van deze 

leerkrachten bezoekt wel eens een forum. Er kan niet achterhaald worden welke dit zijn, 

omdat de leerkrachten hier geen antwoord op hebben gegeven. De leerkrachten lezen 

vakbladen als JSW (29 procent) en Praxis (53 procent). De leerkrachten uit de generatie X 

willen de ondersteuning in de vorm van een workshop (37 procent) of een voorbeeldles (41 

procent). 

 

Mijn Kind Online kan de leerkrachten uit de generatie X bereiken via de vakbladen JSW en 

Praxis. Deze leerkrachten behoeven de ondersteuning in de vorm van een workshop of 

voorbeeldles. 

 

Babyboomers 

9 (50 procent) van de 18 leerkrachten uit de Babyboomers generatie willen ondersteuning 

vanuit Mijn Kind Online. Deze ondersteuning moet gericht zijn op: YouTube, Mindmap, Wiki, 

en Prezi. 28 procent van deze leerkrachten bezoekt wel eens een forum. Ook hier kan niet 

achterhaald worden welke dat zijn, omdat de leerkrachten deze niet hebben aangegeven. 

De leerkrachten lezen de vakbladen Praxis (89 procent) en JSW (44 procent). Zij willen de 

ondersteuning ontvangen in de vorm van een nieuwsbrief (50 procent) of een workshop (39 

procent). 

 

Mijn Kind Online kan de leerkrachten uit de generatie Babyboomers bereiken via het 

vakblad Praxis. Deze leerkrachten zien de ondersteuning graag in de vorm van een 

workshop of nieuwsbrief. 

 

Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat Mijn Kind Online de generaties kan 

bereiken via de vakbladen JSW en Praxis. Mijn Kind Online moet zich richten op: YouTube, 

Mindmap, Prezi en een Wiki. Mijn Kind Online moet de ondersteuning bieden in de vorm van 

een voorbeeldles of een workshop. 

 

Leerkrachten lijken wel erg open te staan voor leren door middel van doen. Alle vier de 

generaties geven namelijk aan graag een workshop te willen volgen. De Babyboomers en 

de Pragmatische generatie geven eveneens de voorkeur aan een passieve vorm van 

informatie krijgen. Deze leerkrachten ontvangen namelijk ook graag een nieuwsbrief. 
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8 Advies 

Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zal een advies worden gegeven over hoe 

Mijn Kind Online leerkrachten het beste kan bereiken en stimuleren om zo de 

mediavaardigheid onder leerkrachten in het basisonderwijs te vergroten.  

De doelstelling van dit onderzoek is: 

 

Mijn Kind Online door middel van een adviesrapport inzicht verschaffen in de mate waarin 

leerkrachten in het basisonderwijs nieuwe mediavaardigheden gebruiken, de behoefte aan 

ondersteuning en de kanalen die Mijn Kind Online het beste kan inzetten om met 

leerkrachten te communiceren. Mijn Kind Online kan hierna gericht naar werkwijzen en 

middelen zoeken om leerkrachten in het basisonderwijs verder te helpen. 

 

N.B. De betrouwbaarheid van dit onderzoek is laag en kan niet gegeneraliseerd worden 

naar de totale populatie. Daarom moet dit advies vooral als een indicatie gezien worden. 

 

Uit dit onderzoek is gebleken dat het belang van mediavaardigheden in het onderwijs groot 

is. Het gebruik ervan heeft een positief effect op kinderen. Zo verhoogt het de leerprestaties, 

zijn de kinderen gemotiveerder en vinden ze leren leuker. Leerkrachten hebben de taak op 

zich gekregen om kinderen de juiste mediavaardigheden aan te leren. Leerkrachten moeten 

eerst zelf over de juiste mediavaardigheden beschikken alvorens deze mediavaardigheden 

overgebracht kunnen worden aan de kinderen. Op dit moment is het nog zo dat de ene 

leerkracht leerlingen mediavaardigheden wel aanleert en de andere leerkracht niet. Hierdoor 

is het risico op een tweedeling van kinderen die wel kunnen functioneren in de 

gemedialiseerde samenleving én kinderen die dit niet kunnen erg groot. Uit de resultaten 

van mijn onderzoek blijkt dat leerkrachten mediavaardigheden weinig toepassen in het 

onderwijs. Meer dan de helft van de leerkrachten gaf aan wel graag ondersteuning te willen 

vanuit Mijn Kind Online. Deze ondersteuning moet zich dan wel richten op 

mediavaardigheden als Prezi, YouTube, Mindmap en Wiki. De leerkrachten gaven aan geen 

interesse te hebben in het gebruik van mediavaardigheden als Facebook en Twitter. Ook 

hebben de leerkrachten geen interesse in het leren maken van filmpjes of een Podcast.  

 

Toch is het van belang dat leerkrachten deze mediavaardigheden gaan gebruiken. In dit 

advies geef ik stapsgewijs aan hoe Mijn Kind Online de doelgroep het beste kan bereiken en 

welke middelen en mediakanalen ze moeten inzetten om zo de mediavaardigheid van 

leerkrachten te vergroten. 

 

Stap 1. Welke doelgroep wil Mijn Kind Online bereiken? 

De eerste stap die Mijn Kind Online moet nemen is het bepalen van de doelgroep. Welke 

doelgroep wil Mijn kind Online bereiken? Willen ze de gehele populatie leerkrachten 

bereiken, richten ze zich op één generatie of misschien wel op twee generaties tegelijk? In 

tabel 17 is een overzicht met kenmerken te vinden van de verschillende generaties en de 
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totale populatie leerkrachten. De kenmerken van de generaties zijn omschreven aan de 

hand van een ijkpersoon. 

 

 
Tabel 17. Kenmerken doelgroep 

 

Doelgroep 
 

 

Kenmerken 

 

 

Totale populatie 

leerkrachten in 
Nederland 
 

 

 

 

Er zijn in Nederland 86.100 leerkrachten in het basisonderwijs. 

De helft van deze leerkrachten is actief op Facebook en kijkt 

veel filmpjes op YouTube. Leerkrachten in Nederland lezen 

vakbladen als JSW en Praxis. Deze leerkrachten zijn 

geïnteresseerd in nieuwsbrieven, workshops en 

voorbeeldlessen. 

 

 

 

 

Y-generatie 

 

 
Bob is 27 jaar oud en staat vol in het leven. Hij is vier jaar 

geleden afgestudeerd aan de Pabo en werkt sindsdien in 

groep 6 van een basisschool in Castricum. Naast zijn werk 

sport hij twee keer in de week met zijn voetbalteam en gaat hij 

graag met vrienden een biertje drinken. Bob is ambitieus en wil 

zijn werk graag goed doen. Hij heeft zijn draai als leraar aardig 

gevonden maar moet wel hard werken om bij te blijven. Hij is 

opgegroeid met nieuwe media en maakt er in zijn privéleven 

dan ook gebruik van. Hij checkt elke dag zijn Facebook pagina 

en leest zo nu en dan een blog van iemand anders. Hiernaast 

bekijkt hij elke dag nieuwssites als nu.nl. Voor zijn werk bekijkt 

hij soms het forum van lesidee.nl of het Paboforum om op 

ideeën te komen voor zijn lessen. Bob maakt niet zoveel 

gebruik van ICT in zijn lessen. Hij wil hier wel wat meer over 

leren, maar dan moet het nut ervan wel duidelijk onderbouwd 

zijn, want hij neemt iets niet zomaar aan. Hij wil graag leren 

door te doen. Een workshop of voorbeeldles volgen lijkt hem 

wel wat. 

 
 

 
Pragmatische generatie 

 

 

Jolanda is 37 jaar oud. Ze is al twaalf jaar lerares op een 

basisschool in Friesland. Ze komt eigenlijk uit Amsterdam maar 

is drie jaar geleden met haar man en twee kinderen verhuisd. 
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Jolanda is begonnen met lesgeven in de kleuterklas en werkt 

sinds drie jaar als leerkracht in groep 4. Jolanda werkt vier 

dagen in de week. Ze is naast haar werk druk met het 

verzorgen van haar twee dochters van vier en zeven jaar oud. 

Jolanda heeft een eigen Facebook pagina die ze elke dag wel 

even bekijkt. Ook vindt ze het fijn om filmpjes te bekijken. Als 

Jolanda een video tegenkomt die geschikt is voor haar groep 4 

laat ze die de volgende dag graag zien. Ook raadpleegt 

Jolanda regelmatig een Wiki. In haar klas maakt ze ook wel 

eens een Mindmap met haar kinderen. Jolanda leest de 

vakbladen JSW en Praxis en wil wel weten wat ze nog meer 

met deze ICT vaardigheden kan doen. Het gebruik van 

Facebook of Twitter in de klas vindt ze maar niks. “Daar leren 

de kinderen toch niets van” is haar mening. Jolanda vindt het 

fijn om informatie via de email te ontvangen. 

 

 
 
Generatie X 

 

 

Britt is 51 jaar en draait al heel wat jaren mee als leerkracht. Ze 

werkt op een multiculturele basisschool in Rotterdam en geeft 

les in groep 7 en 8. Ze heeft al heel wat veranderingen in de 

lessen meegekregen. Zo ook de inpassing van ICT. Zo heeft 

Britt een digibord in de klas, is er een ICT-coördinator aan wie 

ze vragen kan stellen en heeft ze maar liefst vijf computers in 

de klas staan. Toch maakt Britt er niet zoveel gebruik van. De 

school verplicht het ook niet en zo mediavaardig vindt ze 

zichzelf niet. Ze heeft wel eens een filmpje gemaakt met haar 

leerlingen en maakt wel eens een Mindmap op het digibord. 

Britt laat wel heel vaak video’s zien op YouTube maar weet 

eigenlijk niet zo goed wat voor mogelijkheden er nog meer zijn. 

Dat zou ze wel graag willen weten. Ze leest in de Praxis of het 

JSW wel eens over leerkrachten die veel ICT toepassen. Ze 

zou zo’n les wel eens willen bijwonen.   

 

 
 

Babyboomers 

 

 

Remco is 60 jaar oud. Hij werkt al 38 jaar als leerkracht. 

Remco is al 35 jaar gelukkig getrouwd. Hij heeft drie kinderen 

en sinds een paar maanden is hij opa. Hij is op zijn 22ste 

begonnen als leerkracht op een basisschool in een klein dorpje 

nabij Venlo. De grote stad lonkte en nu werkt hij al 32 jaar in 

Amsterdam. Remco heeft nog een tijdje als leerkracht op een 

middelbare school gewerkt maar daar was hij toch niet 

gelukkig. Nu geeft hij les aan groep 8 en dat bevalt hem prima. 
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Hij vindt het geen probleem om tot zijn 67e door te werken. Hij 

houdt van zijn vak en wil graag op de hoogte blijven van 

ontwikkelingen op onderwijsgebied. Daarom leest hij de Praxis 

en het JSW en ontvangt hij graag nieuwsbrieven. Remco is wel 

geïnteresseerd in nieuwe media, maar hij weet niet zo goed 

wat er allemaal mogelijk is. Hij staat er wel voor open en is 

leergierig. Zo heeft hij Facebook ook onder de knie gekregen 

en kan hij nu de foto’s van zijn kleinkind bekijken. In de klas 

heeft hij een digibord. Hij laat wel eens video’s zien via 

YouTube aan zijn leerlingen. Hij ziet dat leerlingen graag met 

ICT werken en wil daarom meer leren over de verschillende 

mogelijkheden. Hij zou wel graag een workshop willen volgen. 

 

 

 

Stap 2: Bepaal de doelstelling en de boodschap 

Als Mijn Kind Online de doelgroep heeft gekozen kan bepaald worden wat de doelstelling en 

boodschap is. Welke boodschap wil Mijn Kind Online overbrengen en wat is het doel 

hiervan? 

 

Een aantal voorbeelden zijn: 

• Wil je de doelgroep voor een bepaalde mediavaardigheid enthousiasmeren? 

• Wil je kennis overdragen door de doelgroep te informeren? 

• Wil je de houding van de doelgroep aanpassen door bijvoorbeeld de voordelen te 

laten zien van het gebruik van mediavaardigheden in het onderwijs? 

• Wil je het gedrag van de doelgroep veranderen? 

 
Stap 3: Middelen 

Wanneer Mijn Kind Online de doelgroep, doelstelling en boodschap heeft gekozen kan 

nagedacht worden over de middelen. Welke middelen/media moeten worden ingezet om de 

boodschap over te brengen?  

 

Ik adviseer Mijn Kind Online om in te zetten via verschillende mediakanalen. Uit het 

onderzoek is gebleken dat leerkrachten open staan voor het leren van bepaalde 

mediavaardigheden als Prezi, YouTube, het gebruik van een Mindmap en een blog. Ze 

staan niet open voor het gebruik van andere sociale media zoals Facebook, Twitter, het 

maken van filmpjes of het maken van een Podcast in de klas. Omdat het wel van belang is 

dat leerkrachten ook deze mediavaardigheden gaan toepassen adviseer ik Mijn Kind Online 

om combinaties aan te bieden aan de leerkrachten, bijvoorbeeld door de mogelijkheden van 

een Mindmap te laten zien in combinatie met het schrijven van een blog. Het einddoel is 

namelijk om ervoor te zorgen dat de leerkrachten enthousiast worden. De leerkrachten 

moeten het belang van mediavaardigheden in het onderwijs gaan inzien en de wil krijgen 
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om deze mediavaardigheden ook daadwerkelijk te gaan toepassen in hun lessen. Hieronder 

worden een aantal voorbeelden gegeven van middelen en mediakanalen via welke Mijn 

Kind Online leerkrachten kan bereiken. 

 

Voorbeeld 1. YouTube in combinatie met het maken van video’s met de leerlingen 

Leerkrachten hebben aangegeven meer te willen leren over het gebruik van YouTube in de 

klas. Hiernaast hebben de leerkrachten aangegeven niks te willen leren over video’s maken 

met de leerlingen.  

Doelgroep:    Alle leerkrachten 

Boodschap:   De mogelijkheden laten zien van het gebruik van YouTube in de klas.   

Het nut van video’s maken met de klas weergeven. 

Doelstelling:  De doelgroep informeren door kennis over te dragen. 

De houding van de doelgroep ten opzichte van het maken van video’s in 

de klas veranderen. 

   

Uit het onderzoek is gebleken dat alle leerkrachten de vakbladen Praxis en JSW lezen. Een 

mogelijkheid om de doelgroep te bereiken is om in één van deze vakbladen een artikel te 

plaatsen. De leerkrachten hebben allemaal aangegeven meer te willen weten over de 

mogelijkheden van YouTube. Vertel in het artikel wat de mogelijkheden van YouTube zijn. 

Laat zien dat YouTube niet alleen geschikt is om een video mee te bekijken maar dat de 

leerkracht ook een eigen kanaal kan maken waarop materiaal gedeeld kan worden met de 

klas. Laat deze mogelijkheden zien en combineer dit met een andere mediavaardigheid als 

het maken van filmpjes. Laat zien wat het nut is van video’s maken met je leerlingen. Geef 

weer met wat voor (eenvoudige) software deze filmpjes te bewerken zijn. Zet in dit artikel 

vervolgens de link van het eigen YouTube kanaal van Mijn Kind Online. Zorg dat ze deze 

bezoeken omdat daar in een filmpje te zien is hoe je zelf video’s kunt maken. 

 

Voorbeeld 2. Digitale voorbeeldlessen en workshops 

Doelgroep:   Y-generatie (kan ook voor de gehele populatie leerkrachten) 

Boodschap:  Het belang van sociale mediavaardigheden in de klas laten zien. 

    Het aanbieden van digitale voorbeeldlessen en –workshops. 

Doelstelling:  De doelgroep informeren door kennis over te dragen. 

    De doelgroep stimuleren om hun gedrag te veranderen. 

 

De leerkrachten uit de Y-generatie hebben aangegeven workshops en voorbeeldlessen te 

willen volgen. Maak digitale voorbeeldlessen die de leerkrachten kunnen terugvinden op de 

Facebook pagina en op het YouTube kanaal van Mijn Kind Online. Geef hier kennis van 

door dit in de vakbladen te vertellen. Zorg ervoor dat leerkrachten de voorbeeldlessen pas 

kunnen openen wanneer zij bevriend zijn met de Mijn Kind Online Facebook pagina. Op 

deze manier krijgen leerkrachten altijd de updates en posts te zien die Mijn Kind Online op 

hun Facebook pagina plaatst. Hiernaast creëer je zo een community die kennisdeling 

bevordert en voor beide partijen waarde toevoegt.  
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Voor een duidelijk overzicht is in tabel 18 een doelgroep-middelenmatrix te vinden. Hier geef 

ik in weer welke doelgroep via welk kanaal het beste te bereiken is.  

 
Tabel 18.  Doelgroep-middelenmatrix 

Doelgroep-middelenmatrix 

  

Middelen Y-Generatie Pragmatische generatie Generatie X Babyboomers 

Nieuwsbrief  X  X 

Voorbeeldles X  X  

Workshop X X X X 

Forum waarop 
ervaringen 
uitgewisseld worden X    

Praxis X X X X 

JSW X X X X 

YouTube X X X X 

Facebook X X   
 

 

Stap 4: Evaluatie 

De laatste stap in dit proces mag zeker niet vergeten worden. Er wordt niet voor niks 

gezegd: “Meten is weten”. Mijn Kind Online moet regelmatig evalueren om te zien of de 

ingezette middelen ook echt het gewenste effect hebben. Is de boodschap overgekomen en 

is de doelstelling bereikt?  

 

Samenwerking 

Ik adviseer Mijn Kind Online om een samenwerking aan te gaan met de leerkrachten uit het 

boek ‘Sociale media op de basisschool’ (2012). Drie van de geïnterviewde leerkrachten ziet 

een samenwerking namelijk wel zitten met Mijn Kind Online. Uit het onderzoek blijkt dat 

leerkrachten uit de Y-generatie en de X generatie graag ondersteuning willen zien in de 

vorm van een voorbeeldles. Dit zou met behulp van de succesvolle leerkrachten uit de 

interviews tot stand kunnen komen. 
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9 Evaluatie 

Hieronder volgt een evaluatie van het onderzoeksproces, in hoeverre dit onderzoek valide 

en generaliseerbaar is, en wat eventuele mogelijkheden kunnen zijn voor vervolgonderzoek. 

9.1 Verloop onderzoeksproces 

Het literatuuronderzoek verliep redelijk voorspoedig. Er was genoeg informatie te vinden 

over het onderwerp. Misschien wel iets te veel. Het was best lastig om de ‘juiste’ informatie 

uit het grote aanbod literatuur te halen. Ik had moeite om structuur aan te brengen in mijn 

literatuuronderzoek en om ervoor te zorgen dat de vele termen als mediawijsheid, 

mediavaardigheden en nieuwe media niet zouden afleiden van de eigenlijke tekst. Toch 

denk ik dat het literatuuronderzoek een informatief en duidelijk verhaal is geworden. 

 

De interviews verliepen voorspoedig. Mijn Kind Online kwam met een lijst van leerkrachten 

die hebben meegewerkt aan het boek ‘Sociale media op de basisschool’ (2012). De 

leerkrachten die benaderd zijn, wilden graag meewerken. Alle interviews zijn in één week 

gehouden.  

 

Toch zijn er ook een aantal ‘fouten’ gemaakt waar ik tijdens mijn onderzoeksproces achter 

ben gekomen. Zo is in dit onderzoek de aanname gedaan dat wanneer leerkrachten 

mediavaardigheden gebruiken in de les, leerlingen deze mediavaardigheden als 

vanzelfsprekend ook leren. Deze aanname kan niet hard gemaakt worden met literatuur wat 

betekent dat dit mijn onderzoek verzwakt en het de betrouwbaarheid aantast.   

 

In een gevorderd stadium van mijn onderzoek kwam ik erachter dat ik een aantal vragen 

had moeten/kunnen toevoegen aan mijn enquête. Zo kwam ik er tijdens het verwerken van 

mijn gegevens achter dat ik niet heb gevraagd naar de achterliggende reden(en) waarom 

leerkrachten bepaalde mediavaardigheden wel of niet gebruiken. Ik had moeten vragen naar 

de reden voor het wel/niet gebruiken van mediavaardigheden. Dit had mijn onderzoek 

kunnen versterken. 

Uiteindelijk kan ik zeggen dat dit onderzoeksproces zeer leerzaam is geweest. 

9.2 Validiteit en generaliseerbaarheid 

Enquête  

In het begin van mijn onderzoek is aangegeven dat er 363 ingevulde enquêtes nodig waren 

om deze zonder problemen te kunnen generaliseren naar de populatie. Deze berekening 

was gebaseerd op een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent en een foutmarge van 5 

procent. Er zijn 160 respondenten die de enquête hebben ingevuld. Omdat het aantal te 

klein is kunnen de resultaten niet gegeneraliseerd worden naar de gehele populatie. Met 

160 ingevulde enquêtes is het betrouwbaarheidsniveau 79 procent, met een foutmarge van 
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4.95 procent (Corpos, z.j.). Hoewel de betrouwbaarheid van mijn gegevens laag is, lopen de 

resultaten van dit onderzoek niet erg uiteen en kan dit onderzoek toch als een goede 

indicatie beschouwd worden.  

 

Er zijn onvoldoende respons bevorderende maatregelen genomen. Om de respons te 

bevorderen had de keuze gemaakt kunnen worden om een beloning onder de respondenten 

te verloten. Wellicht dat de respons dan hoger was geweest. Een andere factor die 

meegespeeld kan hebben voor de lage respons, is dat de enquête kort voor het einde van 

het schooljaar is uitgezet. Leerkrachten zijn in deze periode van het jaar druk en hun hoofd 

staat er dan niet naar om een enquête in te vullen. 

 

Als er gekeken wordt naar de representativiteit met betrekking tot een specifiek kenmerk 

kunnen er een aantal uitspraken gedaan worden.  

De steekproef bestaat voor 19 procent uit mannen en 81 procent uit vrouwen. De 

percentages liggen dicht in de buurt van de percentages binnen de populatie (15 procent 

man en 85 procent vrouw). Omdat de percentages dicht bij elkaar liggen kan gezegd 

worden dat de steekproef representatief is wat betreft het geslacht. 

Als gekeken wordt naar de representativiteit met betrekking tot de verschillende generaties 

kan gezegd worden dat de steekproef niet representatief is. De percentages lopen te ver 

uiteen. Zie tabel 19. 

 
Tabel 19. Representativiteit generaties 

N= 160                                       Wat is uw leeftijd? 

  

  Respondenten in 
procenten 

Totale 
populatie in 
procenten 
(DUO, 2012) 

 
Einstein generatie 
(21 jaar of jonger) 
 

0 4 

 
Y-generatie  
(22 -31 jaar)  
 

24 28 

 
Pragmatische generatie  
(32- - 41 jaar) 
 

29 20 

 
Generatie X  
(42 – 56 jaar) 
 

36 25 

 
Babyboomer  
(57 jaar of ouder) 
 

11 23 
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Interviews 

Er zijn voor dit onderzoek vijf interviews afgenomen. De interviewvragen zijn vooraf 

besproken en nagelezen door de opdrachtgever Mijn Kind Online. Hiernaast zijn de 

interviews opgenomen om de interne validiteit te waarborgen. Omdat er ‘slechts’ vijf 

leerkrachten zijn geïnterviewd kunnen er geen generalisaties gemaakt worden naar de 

gehele populatie. Er kan niet vanuit worden gegaan dat wanneer de interviews nogmaals 

afgenomen worden dezelfde resultaten naar voren komen. Daarentegen is er door middel 

van de interviews wel inzicht gegeven in de aanpak van succesvolle leerkrachten.  

9.3 Mogelijkheden vervolgonderzoek 

Het is niet helemaal eenduidig maar uit de resultaten lijkt er een verschil te zijn in het 

gebruik van mediavaardigheden tussen mannen en vrouwen. Het lijkt erop dat mannen 

mediavaardiger zijn dan vrouwen. Dit zou een interessant vervolgonderzoek kunnen zijn. 

 

Een andere mogelijkheid voor vervolgonderzoek is een onderzoek naar het gebruik van 

mediavaardigheden op de Pabo. Drie van de geïnterviewde leerkrachten uit dit onderzoek 

gaven namelijk aan dat zij zien dat jonge leerkrachten vaak over weinig ICT-vaardigheden 

beschikken. Mijn Kind Online zou kunnen onderzoeken of de Pabo niet genoeg aandacht 

besteedt aan het onderwijzen van mediavaardigheden. Als dat zo blijkt te zijn, kan Mijn Kind 

Online wellicht in samenwerking met de Pabo een project ontwikkelen dat gericht is op het 

verbeteren van mediavaardigheden onder Pabo-studenten. 

 

Als laatste zou het interessant zijn om te onderzoeken waarom leerkrachten bepaalde 

mediavaardigheden wel of niet (willen) gebruiken. In dit onderzoek zijn deze resultaten niet 

naar voren gekomen terwijl dit wel relevant kan zijn. Bijvoorbeeld als leerkrachten aangeven 

dat ze wel willen maar er geen tijd voor hebben 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Uitnodigingstekst interviews 

 

Beste, 

 

Mijn naam is Eva Wulp. Ik ben laatstejaarsstudent Media Informatie en Communicatie aan 

de Hogeschool van Amsterdam. Voor mijn afstudeerscriptie doe ik in opdracht van Mijn Kind 

Online een onderzoek naar nieuwe mediavaardigheden van leerkrachten in het 

basisonderwijs. Met mijn onderzoek wil ik inzicht verschaffen in de mate waarin leerkrachten 

in het basisonderwijs mediavaardigheden gebruiken en in de mate waarin zij behoefte 

hebben aan ondersteuning vanuit Mijn Kind Online. 

  

Hiervoor zou ik in eerste instantie graag willen praten met leerkrachten die nieuwe 

mediavaardigheden succesvol toepassen in hun lessen. Van mijn begeleidster Brigitte 

Theeuwes heb ik begrepen dat u heeft meegewerkt aan het boek ‘sociale media op de 

basisschool’. Ik zou u graag willen interviewen over het belang van nieuwe 

mediavaardigheden in het onderwijs. Ik wil dan vooral van u weten hoe het komt dat u zo 

actief met nieuwe media bezig bent, wat u denkt dat belangrijke vaardigheden zijn die een 

leerkracht moet hebben en met u van gedachten wisselen over hoe we leerkrachten kunnen 

bereiken/stimuleren om actiever met nieuwe media om te gaan. Het interview zal ongeveer 

een half uur duren. Met de gegevens wordt geheel vertrouwelijk omgegaan en de data 

zullen in anonimiteit worden verwerkt. 

  

Ik hoop dat u bereid bent om mij en Mijn Kind Online te helpen door uw ideeën en 

ervaringen met betrekking tot nieuwe mediavaardigheden in een interview met mij te delen. 

Ik zou graag (indien mogelijk) een afspraak met u willen maken.  

  

Vriendelijke groet, 

  

Eva Wulp 

06-57560766 
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Bijlage 2: Interviewvragen  

 

1. Wat is uw leeftijd? 

2. In welke klas geeft u les? 

3. Hoeveel jaar geeft u al les? 

4. Wat heeft u ertoe gedreven nieuwe media toe te passen in uw lessen? 

5. Wat is de eerste mediavaardigheid die u heeft geleerd? 

6. Welke mediavaardigheden gebruikt u in de lessen 

a. Wat doet u hiermee? 

b. Wat leren de kinderen hiervan? 

7. Laat u de kinderen nu ook vaardigheden leren of gebruikt u de vaardigheden alleen 

voor uw lessen? 

8. Welke mediavaardigheden moet een leerkracht volgens u beheersen? 

9. Wat vindt u belangrijke vaardigheden die u de kinderen wilt leren? 

10. Welke media gebruikt u in uw privéleven? 

11. Maakt u zelf uw lessen? 

a. Zo ja, zou u deze willen delen met andere leerkrachten? 

b. Zo nee, waar haalt u uw lessen dan vandaan? 

12. Waar liep u tegenaan tijdens het opzetten van uw project? 

a. Hoe heeft u daar een oplossing voor gevonden? 

13. Komen er wel eens leerkrachten naar u toe met problemen? 

a. Welke problemen? 

b. Hoe lost u die op? 

14. Werkt(e) school mee met al uw ideeën?  

a. Heeft u wel eens weerstand gevoeld?   

15. Hoe/waarvan kent u Mijn Kind Online? 

16. Zou u nog hulp/ondersteuning willen krijgen vanuit Mijn Kind Online? 

a. Zo ja, waarbij zou u ondersteuning willen krijgen? 

b. Zo nee, waarom niet? 

c. In welke vorm? 

17. Heeft u nog tips voor leerkrachten die ook actiever willen worden met media maar 

niet weten hoe? 

18. Is er iets waar ik niet naar gevraagd heb maar wat u belangrijk vindt om te 

vertellen? 
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Bijlage 3: Deelvragen 
 

Deelvraag 1: Wie is de opdrachtgever? 

 

Deelvraag 2: Generatie Z 

• Wie is generatie Z? 
• Het surfgedrag van generatie Z 
• Gevaren voor generatie Z 

 

Deelvraag 3: Mediawijsheid 

• Mediawijsheid in het onderwijs 
• Het belang van mediavaardigheden in het onderwijs 
• Internationaal belang 
• Huidige situatie  

  

Deelvraag 4: Mediavaardigheden van leerkrachten 

• Wat zijn nuttige mediavaardigheden? 
• Welke mediavaardigheden gebruiken leerkrachten in hun privéleven? 
• Welke mediavaardigheden gebruiken leerkrachten tijdens hun lessen? 
• Welke mediavaardigheden willen leerkrachten vaker gebruiken? 
 

Deelvraag 5: Behoefte aan ondersteuning 

• Is er behoefte aan ondersteuning vanuit Mijn Kind Online? 
• Via welke mediakanalen kan Mijn Kind Online met de doelgroep communiceren? 
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Bijlage 4: Enquête  
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Bijlage 5: Overzicht tabellen enquête 
  
Y-generatie 

 

N = 38 Geef aan hoe vaak u de volgende media gebruikt in uw privéleven 22-31 jaar (in procenten) 
            

  Nooit Zelden Soms Vaak Heel vaak 

Chatten 54 22 16 8 0 

Raadplegen van een Wiki 24 8 46 22 0 

Maken van een Wiki 85 6 6 3 0 

Lezen van een blog 32 24 32 12 0 

Schrijven van een blog 74 14 8 4 0 

Het maken van een podcast 96 4 0 0 0 

Facebook 17 0 8 34 41 

Twitter 69 8 17 6 0 

LinkedIn 69 16 11 4 0 

Hyves 43 16 35 6 0 

    
 

      

YouTube 0 3 27 56 14 

Smartphone 35 5 3 14 43 
 
 

N= 38 Hoe vaak u gebruik maakt van de volgende media in de klas 22-31 jaar   
            

  Nooit Zelden Soms Vaak Heel vaak 

Ik laat wel eens YouTube filmpje zien aan de 
leerlingen 6 3 30 42 19 
Ik maak wel eens een Mindmap met de 
leerlingen 43 19 27 11 0 

Ik maak gebruik van een Wiki in de klas 53 17 19 11 0 

Ik maak gebruik van smartphone in de klas 75 11 7 7 0 

Ik maak wel eens blog met leerlingen 80 14 6 0 0 
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Ik maak wel eens filmpjes met leerlingen 62 23 15 0 0 

Ik maak wel eens gebruik van Prezi in de klas 78 8 6 4 4 

Ik maak gebruik van Hyves in de klas 80 7 9 4 0 

Ik maak gebruik van Twitter in de klas 93 7 0 0 0 

Ik maak wel eens een podcast in de klas 96 4 0 0 0 

Ik maak gebruik van Facebook in de klas 93 4 3 0 0 
 

 

N= 38         Welke van de volgende mediavaardigheden zou u vaker willen gebruiken? 

            

  
Absoluut 
niet Niet echt Misschien Eigenlijk wel Zeker wel 

YouTube 6 14 29 19 32 

Mindmap 0 3 41 41 15 

Wiki 14 19 27 36 4 

Prezi 33 16 27 12 12 

Blog 21 27 30 19 3 

Smartphone 48 24 14 8 6 

Facebook 50 38 6 6 0 

Twitter 50 32 12 6 0 

Podcast 35 35 26 4 0 

Hyves 50 32 14 4 0 
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Pragmatische generatie 

N = 47 Geef aan hoe vaak u de volgende media gebruikt in uw privéleven 32-41 jaar (in procenten) 
            

  Nooit Zelden Soms Vaak Heel vaak 

Chatten 56 23 13 5 3 

Raadplegen van een Wiki 30 21 25 19 5 

Maken van een Wiki 89 7 0 4 0 

Lezen van een blog 33 34 21 3 9 

Schrijven van een blog 79 11 7 3 0 

Het maken van een podcast 90 5 5 0 0 

Facebook 27 3 17 21 32 

Twitter 64 11 15 5 5 

LinkedIn 76 11 7 6 0 

Hyves 60 17 15 5 3 

YouTube 0 7 38 44 11 

Smartphone 37 3 9 12 39 
 

N= 47 Hoe vaak u gebruik maakt van de volgende media in de klas 32-41 jaar   
            

  Nooit Zelden Soms Vaak Heel vaak 

Ik laat wel eens YouTube filmpje zien aan de 
leerlingen 12 0 42 30 16 

Ik maak wel eens een Mindmap met de leerlingen 48 9 19 19 5 

Ik maak gebruik van een Wiki in de klas 58 12 17 13 0 

Ik maak gebruik van smartphone in de klas 81 7 7 0 5 

Ik maak wel eens blog met leerlingen 89 5 3 3 0 

Ik maak wel eens filmpjes met leerlingen 65 18 11 3 3 

Ik maak wel eens gebruik van Prezi in de klas 83 6 11 0 0 
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Ik maak gebruik van Hyves in de klas 91 6 0 3 0 

Ik maak gebruik van Twitter in de klas 95 0 5 0 0 

Ik maak wel eens een podcast in de klas 98 0 1 0 0 

Ik maak gebruik van Facebook in de klas 94 6 0 0 0 
 

 

N= 47        Welke van de volgende mediavaardigheden zou u vaker willen gebruiken? 

            

  
Absoluut 
niet Niet echt Misschien Eigenlijk wel Zeker wel 

YouTube 6 12 30 34 18 

Mindmap 9 17 35 21 18 

Wiki 9 24 47 10 10 

Prezi 34 17 24 19 6 

Blog 22 38 26 7 7 

Smartphone 51 21 21 3 4 

Facebook 50 30 12 8 0 

Twitter 44 38 10 8 0 

Podcast 30 36 20 7 7 

Hyves 58 31 11 0 0 
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Generatie X 
 

N = 57 Geef aan hoe vaak u de volgende media gebruikt in uw privéleven 42- 56 jaar (in 
procenten) 

            

  Nooit Zelden Soms Vaak Heel vaak 

Chatten 66 17 10 5 2 

Raadplegen van een Wiki 45 14 29 10 2 

Maken van een Wiki 91 7 2 0 0 

Lezen van een blog 38 24 31 7 0 

Schrijven van een blog 79 9 5 7 0 

Het maken van een podcast 91 5 4 0 0 

Facebook 52 2 9 28 9 

Twitter 79 7 12 0 2 

LinkedIn 62 10 21 5 2 

Hyves 71 16 10 3 0 

YouTube 5 9 48 31 7 

Smartphone 59 0 7 12 22 
 

N= 57 Hoe vaak u gebruik maakt van de volgende media in de klas 42-56 jaar   

            

  Nooit Zelden Soms Vaak Heel vaak 

Ik laat wel eens YouTube filmpje zien aan 
de leerlingen 10 5 48 28 9 
Ik maak wel eens een Mindmap met de 
leerlingen 57 10 19 14 0 

Ik maak gebruik van een Wiki in de klas 64 8 21 7 0 
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Ik maak gebruik van smartphone in de klas 79 3 14 3 0 

Ik maak wel eens een blog met leerlingen 88 7 2 3 0 

Ik maak wel eens filmpjes met leerlingen 64 14 18 4 0 

Ik maak wel eens gebruik van Prezi in de 
klas 81 5 10 4 0 

Ik maak gebruik van Hyves in de klas 90 6 4 0 0 

Ik maak gebruik van Twitter in de klas 93 2 3 2 0 

Ik maak wel eens een podcast in de klas 97 0 2 1 0 

Ik maak gebruik van Facebook in de klas 90 6 4 0 0 
 

N= 57        Welke van de volgende mediavaardigheden zou u vaker willen gebruiken? 

            

  
Absoluut 
niet Niet echt Misschien Eigenlijk wel Zeker wel 

YouTube 8 13 24 29 26 

Mindmap 16 18 26 31 9 

Wiki 15 30 41 9 5 

Prezi 45 16 2 27 9 

Blog 32 33 28 5 2 

Smartphone   
 

      

Facebook 55 27 11 7 0 

Twitter 61 25 9 5 0 

Podcast 45 34 18 3 0 

Hyves 61 30 9 0 0 
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Babyboomers 

N = 18   Geef aan hoe vaak u de volgende media gebruikt in uw privéleven 
 57 jaar en ouder (in procenten) 

            

  Nooit Zelden Soms Vaak Heel vaak 

Chatten 67 11 22 0 0 

Raadplegen van een Wiki 50 6 33 11 0 

Maken van een Wiki 89 0 11 0 0 

Lezen van een blog 39 28 22 6 6 

Schrijven van een blog 89 6 6 0 0 

Het maken van een podcast 100 0 0 0 0 

Facebook 39 6 33 17 6 

Twitter 72 6 6 11 6 

LinkedIn 56 11 28 6 0 

Hyves 78 11 11 0 0 

YouTube 11 6 44 39 0 

Smartphone 56 0 6 6 33 
 

N= 18 Hoe vaak u gebruik maakt van de volgende media in de klas    57 jaar en ouder 

            

  Nooit Zelden Soms Vaak Heel vaak 

Ik laat wel eens YouTube filmpje zien aan 
de leerlingen 6 11 50 11 22 
Ik maak wel eens een Mindmap met de 
leerlingen 33 22 39 0 6 

Ik maak gebruik van een Wiki in de klas 67 6 22 0 6 
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Ik maak gebruik van smartphone in de klas 72 0 28 0 0 

Ik maak wel eens een blog met mijn 
leerlingen 97 0 0 6 0 

Ik maak wel eens filmpjes met leerlingen 72 6 17 0 6 

Ik maak wel eens gebruik van Prezi in de 
klas 89 0 6 0 6 

Ik maak gebruik van Hyves in de klas 100 0 0 0 0 

Ik maak gebruik van Twitter in de klas 94 
 

  6   

Ik maak wel eens een podcast in de klas 100 0 0 0 0 

Ik maak gebruik van Facebook in de klas 89 0 11 0 0 
 
 

N= 18        Welke van de volgende mediavaardigheden zou u vaker willen gebruiken? 

            

  
Absoluut 
niet Niet echt Misschien Eigenlijk wel Zeker wel 

YouTube 6 6 24 32 32 

Mindmap 6 18 29 29 18 

Wiki 23 28 12 24 13 

Prezi 33 28 14 25 0 

Blog 23 40 18 7 12 

Smartphone 28 28 24 10 10 

Facebook 31 43 26 0 0 

Twitter 29 45 18 7 0 

Podcast 24 28 18 0 0 

Hyves 43 43 14 0 0 
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Probleemsituatie:  
Wat is de aanleiding/probleem?   

 

Voor de huidige generatie kinderen, de zogenoemde generatie Z (Boschma & Groen, 2006), 

zijn nieuwe media niet meer weg te denken uit hun leven. De generatie Z, geboren na 1992, 

is opgegroeid in een tijd van technologische vooruitgang. Ze zijn opgegroeid in een 

beeldcultuur, met internet en snelle communicatiemiddelen (Boschma & Groen, 2006).  

Nieuwe media zijn een middel geworden om optimaal te kunnen functioneren in de 

maatschappij. Kinderen moeten er goed mee leren werken/omgaan en men kan er niet 

zomaar van uitgaan dat ze dit vanzelf leren. Kinderen moeten mediawijs gemaakt worden. 

Om mediawijs te worden is het nodig dat mediavaardigheden worden ontwikkeld. Bij 

mediavaardigheden gaat het om het vaardig worden in het gebruik van de computer en 

diverse software om zelf media te maken. Mijn Kind Online stelt dat kinderen als ze zelf 

media produceren bewust en kritisch naar media leren kijken. Op dit moment ontwikkelen 

kinderen mediavaardigheden voornamelijk met elkaar, want de betrokkenheid van ouders 

en docenten is gering (Jansz, Slot & Tol, 2011).  

 

Leerkrachten zijn van een andere generatie. Zij hebben de digitale media niet van kinds af 

aan meegekregen, ze zijn er vaak niet mee vergroeid. Mijn Kind Online vindt het van groot 

belang dat kinderen van hun leerkrachten begeleiding krijgen bij het ontwikkelen van 

mediavaardigheden. Om dit te doen wil Mijn Kind Online weten hoe het op dit moment 

gesteld is met de mediavaardigheden van leerkrachten en hoe leerkrachten gestimuleerd 

moeten worden om mediavaardiger te worden. De insteek is dat als leerkrachten 

mediavaardig worden gemaakt, de mediawijsheid onder kinderen wordt vergroot. 

 

Wie is de opdrachtgever  

De opdrachtgever is Mijn Kind Online. Mijn Kind Online is een kennis- en adviescentrum op 

het gebied van jeugd en (nieuwe) media dat tot doel heeft meer inzicht te verschaffen in de 

mogelijkheden van nieuwe media, als ook het bevorderen van het verantwoord gebruik 

daarvan. Mijn Kind Online streeft naar gelijke digitale kansen voor kinderen. 

 

De resultaten moeten ervoor zorgen dat Mijn Kind Online door middel van een adviesrapport 

inzicht krijgt in de mate waarin leerkrachten gebruik maken van mediavaardigheden in het 

onderwijs. Welke mediavaardigheden gebruiken ze thuis en welke in de klas? Hiernaast 

moet duidelijk worden via welke kanalen Mijn Kind Online de leerkrachten het beste kan 

benaderen en op welke mediavaardigheden/verbeterpunten deze communicatie zich het 

beste kan focussen. 

 
Waarom is het een probleem en wanneer is het probleem ontstaan 

Het probleem is dat onderwijs- en beroepsopleidingsinstellingen, besturen en werkgevers 

verwachten dat alle jongeren zich gedragen conform het stereotype van de 
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“internetgeneratie”. Jongeren die dat niet doen kunnen niet voldoen aan het 

verwachtingspatroon. Kinderen zijn vaak wel ICT-vaardig maar beschikken niet over de 

vaardigheden om met behulp van ICT te leren en er verantwoord, kritisch en creatief mee 

om te gaan (Berg, van den, Jager & Gillebaard, 2010). Onderdeel van het probleem is, dat 

leerkrachten die onvoldoende mediavaardig zijn, weinig tot geen aandacht kunnen geven 

aan mediavaardigheden in het onderwijs. Dit kan tot gevolg hebben dat er een tweedeling 

ontstaat: jongeren die wel én jongeren die niet zijn voorbereid om te gaan met digitale 

informatie (Brummelhuis ten, 2010). 

 

Waar doet het probleem zich voor 

Het probleem doet zich voor in heel Nederland.  

 

 

Probleemstelling (het WAT van het onderzoek).  

 

Welke nieuwe mediavaardigheden gebruiken leerkrachten, wat is hun behoefte aan ondersteuning, en via 

welk kanaal kan Mijn Kind Online het beste inzetten om de digitale mediavaardigheid van leerkrachten in 

het basisonderwijs te vergroten? 

 

 

 
 

 

Doelstelling: 

 

Mijn Kind Online door middel van een adviesrapport inzicht verschaffen in de mate waarin leerkrachten in 

het basisonderwijs nieuwe mediavaardigheden gebruiken, de behoefte aan ondersteuning en via welke 

kanalen Mijn Kind Online het beste kan inzetten om met hen te communiceren. Mijn Kind Online kan 

hierna gericht naar werkwijzen en middelen zoeken om leerkrachten in het basisonderwijs verder te 

helpen. 

 
 

Concept hoofdstukindeling 

 

Titelblad 
• Voorwoord 
• Management samenvatting 
• Samenvatting in het Engels 
• Inhoudsopgave 
 
• Inleiding 
o Aanleiding van het onderzoek 
Voor de huidige generatie kinderen, de zogenoemde ‘Generatie Z’ (Boender, R. & J. Ahlers, 

2011) zijn nieuwe media niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Deze generatie, 

geboren na 1992, is opgegroeid in een tijd van technologische vooruitgang, in een 
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beeldcultuur, met internet en snelle communicatiemiddelen (J. Boschma, I. Groen, 

2006).  Nieuwe media zijn een middel geworden om optimaal te kunnen functioneren in de 

maatschappij. Kinderen moeten er goed mee leren werken/omgaan en men kan er niet 

zomaar van uitgaan dat ze dit vanzelf leren. Kinderen moeten mediawijs gemaakt worden. 

Om dat te bereiken is het nodig dat mediavaardigheden worden ontwikkeld. Daarbij gaat het 

om het vaardig worden in het gebruik van de computer en diverse software om zelf media te 

produceren. Als kinderen zelf media produceren leren ze er bewust en kritisch naar te 

kijken.  

 

o Doelstelling 
Mijn Kind Online door middel van een adviesrapport inzicht verschaffen in de mate waarin 

leerkrachten in het basisonderwijs nieuwe mediavaardigheden gebruiken, de behoefte aan 

ondersteuning en via welke kanalen Mijn Kind Online het beste kan inzetten om met hen te 

communiceren. Mijn Kind Online kan hierna gericht naar werkwijzen en middelen zoeken 

om leerkrachten in het basisonderwijs verder te helpen. 

 

o Probleemstelling 
Welke nieuwe mediavaardigheden gebruiken leerkrachten, wat is hun behoefte aan 

ondersteuning en via welk kanaal kan Mijn Kind Online het beste inzetten om de digitale 

mediavaardigheid van leerkrachten in het basisonderwijs te vergroten? 

 
o Opbouw van het rapport 
 
• Methoden en technieken 
In dit hoofdstuk leg ik al mijn keuzes gedetailleerd uit. Waarom kies ik voor een enquête en 
interviews?  
 
• Resultaten van de eigen onderzoeksmethoden 
o Verloop van dataverzameling en respons 
o Kwantitatieve en/of kwalitatieve resultaten 
o Nog geen conclusies! 
 
• Conclusie 
Dit is een conclusie van de resultaten die ik in mijn vorige hoofdstuk verzameld heb. Ook 
beantwoord ik hier mijn probleemstelling en koppel ik dit aan mijn literatuuronderzoek.  
 
• Advies 
In dit hoofdstuk geef ik mijn advies over hoe Mijn Kind Online leerkrachten kunnen bereiken 
om zo de mediawijsheid te vergroten. 
 
• Evaluatie 
o Wat ging er niet goed tijdens het onderzoeksproces en waarom? 
o Validiteit en generaliseerbaarheid van het onderzoek 
o Mogelijkheden voor vervolgonderzoek 
 
• Literatuurlijst 
 
• Bijlagen 
o Enquête  
o Datamatrix interview 
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Deelvragen 

 

Deelvraag 1: Wie is de opdrachtgever? 

 

Deelvraag 2: Generatie Z 

• Wie zijn generatie Z? 
• Het surfgedrag van generatie Z 
• Gevaren voor generatie Z 

 

Deelvraag 3: Mediawijsheid 

• Mediawijsheid in het onderwijs 
• Het belang van mediavaardigheden in het onderwijs 
• Internationaal belang 
• Huidige situatie  

  

Deelvraag 4: Mediavaardigheden van leerkrachten 

• Wat zijn nuttige mediavaardigheden? 
• Welke mediavaardigheden gebruiken leerkrachten in hun privéleven? 
• Welke mediavaardigheden gebruiken leerkrachten tijdens hun lessen? 
• Welke mediavaardigheden willen leerkrachten vaker gebruiken? 
 

Deelvraag 5: Behoefte aan ondersteuning 

• Is er behoefte aan ondersteuning vanuit Mijn Kind Online? 
• Via welke mediakanalen kan Mijn Kind Online met de doelgroep communiceren? 

 

 

 

Matrix deelvragen/methode van onderzoek 

 Deskresearch Fieldresearch Internationale 

component 

  Kwantitatief 

onderzoek 

Kwalitatief onderzoek  

Deelvraag 1           X    

Deelvraag 2           X    

Deelvraag 3  X   X 

Deelvraag 4  X, Enquête  X, Interviews  

 

Deelvraag 5 

 

 

 

X 
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Verantwoording methode van onderzoek 

 
A. Deskresearch: 

Door middel van deskresearch wil ik een deel van mijn deelvragen beantwoorden. De 
bronnen die ik wil gebruiken om de deelvragen te beantwoorden zijn: 

- Krantenartikelen 

- Boeken 

- Onderzoeken 

- Web artikelen 

- Video 

 

B. Interview  

Met mijn interviews wil ik achterhalen welke mediavaardigheden leerkrachten toepassen in 

hun lessen en waar ze hun kennis verkregen hebben. Daarbij kies ik voor de mogelijkheid 

om via semigestructureerde interviews de vragen zo te sturen dat er een gericht antwoord 

wordt gegeven. Hiervoor wil ik vijf tot zes interviews van maximaal 60 minuten met de vooraf 

geselecteerde succesvolle leerkrachten houden. Voor een zo compleet mogelijke 

verwerking en om zeker te zijn van een grondige analyse zal ik deze interviews opnemen.  

 

De leerkrachten worden aangedragen door Mijn Kind Online en worden geselecteerd 

vanwege hun grote interesse in nieuwe media en het onderwijs. Deze leerkrachten zijn door 

Mijn Kind Online al eens kort geïnterviewd voor het boek ‘Sociale Media op de Basisschool’ 

(2012). In dit boek zijn tips te vinden voor leerkrachten of scholen die sociale media willen 

inzetten in het onderwijs.  
Ik heb ervoor gekozen om via semigestructureerde interviews de vragen zo te sturen dat er 

een gericht antwoord wordt gegeven. Het voordeel van deze interviews is dat de interviewer 

kan doorvragen. Daarnaast krijgt de geïnterviewde de mogelijkheid om een bepaalde diepte 

te geven aan zijn antwoorden (Bryman & Bell, 2007).   

De interviews duren tussen de 45 a 60 minuten en worden afgenomen bij de leerkrachten 

op school. Dit zal gebeuren in een kantoor waarin we niet afgeleid kunnen worden. Hiervoor 

is gekozen omdat de leerkrachten dan in hun eigen omgeving zijn en zich meer op hun 

gemak voelen (Saunders, Lewis & Hornhill 2011). Voor een zo compleet mogelijke 

verwerking en om zeker te zijn van een grondige analyse zal ik deze interviews opnemen.   

 
C. Enquête  

Nadat de interviews door middel van een datamatrix geanalyseerd zijn verwerk ik de 

gegevens in een enquête. Het doel van de enquête is om inzicht te krijgen in de bekendheid 

van leerkrachten met mediavaardigheden. Welke mediavaardigheden gebruiken 

leerkrachten thuis en welke gebruiken zij in het onderwijs? Hiernaast heeft de enquête als 
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doel om erachter te komen of er behoefte is aan ondersteuning vanuit MKO en op welke 

manier zij dat willen.   

Er is voor een enquête gekozen omdat ik zo een groot bereik heb en gerichte informatie kan 

vragen. (Verhoeven, N., 2011) De enquête wordt gemaakt met de surveytool 

Surveymonkey.nl. Via deze tool kun je eenvoudig enquêtes maken en online verspreiden. 

Het voordeel van een online enquête is dat de tijd die het duurt om de enquêtes in te vullen 

twee-derde korter is dan bij andere vormen van enquêteren. (Hogg, A., 2002) Een ander 

voordeel van een online enquête is dat er zo een kleinere kans bestaat op sociaal 

wenselijke antwoorden (wat wel voorkomt bij een telefonische enquête). (Rijksoverheid, 

2012)  

Onderzoekspopulatie  

Leerkrachten in het basisonderwijs zijn mijn doelgroep. Er zijn in Nederland 86.100 

leerkrachten in het basisonderwijs verspreid over 6.454 scholen.(CBS/OCW, 2011).  Van 

deze leerkrachten zijn er 85 procent vrouw en 15 procent man. Dit betekent dat er in 2011 

73.185 vrouwelijke- en 12.915 mannelijke leerkrachten zijn (CAOP, 2011).  

 

Steekproef   

Het aantal respondenten is berekend aan de hand van de formule voor steekproefgrootte. 

Als er wordt uitgegaan van een populatie van 6.454 scholen, een foutmarge van 5 procent, 

een betrouwbaardheidsniveau van 95 procent en een spreiding van 50 procent, dan zijn er 

363 ingevulde enquêtes nodig om deze zonder problemen te kunnen generaliseren naar de 

populatie. Dit is de ideale situatie (Corpos, z.j.).   

Door een vergelijking van het geïdentificeerde succesvolle gebruik van mediavaardigheden 

in de interviews, met de uitkomsten van de enquête, wil ik een analyse maken waaruit het 

gebruik van mediavaardigheden naar voren komt en de behoefte aan ondersteuning. Vanuit 

deze analyse zal een adviesrapport worden gepresenteerd dat aangeeft in welke vorm en 

via welk kanaal dit het beste plaats kan vinden en op welke 

mediavaardigheden/verbeterpunten deze communicatie zich het beste kan focussen.  

Vorm beroepsproduct   

Voor Mijn Kind Online wordt een adviesrapport geleverd waarin duidelijk wordt hoe digitaal 

mediavaardig leerkrachten in het basisonderwijs zijn. Hiernaast wordt aangegeven in welke 

vorm en via welke kanalen MKO leerkrachten kan bereiken en op welke mediavaardigheden 

deze communicatie zich het beste kan focussen.  
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Tijdsplanning  

 

Plan van Aanpak inleveren: 15 mei 

1e gesprek over Plan van Aanpak met Elise: 8 mei 

Tweede versie Plan van Aanpak inleveren: 13 mei 

 

 

Enquête momenten: 4 juni t/m 4 juli 

Interviewmomenten: 4 juni t/m 4 juli 

Voorleggen concept-hoofdstuk: 8 juli 

Afstudeermoment: 11 september  

 

 
Afspraken over de begeleiding 

Welke afspraken wil je maken over de begeleiding tijdens het afstudeertraject? 

 

De afspraken die ik wil maken gaan over de communicatie tussen de 1e lezer, de 2e lezer en Eva Wulp. 

Graag wil ik dat er binnen 2 werkdagen gereageerd wordt op mijn (mogelijke) emails.   

 

Ook zou ik een keer per maand een gesprek willen hebben met mijn 1e lezer, Elise Friedmann. Op deze 

manier kan ik haar goed op de hoogte houden van mijn vorderingen en eventuele struikelblokken.  

 

Mocht er een lezer ziek of verhinderd zijn, dan word ik daar het liefst gelijk van op de hoogte gesteld. Ook 

als ik zelf ziek of verhinderd ben, laat ik dit weten. Dit geldt ook voor eventuele vakanties.  
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