Jaarverslag 2016

Door: Dr. Wim Hilberdink, secretaris
Zwolle, 31 maart 2017

Overzicht van de handelingen van de Stichting Mediawijsheidscholen van vrijdag 1 januari 2016 tot
en met zaterdag 31 december 2016

Samenstelling van het bestuur van de Stichting Mediawijsheidscholen
In het 2016 was het bestuur van de stichting als volgt samengesteld: de heer Ir. Bob Wissink,
voorzitter (oud-directielid Thorbecke Scholengemeenschap te Zwolle); mevrouw Florine Wiebenga,
algemeen bestuurslid (hoofd Educatie EYE Film te Amsterdam); mevrouw Linda Vonhof, algemeen
bestuurslid (partner en (mede)oprichter van Social Media Wijs te Amsterdam); de heer Drs. Geerle van der
Wijk, algemeen bestuurslid (onderwijsadviseur en hoofddocent Hogeschool Saxion | University of Applied
Sciences | Academie Creatieve Technologie (ACT) Media, Informatie en Communicatie (MIC) te Enschede en
Deventer) en de heer Dr. Wim Hilberdink, secretaris/penningmeester (projectleider Moderne Media
Thorbecke Scholengemeenschap te Zwolle).

Tijdens de bestuursvergadering in februari 2016 gaf Florine Wiebenga te kennen, dat zij in de loop
van de tijd had ondervonden, dat het voor haar - vanwege werkbelasting – steeds lastiger werd haar
leidinggevende baan bij EYE Film te combineren met een functie in het bestuur van de stichting. Zij
zou nog tot de zomervakantie deel uitmaken van het bestuur en daarna aftreden. Aansluitend op de
bestuursvergadering van dinsdag 12 juli 2016 is dan ook afscheid genomen van dit zeer
gewaardeerde bestuurslid én – in augustus 2012 - medeoprichtster van onze stichting. In de daarna
ontstane vacature van algemeen bestuurslid was aan het eind van 2016 nog niet voorzien.

Bestuursvergaderingen
In 2016 kwam het bestuur vijf keer bijeen om te vergaderen.
De eerste vergadering van het bestuur werd gehouden op donderdag 7 januari 2016 in Restaurant 1e
Klas te Amsterdam Centraal. Tijdens deze bijeenkomst kwamen onder meer de volgende
onderwerpen ter sprake:
•

•

Het uitschrijven van een “Expertsessie partnerscholen”, te organiseren op een datum in
maart 2016 in het Fortes Lyceum (voorheen Merewade College) te Gorinchem, e.e.a. in
overleg met Ron van Duffelen, onze contactpersoon van deze school. Het idee was om de
school eerst zichzelf te laten presenteren. Aansluitend zou dan een “sessie” worden belegd,
waarbij de partnerscholen hun ervaringen met het geven van lessen Mediawijsheid e.d.
zouden uitwisselen. Dit zou geschieden aan de hand van 4 thematafels, waarbij de
aanwezigen telkens rouleren. Thema’s zouden nog worden vastgesteld. Dergelijke
expertsessies zouden in eerste aanleg uitsluitend bedoeld zijn voor de aangesloten
partnerscholen.
De organisatie - in het late voorjaar - van de jaarlijkse miniconferentie van de stichting bij EYE
Film in Amsterdam. De eerste opzet was om de bevindingen van het Platform
Onderwijs2032/de Commissie Schnabel bij die gelegenheid centraal te stellen. De
verwachting was, dat met name schooldirecties van de partnerscholen hiervoor
belangstelling zouden hebben. De inmiddels al enkele keren georganiseerde

•

miniconferenties zijn bedoeld voor de partnerscholen én de externe contacten van de
stichting.
Het voornemen om de website van de stichting te vernieuwen/moderniseren, zulks naar
aanleiding van de bespreking van de p.r.-notitie, die in het najaar van 2015 was aangeleverd
door p.r.-deskundige Mari Berends. Daarbij werd het tevens van belang geacht, dat via de
vernieuwde website de relatie tussen Mediawijsheid en 21e eeuwse vaardigheden/digitale
geletterdheid (in het kader van de plannen van Platform Onderwijs2032) duidelijk in beeld
gebracht wordt.

De tweede bestuursvergadering vond plaats op donderdag 18 februari 2016, in Grand Café Lübeck te
Zwolle. Tijdens dit overleg kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:
•

Bestuurslid Linda Vonhof heeft ten behoeve van de stichting een Facebookpagina
aangemaakt. Hiervoor zou nog een communicatieplan moeten worden gemaakt.

•

Bestuursleden krijgen verontrustende signalen van enkele (potentiële) partnerscholen. Het
handelt om scholen, die moeite hebben bij hun directie voldoende draagvlak te creëren voor
het partnerschap van de stichting. Dit heeft doorgaans als oorzaak, dat directies moeten
bezuinigen en om die reden andere keuzes maken.
De tegenvallende aanmelding voor de “Expertsessie partnerscholen” in Gorinchem.
Verschillende scenario’s worden besproken. [Deze bijeenkomst is uiteindelijk niet
doorgegaan].
Voortgang van de organisatie - in het late voorjaar - van de jaarlijkse miniconferentie van de
stichting bij EYE Film in Amsterdam: gastsprekers en thema(’s).
Verlaging van de jaarlijkse contributie van de partnerscholen naar € 500,-.
Eventuele financiële vergoedingen voor het verzorgen van workshops, lezingen en het
verstrekken van adviezen.

•

•
•
•

De derde vergadering was op donderdag 21 april 2016, opnieuw in Grand Café Lübeck te Zwolle.
Vanwege de aard van deze vergadering zijn hiervan geen uitvoerige notulen gemaakt. Er werd toen
onder meer gesproken over:
•

•

•

Aanpassingen van de website van de stichting volgens een andere insteek: niet meer vanuit
de gedachte “wij, de stichting” (Wie zijn we? Wat doen we?), maar meer vanuit de bezoeker
van de site - waarschijnlijk meestal VO-scholen -, een meer commerciële insteek (Wat heb je
als school aan de stichting?).
Voorbereidingen/organisatie van het programma van de jaarlijkse miniconferentie van de
stichting bij EYE Film in Amsterdam op 3 juni 2016. [Wegens gebrek aan aanmeldingen is
deze bijeenkomst uiteindelijk afgelast].
De opvolging van Florine Wiebenga: dit onderwerp wordt doorgeschoven tot na de
zomervakantie. Daarbij speelt ook een rol, dat er bij het bestuur onzekerheden zijn over de
toekomst van de stichting: of deze nog wel in een behoefte voorziet.

De vierde vergadering vond plaats op dinsdag 12 juli 2016 in het gebouw van de Thorbecke
Scholengemeenschap te Zwolle. Na afloop van deze vergadering werd met een etentje afscheid
genomen van Florine Wiebenga: na vier jaar bestuurslidmaatschap. Tijdens de vergadering kwamen
ter sprake, o.a.:

•
•
•
•

•

Het voornemen van de overheid de uitvoering van de plannen van Platform2032 voorlopig
uit te stellen.
De bijdrage over de stichting in het orgaan Prima Onderwijs.
De formele vaststelling van het Jaarverslag 2015 van de stichting (inclusief de financiële
stukken), mede naar aanleiding van de positieve bevindingen van de kascommissie.
Een “brainstorm” over de toekomst van de stichting en de mate waarin deze binnen het
(voorgezet) onderwijs in een behoefte voorziet. Naar aanleiding hiervan wordt onder meer
besloten: questionnaires te organiseren voor partnerscholen én geïnteresseerde scholen,
een nieuwe expertsessie te beleggen, frequenter een Nieuwsbrief uit te brengen, het
Jaarverslag aan alle partnerscholen te zenden en de netwerkorganisatie Mediawijzer.net te
benaderen voor ondersteuning op het gebied van communicatie.
Naar aanleiding van een kennismakingsgesprek van Wim Hilberdink met Pieter Hettema van
het Profielenberaad zal het bestuur (afhankelijk van de uitkomsten van de hierboven
genoemde actiepunten) in de toekomst kunnen overwegen als lid toe te treden tot deze
organisatie.

De vijfde vergadering van het bestuur werd gehouden op vrijdag 18 november 2016, wederom in het
gebouw van de Thorbecke Scholengemeenschap te Zwolle. Tijdens deze bijeenkomst is onder meer
over het volgende gesproken:
•

•

•
•

Het beoogde werkbezoek van scholengroep O2G2 (provincie Groningen, o.l.v. CvB Theo
Douma, die tevens de huidige voorzitter is van het Platform Onderwijs2032) aan de
Thorbecke Scholengemeenschap op vrijdag 25 november 2016.
Vervolg van het gesprek over de toekomst van de stichting en de mate waarin deze binnen
het (voorgezet) onderwijs in een behoefte voorziet. De meerwaarde van de stichting moet
duidelijker naar voren komen en herkenbaar zijn. Dat zou bijvoorbeeld bereikt kunnen
worden door middel van de Nieuwsbrief, waarin dan met regelmaat wordt vermeld waar het
bestuur zich zoal mee bezighoudt. De onlangs afgenomen questionnaires (één onder
belangstellenden en één onder de partnerscholen) hebben enkele essentiële inzichten
opgeleverd: afwezigheid van scholen bij georganiseerde bijeenkomsten komt niet voort uit
desinteresse, maar is vaak een kwestie van het stellen van prioriteiten in drukke
onderwijsperiodes; het programma-aanbod wordt inhoudelijk voldoende gewaardeerd; er is
behoefte aan uitwisseling/kennisdeling; er is behoefte aan een meer faciliterende en
adviserende taakopvatting van de stichting.
Het besluit van de stichting om als partner toe te treden tot het Profielenberaad.
Plannen voor een nieuwe “Expertsessie partnerscholen”, te organiseren in en in
samenwerking met Beeld en Geluid te Hilversum.

Audits in 2016
In het kalenderjaar 2016 zijn er geen audits gepland bij / aangevraagd door de partnerscholen van de
stichting.

Overige activiteiten van de stichting in 2016
In 2016 brachten collega’s van vo-scholen, landelijke pabo’s en medewerkers van andere
onderwijsgerelateerde instanties een bezoek aan de Thorbecke Scholengemeenschap (TSG) te
Zwolle (waar de secretaris van de stichting als projectleider Moderne Media werkzaam is) om een
indruk te krijgen van de mogelijkheden van implementatie van lessen Mediawijsheid in het
schoolcurriculum én om geïnformeerd te worden over de activiteiten van de Stichting
Mediawijsheidscholen. Het betrof de volgende opleidingen:
-

-

-

-

-

Op vrijdag 19 februari 2016: delegatie van (pabo)docenten van de Haagse Hogeschool (dhr.
Erik v.d. Brink), Hanzehogeschool Groningen (dhr. Paul Fischer) en InHolland (dhr. Sacha v.d.
Griendt).
Op woensdag 9 maart 2016: Ronald Kox, namens het LKCA (Landelijk Kennisinstituut
Cultuureducatie en Amateurkunst)
Op dinsdag 21 juni 2016: Cals College Nieuwegein (contactpersoon: mevr. Trudy Verkerk)
Op vrijdag 8 juli 2016: Remco Pijpers, namens Kennisnet en de Kring Digitale Geletterdheid,
in verband met de voorbereiding van een publicatie over Mediawijsheid in het (voortgezet)
onderwijs (intussen: te verschijnen in het najaar van 2017)
Op donderdag 29 september 2016: Patricia van Slobbe, namens Kennisnet. Dit gesprek werd
gevoerd in aanwezigheid van Bob Wissink en Wim Hilberdink en hield eveneens verband met
de voorbereidingen van de hierboven genoemde publicatie.
Op 7 oktober 2016: Henk Averesch, namens de Pabo-opleiding Hogeschool Viaa te Zwolle.
Op vrijdag 25 november 2016: delegatie van schoolleiders en medewerkers van O2G2,
scholengroep uit de provincie Groningen. Bij dit werkbezoek waren behalve Bob Wissink,
Geerle van der Wijk en Wim Hilberdink ook leden van het MT van de TSG, het CvB en de
algemeen directeur VO van Openbaar Onderwijs Zwolle en regio (OOZ) vertegenwoordigd.
Als onderdeel van het programma verzorgde Bob Wissink een presentatie over de
werkzaamheden van de Stichting Mediawijsheidscholen.
Op woensdag 7 december 2016: Harriet Leget, namens Kennisnet en de Kring Digitale
Geletterdheid.
Op donderdag 22 december 2016: docenten van CSG Comenius Leeuwarden, namens een
nieuwe locatie van deze school (contactpersoon: Lisette Woldendorp).

Op dinsdag 26 januari 2016 woonde Wim Hilberdink namens zijn school en namens de stichting de
“Cultuurdag VO” in Theater Gooiland te Hilversum bij. Hij bezocht toen onder meer een presentatie
van Ronald Kox over de plannen van Platform Onderwijs2032 en de implicaties hiervan voor
Mediawijsheid en Cultuureducatie.
Op dinsdag 24 mei 2016 waren Geerle van der Wijk en Wim Hilberdink aanwezig bij de jaarlijkse
MNX (Mediawijzer Netwerk Experience) in Beeld en Geluid te Hilversum.
Op donderdag 16 juni 2016 had Wim Hilberdink in het cafégedeelte van Vredenburg Utrecht een
kennismakingsgesprek met Pieter Hettema, voormalig voorzitter, thans bestuurslid van het
Profielenberaad. Tijdens het gesprek werd uitgewisseld wat de Stichting Mediawijsheidscholen en
het Profielenberaad voor elkaar zouden kunnen betekenen.

Op zaterdag 8 oktober 2016 verzorgden Linda Vonhof en Wim Hilberdink van 11.00 – 14.00 uur in
één van de bioscoopzalen van Filmtheater Fraterhuis te Zwolle een drietal presentaties over het
fenomeen Mediawijsheid (W.H.), recente ontwikkelingen op het gebied van het gebruik van social
media in Nederland (L.V.) en over de opzet en doelstellingen van het traject Moderne Media op de
TSG (W.H.). Dit gebeurde in het kader van een reeks openbare colleges, aangeboden door de
Fraterhuis Academie, in dit specifieke geval in samenwerking met Openbaar Onderwijs Zwolle en
regio (OOZ). Medewerkers van OOZ konden met korting naar deze bijeenkomst gaan. Deze sessie
werd bijgewoond door 24 belangstellenden (onderwijsgevenden en andere inwoners van Zwolle)
Op woensdag 12 oktober 2016 was Wim Hilberdink namens de stichting aanwezig bij een
symposium, georganiseerd voor aangesloten partnerscholen door het Profielenberaad in het
Stedelijk gymnasium te Utrecht.
Op donderdag 24 november 2016 bezocht Wim Hilberdink mede namens de stichting de conferentie
“Mediawijsheid” in het Auditorium van Hogeschool Windesheim in Zwolle, georganiseerd door het
Kenniscentrum Mediapedagogiek van deze opleiding. Tijdens deze conferentie werden
uiteenlopende presentaties en workshops gegeven, alle over het onderwerp opvoeding en
Mediawijsheid.
Op donderdag 8 december 2016 was Wim Hilberdink namens de TSG en de stichting aanwezig bij een
vergadering van de Kring Digitale Geletterdheid van de SLO in samenwerking met Kennisnet, in de
vestiging van eerstgenoemde instelling te Utrecht. Deze vergadering werd geleid door Remco Pijpers.
Verschillende landelijke initiatieven op het gebied van met name ICT (als onderdeel van digitale
geletterdheid) werden hier uitgewisseld.
Op woensdag 14 december 2016 waren Bob Wissink en Geerle van der Wijk namens de stichting
vertegenwoordigd bij een eindejaarsbijeenkomst en kerstborrel van Mediawijzer.net. Het
middagprogramma stond in het teken van het thema “Jongeren als ervaringsdeskundigen. De invloed
van YouTubers op hun volgers”.

.

