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Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum 
Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse 
overheid en imec vzw. Mediawijs helpt de 
inwoners van Vlaanderen en Brussel om 
digitale technologie en media actief, creatief, 
kritisch en bewust te gebruiken en begrijpen om 
deel te nemen aan onze maatschappij.



• Overleg, netwerken en samenwerkingen
• Vormingen, kennisdeling en praktijkontwikkeling
• Informatie en campagnes
• Vinger aan de pols van nieuwe ontwikkelingen
• Visie-en beleidsontwikkeling

Mediawijs doet dit door:



Digital or e-
inclusion

Online 
risks or 

e-safety

Digital 
information

Media
arts
education → Digital and 

media literacy



Wat is digitale inclusie?



Digitale inclusie bij Mediawijs
o Brengt mensen samen in de Taskforce e-inclusie, het Lerend 

netwerk e-inclusie en het Ambtelijk overleg e-inclusie
o Deelt kennis en goede praktijken via digitaleinclusie.be, 

webinars en events
o Ontwikkelt samen met het terrein tools en handvaten
o Brengt bestaande tools, handleidingen en lesmateriaal samen
o Vertaalt de publieke opinie (vb. opiniestukken)
o Doet aan beleidsbeïnvloeding







Twee nieuwe opdrachten
Lokaal - middelen Somers:

- uitrol digitaal 
inclusiebeleid op lokaal 
niveau

- samenwerking VVSG, 
Mediawijs en een 
stedelijke expertpartner

- grote lijnen geïnspireerd 
op input taskforce

Bovenlokaal - middelen Dalle
- uitrol van een bovenlokaal 

digitaal inclusiebeleid bij 
organisaties die werken 
met digitaal kwetsbare 
doelgroepen in 
Vlaanderen versnellen

- voor sectoren personen 
met een beperking, 
kwetsbare kinderen en 
jongeren en senioren



BovenLokaal - Mediawijs versnelt de uitrol 
van een digitaal inclusief en mediawijs 
beleid in sectoren, organisaties en 
voorzieningen die werken met kwetsbare 
jongeren, mensen met een beperking en 
senioren.



We zetten in op
● Mediawijs ondersteunt sectoren die kwetsbare groepen begeleiden bij 

het opstellen van een kader en richtlijnen voor een digitaal inclusief en 
mediawijs beleid binnen de sector.

● Mediawijs verzamelt goede praktijkvoorbeelden en informatieve of 
educatieve materialen inzake digitale inclusie en mediawijsheid uit de 
sectoren die werken met kwetsbare groepen, waardeert en schaalt die 
op en verspreidt die in de betrokken sectoren.

● Mediawijs organiseert samen met experten uit het veld opleiding en 
intervisie voor medewerkers die werken met kwetsbare groepen.













Houding

30%

15%







Hoe gaan we aan de slag?

- Opname ok voor iedereen? 

- We starten met breakoutrooms opgedeeld per werkveld (op 
basis van inschrijvingen)

- Maak ‘meeting notes’
- Eerst op sector/organisatie niveau

- Reflecties in plenum

- Rondje persoonlijke voornemens: “Welk goed voornemen op 
één van de vier digitale inclusie-voorwaarden wil jij nemen voor 
2022 en realiseren in jouw situatie?”



Breakoutrooms?

- DREMPELVRAAG (10 minuten)
“Wat houdt jullie sector/organisatie/… tegen om in te zetten op 
digitale inclusie?“

- SUNNY WEATHER SCENARIO (15 minuten)
“Als digitale inclusie binnen jouw sector/organisatie/… 
gerealiseerd wordt dan gebeurt dit op volgende manieren… (in 
te vullen)…”

- top drie?



Plenum? (15 minuten)

- Top 3 per breakoutroom

- Reflecties



Persoonlijk voornemen? 



Persoonlijk voornemen? 



Bedankt
Davy – davy.nijs@mediawijs.be

Tom – tom.seymoens@mediawijs.be

mailto:davy.nijs@mediawijs.be
mailto:tom.seymoens@mediawijs.be

