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brainstorm over jouw mediawijze 
leervraag. Neem de behoefte van jouw 

team/ organisatie hier ook in mee

formuleer de werkhypothese: met welk 
didactisch vraagstuk ga jij aan de slag waar 

mediawijsheid een onderdeel van is?  

verzamel informatie en 
formuleer een didactische 

onderzoeksvraag

uitwerking voorstel: aanleiding, 
achtergrond, hypothese, doelstelling 

(SMART), netwerk, voorwaarden, planning

maak een eerste schets van het 
uitgewerkte voorstel met de daarvoor 

benodigde middelen

test een prototype met studenten 
en/of docenten en maak 
benodigde aanpassingen

evalueer je ontwerp en verwerk 
feedback van studenten en 

collega’s

voer je ontwerp, na 
aanpassingen vanuit de 
testfase, uit in de praktijk

360-gradenevaluatie: beoordeel 
of het wijs is om de cyclus nog 

eens te doorlopen

eerste opzet uploaden naar Teams en 
tussentijdse vragen of doelstellingen 

agenderen voor wekelijkse bijeenkomst

zoek in je netwerk naar experts om 
advies in te winnen over jouw 

voorstel. Deel het advies in Teams

presenteer het nieuwe ontwerp bij je 
eigen onderwijsteam of binnen het 

Practoraat Mediawijsheid

upload je evaluatie in Teams en 
presenteer de uitkomsten bij het Practoraat 

Mediawijsheid of je eigen docententeam

kennisdelingreflectieinformatievergaring

wanneer je project is afgerond, zorg je 
voor oplevering via Teams en alle online 

kanalen van het Practoraat Mediawijsheid

opgeleverde product wordt actief gedeeld 
binnen de eigen school en via 

communicatiekanalen van de eigen school

oriëntatie

FA
SE

 1 brainstorm over jouw mediawijze 
leervraag. Neem de behoefte van jouw 

team/ organisatie hier ook in mee

formuleer de werkhypothese: met welk 
didactisch vraagstuk ga jij aan de slag waar 

mediawijsheid een onderdeel van is?  

eerste opzet uploaden naar Teams en 
tussentijdse vragen of doelstellingen 

agenderen voor wekelijkse bijeenkomst

vraagarticulatie

FA
SE

 2 verzamel informatie en 
formuleer een didactische 

onderzoeksvraag

uitwerking voorstel: aanleiding, 
achtergrond, hypothese, doelstelling 

(SMART), netwerk, voorwaarden, planning

zoek in je netwerk naar experts om 
advies in te winnen over jouw 

voorstel. Deel het advies in Teams


