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Het Practoraat Mediawijsheid  >> P.M. Nieuwsbrief van Gillian 

                           Datum:  20 December 2022    

 

 P. M. N. 

 

Lieve Collega’s,  

Misschien is jouw reactie – ‘’Geen idee!”  “Een Practoraat?” “Mediawijsheid?” 

 

 

 

 

 

Neem een kopje thee een lees rustig door.  

 

 

Achtergrond: 

Het Practoraat Mediawijsheid, (PM), is gestart in september 2017. Het is een 

samenwerking tussen het Mediacollege Amsterdam, het ROC van Amsterdam College 

West, ROC Top en ook de Hout- en Meubileringscolleges in Amsterdam plus Rotterdam. 

Met de verschillende activiteiten en resultaten van het Practoraat, is het idee dat de 

studenten leren omgaan met de moderne Sociale Media en ICT.  Vaak is dat  

belangrijker en noodzakelijker in deze tijden voor studenten op de werkvloer van hun 

beroep. Denk aan de toespraak van Koning Willem-Alexander in 2018 bij ROC Tilburg bij 

de opening van het MBO studiejaar; hij praatte over ICT, Robots, enz. 
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MBO College West P.M. Onderwijskundigen – Wie? 

            

        
 Anna de Boer –  Let me intoduce you to Anna: 

“Ik ben Anna, onderwijskundige met verschillende expertises. 
Expertises: kwaliteitszorg, examinering, digitalisering, blended-learning, 
curriculumontwikkeling. 
  
Het Practoraat Mediawijsheid is van belang vanwege diverse redenen: 

• Actieve plek om experimenteel onderzoek uit te voeren door docenten. Waarbij 
ruimte is voor eigen professionalisering, verdieping in brede thematiek rondom 
mediawijsheid en experimenteren in je eigen werk. 

• De onderzoeken zijn altijd gericht op iets waar het onderwijsteam iets aan heeft. Op 
die manier versterken we de kwaliteit van de opleiding. 

• Netwerk: het Practoraat doet in een netwerk van vier scholen onderzoek, dat zorgt 
voor onderlinge samenwerking en uitwisseling op het gebied van digitalisering en 
mediawijsheid. Daarnaast is er een netwerk tussen alle onderwijsteams op college 
West, waardoor de docentonderzoekers meer inzicht krijgen in wat er in de andere 
teams speelt.” 
 

 

 

 

Jasper Welling – Let me introduce you to  Jasper:  

“Ik ben Jasper, onderwijskundige & procescoördinator bij college 
West. Sinds dit schooljaar ook werkzaam bij het Practoraat Mediawijsheid als 
onderwijskundige. Daar ondersteun ik de docentonderzoekers bij hun mediawijze 
onderzoeken. Ik vind het Practoraat Mediawijsheid belangrijk voor MBO College West omdat 
we ons daarin richten op de ontwikkeling van kennis, expertise en vaardigheden die docenten 
(en studenten) nodig hebben in de veranderende en gemedialiseerde onderwijspraktijk. En 
natuurlijk ook in de veranderende en gemedialiseerde wereld.  
Ik doe dit samen met Anna en we hebben hierin een gelijke rol. Anna zit er alleen al wat 
langer bij, waardoor zij meer weet hoe het Practoraat werkt.” 
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MBO College West P.M. Leden – Wie? 

Foto van ons bezig op 30 november 2022, op MBO College West in lokaal 1.28 
Khalid en Rik zijn niet op deze foto door verschillende omstandigheden.  
 

 

 

Voorbeelden van experimenten van de Leden binnen MBO College West, zie meer 

details hieronder: 

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen experimenten: informeel onderzoek om 

nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen in de praktijk.  

Eelco Overman, vanuit team DHZW, heeft bijvoorbeeld aan dit experiment hieronder 

gewerkt: 

https://mbomediawijs.nl/onderzoeken/in-gesprek-over-radicale-ideeen/ 

 

Gillian Barratt van ROC van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar internetveiligheid. 

Hoe kun je als docent beter ervoor zorgen dat je gegevens veilig zijn op het internet? 

Gillian heeft twee video’s opgenomen over dit thema.  Voordat zij dat deed had zij 

verschillende collega’s anoniem in haar team MZ4  geïnterviewd met de toestemming 

van Jacco Beers, Team Manager. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmbomediawijs.nl%2Fonderzoeken%2Fin-gesprek-over-radicale-ideeen%2F&data=05%7C01%7Cg.barratt1%40rocopmaat.vova.nl%7C437c2e7179de4e11547b08dad6bfc16a%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C638058417343094882%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=i4RPRpeLXQ00ZMTSxu1OIZTCYkTG7%2BPwvAJ9sePE3vM%3D&reserved=0
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Jesse van Dorst vanuit het Laboratorium heeft bijvoorbeeld aan dit experiment hieronder 

gewerkt: 

https://mbomediawijs.nl/onderzoeken/digitale-leeromgevingen/ 

 

Khalid Bakhallakh vanuit Team PW/OA heeft bijvoorbeeld aan dit experiment hieronder 

gewerkt: 

https://mbomediawijs.nl/onderzoeken/cartoon-analyseren-met-brem-methode/ 

 

Kübra Arslan vanuit Team AG heeft bijvoorbeeld aan dit experiment hieronder gewerkt: 

https://mbomediawijs.nl/onderzoeken/werken-met-ms-word/ 

 

Rik Oonk heeft bijvoorbeeld aan dit experiment hieronder gewerkt: 

Online en Fysiek samenwerken: 

https://mbomediawijs.nl/onderzoeken/tegelijk-online-en-fysiek-samenwerken/ 

 

Nieuwe leden dit jaar zijn Lie Lian Tan vanuit Team VIG en Jeroen Pattipeilohij  vanuit 

Sociaal Werk. 

 

 

Als u veel meer interesse heeft in wat gebeurt in de andere colleges ook, ga meteen 

door naar de link hieronder: 

Mediawijsheid – Practoraten.nl 

 

 

 

Met een kopje koffie daarbij, natuurlijk. 😊 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmbomediawijs.nl%2Fonderzoeken%2Fdigitale-leeromgevingen%2F&data=05%7C01%7Cg.barratt1%40rocopmaat.vova.nl%7C437c2e7179de4e11547b08dad6bfc16a%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C638058417343094882%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=3VVaJpxgn8DEVj5DWs7MiDlhYaZLqs0hhcxPv3S9nSI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmbomediawijs.nl%2Fonderzoeken%2Fcartoon-analyseren-met-brem-methode%2F&data=05%7C01%7Cg.barratt1%40rocopmaat.vova.nl%7C437c2e7179de4e11547b08dad6bfc16a%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C638058417343094882%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=0gsSGIKWLlY4%2FFUprUcd9p9O%2BFM4pQpEQTJEfgPdT%2FA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmbomediawijs.nl%2Fonderzoeken%2Fwerken-met-ms-word%2F&data=05%7C01%7Cg.barratt1%40rocopmaat.vova.nl%7C437c2e7179de4e11547b08dad6bfc16a%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C638058417343094882%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=txb2wJ1mQ9laqUjFQUs4cBteTi548%2FeZpXnzbprV5cg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmbomediawijs.nl%2Fonderzoeken%2Ftegelijk-online-en-fysiek-samenwerken%2F&data=05%7C01%7Cg.barratt1%40rocopmaat.vova.nl%7C47a62230c79e4960514d08daa144ee71%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C637999614674790000%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=U%2F5l%2BUYZAMJ1i2qN%2FhpA6yQZc9UVgTdMjdzZWdpwby0%3D&reserved=0
https://www.practoraten.nl/practoraten/mediawijsheid/

