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Over SMILES
• Innovative MethodS for Media & Information Literacy
Education involving Schools and LibrarieS
• Internationaal project met partners uit Spanje, België en 

Nederland
• Doelgroep: 12-15 jarigen
• Via het onderwijs: vmbo, havo, vwo
• Looptijd: 2021-2023
• Doel: nieuwe methodes ontwikkelen voor digitale 

geletterdheid rond jongeren en desinformatie
• Partners in Nederland: Haagse Hogeschool, Beeld en Geluid en 

KB, nationale bibliotheek



Fasen SMILES
• Fase 1: onderzoek naar stand van zaken en onderwijsaanbod

• Meer inzicht in totstandkoming van nieuws en desinformatie
• Aandacht voor voldoende technische kennis
• Positieve benadering, niet veroordelen onverstandig gedrag
• Werklast docenten beperken
• Onderdeel van curriculum 

• Fase 2: workshops:
• Ontwikkeling van workshops in eigen taal
• Werving 10 docenten & 10 bibliothecarissen: aanmelden tot 15 mei 2022
• Train-de-trainer workshops: september
• Uitvoering workshops 200 leerlingen per land: oktober en november
• Monitoring

• Fase 3: impactmeting

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/nieuws/kb-publiceert-inventarisatie-van-onderwijsaanbod-rondom-nepnieuws
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/nieuws/oproep-docenten-en-bibliothecarissen-gezocht-voor-train-de-trainer-en-workshops-over


Workshops in 5 modules
1. Wat is desinformatie?
2. Hoe herken en bestrijd je desinformatie en 

nepnieuws?
3. Welke technieken worden gebruikt?
4. Hoe worden desinformatie en nepnieuws 

verspreid? 
5. Wat is de invloed van nepnieuws op de 

samenleving? 



Workshops: uitgangspunten en leerdoelen

• Combinatie van blended learning en actief leren in niet-
formele onderwijsaanpak
• Aandacht voor leren herkennen en onderscheiden van 

desinformatie en betrouwbare informatie
• Actief leren vanuit een positieve benadering met inzet 

van verschillende werkvormen, media, games, 
discussie, etc.
• Aandacht voor leren debatteren, creëren en reflecteren 

als groep en individu



Workshops: uitgangspunten en leerdoelen

• Vergroten van kennis en vaardigheden van leerlingen op 
gebied van:
• Digitale geletterdheid: informatievaardigheden en 

mediawijsheid
• Desinformatie en nepnieuws: herkennen, maken, verspreiden en 

impact ervan op samenleving
• Zoekstrategieën en technische toepassingen

• Nodigt leerlingen uit tot zelf nadenken over het gebruik 
van sociale media en digitale tools
• Versterkt de houding van “blijf kritisch, blijf nieuwsgierig” 

bij de leerlingen
• Passend bij meerdere vakken in curriculum



Workshops: uitvoering
• Per workshop: 45-60 minuten
• Tijdens project worden alle vijf modules uitgevoerd
• Doelgroep: onderbouw vmbo, havo, vwo
• Extra aandacht voor kwetsbare leerlingen
• Uitvoering in minimaal 5 scholen x 2 groepen van 

20 leerlingen (200 leerlingen per land) 



Workshops: uitvoering
• Workshops vinden plaats in oktober-november 
• Platform blijft ook na traject beschikbaar voor 

deelnemers
• Na traject doorgaan met de samenwerking tussen 

school en bibliotheek
• Leerlingen nemen deel aan impactmeting: voor en 

nameting



Train de trainer: inhoud
• Inhoud, opbouw en leerstrategieën van de workshops
• Instructie in het gebruik van het platform, handleiding 

en toolkit
• Uitvoering van de workshops en inbedding in het 

curriculum
• Toegepaste werkvormen, media, games, opdrachten 
• Impactmeeting voor de workshopgevers en voor 

leerlingen 
• Netwerkvorming van en voor alle workshopgevers



Train de trainer: uitvoering 
• Train de training voor workshopgevers: september 

2022
• Training: 1,5-2 dagen op locatie
• Bibliothecaris en docent vormen 1 team en zijn de 

workshopgevers op deelnemende school
• Toolkit en handleiding voor de workshopgevers 

(open source)
• Materiaal en platform zijn gratis beschikbaar voor 

de deelnemers
• Deelname aan impactmeeting: voor- en nameting



Randvoorwaarden
• School en bibliotheek werken samen en hebben 

aantoonbare visie op digitale geletterdheid
• School en bibliotheek vaardigen docent/bibliothecaris 

af en stellen tijd beschikbaar voor deelname aan 
train-de-training
• Docent & bibliothecaris zijn werkzaam in de school en 

bibliotheek in schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 
• Workshopgevers beschikken over basisvaardigheden 

digitale geletterdheid, zijn gemotiveerd en bereid om 
de workshops aan hun leerlingen te geven



Randvoorwaarden
• Leerlingen, docenten en bibliothecarissen nemen deel 

aan de impactmeting: 0 en 1 meting. 
• Toestemming van ouders van de deelnemende 

leerlingen voor gebruik van data uit impactmeeting.
• School stelt beschikbaar:
• benodigde apparatuur met daarop de gebruikte software 

voor workshops.
• onderwijstijd voor uitvoering workshops.



Interesse? 
• Stuur een motivatie voor 15 mei naar 

Marleen.Wijnen@kb.nl
• Wil je meer weten neem dan contact op met 

Marleen Wijnen, 06-21106266
• Meer informatie: SMILES
• Oproep om mee te doen

*Voorgaande onder voorbehoud van wijzigingen en COVID-19 maatregelen.

mailto:Marleen.Wijnen@kb.nl
https://smiles.platoniq.net/?locale=nl
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/nieuws/oproep-docenten-en-bibliothecarissen-gezocht-voor-train-de-trainer-en-workshops-over


Meer informatie: SMILES

https://smiles.platoniq.net/?locale=nl

