
SPOND VORMING 
Mediawijs begeleiden van personen met een beperking 

Door: Davy Nijs, @Mediapedagoog 

 

Hoe ziet de digitale realiteit anno 2021 eruit? 

Wie zijn onze kinderen, jongeren, volwassenen (en hun ouders) digitaal? 

Wat is mediawijsheid en mediaopvoeding? 

Met welke methodieken kunnen we aan de slag? 

Hoe gaan we met enkele specifieke uitdagingen om zoals o.a. privacy, overmatig schermgebruik, 
cyberpesten, online seksualiteit? 

Stel jij je zulke vragen? Dan is deze vorming iets voor jou! 

Deze vorming is 

☒  Specifiek Mobiel Ambulant ☒  Theoretisch ☒  Exclusief voor SPOND leden  

☐  Handicap-specifiek ☒  Praktijkgericht  

☒  Interactief ☐  Een initiatie  

Doelpubliek 

☒  Begeleiders ☒  Starters   

☒  Teamcoaches ☒  Gevorderden  

☐  Directie 

Wat kan jij verwachten? 

We leggen de fundamenten om met personen met een beperking aan de slag te gaan rond 
mediawijsheid, mediaopvoeding en online ondersteuning. 

De thema’s komen dynamisch aan bod met een mix tussen informatieoverdracht, vaardigheden, 
reflectie en uitwisseling.  

Je maakt kennis met concrete materialen en methodieken.  

Zo kom je tot resultaten die je meeneemt naar jouw praktijk. 

Programma 

• Onze eigen digitale voetafdruk verkennen en van hieruit reflecteren op onze opdracht naar 
cliënten. 

• Uitwerken hoe de samenleving gedigitaliseerd is en wat het gevolg daarvan is op ons 
samenleven en ons gedrag. 

• Stilstaan bij de belangrijkste kennis die we nu hebben over het (digitaal) mediagebruik van 
kinderen, jongeren en volwassenen. En denken na over wat al dan niet kan of al dan niet 
normaal is. 

• Een model voor mediawijze competenties en rond mediaopvoeding. 



• Het gebruik van sociale media in de hulpverlening: door cliënten én hulpverleners 

• Geleerde lessen tijdens de corona periode. 

Wat wordt van jou verwacht? 

Je brengt een toestel mee waarmee je online kan (smartphone, tablet of laptop). 

Specifieke vragen kan je op voorhand doorsturen aan de trainer via info@spond.be  

Praktisch 

Wanneer?  11 maart 2021, van 9u tot 16u 

Waar?  Pianofabriek (zaal Zabriski) - rue du Fortstraat 35, 1060 St Gillis/Gilles 

 Bereikbaar met openbaar vervoer: op wandelafstand station Brussel-Zuid 

 Parking in de buurt: Betalend 

Prijs? 76 € / persoon, lunch inbegrepen, lesmateriaal inbegrepen 

Inschrijving? Op www.spond.be onder Vorming - Vormingsprogramma 

Meer info?  Tina Kennes - SPOND VZW, info@spond.be  
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