Social Media Certificaat
voor leerlingen in de onderbouw van het praktijkonderwijs

Het lespakket Social Media Certificaat voor Praktijkonderwijs bestaat uit acht
klassikale lessen waarin leerlingen zich bewust worden van de werking van
internet & sociale media. Aan de hand van praktische online en offline
opdrachten leren zij veilig internetten en slim communiceren via sociale media.
Na afloop van de lessen ontvangen de leerlingen het ‘Social Media Certificaat’

Inhoud lessenreeks
Les 1: Sociale media en de gevolgen
In de eerste les worden leerlingen bewust gemaakt van
de kenmerken van sociale media en de verschillen met
traditionele media als de krant en televisie. Welke media
kan je vertrouwen en hoe herken je eigenlijk nepnieuws?
Welke invloed hebben berichten op sociale media op ons
en met name (reclame)berichten op YouTube?
Les 2 & 3: Veilig internetten
In deze lessen wordt aandacht besteed aan veilig
internetten: hoe bescherm je jezelf op internet en sociale
media en hoe ga je om met vervelende ervaringen als
grooming, hacken en online pesten. Leerlingen gaan aan
de slag met hun privacy instellingen.
Les 4 & 5: Hoe ga je online met elkaar om?
Aan de hand van cases discussiëren leerlingen in
groepjes over online omgangsvormen. Hierbij is o.a.
aandacht voor portretrecht, online ruzies en pesten.
Leerlingen maken afspraken met elkaar over de do’s en
dont’s op sociale media en leggen deze vast in een
digitale poster.

“Het zijn leuke, interessante en
nodige lessen. Iedereen moet
deze lessen doen, het wordt een
stuk duidelijker hoe de wereld van
sociale media in elkaar zit. Als je
deze lessen niet hebt gevolgd,
kan er ook veel misgaan op
sociale media.”
Josée en Anne Fleur

Les 6: Wijs met nieuws
In deze les worden de diverse vormen van misleidend nieuws besproken. Leerlingen
kunnen, aan de hand van diverse voorbeelden, testen of zij echt nieuws (en foto’s)
kunnen onderscheiden van ‘fake nieuws’. Vervolgens krijgen de leerlingen tips om
misleidend nieuws kunnen herkennen.
Verdiepingsles Online pesten
In deze les gaan leerlingen aan de slag met een interactieve film over online pesten. De
leerlingen krijgen inzicht in het effect van hun keuzes als ze geconfronteerd worden
met pesterijen in de klas.
Verdiepingsles Seks op internet
In deze les gaan we dieper in op twee vormen van online seksueel misbruik: online
kinderlokkers en misbruik van (naakt)foto’s. Aan de hand van cases krijgen de
leerlingen tips over hoe te handelen als ze met vervelende online seksuele ervaringen
te maken krijgen.

Leerdoelen lespakket
De leerdoelen van het lespakket zijn:
•

Leerlingen begrijpen het verschil tussen traditionele en sociale media;

•

Leerlingen overzien de mogelijke
gevolgen van berichten op sociale media;

•

Leerlingen leren zichzelf te beschermen
op het internet;

•

Leerlingen worden bewust van
desinformatie en leren dit te herkennen;

•

Leerlingen leren omgaan met ongewenst
(seksueel) contact;

•

Leerlingen gaan met elkaar in gesprek
over de do’s en dont’s op sociale media;

•

Leerlingen maken afspraken met de klas over online omgangsvormen.

Kosten
Voor het lespakket worden per jaar de volgende kosten in rekening gebracht:
Aantal gebruikers
Prijs per gebruiker

1 – 3 gebruikers
€ 175

4 - 6 gebruikers
€ 145

> 7 gebruikers
€ 125

Gebruikers krijgen de beschikking over online presentatiemateriaal en een digitaal
handboek met lesbrieven en oefeningen. De materialen worden twee maal per jaar
geüpdatet.

Meer weten?
Voor meer informatie over het lespakket Social Media Certificaat kunt u contact met
ons opnemen.
Bel ons op 020-2602465 of mail ons op info@socialmediawijs.nl.

