Handleiding Mediapact Kennisplatform
Het online kennisplatform MediaPakt is bedoeld voor discussie, samenwerking,
kennisuitwisseling en kennisontwikkeling. Onderwerp van het platform is op dit moment
mediawijsheid in het onderwijs.
Op het platform vind je openbare informatie die voor iedereen met en zonder profiel
toegankelijk is. Daarnaast vind je informatie die gedeeld wordt in de leergroepen. Om deze
informatie te zien, dien je lid te worden van een groep en een profiel aan te maken.
Aanmelden leergroep
Op verschillende plekken in de omgeving is er een mogelijkheid om je aan te melden voor
een leergroep. Wanneer je op de rode buttons met ‘meld je aan voor een leergroep’ of de
button bovenin ‘leergroepen’ klikt, kom je uit op een pagina waar alle bestaande leergroepen
staan. Kies welke leergroep jij je voor wil aanmelden en klik op ‘meld je aan’. Vervolgens
kom je uit in het registratiescherm. Vul de velden in.

Je krijgt vervolgens twee mailtjes. Allereerst een bericht met een link waarin je laat zien dat
je e-mailadres klopt. Daarna krijg je nog een mail en kun je, je wachtwoord instellen.
Hierna kun je inloggen en zie je de leergroep onder: http://www.mediapakt.nl/leergroepen
naar voren komen.
Compleet maken profiel
Wanneer je bent ingelogd is het mogelijk om je eigen profiel verder aan te passen.
Rechtsboven zie je, je eigen naam staan en kun je op profiel klikken.

Om je profiel zo compleet mogelijk te maken verzoeken wij je om je account- en organisatie
gegevens zo compleet mogelijk in te vullen. Bezoekers van het platform zien zo o.a. jouw
expertise-,organisatie-, en contactgegevens, daardoor komt er makkelijker kennisuitwisseling
tot stand. Kijk ook nog even goed naar het onderdeel instellingen waarin jij zelf aan kunt
geven welke gegevens getoond worden en welke updates je van het platform wilt ontvangen.
Plaatsen bijdrages, blogs, nieuws en de vragen in jouw eigen leergroep
Wanneer de registratie helemaal gelukt is, heb je de mogelijkheid om in jouw eigen groep
verschillende items toe te voegen.
Deel je bijdrage(s)
Op deze pagina kun je interessante onderzoeken, filmpjes of artikelen rondom mediawijsheid
met de leden van deze leergroep delen. Dit kun je toevoegen door op de knop “bijdrage
toevoegen” te klikken.
Hierna komen een aantal velden die ingevuld moeten worden. De titel en inleiding van de
bijdrage is wat je ziet als je later weer terugkomt op de overzichtspagina.
Daarnaast zijn er een aantal iconen die je na kunt lopen en waarmee je meer informatie kunt
toevoegen:

Als je klaar bent, kun je helemaal onderaan op opslaan klikken.
Toevoegen van blogs
Bij dit onderdeel kun je blogs toevoegen, via de knop ‘bericht toevoegen’. Dit kan een blog
zijn die je zelf geschreven hebt, of een blog van een ander die jij interessant of inspirerend
vindt. Vermeld in het laatste geval wel altijd de naam van de auteur.

Je kunt de publicatiedatum nog naar voren schuiven, dan wordt het bericht niet meteen
geplaatst en kun je het nog even nakijken. Zorg er wel voor dat je een afbeelding upload bij

je blog en dat de afbeelding minimaal 500 pixels is. Je kunt de blog ook nog voorzien van
een bericht. .
Toevoegen van nieuwsberichten
Heb je nieuws rondom Mediawijsheid of thematieken die besproken worden in jullie
leergroep. Deel het via dit onderdeel. Deze pagina werkt hetzelfde als de blogpagina.
Vraag het elkaar
Heb je vraag rondom mediawijsheid aan elkaar? Stel deze vragen dan in deze module. Als je
op de knop ‘vraag toevoegen’

Uitnodigen nieuwe leden
Op elke landingspagina van de leergroep is er ook een mogelijkheid om nieuwe deelnemers
uit te nodigen. Dit kan via de knop ‘nieuwe deelnemers uitnodigen’.

Je komt dan uit op een pagina waar je het e-mailadres van de nieuwe deelnemer kunt
toevoegen. Hier kun je ook een begeleidend berichtje bij typen.
Let erop dat je de code overneemt die verschijnt onder het bericht, anders kun je het bericht
niet versturen. De deelnemers die je hebt uitgenodigd, krijgen een link naar het
registratieformulier en kunnen vervolgens zichzelf registreren.
Opstarten eigen leergroep
Er zijn 5 voor gedefinieerde leergroepen, maar daarnaast is er ook een mogelijkheid om een
eigen groep op te starten. Onder de knop ‘Leergroepen’ in het hoofdmenu is er een button
met ‘nieuwe groep aanvragen’.

Op deze pagina heb je de mogelijkheid om via de button ‘vraag groep aan’ een mail te sturen
naar de beheerders van dit platform en zij zorgen dat jij de groep op kunt starten. Let erop
dat je in de mail de volgende informatie zet:
 de naam van de groep.
 een korte omschrijving van de groep.
Let op: je kunt alleen een eigen groep starten als je al lid bent van 1 van de al bestaande
groepen.
De mogelijkheid ‘vraag het de expert’
Wil je geen deel uit maken van een groep, maar heb je wel vragen over mediawijsheid in het
onderwijs. Of wil jij vanuit jouw expertise antwoord geven op vragen. Dan is dat onder dit
onderdeel mogelijk. Deze pagina werkt hetzelfde als de mogelijkheid om in een groep een
vraag te stellen aan elkaar. Je kunt op de knop ‘vraag toevoegen’ klikken en vervolgens je
vraag stellen. Mocht jij een antwoord hebben op bestaande vragen, kun je op de knop
‘reageren’ klikken en het eventuele gegeven antwoord aanvullen. Je vragen zullen worden
beantwoord door ons bestaande netwerk van ‘experts of andere bezoekers van het
platform’.

