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‘Wow, wie zouden dat boek alle-
maal in handen gehad hebben?’  
Tieners zijn actieve sociale mediage-
bruikers, maar niet per se tentoon-
stellingsbezoekers of boekenliefheb-
bers. Gelukkig zijn ze wel nog ver-
rast wanneer ze in real life een boek 
van vijfhonderd jaar oud zien. Bij de 
Bibliotheek Hasselt Limburg ont-
wikkelden we een educatief format 
om leerlingen uit het middelbaar 
onderwijs de expositie Conn3ct. 
Impact van drukpers en sociale media 
zo betrokken mogelijk te laten bele-
ven en om ze mediawijzer te maken 
aan de hand van thema’s daaruit.

Oude boeken, nieuwe 
media

De reizende tentoonstelling Conn3ct 
was een initiatief van de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek en de Neder-
landse Koninklijke Bibliotheek, naar 
aanleiding van het Vlaams-Neder-
landse gastlandschap op de Frank-
furter Buchmesse. De expo was te 
zien in Göttingen, Den Haag,  
Antwerpen en ten slotte bij ons, in 
de Bibliotheek Hasselt Limburg. 
Conn3ct zette de sociale media van 
vandaag tegenover gedrukte boe-
ken uit de zestiende eeuw en toon-
de de impact van een nieuw medi-
um op mensen en hun omgeving. 
Bezoekers van Conn3ct legden een 
parcours af tussen historisch druk-
werk en hedendaagse multimedia. 
Verschillende communicatiemidde-
len, door vijf eeuwen van elkaar 
gescheiden, werden er bij elkaar 
gebracht om te onderzoeken wat 
de revolutie van de sociale media te 
maken heeft met de omwenteling 
die de uitvinding van de boekdruk-
kunst teweegbracht.

De impact van sociale media is 
enorm en heeft de wereld heel 

media een geslaagd huwelijk aangin-
gen. Een aantal van onze pakketten 
in het permanente aanbod voor het 
middelbaar onderwijs gebruikt ook 
met succes nieuwe media om de 
betrokkenheid en de leerwinst te 
verhogen.

Conn3ct, waarin allerlei aspecten 
van sociale media in de kijker wer-
den gezet, leende zich uitstekend 
voor educatie-initiatieven rond 
mediawijsheid. Mediawijsheid is het 
geheel van kennis, vaardigheden en 
attitudes waarmee mensen zich 
bewust en kritisch kunnen bewegen 
in een complexe, veranderende en 
gemediatiseerde wereld. Het is het 
vermogen tot een actief en creatief 
mediagebruik, gericht op maat-
schappelijke participatie. Mediawijs-
heid is een belangrijke eindterm in 
het Vlaams middelbaar onderwijs, 
die binnen alle vakken aan bod 
moet komen.

Voor het educatieve luik van  
Conn3ct werkten we op twee sporen. 
Het eerste was de ontwikkeling van 
een educatief format voor een klas-
bezoek aan de tentoonstelling. Het 
tweede bestond uit lespakketten 
over de verschillende expositie-
thema’s die leerkrachten in de klas 
konden inzetten. Deze online pak-
ketten zouden ook na afloop van 
Conn3ct beschikbaar blijven.

Focus op inzetbaarheid

In juni 2016 waren de eerste versie 
van de educatieve format voor een 
klasbezoek en de online modules 
bij drie thema’s klaar. We wilden 
dat het aanbod goed inzetbaar was 
en daarom was het tijd om feedback 
te vragen aan de doelgroep: leer-
krachten in het middelbaar onder-
wijs. Uit gesprekken en een online 
bevraging kwam naar voren dat de 
docenten de uitgewerkte thema’s 
beschouwden als ‘zeer actueel’, 
‘dicht bij de leefwereld van de leer-
lingen’ en ‘nauw aansluitend bij de 
eindtermen’.

De enquête wees verder uit dat 
leraren zeker zouden overwegen 
om met de klas naar de tentoon-
stelling te komen, als we interac-
tieve werkvormen en een format 
van maximaal negentig minuten 
zouden aanbieden. Voor de online 
lesmodules gaven de leerkrachten 
aan dat ze zo kant-en-klaar moge-
lijk moesten zijn, met duidelijk 
getimede voorbereiding en concre-

klein gemaakt. Sociale media zijn de 
culminatie van een fenomeen dat 
begon met de uitvinding van de 
drukpers: het gedrukte boek was 
het eerste massamedium. Door 
grotere oplages konden meer men-
sen kennis nemen van dezelfde tek-
sten. In de zestiende eeuw ontwik-
kelde het boek zich snel tot het 
belangrijkste medium voor ideeën-
vorming, propaganda en polemiek. 
Vandaag nemen sociale media deze 
rol op zich. In de expo Conn3ct ont-
dekte de bezoeker op een speelse 
manier de link tussen boek en soci-
ale media, tussen Luther en Twitter.

Mediawijs erfgoed

Het was een logische keuze dat het 
team achter Conn3ct aan de Biblio-
theek Hasselt Limburg vroeg een 
bijpassend educatief luik uit te wer-
ken. De medewerkers van de biblio-
theek kunnen namelijk bogen op 
heel wat ervaring in erfgoededucatie. 
Zo ontwikkelden we bij de tentoon-
stellingen Bewogen (2014) en Napo-
leon (2016) mediawijze educatieve 
formats waarbij apps en nieuwe 
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te oefeningen, voldoende beeldma-
teriaal en de mogelijkheid om ze 
naar eigen behoefte te ‘remixen’.

De ‘buzz’ in het netwerk rond 
Conn3ct zorgde voor kansen om 
partners te betrekken bij de uitwer-
king van zinvolle educatieve modu-
les. Zo leverde de samenwerking 
met de lerarenopleiding van de Uni-
versity Colleges Leuven-Limburg en 
het Provinciaal Steunpunt Limburg-
se Bibliotheken drie modules in 
coproductie op. Met Mediawijs, het 
Vlaams kenniscentrum voor media-
wijsheid, werkten we nauw samen 
bij het uitwerken van een module 
over nepnieuws. Mediawijs gaf ook 
heel nuttige reacties op de andere 
educatieve modules.

Apestaartjaren

Het definitieve format van het klas-
bezoek bestond uit drie onderdelen: 
er was een interactieve ijsbreker 
gebaseerd op cijfers uit Apestaart-
jaren, een tweejaarlijks onderzoek 
over mediagebruik en -bezit bij jon-
gerenen, gevolgd door een korte 
intro bij het tentoonstellingsbezoek. 
Tijdens het bezoek zelf moesten 
leerlingen in groepjes van twee 
opdrachten oplossen, om via een 
rebusformule de hint voor een 
wachtwoord te vinden. Ten slotte 
was er een klassikale afsluiter waar-
bij de groep goed moest samen-
werken om met de gevonden tips 
het wachtwoord te zoeken, om 
daarmee een tegenprestatie van de 
leerkracht te unlocken.

Docenten konden zelf in de klas 
aan de slag met zeven thema’s die 
aansloten bij de tentoonstelling: 
Chat (over kritisch mediagebruik), 
Community (over online privacy), 
Control (over censuur en vrije 
meningsuiting), Delete (over de 
duurzaamheid van informatie), Fol-
low (over nepnieuws), Start-up 
(over reclamewijsheid) en Status 
(over online reputatie). Per thema 
zijn er een uitgewerkt lesscenario, 
een digitaal bordboek en de nodige 
aanvullende materialen, die ook 
vandaag nog kunnen worden 
gedownload via de website  
conn3ct.media.

#wecrackedthecode

Bij de opening van Conn3ct in  
Hasselt in oktober 2017 ging ook 
het educatieve format voor een 
klasbezoek in première. Het vijfde 
jaar van de Hasseltse Topsport-
school beet met veel plezier de 
spits af. Als eerste klas slaagden ze 
er in de code van de dag – ‘Face-
book’ – te kraken. Nog acht klassen 
van deze school volgden later in het 
schooljaar hun voorbeeld. De Top-
sportschool was daarmee de mid-
delbare school die Conn3ct het 
vaakst bezocht.
 
In totaal bezochten 41 groepen de 
tentoonstelling via het educatieve 
format: 34 klassen uit het middel-
baar onderwijs, zes groepen uit het 
hoger onderwijs en één uit het vol-
wassenenonderwijs. Mooie cijfers, 
die aantonen dat het thema van de 
sociale media leeft in het middel-
baar onderwijs. En die ook laten 
zien dat het inspelen op de didacti-
sche en praktische overwegingen 
van leerkrachten bijdraagt tot een 
hoog rendement van het educatieve 
aanbod in een erfgoedinstelling.

Conn3ct wist jonge-
ren te interesseren 
voor historische 
boeken. © Biblio-
theek Hasselt Lim-
burg / Karolien 
Coenen.

Mediawijsheid in 
actie: de meningen 
die leerlingen ken-
baar maken op 
interactieve con-
soles zijn zichtbaar 
op alle schermen in 
de expositie. © 
Bibliotheek Hasselt 
Limburg / Karolien 
Coenen.


