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MediaWise  
Een veilige online-omgeving voor jongeren in instellingen



MediaWise

Click F1 ontwikkelt educatieprogramma’s voor maatschappelijke organisa-
ties, overheden en onderwijsinstellingen die zich inzetten voor het welzijn, 
de ontwikkeling en de opvoeding van kinderen en jongeren. www.clickf1.nl
Samen met ICT onderwijsspecialist NCN Schoolcomputers  
www.schoolcomputers.nu bieden wij MediaWise aan:

Jongeren in (gesloten) instellingen hebben vaak geen vrije toegang tot internet 
of moeten beschermd worden tegen, voor deze doelgroep, onveilig internet. 
Zij missen de kans om zich de “21st Century Skills’’ eigen te maken waardoor zij 
niet op een verantwoorde manier gebruik kunnen maken van internet en andere 
digitale toepassingen. 
Dit terwijl deze vaardigheden steeds belangrijker worden om actief deel te 
kunnen nemen aan de huidige samenleving en kansen te creëren voor in de toe-
komst. De tijd in de instelling mag er niet toe leiden dat deze jongeren achter-
lopen.

MediaWise gaat dit tegen en biedt een beveiligde online leeromgeving met 
meer dan 1000 artikelen en 3000 veilige URL’s. MediaWise is specifiek voor 
deze groep jongeren ontwikkeld en biedt een platform met informatie, educatie 
en ontspanning. Op deze wijze kunnen jongeren op de hoogte blijven van het 
nieuws, oefenen met schoolopdrachten, muziek luisteren, spelletjes spelen en 
nog veel meer:

 • MediaWise is een methodiek met handvatten voor begeleiders,  
leerkrachten en andere professionals die dagelijks met de jongeren werken 
om hen nog beter te kunnen ondersteunen in de maatschappij; 

 • MediaWise wordt aangeboden op gebruikersvriendelijke en relatief goed-
kope Chromebooks. Deze Chromebooks worden aangeleverd en voorzien 
van een beveiligde omgeving door NCN Schoolcomputers.  
De whitelist, methodiek en website worden beheerd door Click F1; 

 • MediaWise werkt met een variabel systeem. Elke instelling krijgt een eigen 
website. Daardoor is het eventueel mogelijk om de digitale omgeving aan 
te passen naar de behoeften van de instelling. 



MediaWise biedt een mooie combinatie die op meerdere vlakken voordeel 
oplevert: 

 • MediaWise is een online leeromgeving, die bestaat uit een website via  
beveiligde en ingerichte Chromebooks. 

 • Wordt grotendeels landelijk gevuld en deels instellingsspecifiek; 

 • Bevat informatie die specifiek voor jongeren in instellingen is ontwikkeld; 

 • Bevat up-to-date informatie, die dagelijks wordt aangevuld en geactuali-
seerd door een enthousiast redactieteam; 

 • Biedt trainingen voor professionals zodat zij met het platform kunnen 
werken; 

 • Biedt losse workshops waarin onze trainers jongeren ‘21st Century Tools’  
leren (zie MediaWise workshops folder); 

 • Sluit aan op de bestaande onderwijs-, vrijetijds- en behandelprogramma’s;

MediaWise is toegankelijk voor instellingen via een abonnement, deze bestaat 
uit een eenmalig instaptarief en jaarlijkse lidmaatschapskosten.  

De instelling neemt daarnaast naar wens een bepaald aantal Chromebooks af.
Om hiermee te kunnen werken is een WIFI- of LAN-verbinding vereist binnen de 
instelling. Wij kunnen, wanneer gewenst, ondersteunen bij het realiseren hier-
van.

Eigen account

Voor elke (leef)groep kan een eigen account worden aangemaakt. Dit is een gedeelte 
op de site dat niet zichtbaar is voor andere jongeren in de instelling. 
Jongeren die werkstukken of andere opdrachten moeten maken kunnen een jonger-
enaccount krijgen. Met dit eigen account kunnen ze artikelen op de site aanmaken 
waar ze in werken en deze op een eigen (afgesloten) deel op de site plaatsen. De 
moderator (d.w.z. de begeleider die goedkeurt dat het stuk geplaatst wordt) kan 
iemand van onderwijs zijn of een specifieke begeleider.  
Jongeren kunnen hun eigen account bij overplaatsing meenemen naar een actief 
MediaWise-platform in een nieuwe instelling.



Online vaardigheden ontwikkelen

Nieuws & TV

Via het kanaal Nieuws & TV kunnen jongeren onder andere actuele nieuwssites 
bezoeken, het weerbericht en een aantal TV programma’s bekijken en radio beluis-
teren.

Sport & Lifestyle

Op dit kanaal vinden jongeren informatie over: sport en uitslagen, lichaam en geest, 
politiek en geloof, koken en eten, shoppen, lifestyle en uiterlijke verzorging. Zo wordt 
er bijvoorbeeld uitleg gegeven over een gezonde levensstijl, zijn er tal van recepten 
te vinden, kan een jongere de voetbaluitslagen bijhouden en worden verschillende 
religies kort en bondig toegelicht.

Binnen 

Het kanaal ‘Binnen’ is de plek voor interne mededelingen zoals schoolroosters, 
activiteiten, bepaalde formulieren en huishoudelijke mededelingen. Dit kanaal wordt 
gevuld door de instelling zelf, of op verzoek door onze redactie. 

Via de methodiek MediaWise onderhouden jongeren hun online vaar-
digheden. Zij kunnen zelf ontdekken waar ze goed in zijn.  
Ze leren hoe zij met digitale middelen kunnen werken en zichzelf kunnen 
presenteren. Zo krijgen zij extra gereedschap voor de toekomst.  
Het platform waarop alle informatie staat is ingedeeld in zes ‘kanalen’,  
elk gevuld met informatie over een ander onderwerp:



Onderwijs & Oefenen

Verdeeld over drie sub-kanalen: Onderwijs, oefenen en mediatools,  
vinden jongeren op dit kanaal allerlei educatieve informatie. Er kan geoefend worden 
met onder andere rekenen en Nederlands, er staat informatie over verschillende 
opleidingsmogelijkheden en er wordt op een speelse manier uitleg gegeven over de 
mogelijkheden en gevaren van internet en social media.

Buiten & Regelen

Op de pagina ‘Buiten & Regelen’ staat allerlei informatie die behulpzaam kan zijn 
voor de oriëntatie op het leven buiten de instelling. Deze pagina is verdeeld in de 
volgende kopjes: mijn omgeving, op jezelf, mijn rechten, hulporganisaties, advies, 
overheid en geld en stage en werk. Via dit kanaal kan onder andere worden gezocht 
naar een geschikte woonplek, naar vacatures of ondersteuning door hulporganisaties.

Muziek & Vermaak 

Via het kanaal Muziek & Vermaak vind je 5 sub-rubrieken op het gebied van cultuur 
en wetenschap, video’s, spelletjes en muziek
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Een beproefd en veilig systeem

MediaWise is een gesloten omgeving die geen vrije toegang geeft tot het internet. 
Het platform is al zes jaar actief in alle justitiële jeugdinstellingen en een aantal Jeug-
dzorgPlus-instellingen.  
De gebruikersveiligheid van het systeem heeft zich door de jaren heen bewezen.

Contact

Click F1

T  +31 (0)6 1203 2165
E  info@clickf1.nl 

www.clickf1.nl


