
Internationale NERDVET bijeenkomst in Braga!  
(Door Susanne Libbenga, MEd docent-onderzoeker) 
 
Afgelopen week waren Marina van Staveren en ik in Portugal voor een internationale 
NERDVET-bijeenkomst. Een hele gave ervaring in Portugal!!  
 
NERDVET gaat specifiek over Critical Thinking en Media Literacy in het mbo. Doel van dit 
project is om het kritisch denken en mediageletterdheid van studenten te bevorderen, te 

versterken door middel van onderwijsactiviteiten. Verder 
heeft het tot doel om docenten en opleiders handvatten te 
geven om dit structureel in het curriculum vorm te geven Op 
donderdag 21 en vrijdag 22 oktober hadden we een intensief 
programma bij de Portugese school Inovinter in Braga.  
 
Trainers (de docenten die de lessen gegeven hebben) en 
projectmanagers uit Italië, Portugal, Spanje, Griekenland en 
Nederland waren aanwezig. Doel was om met elkaar de 
lessen en werkvormen uit de ontwikkelde educational toolkit 
over kritisch denken en mediawijsheid te evalueren en aan te 
scherpen. Het ging ook over het vervolg van NERDVET: hoe 
en waar deze lessen en thema’s duurzaam geïmplementeerd 
kunnen worden in het opleidingscurriculum.  
 

Tijdens deze dagen 
merkte je best wel de 
verschillen tussen de 
landen. Een andere 
benadering; 
bijvoorbeeld over de 
ruimte die docenten 
hebben om de lessen in 
te passen en de 
hiërarchie (ben ik toch 
wel erg blij dat ik hier 
werk  ). Er was een 
trainer uit Spanje die 
vertelde dat zijn studenten helemaal niet gewend waren aan het feit dat naar hun 
mening gevraagd werd, die wilden gewoon weten wat ze moesten doen. Daarom kwamen 
ze op school. Dit kritisch denken, een eigen mening geven en in gesprek gaan over 
actuele onderwerpen die spelen was een behoorlijke omslag voor bijna al zijn studenten. 
Deze lessen vragen ook van docenten een andere manier van onderwijsbenadering.  
 
Alle trainers (dus ik ook) presenteerden wat er tot 
nu toe gedaan is, 3 “good practices”, de uitdagingen 
die tijdens de lessen ervaren zijn én een idee over 
de plek in het opleidingscurriculum van de lessen. 
De thema’s zouden goed passend kunnen zijn in het 
studieloopbaanprogramma. Als 
studieloopbaanbegeleider ken je de klas, wat vaak 
makkelijker maakt om in gesprek te gaan over 
lastige thema’s. Een ander voordeel van SLB  is, dat 
het alle jaren is, waardoor de thema’s in principe 
ieder jaar kunnen terugkomen.   
 
De trainers/docenten waren het erover eens dat de 
lessen over kritisch denken en mediawijsheid zo 



praktisch, afwisselend en interactief mogelijk moeten worden vormgeven. De 
docentenhandleiding (gehele toolkit) is verder ook constructief en kritisch besproken (die 
is nu nog te abstract). De ontvangen feedback wordt verder verwerkt. Het is de 
bedoeling dat eind april 2023 alles afgerond is om te gebruiken.   
 

. 


