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Inleiding
Deze notitie heeft tot doel netwerkpartners en in het speciaal de indieners van projectvoorstellen voor het
Fonds Projecten Plus, te informeren over het besluit van de Stuurgroep van Mediawijzer.net om een tweede
ronde in te stellen voor het Fonds Projecten Plus. Na het Juryberaad is namelijk gebleken dat de jury slechts de
helft van het beschikbare bedrag heeft toegekend.
Het besluit van de Stuurgroep is onder voorbehoud van definitieve toekenning door het ministerie van OCW.
Achtereenvolgens wordt in deze notitie behandeld:
- Achtergrond bij de regeling
- Werkwijze vakjury
- Aanbevelingen van de vakjury
- Procedure voor herkansing.
Achtergrond bij de regeling
Mediawijzer.net, het expertisecentrum voor mediawijsheid, heeft tot doel het bevorderen van mediawijsheid
bij alle burgers in Nederland. Mediawijzer.net ontwikkelt zelf geen diensten voor eindgebruikers maar
stimuleert haar netwerkpartners (> 450) dit te doen. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de inzet van een
regeling: Fonds Mediawijzer.net 2011. Mediawijzer.net heeft deze als volgt vormgegeven:
 Fonds Projecten Plus: per geselecteerde projectaanvraag kan een bijdrage verstrekt worden tussen €
10.000,- en € 150.000,-. In dit Fonds is € 300.000,- beschikbaar.
 Fonds Projecten: twee maal per jaar kan per geselecteerde projectaanvraag een bijdrage verstrekt
worden tussen € 4.000,- en € 10.000,-. In dit Fonds is in totaal € 100.000,- beschikbaar, circa € 50.000,per ronde dus.
De toekenning en verdeling van projectbijdragen voor zowel Fonds Projecten als Fonds Projecten Plus, wordt
gedaan door een onafhankelijke vakjury met expertise op het gebied van mediawijsheid. De vakjury is niet
verplicht om de beschikbare stimuleringsbijdrages daadwerkelijk toe te kennen indien de kwaliteit van de
projectplannen als onvoldoende wordt beoordeeld.
Werkwijze vakjury
In maart 2011 is de vakjury bij elkaar gekomen voor overleg over de ingediende projectvoorstellen voor het
Fonds Projecten Plus. De vakjury bestond uit vier onafhankelijke mediawijsheid deskundigen werkzaam op het
terrein van jeugd, onderwijs en opvoeding. De vakjury heeft alle de projectvoorstellen beoordeeld aan de hand
van vijf criteria. Deze criteria waren vooraf bekend en opgenomen in de toelichting op de procedure van de
regeling.
 A: bijdrage aan speerpunt of probleemstelling: maximaal 30 punten
 B: Mate van samenwerking en synergie: maximaal 25 punten
 C: Duurzaamheid van de projectresultaten: maximaal 20 punten
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D: Succesfactoren en risicomanagement: maximaal 15 punten
E: Communicatie en kennisdeling: maximaal 10 punten

Per criterium heeft ieder lid van de vakjury punten toegekend. Vervolgens is een totaaloverzicht gemaakt dat
als uitgangspunt heeft gediend voor het overleg van de vakjury. Het overzicht is gebruikt als uitgangspunt bij
het overleg van de jury om te komen tot de definitieve toekenning van projectaanvragen. Van de 29 ingediende
projectvoorstellen zijn er bij deze gelegenheid 2 gehonoreerd voor een totaal bedrag van € 144.075,-.
Dat betekent dat van de beschikbare € 300.000,- een totaal van € 155.925,- niet is toegekend.
Aanbevelingen door de Jury
De jury bleek op het overleg unaniem teleurgesteld over de kwaliteit van de ingediende voorstellen. Veel
inhoudelijke punten van kritiek kwamen terug bij meerdere projecten. Dit betrof met name:
1. Top-down benadering, dit blijkt onder meer uit het niet participeren van de doelgroep in het project.
2. Niet/onvoldoende aantonen van de behoefte bij de doelgroep. Soms maakt een behoefte onderzoek
deel uit van het project zelf. De jury pleit ervoor éérst duidelijk de behoefte vast te stellen en dan pas
een project te bedenken en een subsidieverzoek op te stellen.
3. De duurzaamheid van het project is niet aangetoond. Met duurzaamheid wordt bedoeld dat na
oplevering van de projectresultaten, er een activiteit is opgeleverd die op eigen kracht kan worden
voortgezet. Dit is aan te tonen door bijvoorbeeld een procesbeschrijving op te stellen zodat andere
partijen er verder mee aan de slag kunnen. De bijdrage vanuit Mediawijzer.net is die van een
eenmalige aanjager.
4. Onduidelijke begroting, hoge uurtarieven, scheve prijs/kwaliteitverhouding voor dit type projecten,
onduidelijke structuur, geen eigen bijdrage gespecificeerd.
5. ‘Old school’, resultaten bijvoorbeeld opleveren in de vorm van handboeken, workshops, web 1.0
toepassingen terwijl geen creatief gebruik gemaakt wordt van online tools.
6. Weinig creatief gebruik van media voor meer interactiviteit en cocreatie bv via inzet web2.0 en online
tools. Een waarschuwing hierbij: het gegeven dat ‘media’ gebruikt worden in het project betekent niet
automatisch dat een project leidt tot meer mediawijsheid.
Vervolgstappen
De Stuurgroep van Mediawijzer.net heeft besloten om een deel van de resterende € 155.925,- opnieuw ter
beschikking te stellen van het netwerk en een tweede ronde in te stellen, onder voorbehoud van definitieve
toekenning door het ministerie van OCW.
Voor de tweede ronde wordt een bedrag van € 150.000,- beschikbaar gesteld en start een nieuw proces van
e
toekenning. Dit proces loopt gelijk aan dat van de 1 ronde van het Fonds Projecten. De enige wijziging is dat de
grootte van de toe te kennen bedragen ligt tussen de min € 10.000,- en max € 100.000,- , in plaats van max €
150.000,-.
De voorwaarden voor toekenning van projectbijdragen uit dit bedrag zijn hetzelfde als bij de eerste ronde voor
de Projecten Plus regeling:
 De projecten moeten een substantiële bijdrage leveren aan de probleemstellingen die op basis van de
speerpunten Onderwijssysteem en Opvoeding zijn vastgesteld.
 Alle indienende en deelnemende partners dienen aangesloten te zijn als netwerkpartner bij
Mediawijzer.net.
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De projecten moeten in samenwerking met minimaal drie netwerkpartners van Mediawijzer.net
worden gerealiseerd.
Er moet een eigen bijdrage zijn in de vorm van uren of geld van elk van de deelnemende organisaties.

De nieuwe timing wordt:
Projecten Plus
ronde 1

Projecten
ronde 1

Projecten Plus
ronde 2

Projecten
ronde 2

Start indienen projectvoorstellen

3-dec-10

1-mrt-11

15-apr-11

1-jul-11

start Ideedag inschrijving

3-dec-10

sluiting Ideedag inschrijving

7-jan-11

Ideedag

11-jan-11

Sluiting indienen projectvoorstellen

12-feb-11

16-mei-11

16-mei-11

12-sep-11

Bekendmaking voorlopige uitslag

14-mrt-11

Bekendmaking definitieve uitslag

31-mrt-11

6-jun-11

6-jun-11

3-okt-11

Mediawijsheid Projectendag

14-apr-11

Deadline ondertekening contract

29-apr-11

1-jul-11

1-jul-11

1-nov-11

Twee tussentijdse bijeenkomsten

tbd

tbd

Afsluitende bijeenkomst

tbd

tbd

Oplevering project eindresultaat

30-mrt-12

6-jun-12

6-jun-12

3-okt-12

3

