
Wanna Media!

Svenja Buttner

Nep Echt! 



Elke jeugdige heeft toegang tot media 
en kan daar gezond, veilig en kansrijk 
gebruik van maken …

… ook jeugdigen met een beperking, 
zoals een verstandelijke beperking 
en/of een psychische kwetsbaarheid

Kansen benutten met oog voor risico’s 

Missie lectoraat Jeugd & Media



Verkennend onderzoek regio Zwolle (ZonMW)

Iedereen mag meedoen met (social) media

Residentiele zorg voor jeugd met een lvb

•   Mediagebruik (hindernissen)
•   Mediawijsheid
•   Behoefte ondersteuning doelgroep
•   Behoefte kennis en vaardigheden beroepskrachten

Aanleiding



“Als ik kan zien of iets online 
nep is of echt, ga ik geen 
nepdingen geloven en geen 
miscommunicatie krijgen. Dan voel 
ik me veiliger en zekerder online.”

Nep Echt!
Kun jij mij uitleggen hoe ik kan zien 
of iets online echt is of nep?

Unaniem moeite met het op waarde 
schatten van online informatie



at helpt jou?

Een app die helpt zien 
of iets echt of nep is. 

En een infographic voor als je (tijdelijk) 
geen mobiel hebt.



 2 jaar, feb 2021- feb 2023
 Lectoraat Jeugd & Media HS Windesheim
 Jongvolwassenen met een lvb
 Begeleiders
 Behandelaars
 Studenten (Mobile Solutions, Children & Media)
 Docenten
 Participatief project
 Actie onderzoek 
 Effectmeting 
 Landelijk beschikbaar 

Project



Uitvoering

Aan de slag



Criteria app 

Fun Lezen Kijken Gemak

speels korte contrast navigatie

avatar eenvoudig rustig proces inzien

gimmicks actief groot geen klik teveel

interactief 1 boodschap pictogrammen extra uitleg

visueel letters voorbeelden spraaksupport

verboden woorden man + vrouw

Engels



at nu?

Fase 3
 Instrumenten ontwikkelen effectmeting 
 Pilot app en infographic

Meld je als je mee wilt doen ! 

Fase 4 
 Effectmeting  
 Landelijke uitrol en opschaling



app.nepecht.com

Testcases en feedback

Nu jij! 



Iets kopen op Marktplaats



Instagram groepsapp



Nieuwsbericht



Facebook profiel



Smsje van DigiD



WhatsApp profiel



il je reageren of iets vragen?

s.a.buttner@windesheim.nl
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