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Samenvatting 

Voor u ligt het voor meerjarenplan 2008-2010 en het jaarplan voor 2008 voor het programma 

Mediawijsheid. Mediawijsheid – kennis, vaardigheden en mentaliteit waar burgers en instellingen 

over moeten beschikken om zich bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in de 

gemedialiseerde wereld – is als concept in 2005 door de Raad voor Cultuur geïntroduceerd. In 

oktober 2006 heeft het kabinet Balkenende III het belang hiervan onderstreept. Doelstelling van 

het huidige kabinetsbeleid rond mediawijsheid is dat burgers en instellingen (waaronder ook de 

overheid zelf) meer mediawijs worden, waardoor ze veiliger, bewuster, kritischer en actiever 

gebruik kunnen maken van de content en diensten in de gemedialiseerde samenleving. Een 

‘mediawijze’ burger is in staat actief te participeren in de samenleving met gebruik van de nieuwe 

media. In de meest recente mediabegroting legt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap daarbij het accent voor 2008 op het beschermen van gebruikers (vooral jongeren) 

tegen de negatieve invloeden van media en het kunnen benutten van de mogelijkheden van 

media. Doel van dit kabinet is om kinderen en jongeren, hun ouders en scholen te ondersteunen 

in het leren omgaan met de veelheid van media-uitingen. 

 

Een netwerk als expertisecentrum voor Mediawijsheid 

Uit een inventarisatie van de initiatieven op het gebied van mediawijsheid blijkt dat het thema 

mediawijsheid door verschillende partijen serieus wordt opgepakt. Vanuit die partijen is en wordt 

een veelheid aan initiatieven ontplooid. Er schuilt een grote kans in het versterken van de 

samenhang tussen verschillende bestaande initiatieven. Zowel waar het gaat om het 

samenwerken aan een effectieve aanpak als daar waar het gaat om de toegankelijkheid en 

transparantie voor de gebruiker. Door samenhang en samenwerking te stimuleren kan de 

slagkracht van betrokken organisaties toenemen. Het beleid van dit kabinet is daarom gericht op 

meer samenwerking en uitwisseling van informatie binnen netwerken en tussen de meest 

betrokken instellingen. Het doel van dat beleid is dat er een expertisecentrum ontstaat dat 

activiteiten ontplooit voor mediawijsheid. Dit expertisecentrum wordt gevormd door een netwerk 

van betrokken organisaties. Voor het vormgeven van dit expertisecentrum in de vorm van een 

netwerk heeft het advies "Inrichting Netwerk Organisatie Mediawijsheid” (1 juli 2007) als 

uitgangspunt gediend. Dit advies schetst het model van een expertisecentrum in de vorm van een 

netwerk waarbinnen initiatieven en partijen zich rond het thema mediawijsheid kunnen verbinden 

en zich kunnen richten. Door meer verbinding en betere onderlinge afstemming van activiteiten 

op het gebied van mediawijsheid kunnen initiatieven effectiever zijn en kan het succes voor alle 

betrokken partijen worden vergroot. 

 

Programmaplan Mediawijsheid 

In augustus 2007 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de beoogde 

kerngroep gevraagd om in een eerste kwartiermakersfase te komen tot een concreet voorstel 

voor de organisatie en het programma van het expertisecentrum mediawijsheid. De (beoogde) 

kerngroep ziet het als haar taak om in de komende jaren middels een programma een stevig 

expertisecentrum en netwerk Mediawijsheid op te bouwen, dat een belangrijke functie vervult op 

het terrein van mediawijsheid voor verschillende doelgroepen. 

 

De doelen en activiteiten van het expertisecentrum die de kerngroep en het netwerk voor ogen 

hebben, staan beschreven in dit programmaplan. 

 

Missie en doelen 

De missie van het expertisecentrum Mediawijsheid is het realiseren van een toename in kennis, 

vaardigheden en mentaliteit waar burgers en instellingen over moeten beschikken om zich 

bewust, kritisch, en actief te kunnen bewegen in de gemedialiseerde samenleving. 
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Hiervoor is een stevig netwerk van organisaties nodig dat eerst opgebouwd moet worden. Tevens 

zijn activiteiten nodig die in het teken staan van het realiseren van die missie. Daarom wordt een 

programma ingericht dat in de komende jaren (2008-2010) werkt vanuit de missie en dat als doel 

heeft een stevig netwerk op te bouwen en activiteiten te ontplooien die leiden tot heldere 

dienstverlening vanuit het netwerk. Het doel is dat het programma een blijvende verandering 

realiseert waarmee er eind 2010 een volwassen expertisecentrum en netwerk Mediawijsheid 

staat. 

 

Doelstelling en doelgroepen van het expertisecentrum Mediawijsheid 

Het doel van het expertisecentrum Mediawijsheid is om burgers en instellingen meer mediawijs te 

laten worden, zodat zij veilig, bewust, kritisch en actief gebruik kunnen maken van de content en 

diensten in de gemedialiseerde samenleving. Om dit doel te behalen, dient een toename in kennis 

en vaardigheden en een verandering in mentaliteit onder burgers en instellingen te worden 

gerealiseerd. Het netwerk wil dit doen door meer samenhang aan te brengen in het beleid en de 

activiteiten op het gebied van mediawijsheid. 

 

Het expertisecentrum richt zich op een brede doelgroep, bestaande uit alle burgers en 

instellingen. Bij de uitwerking van de activiteiten in dit plan wordt uitgegaan van deze 

doelgroepen als eindgebruikers. De volgende doelgroepen zijn geformuleerd: 

 Kinderen (2-12 jaar) 

 Jongeren (12-18 jaar) 

 Ouders en grootouders 

 Leerkrachten / docenten 

 Begeleiders (zorg) 

 Ouderen 

 Maatschappelijk zwakkeren 

 Burgerinitiatieven ("civil society")  

 Mediaprofessionals 

 

Het ontwikkelen van het netwerk via programma Mediawijsheid (2008-2010) 

Om de geformuleerde hoofddoelstelling van het expertisecentrum (mediawijsheid bij burgers en 

instellingen vergroten) te kunnen realiseren, richt het programma Mediawijsheid zich in de 

periode 2008-2010 op het scheppen van de benodigde randvoorwaarden en het realiseren van 

daarbij passende doelen. Het programma Mediawijsheid werkt daarom in ieder geval aan: 

 Het inrichten van een expertisecentrum en het organiseren van een netwerk Mediawijsheid 

vanuit de geformuleerde missie en doelstellingen. 

 Het belang van Mediawijsheid onder de aandacht brengen van een breed publiek. 

 Inzicht scheppen in de verschillende initiatieven op het gebied van Mediawijsheid in 

Nederland. Dit heeft zowel betrekking op het delen van informatie en kennis binnen het 

netwerk, maar vooral ook op het transparant maken van diensten en initiatieven van het 

expertisecentrum naar de verschillende doelgroepen. 

 Het realiseren van nadere samenwerking tussen de verschillende initiatieven en partijen 

binnen het netwerk. 

 Onderzoek naar diverse aspecten van mediawijsheid, zoals onder andere behoeften, 

prioriteiten en beleidskeuzen, analyse van de huidige situatie, internationale ontwikkelingen 

en good practices. 

 Activiteiten organiseren die leiden tot de gewenste dienstverlening van het netwerk ter 

invulling van de rol van expertisecentrum, gebaseerd op onderzoek naar de vraag van de 

verschillende doelgroepen en de behoeften van de betrokken organisaties op het gebied van 

mediawijsheid. 

 Meer samenhang aanbrengen in het beleid en de activiteiten op het gebied van 

mediawijsheid. Aansluiting zoeken bij nationale en internationale initiatieven. 
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Programmalijnen en basisactiviteiten 

De volgende drie programmalijnen en thema's zijn benoemd: 

1. Mediavaardigheden en –bewustzijn 

De programmalijn Mediavaardigheden en bewustzijn omvat vier thema's en richt zich 

op de volgende aspecten: 

1. Praktische vaardigheden: de bekwaamheid (in technische zin) in de omgang met en 

productie van media. Het gaat hierbij om ICT vaardigheden, kennis van audio -en 

videoproductie technieken, maar ook om lees- en schrijf vaardigheden. 

2. Informatie & strategische vaardigheden: algemene vaardigheden bij het omgaan met 

informatie en media. Hierbij gaat het om algemene informatievaardigheden (zoals zoeken, 

selecteren, interpreteren, verwerken, creëren, communiceren) en de vaardigheid om media 

strategisch te kunnen inzetten om de eigen positie te versterken. 

3. Mediabewustzijn: bewustwording van de grote rol die media in de maatschappij spelen, 

gericht op het versterken van de positie van consumenten/burgers ten opzichte van media-

aanbieders en overheid. Ook het erkennen van de dubbele rol van burgers als 

mediaconsumenten en mediaproducenten maken deel van dit thema. 

4. Verantwoord gebruik & veiligheid, gericht op veilig mediagebruik. Hieronder vallen zowel de 

meer technische (virus, spam, firewall) als ook de sociale en ethische aspecten (digitaal 

pesten, omgaan met persoonlijke informatie). 

 

2. Stimuleren / activeren participatie 

Deze programmalijn richt zich op het stimuleren en activeren van participatie binnen de 

maatschappij en omvat drie thema's: 

5. Participatie en productie: het stimuleren en activeren van participatie binnen de 

maatschappij. Inzet daarbij is het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om zelfstandig 

media te maken. 

6. Empowerment: het stimuleren/activeren van zowel individuele burgers als specifieke (zorg-

)doelgroepen, met het doel om hun positie in de maatschappij te versterken. Naast ouderen 

en maatschappelijk zwakkeren richten activiteiten zich ook op (kleine) maatschappelijke 

initiatieven ('civil society'). 

7. Auteursrecht: Media participatie heeft steeds vaker een auteursrechtelijke component. We 

signaleren een groeiende behoefte aan activiteiten die burgers in de omgang met 

auteursrechtelijke vraagstukken ondersteunen en in hen staat stellen om op een 

geïnformeerde manier met auteursrechten om te gaan. 

 

3. Innovatie 

Deze programmalijn richt zich op Innovatief en experimenteel mediagebruik. In het snel 

veranderende medialandschap liggen veel mogelijkheden en kansen voor innovatief 

mediagebruik. Op dit moment komt dit onder andere tot uitdrukking in web 2.0 toepassingen en 

de veranderende rol van de prosumer in de maatschappij. Het is van belang binnen het netwerk 

mediawijsheid voldoende ruimte te hebben en te nemen voor innovatieve en experimentele 

benaderingen van media en mediagebruik. 

 

Basisactiviteiten: coördineren en verbinden 

Hierboven staan de inhoudelijke programmalijnen met activiteiten gericht op de eindgebruikers. 

Daarnaast zijn er basisactiviteiten voor het netwerk, die gericht zijn op de coördinatie en 

inrichting van het netwerk en de samenwerking daarbinnen en tot doel hebben inzicht te 

scheppen in de verschillende initiatieven en waar nuttig en nodig samenwerking tussen 

initiatieven te bevorderen. Het verrichten van onderzoek door het netwerk naar de werking van 

het expertisecentrum (effectmeting) vormt ook één van de basisactiviteiten van het netwerk. 

Vanuit de basisactiviteiten worden werkgroepen gevormd van netwerkpartners die zich richten op 

wenselijke nieuwe initiatieven op basis van behoefteanalyse bij de doelgroepen.  
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Focus, doelen en ambities voor 2008 

Uit tussenresultaten van de Mediawijsheidkaart blijkt dat veel initiatieven zich richten op het 

ontwikkelen van mediavaardigheden en bewustzijn gericht op jongeren, kinderen, ouders en 

docenten. Dit sluit aan bij de focus die het huidige kabinet Balkenende IV voorstaat, gericht op 

die doelgroepen en gericht op de vergroting van synergie tussen bestaande initiatieven en waar 

nuttig ontwikkeling van nieuwe initiatieven ter stimulering van mediawijsheid In 2008 zal 

nadrukkelijk ook verkend worden wat de behoeften zijn bij andere doelgroepen, en welke 

activiteiten voor die doelgroepen ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast wordt aan de vorm en 

functie van het expertisecentrum verdere inhoud gegeven, onder andere door middel van 

onderzoek. 

 

De doelen en ambities voor het programma Mediawijsheid in 2008 zijn: 

 Het realiseren van een werkende structuur en organisatie van het netwerk. 

 Duidelijke zichtbaarheid en positionering van het expertisecentrum en netwerk Mediawijsheid 

richting zowel eindgebruikers als netwerkpartners. De focus bij eindgebruikers ligt daarbij op 

de doelgroepen jongeren, kinderen, ouders en docenten. 

 Het ontwikkelen en onderhouden van een online omgeving met vraagbaakfunctie voor 

eindgebruikers en netwerkpartners. 

 Het inrichten van werkgroepen die zich richten op synergie tussen bestaande initiatieven en 

het ontwikkelen van nieuwe initiatieven waar behoefte aan is. 

 Het doen van onderzoek naar en adviseren over de functie van de fysieke locatie(s). 

 Opstarten van onderzoek naar de (internationale) stand van zaken op het gebied van 

mediawijsheid. 

 

Organisatie 

De kwartiermakersgroep adviseert om het expertisecentrum als een netwerk met een blijvende 

structuur in te richten. Het netwerk bestaat uit een kerngroep, een programmaraad en de 

partners binnen het netwerk. Vanuit de kerngroep richten werkgroepen zich op de inhoudelijke 

lijnen en het initiëren / uitvoeren van activiteiten binnen het netwerk. De werkgroepen bestaan 

uit vertegenwoordigers van de netwerkpartners. Deze netwerkpartners verbinden zich aan het 

netwerk middels het ondertekenen van een 'overeenkomst netwerkpartner mediawijsheid', 

waarmee de netwerkpartners zich verbinden aan de doelstellingen en rechten en plichten van het 

expertisecentrum. De programmaraad adviseert over de activiteiten van het expertisecentrum. 

De programmaraad heeft een onafhankelijke voorzitter en is sterk vertegenwoordigd door de 

ouderorganisaties in Nederland. 

 

Fysieke locatie(s) 

Het inrichten van een centrale fysieke locatie en decentrale fysieke locaties heeft als doel de 

zichtbaarheid van het expertisecentrum te vergroten en het netwerk bereikbaar te maken voor de 

doelgroepen (een loketfunctie). Doordat met de mogelijke komst van fysieke locaties 

zichtbaarheid van het netwerk voor de doelgroepen wordt gecreëerd, ontstaan aanspreekpunten 

waar informatie tussen doelgroepen en netwerk kan worden uitgewisseld. Mogelijkheden voor de 

vestiging van dergelijke locaties waarover nu wordt gesproken zijn onder andere centraal Beeld 

en Geluid en decentraal de Centra voor Jeugd en Gezin en de (openbare) bibliotheken. Naar de 

exacte vorm, functie en locatie van de fysieke loketten zal in 2008 door de kerngroep van het 

netwerk onderzoek worden verricht. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Voor u ligt het voor meerjarenplan 2008-2010 en het jaarplan voor 2008 voor het programma 

Mediawijsheid. Mediawijsheid – kennis, vaardigheden en mentaliteit waar burgers en instellingen 

over moeten beschikken om zich bewust, kritisch, veilig en actief te kunnen bewegen in de 

gemedialiseerde wereld – is als concept in 2005 door de Raad voor Cultuur geïntroduceerd. In 

oktober 2006 heeft het kabinet het belang hiervan onderstreept. Doelstelling van het kabinet 

Balkenende IV ten aanzien van het beleid rond mediawijsheid is dat burgers en instellingen 

(waaronder ook de overheid zelf) meer mediawijs worden, waardoor ze veiliger, bewuster, 

kritischer en actiever gebruik kunnen maken van de content en diensten in de gemedialiseerde 

samenleving. Een ‘mediawijze’ burger is in staat actief te participeren in de samenleving met 

gebruik van de nieuwe media. In de meest recente mediabegroting legt het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap daarbij het accent voor 2008 op het beschermen van 

gebruikers (vooral jongeren) tegen de negatieve invloeden van media en het kunnen benutten 

van de mogelijkheden van media. Doel van het beleid is om kinderen en jongeren, hun ouders en 

scholen te ondersteunen in het leren omgaan met de veelheid van media-uitingen.  

1.2 Doel en doelgroep van dit plan  

In het coalitieakkoord is afgesproken dat er een centrum komt dat expertise op het gebied van 

mediawijsheid en media-educatie bundelt. In de meest recente begroting schrijft het Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: "in 2008 moet er een netwerk zijn opgestart van 

organisaties die zich bezig houden met mediawijsheid. Doel van het netwerk is meer samenhang 

te brengen in het beleid en de activiteiten op het gebied van mediawijsheid." Dit document 

beschrijft het meerjarenplan 2008-2010 en het jaarplan voor 2008 voor het programma 

Mediawijsheid. Het meerjarenplan en jaarplan beschrijven de doelen, activiteiten, organisatie en 

middelen van het programma dat zich richt op de vorming van een expertisecentrum op het 

gebied van mediawijsheid. Doel van dit meerjarenplan is het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap en de binnen het netwerk betrokken organisaties inzicht te geven in de doelen en 

ambities voor de komende jaren en de concrete activiteiten in 2008. Tevens dient het plan ter 

onderbouwing van de subsidieaanvraag aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

ter financiering van de activiteiten van het programma en binnen het netwerk.  

 

Het plan dient als leidraad voor de activiteiten van het programma Mediawijsheid in de periode 

van 2008 tot en met 2010 en specifieker voor de activiteiten in 2008. Voor de kerngroep van het 

netwerk dient dit document als richtinggevende basis voor samenwerking. Voor de 

netwerkpartners en andere geïnteresseerden verschijnt een publieksversie van dit plan. 

1.3 Totstandkoming van het plan 

Dit plan is op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgewerkt door 

een kwartiermakersgroep waarin de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), de stichting Nederlands 

Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG), ECP.NL, het platform voor eNederland, de Vereniging van 

Openbare Bibliotheken (VOB) en stichting Kennisnet Ict op school plaats hebben. Deze 

organisaties zijn gevraagd – ten behoeve van de inrichting van het expertisecentrum 

Mediawijsheid – de kerngroep van het netwerk te vormen. In de afgelopen periode is er vanuit de 

genoemde organisaties als beoogd lid van de kerngroep gewerkt aan de totstandkoming van een 

structuur voor het expertisecentrum, het achterliggende netwerk en uitwerking van doelen, 

ambities en activiteiten in onderhavig plan. Belangrijke input hiervoor vormde het advies van de 

Raad voor Cultuur ("Mediawijsheid, de ontwikkeling van nieuw burgerschap", juli 2005), het 
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advies over de inhoud en opzet van een netwerk Mediawijsheid (“Inrichting Netwerk Organisatie 

Mediawijsheid” 1 juli 2007), relevante (beleids)documenten van het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap en de tussenresultaten van een onderzoek naar de lopende activiteiten en 

initiatieven op het gebied van mediawijsheid in Nederland, dat in november en december 2007 is 

uitgevoerd door Kennisland.  

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft een schets van de achtergrond en ontstaan van het concept mediawijsheid, en 

de wens om te komen tot expertisecentrum in de vorm van een netwerk. Hoofdstuk 3 beschrijft 

de wijze waarop het netwerk als expertisecentrum via het programma Mediawijsheid wordt 

gerealiseerd. Doelstellingen en doelgroepen van het netwerk en de doelen, resultaten en 

activiteiten van het programma Mediawijsheid worden daarbij uitgewerkt. Hoofdstuk 4 beschrijft 

de specifieke doelen en activiteiten van het programma Mediawijsheid voor 2008. Hoofdstuk 5 

geeft inzicht in de in te richten organisatie voor het netwerk, en tot slot staat in hoofdstuk 6 de 

begroting voor de jaren 2008-2010. 

1.5 Bronnen 

 Raad voor Cultuur, Mediawijsheid, de ontwikkeling van nieuw burgerschap, juli 2005; 

 Minister van van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, brief Mediawijsheid: burgerschap in de 

informatiemaatschappij, 9 oktober 2006; 

 Paul Vermeulen, Inrichting Netwerk Organisatie Mediawijsheid, 1 juli 2007; 

 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, CBE Consultants, Verslag 2e 

Netwerkbijeenkomst Mediawijsheid 5 juli 2007, juli 2007; 

 Coalitieakkoord tussen de Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA en ChristenUnie, 7 februari 

2007; 

 Kennisland, Memo kaart mediawijsheid, tussenresultaten onderzoek Kennisland, 30 

november 2007. 

 OCW- en mediabegroting 2008 
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2 Expertisecentrum en Netwerk: visie en aanpak 

2.1 Mediawijsheid: Raad voor Cultuur en overheidsbeleid  

In 2005 heeft de Raad voor Cultuur mediawijsheid als concept geïntroduceerd. Met het rapport 

"Mediawijsheid, de ontwikkeling van nieuw burgerschap" bracht de Raad ongevraagd advies uit 

over het onderwerp media-educatie. De raad stelt in het rapport een verbreding voor van media-

educatie naar mediawijsheid. Deze perspectiefverschuiving vindt zijn grond in verschillende 

(internationale) maatschappelijke en culturele veranderingen die gezamenlijk nopen tot een 

aanscherping van het begrip. De Raad schetst dat nog maar weinig onberoerd blijft door het 

effect van de media; media worden steeds meer context, inhoud en bemiddelaars van informatie, 

kennis en ervaring. Van hoe mensen met elkaar communiceren, via de onderwerpen waarover zij 

het hebben en de dingen die zij van waarde vinden, tot hoe zij zich met elkaar verbonden voelen 

of juist niet: op alle terreinen spelen media een rol – oud, nieuw, analoog en digitaal. Van 

elementen in een omgeving zijn media de omgeving zelf geworden. 

 

Mediawijsheid legt meer dan media-educatie de nadruk op het zelf maken of produceren van 

media-inhouden en voegt houding toe als belangrijk aspect. De Raad benadrukt het belang dat 

alle burgers zich bewust zijn van de wijze waarop zij media gebruiken en van het effect van dat 

gebruik op henzelf en anderen. 

 

De belangrijkste consequenties van de bepleite verbreding van media-educatie naar 

mediawijsheid zijn volgens de Raad: 

 Mediawijsheid beslaat meer terreinen dan alleen het onderwijs: ook op het terrein van de 

zorg, de politiek of de veiligheid dienen burgers mediawijs te zijn. 

 Mediawijsheid betreft meer mensen dan alleen kinderen en jongeren: om optimaal te kunnen 

functioneren in de hedendaagse maatschappij zou iedereen mediawijs moet zijn. 

 Het doel en de noodzaak van mediawijsheid ligt niet in de omgang met de medai zelf, maar 

in het kunnen participeren in het maatschappelijk proces. 

 

In 2006 wordt met de brief "Mediawijsheid: burgerschap in de informatiemaatschappij" het 

belang van mediawijsheid erkend door het kabinet Balkenende III. In de brief wordt bevestigd 

dat de gemedialiseerde samenleving leidt tot andere verhoudingen tussen media en burgers, 

tussen burgers onderling, tussen de overheid en burgers en tussen burgers en het bedrijfsleven. 

Met de toenemende impact van media wordt het voor iedereen steeds belangrijker om mediawijs 

te zijn. Burgers moeten zich bewust zijn van de mogelijkheden en van de context van media en 

informatie, maar ook van de beperkingen en risico’s. Het kabinet Balkenende IV heeft besloten 

hier extra middelen voor uit te trekken. In de mediabegroting voor 2008 stelt het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap specifiek tot doel om kinderen en jongeren, hun ouders en 

scholen te ondersteunen in het leren omgaan met de veelheid van media-uitingen. Om dit te 

bereiken is ook het doel gesteld om de samenhang en samenwerking te versterken tussen 

initiatieven op het terrein van mediawijsheid. 

 

Uit een inventarisatie van initiatieven op het gebied van mediawijsheid blijkt dat het thema door 

veel partijen serieus wordt opgepakt. Vanuit die partijen is en wordt een veelheid aan initiatieven 

ontplooid. De samenhang tussen verschillende initiatieven zou echter kunnen worden versterkt. 

Zowel daar waar het gaat om het samenwerken aan een effectieve aanpak door de betrokken 

organisaties als daar waar het gaat om de toegankelijkheid en transparantie voor de doelgroep. 

Door samenhang en samenwerking te stimuleren kan de slagkracht van betrokken organisaties 

toenemen. Het overheidsbeleid is daarom gericht op meer samenwerking en uitwisseling van 

informatie binnen netwerken en tussen de meest betrokken instellingen. Het doel is dat er een 

krachtig netwerk ontstaat dat activiteiten ontplooit op het gebied van mediawijsheid, wat zich 
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richting de doelgroepen manifesteert als een expertisecentrum. De wijze waarop dit 

expertisecentrum het beste vorm kan krijgen, is het centrale thema in dit meerjarenplan. 

2.2 Een netwerkorganisatie voor het expertisecentrum Mediawijsheid 

Vanuit voorgaande achtergrond zijn door de Raad voor Cultuur en het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap in 2006 en 2007 conferenties en bijeenkomsten georganiseerd met 

organisaties die actief zijn op het gebied van mediawijsheid. In 2007 is daarnaast gewerkt aan 

een advies over hoe de gewenste samenhang en samenwerking kan worden georganiseerd in een 

netwerk. Dit advies ("Inrichting Netwerk Organisatie Mediawijsheid", 1 juli 2007), stond centraal 

tijdens een netwerkbijeenkomst op 5 juli 2007. Het advies schetst het model van een netwerk 

waarbinnen initiatieven en partijen zich rond het thema mediawijsheid kunnen verbinden en zich 

kunnen richten. Door meer verbinding en betere onderlinge afstemming van activiteiten op het 

gebied van mediawijsheid kunnen initiatieven effectiever zijn en kan het succes voor alle 

betrokken partijen worden vergroot. Ter vergroting van de zichtbaarheid en de bereikbaarheid zal 

dit netwerk richting de doelgroepen optreden als een expertisecentrum. 

 

Tijdens de bijeenkomst spraken deelnemers zich over het algemeen positief uit over het advies 

waarin een keuze wordt gemaakt voor een netwerkorganisatie mediawijsheid en waarin een 

model voor dit netwerk wordt voorgesteld. Ondanks de onzekerheden over de exacte manier 

waarop de organisatie meerwaarde gaat creëren, is de bereidheid om hieraan te werken duidelijk 

aanwezig. Daarbij is aandacht gevraagd voor de breedte van het onderwerp en doelgroepen voor 

mediawijsheid.  

 

In het huidige coalitieakkoord is afgesproken dat er een centrum komt dat expertise op het 

gebied van mediawijsheid en media-educatie bundelt. Ook wordt daarin gezegd dat de 

samenwerking tussen initiatieven op het terrein van mediawijsheid en media-educatie verbeterd 

wordt.  

 

In augustus 2007 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de beoogde 

kerngroep gevraagd om in een eerste kwartiermakersfase te komen tot een concreet voorstel 

voor de organisatie van het netwerk en het programma van het expertisecentrum mediawijsheid. 

 

Het overzicht van de partijen die op dit moment actief zijn op het terrein van mediawijsheid, en 

ook actief betrokken worden binnen het netwerk is opgenomen in bijlage A. Tijdens het schrijven 

van dit plan vindt er tevens onderzoek plaats naar de lopende initiatieven op het gebied van 

mediawijsheid. Belangrijk resultaat van dat onderzoek is een mediawijsheidkaart, waarmee 

initiatieven van partijen en de samenhang daartussen zichtbaar wordt. De mediawijsheidkaart 

komt begin 2008 beschikbaar. 

2.3 De opbouw van een netwerkorganisatie 

De kerngroep ziet het als haar taak om in de komende jaren middels een programma een stevig 

netwerk voor mediawijsheid op te bouwen, dat als expertisecentrum een belangrijke functie 

vervult op het terrein van mediawijsheid voor verschillende doelgroepen. 

 

De doelen en activiteiten binnen dit netwerk die de kerngroep voor de realisatie van het 

expertisecentrum voor ogen heeft, staan beschreven in dit plan. 
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3 Programma Mediawijsheid: doelen en activiteiten 

3.1 Inleiding 

De missie van het expertisecentrum Mediawijsheid is het realiseren van een toename in kennis, 

vaardigheden en mentaliteit waar burgers en instellingen over moeten beschikken om zich 

bewust, kritisch, veilig en actief te kunnen bewegen in de gemedialiseerde samenleving. 

 

Om dit expertisecentrum te realiseren is een stevig netwerk nodig dat eerst opgebouwd moet 

worden. Tevens zijn activiteiten nodig die in het teken staan van het realiseren van die missie. 

Daarom wordt een programma ingericht dat in de komende jaren (2008-2010) werkt vanuit deze 

missie en dat als doel heeft een stevig netwerk op te bouwen en activiteiten te ontplooien die 

leiden tot heldere dienstverlening van het expertisecentrum.  

 

Het doel is dat het programma een blijvende verandering realiseert waarmee er eind 2010 een 

solide netwerk en volwassen expertisecentrum Mediawijsheid staat. Deze ontwikkeling is 

gevisualiseerd in figuur 1. 

 

 

Figuur 1 Een programma voor de ontwikkeling van een expertisecentrum en netwerk Mediawijsheid 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop bovenstaande wordt gerealiseerd aan de hand van 

doelstellingen en doelgroepen van het netwerk en de doelen, resultaten en activiteiten van het 

programma Mediawijsheid om het expertisecentrum vorm te geven. 

 

3.2 Doelstelling en doelgroepen van het expertisecentrum Mediawijsheid 

De versterking van mediawijsheid in de samenleving berust op het uitgangspunt dat een 

‘mediawijze’ burger of instelling in staat is actief te participeren in de samenleving met gebruik 

van de nieuwe media. Het doel van het expertisecentrum Mediawijsheid is om burgers en 

instellingen meer mediawijs te laten worden, zodat zij veilig, bewust, kritisch en actief gebruik 

kunnen maken van de content en diensten in de gemedialiseerde samenleving. Om dit doel te 

behalen, dient een toename in kennis en vaardigheden en een verandering in mentaliteit onder 

burgers en instellingen te worden gerealiseerd. Het netwerk wil dit doen door meer samenhang 

aan te brengen in het beleid en de activiteiten op het gebied van mediawijsheid, en dit op een 

heldere en eenduidige manier middels het expertisecentrum naar de doelgroepen te brengen.  

 

Samenwerking tussen de verschillende betrokkenen binnen dit netwerk is een randvoorwaarde 

voor het slagen van de initiatieven op het gebied van mediawijsheid. Door samenwerking kan 

tussen de individuele initiatieven ook een zekere mate van synergie worden geschapen. Het 

netwerk is hiertoe in staat door de inzicht te scheppen in de verschillende initiatieven, deze op 

elkaar af te stemmen en waar nuttig te bundelen.  
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Het expertisecentrum richt zich op een brede doelgroep, bestaande uit alle burgers en 

instellingen. Bij de uitwerking van de activiteiten in dit plan wordt uitgegaan van deze 

doelgroepen als eindgebruikers. De volgende doelgroepen zijn geformuleerd: 

 Kinderen (2-12 jaar) 

 Jongeren (12-18 jaar) 

 Ouders en grootouders 

 Leerkrachten / docenten 

 Begeleiders (zorg) 

 Ouderen 

 Maatschappelijk zwakkeren 

 Burgerinitiatieven ("civil society")  

 Mediaprofessionals 

 

3.3 Het ontwikkelen van het expertisecentrum via het programma Mediawijsheid 

(2008-2010) 

Om de geformuleerde hoofddoelstelling van het expertisecentrum (mediawijsheid bij burgers en 

instellingen vergroten) te kunnen realiseren, richt het programma Mediawijsheid zich in de 

periode 2008-2010 op het scheppen van de benodigde randvoorwaarden en het realiseren van 

daarbij passende doelen. Het programma Mediawijsheid werkt daarom in ieder geval aan: 

 Het inrichten van een expertisecentrum en netwerk Mediawijsheid vanuit de geformuleerde 

missie en doelstellingen van het expertisecentrum. 

 Het belang van Mediawijsheid onder de aandacht van een breed publiek brengen. 

 Inzicht scheppen in de verschillende initiatieven op het gebied van Mediawijsheid in 

Nederland. Dit heeft zowel betrekking op het delen van informatie en kennis binnen het 

netwerk, maar vooral ook op het transparant maken van diensten en initiatieven naar de 

verschillende doelgroepen middels de inrichting van het expertisecentrum. 

 Het realiseren van nadere samenwerking tussen de verschillende initiatieven en partijen 

binnen het netwerk. 

 Activiteiten organiseren die leiden tot de gewenste dienstverlening van het expertisecentrum, 

gebaseerd op onderzoek naar de vraag van de verschillende doelgroepen en de behoeften 

van de binnen het netwerk betrokken organisaties op het gebied van mediawijsheid. 

 Meer samenhang aanbrengen in het beleid en de activiteiten op het gebied van 

mediawijsheid. Aansluiting zoeken bij nationale en internationale initiatieven. 

 Onderzoek naar diverse aspecten van mediawijsheid, zoals onder andere behoeften, 

prioriteiten en beleidskeuzen, analyse van de huidige situatie, internationale ontwikkelingen 

en good practices. 

 

3.4 Programmalijnen 

Afgeleid van de tussenresultaten van de Mediawijsheidkaart, worden vanuit de 

kwartiermakersgroep de volgende programmalijnen benoemd: 

 

1. Mediavaardigheden en –bewustzijn 

2. Stimuleren / activeren van participatie 

3. Innovatie 

 

Dit zijn inhoudelijke programmalijnen met activiteiten gericht op de eindgebruikers. Daarnaast 

zijn er basisactiviteiten voor het netwerk, die gericht zijn op de coördinatie en inrichting van het 

netwerk en de samenwerking daarbinnen. De programmalijnen en basis activiteiten staan in deze 

paragraaf nader toegelicht. 
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3.4.1 Programmalijn 1: Mediavaardigheden en –bewustzijn 

De programmalijn Mediavaardigheden en bewustzijn omvat de volgende vier thema's: 

1. Praktische vaardigheden: de bekwaamheid (in technische zin) in de omgang met en 

productie van media. Het gaat hierbij om ICT vaardigheden, kennis van audio -en 

videoproductie technieken, maar ook om lees- en schrijf vaardigheden. 

2. Informatie & strategische vaardigheden: algemene vaardigheden bij het omgaan met 

informatie en media. Hierbij gaat het om algemene informatievaardigheden (zoals zoeken, 

selecteren, interpreteren, verwerken, creëren, communiceren) en de vaardigheid om media 

strategisch te kunnen inzetten om de eigen positie te versterken. 

3. Mediabewustzijn: bewustwording van de grote rol die media in de maatschappij spelen, 

gericht op het versterken van de positie van consumenten/burgers ten opzichte van media-

aanbieders en overheid. Ook het erkennen van de dubbele rol van burgers als 

mediaconsumenten en mediaproducenten maken deel uit van dit thema. 

4. Verantwoord gebruik & veiligheid, gericht op veilig mediagebruik. Hieronder vallen zowel de 

meer technische (virus, spam, firewall) als ook de sociale en ethische aspecten (digitaal 

pesten, de omgang met persoonlijke informatie) van mediagebruik. 

3.4.2 Programmalijn 2: Stimuleren / activeren van participatie 

Deze programmalijn richt zich op het stimuleren en activeren van participatie binnen de 

maatschappij en omvat drie thema's: 

1. Participatie en productie: het stimuleren en activeren van participatie binnen de 

maatschappij. Inzet daarbij is het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om zelfstandig 

media te maken. 

2. Empowerment: het stimuleren/activeren van zowel individuele burgers als specifieke (zorg-

)doelgroepen, met het doel om hun positie in de maatschappij te versterken. Naast ouderen 

en maatschappelijk zwakkeren richten activiteiten zich ook op (kleine) maatschappelijke 

initiatieven ('civil society'). 

3. Auteursrecht: media participatie heeft steeds vaker een auteursrechtelijke component. We 

signaleren een groeiende behoefte aan activiteiten die burgers in de omgang met 

auteursrechtelijke vraagstukken ondersteunen en in hen staat stellen om op een 

geïnformeerde manier met auteursrechten om te gaan. 

3.4.3 Programmalijn 3: Innovatie 

Deze programmalijn richt zich op innovatief en experimenteel mediagebruik. In het snel 

veranderende medialandschap liggen veel mogelijkheden en kansen voor innovatief 

mediagebruik. Op dit moment komt dit onder andere tot uitdrukking in web 2.0 toepassingen en 

de veranderende rol van de prosumer in de maatschappij. Het is van belang binnen het netwerk 

mediawijsheid voldoende ruimte te hebben voor innovatieve en experimentele benaderingen van 

media en mediagebruik. 

3.4.4 Basisactiviteiten: coördineren en verbinden 

De basisactiviteiten richten zich op de organisatie van het netwerk en de coördinatie en inrichting 

van het expertisecentrum en heeft tot doel inzicht te scheppen in de verschillende initiatieven en 

waar nuttig en nodig samenwerking tussen initiatieven te bevorderen. Via de basisactiviteiten 

ontstaan werkgroepen met netwerkpartners die zich richten op wenselijke nieuwe initiatieven op 

basis van behoeften-analyse bij de doelgroepen. Ook zal onderzoek door het netwerk worden 

verricht, ter bevordering van de werking van het expertisecentrum (bijvoorbeeld het onderzoek 

naar de mogelijkheden tot het inrichten van fysieke loketten).
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Resultaten en activiteiten van de programmalijnen 

In eerste instantie richten de activiteiten binnen het programma zich via de genoemde 

programmalijnen op het verbinden en bevorderen van samenwerking van bestaande initiatieven 

binnen het netwerk én het inrichten van het expertisecentrum. Later in het programma worden 

nieuwe initiatieven opgestart via werkgroepen van netwerkpartners. Met het verbinden van 

bestaande initiatieven kunnen op korte termijn zichtbare resultaten voor het publiek gerealiseerd 

worden.  

 

De resultaten en activiteiten van de programmalijnen staan hierna uitgewerkt. 

3.4.5 Resultaten en activiteiten programmalijnen 

Uit de tussenresultaten van de Mediawijsheidkaart blijkt dat veel initiatieven zich concentreren op 

het ontwikkelen van mediavaardigheden en bewustzijn gericht op jongeren, kinderen, ouders en 

docenten. De definitieve Mediawijsheidkaart zal naar verwachting inzicht geven in mogelijke 

synergie tussen die bestaande initiatieven en activiteiten. Ook zal de Mediawijsheidkaart input 

geven voor nieuw te starten initiatieven voor andere doelgroepen. De werkgroepen die in het 

netwerk worden gestart, geven hieraan inhoudelijk invulling. 

 

Online omgeving Mediawijsheid 

Er komt een innovatieve, online omgeving voor Mediawijsheid. In deze omgeving kunnen 

eindgebruikers informatie vinden over diensten en initiatieven van netwerkpartners op het gebied 

van mediawijsheid. Via verschillende kanalen van het expertisecentrum kunnen eindgebruikers 

hun vragen stellen aan het netwerk. De omgeving biedt tevens de toegang tot de 

Mediawijsheidkaart, die via interactie met eindgebruikers en netwerkpartners onderhouden wordt. 

Het innovatieve karakter wordt onder meer bereikt doordat gebruikers door de opzet en inrichting 

van deze omgeving de mogelijkheden van verschillende media ervaren.  

 

Ook is binnen de online omgeving een plek waar netwerkpartners elkaar kunnen vinden, 

(internationale) organisaties informatie met elkaar kunnen delen en lopende initiatieven en 

onderzoeksresultaten op het gebied van Mediawijsheid inzichtelijk worden gemaakt.  

 

Marketing en communicatie Mediawijsheid 

De marketing en communicatie wordt ingericht om mediawijsheid als begrip en concept onder de 

aandacht van eindgebruikers te brengen, het belang van de verschillende aspecten van 

mediawijsheid te belichten én te wijzen op de bestaande diensten en initiatieven van het 

expertisecentrum. Aspecten van de marketing en communicatie zijn in ieder geval: 

 Het ontwikkelen van een logo/label en bijbehorende instrumentarium voor gebruik daarvan 

in het expertisecentrum. 

 Een onafhankelijke autoriteit als voorzitter van de programmaraad, die het thema 

mediawijsheid in Nederland op de kaart kan zetten. 

 Een campagne gericht op de eindgebruikers: inzetten van verschillende 

communicatiemiddelen via verschillende media, afgestemd op specifieke doelgroepen. 

 Zichtbaarheid en aanwezigheid op relevante evenementen en beurzen. 

 

Markt voor Mediawijsheid 

Er is een jaarlijks terugkerende, grootschalige markt voor Mediawijsheid waar eindgebruikers 

worden ondergedompeld in mediawijsheid en ze netwerkpartners van het expertisecentrum met 

hun dienstverlening kunnen ontmoeten. Op deze markt presenteren de netwerkpartners zich met 

hun dienstverlening aan eindgebruikers en wordt de samenwerking tussen netwerkpartners 

onderling bevorderd. 

 



Programma Mediawijsheid  versie 1.0  14 maart 2008 

 

 

 

Pagina 15 van 27 

Werkgroepen: verbinden en ontwikkelen 

Binnen het programma worden werkgroepen ingericht, bestaande uit partners binnen het 

netwerk, om te komen tot betere dienstverlening aan eindgebruikers en om nieuwe 

dienstverlening te ontwikkelen. De basis hiervoor vormt de Mediawijsheidkaart, die inzicht geeft 

in de mogelijkheden voor synergie tussen initiatieven en behoeften aan nieuw te starten 

initiatieven. De werkgroepen zullen zich in eerste instantie richten op de inhoudelijke aspecten en 

doelen van de programmalijnen 1 en 2. Programmalijn 3 wordt in 2008 verder verkend. Daarbij 

zal nadrukkelijk ook naar internationale initiatieven en organisaties op het gebied van 

mediawijsheid worden gekeken. 

 

Fysiek loket: onderzoek naar behoeften en invulling 

Het inrichten van een centrale fysieke locatie en decentrale fysieke locaties heeft als doel 

tastbaarheid van het expertisecentrum te scheppen en het netwerk bereikbaar te maken voor de 

doelgroepen (een loketfunctie). Doordat met de mogelijke komst van fysieke locaties 

zichtbaarheid van het netwerk voor de doelgroepen wordt gecreëerd, ontstaan aanspreekpunten 

waar informatie tussen doelgroepen en netwerk kan worden uitgewisseld. Momenteel wordt 

gedacht aan een landelijk loket (gehuisvest bij NIBG) en op lokaal niveau naar openbare 

bibliotheken en centra voor Jeugd & Gezin. In 2008 is er onvoldoende financiële ruimte voor de 

inrichting van dergelijke fysieke loketten. 

Op dit moment is nog onvoldoende scherp wat het ambitieniveau voor deze loketten is, welke 

vragen er leven bij eindgebruikers, waar behoeften bestaan en wat wensen zijn van de 

doelgroepen ten aanzien van fysieke loketten. De vraag moet nog worden beantwoord op welke 

manier fysieke locaties optimaal kunnen bijdragen aan de doelen van het expertisecentrum. De 

kerngroep is een onderzoek gestart naar de behoefte en noodzaak van de fysieke loketten 

(landelijk, regionaal en lokaal) onder burgers. De kerngroep zal op basis van de resultaten van dit 

onderzoek een advies aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uit te brengen 

over de mogelijkheden voor inrichting van centrale en decentrale loketten voor mediawijsheid.  

3.4.6 Resultaten basisactiviteiten 

De basisactiviteiten richten zich op de coördinatie en inrichting van het netwerk, het initiëren en 

coördineren van werkgroepen met netwerkpartners en het doen van onderzoek naar de stand van 

zaken op het gebied van mediawijsheid. 

 

Inrichten netwerkstructuur expertisecentrum en werkgroepen 

Er komt een onafhankelijke coördinator die wordt aangesteld door de kerngroep en het mandaat 

krijgt om op te treden namens de kerngroep. Deze coördinator, ondersteund door een 

secretariaat, gaat zich met en namens de kerngroep richten op: 

 De coördinatie van de activiteiten van de kerngroep 

 Het inrichten van een programmaraad met een onafhankelijke autoriteit als voorzitter 

 Het instellen en coördineren van werkgroepen op basis van de Mediawijsheidkaart, gericht op 

het bereiken van synergie tussen bestaande initiatieven én het ontwikkelen van nieuwe 

initiatieven op basis van behoeften bij doelgroepen. 

 Het onderhouden van contacten met het netwerk en andere nationale en internationale 

initiatieven op het terrein van mediawijsheid 

In hoofdstuk 5 en bijlage B staat de toekomstige organisatie van en verschillende rollen binnen 

het netwerk nader toegelicht. 

 

Onderzoek Mediawijsheid 

Gedurende het programma vindt regelmatig onderzoek plaats naar de stand van zaken op het 

terrein van mediawijsheid, nationaal en internationaal, zoals ook vermeld in paragraaf 3.3 van dit 

plan. Lopende onderzoeksactiviteiten en onderzoeksresultaten van kennisinstellingen zullen bij dit 

onderzoek worden betrokken. Het doel is om (internationale) kennisinstellingen die actief zijn op 

dit gebied aan het netwerk te verbinden voor het uitvoeren van onderzoek. Gedacht kan ook 
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worden aan universiteiten en lectoraten bij hogescholen en onderzoeksinstellingen zoals het SCP 

en het Rathenau instituut. 
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4 Jaarplan 2008 

4.1 Focus in 2008 

Zoals gezegd, blijkt uit tussenresultaten van de Mediawijsheidkaart dat veel initiatieven zich 

richten op het ontwikkelen van mediavaardigheden en bewustzijn gericht op jongeren, kinderen, 

ouders en docenten. In 2008 zal daarom de focus van het expertisecentrum gericht zijn op de 

vergroting van synergie tussen in het netwerk bestaande initiatieven en waar nuttig ontwikkeling 

van nieuwe initiatieven ter stimulering van mediawijsheid, gericht op die doelgroepen. De 

definitieve Mediawijsheidkaart geeft inzicht in mogelijke synergie tussen bestaande initiatieven 

voor die doelgroepen. Deze focus sluit ook aan bij de behoeften vanuit de maatschappij op dit 

moment. In 2008 zal nadrukkelijk ook verkend worden wat de behoeften zijn bij andere 

doelgroepen waaronder bijvoorbeeld de ouderen, en welke activiteiten voor die doelgroepen 

ontwikkeld kunnen worden. 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de doelen en activiteiten van het programma Mediawijsheid in 2008. 

 

4.2 Doelen en ambities voor 2008 

Afgeleid van de focus voor 2008 zijn de doelen en ambities voor het programma Mediawijsheid in 

2008: 

 Het realiseren van een werkende structuur en organisatie van het netwerk. 

 Duidelijke zichtbaarheid en positionering van het expertisecentrum Mediawijsheid richting 

zowel eindgebruikers als netwerkpartners. De focus bij eindgebruikers ligt daarbij op de 

doelgroepen jongeren, kinderen, ouders en docenten. 

 Het ontwikkelen en onderhouden van een online omgeving met vraagbaakfunctie voor 

eindgebruikers en netwerkpartners. 

 Het inrichten van werkgroepen die zich richten op synergie tussen bestaande initiatieven en 

het ontwikkelen van nieuwe initiatieven waar behoefte aan is. 

 Het doen van onderzoek naar en adviseren over de fysieke locatie(s). 

 Opstarten van onderzoek naar de (internationale) stand van zaken op het gebied van 

mediawijsheid. 

 

4.3 Resultaten en activiteiten in 2008 

Om de doelen en ambities te realiseren richt het programma zich in 2008 op het bereiken van 

diverse resultaten door het uitvoeren van verschillende activiteiten. Per doel zijn de resultaten 

weergegeven. Hierbij staat aangeven wie de activiteiten uitvoert en verantwoordelijk is voor de te 

behalen resultaten. 

 

Het realiseren van een werkende structuur en organisatie 

Hiervoor wordt gewerkt aan de volgende resultaten: 

 Een ingerichte subsidierelatie en rapportage/overlegstructuur met het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 Een samenwerkingsovereenkomst, welke wordt getekend door de leden van de kerngroep 

 Een coördinator aangesteld die door de kerngroep is gemandateerd 

 Een ingericht secretariaat 

 Minimaal 20 'overeenkomsten netwerkpartners Mediawijsheid' getekend 

 Programmaraad ingericht met onafhankelijke autoriteit als voorzitter en werkend volgens een 

reglement 
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 Structuur voor programmagroep met werkgroepen ingericht  

 Werkwijze werkgroepen en indienen voorstellen opgesteld 

Kennisnet Ict op school is verantwoordelijk voor de inrichting van het secretariaat en het inrichten 

van de subsidierelatie met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Nadere details 

hierover zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst van de kerngroep. De overige 

resultaten zijn de verantwoordelijkheid van de kerngroep. 

 

Duidelijke zichtbaarheid en positionering van het expertisecentrum 

Met de focus in 2008 op de doelgroepen jongeren, kinderen, ouders en docenten wordt gewerkt 

aan de volgende resultaten: 

 Een label/logo voor Mediawijsheid ontwikkeld met bijbehorende instrumentarium voor 

gebruik daarvan door het expertisecentrum en de netwerkpartners. 

 Er zijn afspraken gemaakt met de onafhankelijke autoriteit over de invulling van de rol als 

voorzitter van de programmaraad, die tevens het thema mediawijsheid in Nederland op de 

kaart zet. 

 Er loopt een campagne, gericht op in ieder geval de doelgroepen zoals vermeld in de focus 

van het jaarplan 2008. 

 Het programma Mediawijsheid is zichtbaar en aanwezig op relevante evenementen en 

beurzen. 

 Er is een 'markt voor mediawijsheid' georganiseerd als startbijeenkomst. 

 

De NPO neemt verantwoordelijkheid voor bovenstaande resultaten, waarbij het organiseren van 

de ‘markt voor mediawijsheid’ in nauwe samenwerking met NIBG zal plaatsvinden. Bij de 

organisatie worden de netwerkpartners nadrukkelijk uitgenodigd om hun programma’s en 

activiteiten aan een breed publiek te presenteren. 

 

 Er is een online omgeving ontwikkeld en ingericht, met vraagbaakfunctie voor eindgebruikers 

én netwerkpartners. 

 

De ontwikkeling en inrichting van de online omgeving is de verantwoordelijkheid van Kennisnet 

Ict op school. 

 

Het inrichten van werkgroepen  

Op basis van gesignaleerde mogelijkheden en behoeften vanuit de Mediawijsheidkaart wordt 

gewerkt aan de volgende resultaten: 

 Minimaal één werkgroep is actief die zich richt op synergie tussen bestaande initiatieven met 

betrekking tot de inhoudelijke programmalijn mediavaardigheden en –bewustzijn. 

 Minimaal één werkgroep is in 2008 actief, welke zich bezig zal houden het ontwikkelen van 

nieuwe initiatieven op basis van behoeften bij doelgroepen. 

 

De kerngroep is verantwoordelijk voor het inrichten van de werkgroepen, in samenwerking met 

netwerkpartners. 

 

Onderzoek en advies over de functie en inrichting van fysieke locatie(s) 

Het resultaat is een advies op basis van behoeftenonderzoek naar de functie en mogelijke 

inrichtingsvarianten van fysieke locatie(s) op landelijk, regionaal en lokaal niveau. De 

verantwoordelijkheid voor dit onderzoek ligt bij NIBG en de VOB, zo nodig in samenwerking met 

andere organisaties (bijvoorbeeld voor betrokkenheid centra voor Jeugd en Gezin). Coördinatie 

van het onderzoek vindt plaats vanuit de kerngroep. 

 

Onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van mediawijsheid 

Het resultaat is een overzicht van onderzoeksresultaten met betrekking tot de (internationale) 

stand van zaken op het gebied van mediawijsheid. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren 

van dit onderzoek ligt bij ECP.NL, in nauwe samenwerking met Kennisnet Ict op school. 
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4.4 Planning 

Globaal ziet de planning er als volgt uit (een gedetailleerde planning wordt gemaakt als 

activiteitenkalender voor het programma): 

 

Het eerste halfjaar van 2008 is gericht op het consolideren van het netwerk en het vormgeven 

van het expertisecentrum, het inrichten van de online omgeving en het uitvoeren van onderzoek 

naar en geven van advies over de fysieke locaties. 

 

Het realiseren van duidelijke zichtbaarheid en positionering van het expertisecentrum staat 

gepland voor het eerste halfjaar, maar loopt als activiteit door gedurende heel 2008. De markt 

voor mediawijsheid wordt zo vroeg als mogelijk in het eerste halfjaar als startbijeenkomst 

georganiseerd. 

 

De eerste werkgroep die zich richt op synergie tussen initiatieven is actief in het eerste halfjaar 

van 2008. Het tweede halfjaar is gericht op het inrichten van meer werkgroepen die zich richten 

op synergie, maar ook op het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. 

 

Het onderzoek naar de stand van zaken op het terrein van mediawijsheid, onderzoek naar de 

functie en inrichting van fysieke locatie(s) en evaluatie van de activiteiten van het netwerk ter 

realisatie van de doelstelling van het expertisecentrum Mediawijsheid worden in het derde 

kwartaal van 2008 afgerond en vormen de input voor het jaarplan 2009.  
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5 Organisatie 

5.1 De organisatie van de netwerkorganisatie en het programma 

In het advies "Inrichting Netwerk Organisatie Mediawijsheid" zijn de volgende argumenten 

genoemd voor het inrichten van een netwerkorganisatie: 

 

 Er is veel creativiteit in het veld, die nog verder gestimuleerd kan worden. Het netwerk moet 

dan ook de complementariteit zoeken. 

 De continuïteit van het netwerk moet gewaarborgd zijn (robuust). Tegelijkertijd is flexibiliteit 

vereist, omdat er veel partijen bij betrokken zijn. Deze moeten eenvoudig kunnen 

participeren en eenvoudig weer kunnen uittreden. Om deze reden is het van belang toe- en 

uittredingsdrempels zoveel mogelijk te voorkomen.  

 Bijbehorende conditie is dat het netwerk niet afhankelijk moet zijn van het voortbestaan van 

de participerende organisaties.  

 Een laatste overweging is om het geheel zo kostenefficiënt mogelijk in te richten. Geen grote 

investeringen, gezocht moet worden naar een lichte vorm van organiseren met maximaal 

rendement. 

 

Om bovenstaande redenen adviseert de kwartiermakersgroep een netwerk met een blijvende 

structuur in te richten om zo het expertisecentrum te realiseren. Het netwerk bestaat uit een 

kerngroep, ondersteund door een  secretariaat, een programmaraad en de partners binnen 

het netwerk. Vanuit de kerngroep wordt een programmagroep geformeerd, die zich richt op de 

inhoudelijke lijnen en het initiëren / uitvoeren van activiteiten binnen het netwerk via 

werkgroepen. De werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van de netwerkpartners. Deze 

netwerkpartners verbinden zich aan het netwerk middels het ondertekenen van een 

'overeenkomst netwerkpartner mediawijsheid', waarin de rechten en plichten van de 

netwerkpartners worden beschreven. De overeenkomst is een verklaring aan de kerngroep 

(vertegenwoordigd door Kennisnet Ict op school), die wederzijds per direct opzegbaar is. 

 

Figuur 2 visualiseert de verschillende onderdelen van het netwerk, de interne samenhang en de 

samenhang met de omgeving. In de figuur is ook te zien dat de kerngroep een subsidierelatie 

onderhoudt met van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kennisnet, die het secretariaat verzorgt, 

vervult de rol van subsidie-aanvrager. De kerngroep wordt vertegenwoordigd door een 

coördinator, die wordt aangesteld door de kerngroep en gemandateerd is om te handelen 

namens de kerngroep, zowel tegenover netwerkpartners als tegenover het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze coördinator zal tevens als secretaris van de 

programmaraad functioneren. De kerngroep verbindt zich op basis van een 

samenwerkingsovereenkomst. In de overeenkomst is de rolverdeling tussen de verschillende 

leden van de kerngroep vastgelegd, op welke wijze besluitvorming, communicatie, onderlinge 

afstemming en verspreiding van middelen plaatsvindt, en hoe aansprakelijkheid en toe- en 

uittreding tot de kerngroep zijn geregeld. Daarnaast zijn in deze overeenkomst afspraken 

gemaakt over de looptijd van overeenkomst en op hoofdlijnen over de evaluatie van de uit de 

samenwerking voortkomende activiteiten.  

 

De programmaraad adviseert aan de kerngroep over in elk geval de focus van de activiteiten, het 

jaarplan en de inhoudelijke verantwoording. De programmaraad heeft een onafhankelijke 

autoriteit als voorzitter, die gezichtsbepalend kan optreden voor het netwerk. De programmaraad 

werkt conform een reglement. De ouderorganisaties hebben een sterke vertegenwoordiging in de 

programmaraad vanuit de doelgroepen. 

 

In bijlage B staat een toelichting op de rollen van de verschillende onderdelen van het netwerk. 
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Figuur 2: Structuur netwerk mediawijsheid 

 

5.2 Rol en taakstelling kerngroepleden 

De kerngroepleden werken samen om het netwerk Mediawijsheid te consolideren en het 

expertisecentrum vorm te geven. De kerngroep wordt gevormd door: 

 Nederlandse Publieke Omroep 

 Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 

 Platform ECP.NL 

 Vereniging van Openbare Bibliotheken 

 Stichting Kennisnet Ict op school 

 

Deze vijf organisaties vertegenwoordigen met elkaar een breed scala aan media, hebben een 

brede oriëntatie en onafhankelijke positie. Televisie, radio, internet, tijdschriften etc. vallen 

binnen het expertisegebied van alle organisaties. De kennis en kunde alsmede het draagvlak van 

deze organisaties is in grote mate bepalend voor het vormgeven van mediawijsheid binnen de 

Nederlandse samenleving. Tezamen zijn zij betrokken bij de maatschappelijke vertaling van 

mediawijsheid naar maatschappelijke en educatieve doelstellingen. De gedetailleerde taken van 

de leden van de kerngroep worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Op 

hoofdlijnen is de rol en specifieke functie per kerngroeplid als volgt: 

 

De Nederlandse Publieke Omroep vertegenwoordigt alle publieke landelijke radio, televisie, 

internet en (digitale) themakanalen. In deze rol heeft zij reeds een jarenlange ervaring op het 

gebied van de maatschappelijke functie van Nederlandse media. Daarnaast heeft zij een sterke 

en stabiele binding met het algemeen publiek en de overheid. 

 

De Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid  beheert ongeveer 70% van het 

Nederlandse audiovisuele erfgoed, bestaande uit materiaal van de publieke omroepen, van 

Polygoon-Journaals, Postbus-51 en vele andere collecties. Als vertegenwoordiger van deze 
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audiovisuele historie beschikt zij over een unieke en fraai ingerichte vestigingslocatie. Beeld en 

Geluid heeft in grote mate kennis van en ervaring met opslag, ontsluiting en presentatie van deze 

cultuurhistorische en maatschappelijk belangwekkende media-bronnen. 

 

Platform ECP.NL is het platform in Nederland waar publiekprivaat wordt samengewerkt aan 

belangrijke randvoorwaarden en doorbraken rond de digitale economie en samenleving. ECP.NL 

beschikt in grote mate over expertise en ervaring op het gebied van consumentenvertrouwen, 

wet- en regelgeving (maar ook zelfregulering), veiligheid van ICT-toepassingen, standaarden en 

(internationale) trends en ontwikkelingen. 

 

De Vereniging van Openbare Bibliotheken brengt samenhang in het Openbaar 

Bibliotheekwerk dat tot doel heeft te fungeren als laagdrempelige toegangspoort tot kennis en 

informatie zodat iedere burger zo optimaal mogelijk kan functioneren in onze sterk 

gemedialiseerde samenleving. Het Openbaar Bibliotheeknetwerk kenmerkt zich door een 

fijnmazige infrastructuur (1.100 bibliotheekvestigingen) die een groot en breed bereik hebben bij 

het publiek (4 miljoen leden en 8 miljoen gebruikers). 

 

Stichting Kennisnet Ict op school is de publieke ict-ondersteuningsorganisatie van, voor en 

door het onderwijs. De stichting behartigt de belangen van de Nederlandse onderwijssector op 

het gebied van ict, biedt hulpmiddelen bij het maken van keuzes voor ict-producten en diensten 

en levert educatieve diensten en producten om het leren te vernieuwen. Ook is Kennisnet Ict op 

school het expertisecentrum als het gaat om ict en onderwijs.  

  

5.3 Beleidscyclus 

De beleidscyclus is als volgt: 

• Een meerjarenplan van telkens drie jaar garandeert de continuïteit. Het stuurt op 

hoofdlijnen: strategie, missie, doelen worden hierin benoemd. Een jaarplan geeft concreet 

sturing door ook de activiteiten te benoemen. In beide documenten wordt hieraan een 

begroting gekoppeld. 

• Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de subsidie voor drie jaar toe. Per 

jaar wordt, via het jaarplan, de subsidie aangevraagd.   

• Jaarlijks legt de kerngroep inhoudelijk en financieel verantwoording af aan het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de uitgaven die ter realisatie van het jaarplan en 

eventueel aanvullende projecten gedaan zijn.  

• Ook wordt halverwege ieder jaar een halfjaarrapportage gemaakt, waarin zowel financieel als 

inhoudelijk op hoofdlijnen wordt gerapporteerd over de verrichte activiteiten. 

 

Het secretariaat Mediawijsheid (Kennisnet Ict op school) is verantwoordelijk voor de 

totstandkoming van de rapportages, waarbij alle leden van de kerngroep daarvoor input leveren. 
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6 Begroting 

Afgeleid van de programmalijnen en beoogde resultaten en activiteiten is de begroting voor 2008 

gemaakt. Op basis van de begroting voor 2008 zijn ramingen gemaakt voor 2009 en 2010. 

 

De begroting ziet er voor de jaren 2008-2010 als volgt uit: 

 

Resultaat/activiteit   2008 2009** 2010** 

Programmalijnen 1 en 2         

Website bouwen/beheren   100.000 100.000 100.000 

Marketing/communicatie/PR   100.000 100.000 100.000 

          

Onderzoek loketfunctie   40.000     

Onderzoek Mediawijsheid   40.000 40.000 40.000 

          

Markt voor Mediawijsheid   50.000 50.000 50.000 

          

Basisactiviteiten         

Coördinatie netwerk / werkgroepen   200.000 200.000 200.000 

Programmasecretariaat   40.000 40.000 40.000 

Activiteiten kerngroepleden   30.000 30.000 30.000 

          

Inrichting/onderhoud fysieke loket(ten)*   PM PM PM 

          

Stimulering initiatieven vanuit 
werkgroepen   

  600.000 600.000 

          

Totaal   600.000 1.160.000 1.160.000 

 

* Om te komen tot een goede begroting voor de fysieke loketten, wordt eerst 

behoeftenonderzoek uitgevoerd naar de functie en mogelijke inrichtingsvarianten van fysieke 

locatie(s) op landelijk, regionaal en lokaal niveau. 

 

** In eerste instantie is hier uitgegaan van het kostenniveau voor 2008. Dit kan in een latere 

fase, bijvoorbeeld bij het maken van het jaarplan voor 2009 nog worden bijgesteld. 
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Bijlage A: Overzicht beoogde netwerkpartners 

 

Bijlage B: Rollen en overlegstructuur binnen het netwerk 

Hieronder staat een toelichting op de rollen van de verschillende onderdelen uit het netwerk. 

 

Kerngroep 

De kerngroep onderhoudt een subsidierelatie met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, vertegenwoordigd door een coördinator. Deze coördinator wordt aangesteld door de 

kerngroep en gemandateerd om te handelen namens de kerngroep. Subsidie-aanvrager is 

Kennisnet Ict op school. In de samenwerkingsovereenkomst wordt vastgelegd hoe 

besluitvorming over het uitzetten van de middelen plaats zal vinden. Kennisnet Ict op school is 

verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de activiteiten binnen het netwerk. 

Leden van de kerngroep zijn afgevaardigden uit of namens de directies van: VOB, ECP.NL, NPO, 

NIBG en Kennisnet Ict op school. In het samenwerkingsverband wordt de volgende zaken 

geregeld:  

- doelstellingen 

- inbreng 

- wijze van besluitvorming 

- communicatie 

- activiteiten 

- coördinatie 

- looptijd en evaluatie 

- financiën 

- gedragsregels 

De basis voor de overeenkomst is gelegd in het meerjarenplan. 

 

Programmaraad 

De programmaraad adviseert aan de kerngroep. In elk geval over de focus van de activiteiten, 

het jaarplan en de inhoudelijke verantwoording. Dit advies wordt altijd door de kerngroep aan het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap doorgestuurd, inclusief de reactie erop. Het 

secretariaat draagt zorg voor een reglement voor de programmaraad. Aan de samenstelling 

van de programmaraad liggen de volgende uitgangspunten of overwegingen ten grondslag:  

• Mensen met ervaring of deskundigheid op het terrein van mediawijsheid. 

• Vertegenwoordigers van doelgroeporganisaties, met een sterke vertegenwoordiging van 

ouderorganisaties. 

• Een uitvoerig en strikt reglement, waarin het gezamenlijke belang geborgd is, moet 

belangenverstrengeling voorkomen van organisaties die (betaalde) activiteiten uitvoeren in 

het netwerk.  

• Een onafhankelijke en sterke voorzitter dient dit te bewaken.  

• Voor concrete samenstelling moet gezocht worden naar mensen met helicopterview.  
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Programmagroep, werkgroepen en voorstellen voor activiteiten 

De inhoudelijke activiteiten worden verricht door de netwerkpartners, georganiseerd in 

programmalijnen binnen het programma Mediawijsheid. Per programmalijn worden 

werkgroepen ingericht, gecoördineerd door de programmagroep en ondersteund door het 

secretariaat Mediawijsheid. De programmagroep bestaat uit afgevaardigden van de organisaties 

uit de kerngroep. De werkgroepen staan open voor alle leden van het netwerk. 

 

Binnen elke programmalijn worden per werkgroep inventarisaties (onderzoeken) uitgevoerd. De 

belangrijkste doelstelling van de werkgroepen is om in eerste instantie synergie aan te brengen in 

de vele activiteiten op het betreffende deelgebied. Van daaruit kunnen er activiteiten worden 

versterkt, verbreed, verdiept en eventuele witte vlekken worden ingevuld. De werkgroep doet op 

basis van de inventarisaties voorstellen voor oplossingsrichtingen. Deze vormen de basis voor 

voorstellen die alle netwerkleden kunnen indienen.  

 

Er wordt per programmalijn een commissie ingesteld om de voorstellen van de werkgroepen te 

beoordelen. Over de werkwijze en samenstelling van deze commissies moet nog nadere 

besluitvorming plaatsvinden. Voorlopig wordt voor de samenstelling gedacht aan een 

wetenschapper, een lid van de programmaraad, drie experts (op verschillende terreinen), een 

vertegenwoordiger uit een sector (zorg, onderwijs) en iemand van het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap. Criteria die de commissies hanteren worden nog vastgesteld; gedacht 

kan bijvoorbeeld worden aan de eis om een voorstel altijd samen met minstens één andere 

organisatie in te laten dienen. Ook voor klachten wordt een procedure ontworpen. Deze 

werkwijze is gevisualiseerd in figuur 3.  

 

Figuur 3 werkwijze werkgroepen en inhoudelijke voorstellen 

 

Netwerkpartners 

De netwerkorganisatie die de basis vormt van het expertisecentrum bestaat uit het brede netwerk 

van organisaties die opereren op het terrein van mediawijsheid. De basis van de activiteiten van 

de netwerkorganisatie wordt gevormd door hen, vooral via de werkgroepen waarin zij 

participeren. Er vindt een inventarisatie plaats van alle huidige activiteiten en de witte vlekken 
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daarin, resulterend in de Mediawijsheid Kaart. De tussenresultaten hebben als leidraad gediend 

voor het meerjarenplan 2008-2010 en jaarplan voor 2008. Het eindresultaat vormt de basis voor 

de inhoudelijke activiteiten van de werkgroepen. 

 

Het netwerk kan zich uitbreiden met nieuwe leden, maar het betreft in elk geval de organisaties 

die betrokken zijn geweest bij de eerste verkenning. Tot nu toe zijn dat ongeveer 40 zowel grote 

als kleine organisaties. Juist omdat er veel kleine organisaties betrokken zijn, is het is van belang 

toe- en uittredingsdrempels zoveel mogelijk te voorkomen. De organisaties in het netwerk 

ondertekenen een verklaring. Hierin wordt opgenomen dat de betrokken organisatie: 

- de doelstellingen van het netwerk onderschrijft 

- bijdraagt aan de beleidsvorming en met activiteiten bijdraagt aan doelstellingen van het 

netwerk 

- het label van het netwerk mag voeren 

- toegang heeft tot informatie van andere netwerkleden 

- wordt genoemd op de website van het netwerk 

- deelneemt aan werkgroepen 

- in aanmerking kan komen voor financiering van projecten die bijdragen aan de doelstellingen 

  

Secretariaat mediawijsheid 

De kerngroep wordt ondersteund door het secretariaat Mediawijsheid. Fysiek en administratief 

wordt dit ondergebracht bij Kennisnet Ict op school. Het secretariaat beheert de website waar 

ouders, docenten, professionele opvoeders, begeleiders, en alle burgers die met vragen op dit 

terrein zitten, terecht kunnen. Beantwoordt de informatie op de site niet de vragen, dan kan men 

direct een vraag stellen. Via verschillende kanalen kan men zich wenden met verzoek om 

informatie en voor doorverwijzingen.  

 

De structuur zoals geschetst wordt na het eerste jaar geëvalueerd. Op basis van die evaluatie 

wordt bepaald in hoeverre aanpassingen aan deze structuur noodzakelijk zijn. 

 

Overlegstructuur 

De overlegstructuur van de netwerkorganisatie ziet er als volgt uit: 

• De coördinator Mediawijsheid overlegt elke twee maanden met het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap. Onderwerpen: jaarplan, voortgang van strategische projecten en 

financiële verantwoording. Daarnaast onderwerpen die zich in de loop der tijd aandienen. 

• De programmagroep komt meerdere keren per jaar bijeen om voortgang te monitoren, 

beslissingen te nemen, verantwoordingsdocumenten vast te stellen, relevante ontwikkelingen 

te bespreken. De kerngroep fungeert als stuurgroep voor de programmagroep en komt voor 

besluitvorming op relevante momenten (mijlpalen) bijeen, in ieder geval voor het vaststellen 

van het meerjarenplan en jaarplan. 

• De programmagroepleden trekken de programmalijnen en de werkgroepen die hierbinnen 

geformeerd worden.  

• Het netwerk komt twee keer per jaar bijeen, gedacht wordt aan een jaarlijkse conferentie om 

informatie uit te wisselen, voeding vanuit de wetenschap en op internationaal terrein te 

stimuleren en om thema’s voor het jaarplan te adresseren.  

• De werkgroepen binnen de programmalijnen komen vanzelfsprekend vaker bijeen, de 

frequentie wordt bepaald nadat inhoudelijke lijnen en samenstelling verder zijn uitgewerkt.  

• De programmaraad komt twee keer per jaar bijeen met de kerngroep. In het najaar in elk 

geval om over het conceptjaarplan te adviseren, in het voorjaar om het jaarverslag te 

bespreken.  

 



Programma Mediawijsheid  versie 1.0  14 maart 2008 
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Daarnaast zijn er natuurlijk veel min of meer informele momenten waarop delen van het netwerk 

elkaar tegenkomen. Dat zijn mede bepalende momenten voor het succes van het 

expertisecentrum. Dat is een open deur voor alle type organisatievormen, maar wel van 

noemenswaardig belang bij het opzetten van dit netwerk. 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


