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Beeld en Geluid lanceert nieuw mediaplatform
voor onderwijs

Op woensdag 11 september is het nieuwe mediaplatform voor onderwijs Beeld en Geluid op

school gelanceerd. Het nieuwe platform op de website www.beeldengeluidopschool.nl vervangt

de bestaande mediaplatforms Teleblik en Academia. Via Beeld en Geluid op school krijgen

onderwijsinstellingen gratis toegang tot het archiefmateriaal van omroepen en andere makers

uit de collectie van Beeld en Geluid. De website bedient alle leeftijden en niveaus: po, vo, mbo,

hbo & wo. Met de lancering van Beeld en Geluid op school wil het instituut tegemoet te komen

aan het veranderende en toenemende gebruik van media in het onderwijs.

 

⏲

http://pers.beeldengeluid.nl/


OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Beeld en Geluid is het toonaangevende instituut voor media. Een inspirerende, creatieve en toegankelijke
ontmoetingsplek voor professionals en particulieren; online, in ons museum en soms op locatie. We zijn een van

Hoofd Onderwijs en Mediaprofessionals Beeld en Geluid Julia Vytopil: “Media zijn niet meer

weg te denken uit het onderwijs, maar hoe vind je als drukke docent de weg tussen alle online

filmpjes? Met de lancering van Beeld en Geluid op school zorgen we dat het makkelijk wordt

om authentieke filmpjes te vinden om  lessen samen te stellen en te verrijken, over alle

denkbare onderwerpen. Daarbij is het materiaal betrouwbaar - zonder gekke pre-rolls of

advertenties- en zijn de rechten geregeld. We ontwikkelen het platform samen met de

doelgroep. Ons streven is om Beeld en Geluid op school perfect te laten aansluiten op wat het

onderwijs nodig heeft.”

De nieuwe website voor onderwijs bouwt verder op de succesvolle bestaande

onderwijsplatforms. Zo’n 200.000 onderwijsprofessionals maakten al gebruik van Teleblik en

Academia. Dit aantal zal op het vernieuwde Beeld en Geluid op school naar verwachting fors

toenemen, onder meer vanwege de nieuwe privacywetgeving en het aangescherpte Europese

beleid met betrekking op auteursrecht die auteursrechtelijk beschermd materiaal op de grote

websites onder druk zet. 

Relevant, actueel en leuk

Beeld en Geluid op school blijft ook na lancering volop in ontwikkeling. Dagelijks wordt nieuwe

content toegevoegd en het platform wordt met regelmaat uitgebreid met nieuwe

functionaliteiten en praktische lesbrieven. Tevens zullen op termijn ook collecties van diverse

erfgoedpartijen, zoals Eye Filmmuseum en The One Minutes Foundation, via Beeld en Geluid

op school te gebruiken zijn. 

Expert Meeting Media in Onderwijs 

Tijdens Dutch Media Week@School op donderdag 10 oktober a.s. wordt de lancering van Beeld

en Geluid op school gevierd met een Expert Meeting Media in Onderwijs. In bijzijn van minister

Arie Slob en bekende gasten uit het onderwijs en media wordt besproken wat er nodig is om

onderwijs met én over media te bevorderen. 

 

www.beeldengeluidopschool.nl



de grootste archieven ter wereld en we bewaren diverse soorten media, zoals radio- en televisieprogramma’s,
video(games), geschreven pers, politieke prenten, gifjes, websites en objecten. Beeld en Geluid is één van de
autoriteiten die objectief het Nederlandse medialandschap in kaart brengt en actuele ontwikkelingen belicht
vanuit media-historisch perspectief. Zo laten we zien welke impact media hebben op ieders leven. Dat doen we
met een groot aantal partners, zoals creatieve mediamakers, knappe deskundigen, betrokken bedrijven en
relevante influencers. Op die manier dragen we samen bij aan een mediawijzere wereld.
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