Begeleiding

'Het Nationaal Mediapaspoort gaat in op onderdelen waarvan ik wist dat mijn
team die nog niet goed beheerste. De workshop en extra coaching was een
uitkomst om gaandeweg steeds (letterlijk) nieuwsgieriger te worden en de
lessen optimaal in te zetten.' Jolanda, directie basisschool Leiden.
Wij vinden het belangrijk dat we kinderen empoweren bij het leren benutten van media. Wij vinden
dat zij recht hebben op uitleg en educatie over de gemedialiseerde wereld waar in zij opgroeien.
Het doel is dat kinderen zich daardoor bewuster, kritischer en actiever kunnen ontwikkelen in deze
open samenleving. En dan doet de leraar er toe!
Inzichten
Leraren en onderwijsondersteunend personeel willen graag uitleg over hoe ze het beste de
methode kunnen inzetten, maar geven daarbij ook aan dat hun eigen kennis over media nog
achterblijft ten opzichte van de kinderen.
Leraren en ouders leren door te doen, oftewel Meer MET media dan OVER media praten.
Ons doel
Via een originele, (inter)actieve trainingsmethodiek die gericht is op het leren door het te doen, heb
je ervaren hoe je de juiste kennis, motivatie en vaardigheden kan overdragen om goed met media
om te gaan, met als beloning het Nationaal Media Paspoort, dat echt iets waard is.
Uitgangspunten voor de workshops over het Nationaal Media Paspoort:
1. Activerend
2. Niet belerend
3. Vanuit belevingswereld kinderen
4. Leuk en orgineel
5. Wetenschappelijk en onderwijskundig
onderbouwde werkvormen

6. Nieuwsgierigheid stimuleren
7. Vanuit eigen verantwoordelijkheid
8. Media empowerment ipv mediawijsheid
9. Doorlopende leerlijn
10. Bewezen effectiviteit
11. Ouders worden betrokken.

Onze trainers zijn allemaal gecertificeerde mediacoaches. De Nationale Academie voor Media & Maatschappij verstaat
onder een Nationaal MediaCoach: Iemand die professionele kennis heeft van mediawijsheid, digitale geletterdheid en
mediaempowerment; blijvend is gecertificeerd (middels het jaarlijks terugkomprogramma); binnen de eigen
werkomgeving of in samenwerking met een collega-instelling begeleiding en inspiratie biedt bij mediaonderwijs en
media-opvoeding, en zorgdraagt voor de continuïteit en ontwikkeling van dit mediaonderwijs en -opvoeding, al dan niet
in samenwerking met partners buiten de eigen werkomgeving.

meer informatie:
www.nationaalmediapaspoort.nl

Begeleiding

Diensten
We bieden voor alle betrokkenen een uitgebreid pakket aan begeleiding:
- Voor de leraren: workshops en (online) coaching, elearning, webinars, studiedagen
- Voor de ouders: bijeenkomsten (online en fysiek), thuisopdrachten
- Voor de leerlingen: gastlessen, (online) vraagbaak
Workshops

Ouderbijeenkomst

Gastles

Doel:

Doel:

Doel:

De teamleden ontdekken de leerlijn en
gedachtengoed van de methode en
oefenen de belangrijkste werkvormen
(Bodyscan, denkpauze).

De ouders ontdekken de leerlijn en
gedachtengoed van de methode en
oefenen de belangrijkste werkvormen
(Bodyscan, denkpauze).

Onze trainers ondersteunen de leraar
bij de voorbereiding en de les of geven
de les zelf! In samenspraak kiezen we
de beste les hiervoor.

Daarbij komen ze in aanraking met de
nieuwe (sociale) media, motivatie en
strategieën van leerlingen en worden
nieuwsgierig naar trends!

Daarbij wordt hun rol als mediaopvoeder duidelijk en leren ze hun
kind begeleiden met motivatie-en
strategie vragen.

Op 1 dag kunnen 5 lesmomenten
gepland worden. Let op: gastlessen
gaan altijd in combinatie met trainingworkshop.

Duur:

Duur:

Duur:

1,5 tot 2,5 uur
Op lokatie of online

1 tot 1,5 uur
Op lokatie of online

1 tot 5 lesmomenten
Op lokatie of online

Kosten:

Kosten:

Kosten:

€ 750,- (incl. reiskosten en materialen,
btw-vrij)

€ 500,- (incl. reiskosten en materialen,
btw-vrij)

€ 750,- (incl. reiskosten en materialen,
btw-vrij)

Natuurlijk doen we eerst een intake om de juiste
wensen te inventariseren. Ook jij bent uniek en
wij willen daarop aansluiten!

Natuurlijk doen we eerst een intake om de juiste
wensen te inventariseren. Onze kennis gaat
verder: digitaal pesten, online gedrag,
Mediawijsheid.

De intake is belangrijk: welke klassen, welk
niveau, welk thema, en hoe borgen we het
geleerde?

meer informatie:
www.nationaalmediapaspoort.nl

Opleidingen

De Nationale Academie voor Media & Maatschappij is een idealistisch instituut dat beoogt
burgers te ondersteunen bij het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en mentaliteit met
betrekking tot relevante mediaontwikkelingen, zodat burgers in staat zijn de media op positieve
wijze te benutten ten behoeve van hun eigen professionele en persoonlijke doelstellingen. De
Academie biedt trainingen en opleidingen aan specifieke beroepsgroepen, zodat zij de
mediaontwikkelingen herkennen, begrijpen, toepassen en evalueren in hun eigen werkveld. Het
gaat hierbij om beroepsgroepen zoals het onderwijs, de bibliotheek, jeugdzorg en hulpverlening,
lokale overheden, politie en justitie, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen.

Ivo Wouters

Jeroen van der Haas

ONDERWIJSKUNDIG TRAINER-ONTWIKKELAAR

IT, HELPDESK, ADMINISTRATIE

Vragen over:
Techniek
Begeleiding
ivo.wouters@mediaenmaatschappij.nl
06 41253196

jeroen.van.der.haas@mediaenmaatschappij.nl
06 34483537

meer informatie:
www.mediaenmaatschappij.nl

