Monique Mak werkt met jong-volwassenen die
de opleiding tot Pedagogisch medewerker voor
verschillende werkvelden volgen: “Ik ben de enige
MediaCoach binnen onze afdeling, dus krijg ik alle
kansen om mijn kennis buiten de deur te vergroten.
Mijn collega’s kijken als ik met hen praat met andere
ogen naar het mediagebruik van de jonge deelnemers
en de kennis van media die de leerlingen in mijn lessen opdoen.”

John van Haaften is als Nationaal MediaCoach
werkzaam vanuit de Bibliotheek Cultuur Punt Altena
en Bibliotheek Theek 5. Onlangs organiseerde hij
een heuse flash mob tegen pesten, die samen met
leerlingen uitgevoerd. John staat zijn collega’s graag
bij, een vaardigheid die door veel collega’s wordt
gewaardeerd: “Elke keer als een collega vraagt hoe
iets werkt, wijs ik ze erop. Natuurlijk altijd met een glimlach!”
Zie Monique’s en John’s profiel op www.mediacoachinbeeld.nl
Alles over de Nationale Opleiding
MediaCoach: www.nomc.nl
Nationale Opleiding
MediaCoach

Wilt u meer informatie?
Neemt u gerust contact op met ons:
Liesbeth Hop
Telefoon: 06 43 58 79 54
liebeth.hop@mediaenmaatschappij.nl
Bamber Delver
Telefoon: 06 25 440 050
bamber.delver@mediaenmaatschappij.nl

Nationale Opleiding
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Nationale Opleiding
MediaCoach
Veelzijdige opleiding voor (zelfstandige)
professionals uit onderwijs, bibliotheek,
mediatheek, jeugdzorg/hulpverlening,
kinderopvang, Centra Jeugd en Gezin.

Validatie Registerleraar.nl
Bent u werkzaam in het onderwijs? Registerleraar.nl is het beroepsregister
voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar
beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. De Nationale Opleiding
MediaCoach is gevalideerd door het register onder activiteitennummer
7J6F6CwlsN. Deelname aan de Nationale Opleiding MediaCoach levert u
121 RU (register uren) op. Zie www.registerleraar.nl
De Nationale Opleiding MediaCoach
De Nationale Opleiding MediaCoach (NOMC) is een veelzijdige en actuele
opleiding voor (zelfstandige) jeugdprofessionals in onderwijs, bibliotheek,
jeugdzorg en bedrijfsleven. De Nationaal MediaCoach is hét aanspreekpunt
binnen de eigen instelling m.b.t. mediawijsheid. Tijdens de opleiding leert u alle
relevante thema’s en toekomsttrends rond mediawijsheid kennen. De Nationale
Opleiding MediaCoach heeft inmiddels een gedaanteverandering ondergaan!
Na een jaar van voorbereiding (o.a. samen met reeds gecertificeerde
MediaCoaches) volgen de deelnemers op nieuwe wijze de opleiding.
Flipping the classroom is hierbij het uitgangspunt.
Flipping the classroom
Deelnemers werken aan een aantal vaste en variabele dossiers, die zowel
offline, online als interactief worden behandeld. Voorafgaand aan de
bijeenkomsten wordt aan de studenten belangrijke theoretische kennis over
gedragen via verschillende offline en online kanalen. Op deze manier kan er
tijdens de bijeenkomsten gewerkt worden aan het uitwerken en verdiepen van
de dossiers, kunnen de deelnemers samenwerken in vakgroepen en wordt de
theorie vertaald naar de eigen werkpraktijk van de studenten. Leest u op onze
website over het Flipping the Classroom principe!

• Sinds 2007 dé toonaangevende MediaCoach opleiding.
• Up-to-date via jaarlijks congres, professioneel terugkomprogramma,
besloten website en eigen Facebook pagina.

• Al meer dan 1250 Nationaal MediaCoaches zijn u voor gegaan:
niet alleen in Nederland, ook België, Sint Maarten en Curaçao.

• Branche-erkende en door de Europese Commissie ondersteunde opleiding.
• Veelzijdige studenten uit het onderwijs, bibliotheek, mediatheek,
bedrijfsleven, jongerenwerk en jeugdhulpverlening.

• Nieuwe carrièrekansen, ook als zelfstandig MediaCoach.
• Actueel programma met ervaren docenten uit de praktijk.
• Studenten worden automatisch lid van het Nationaal MediaCoach netwerk.
• Recht op deelname landelijke Nationaal MediaCoach projecten zoals het
Nationaal Media Paspoort, de anti pestcampagnes #ShareGeenShit,
het Team #ShareRespect en de Ik ben Offline campagne met
het ganzenbordspel!

• Al tijdens de opleiding kennismaking met gratis lesmaterialen die meteen

toepasbaar of desgewenst aanpasbaar zijn voor de eigen werkomgeving.

• Uw eigen profiel zodat eventuele opdrachtgevers u als MediaCoach kunnen
inschakelen: www.mediacoachinbeeld.nl

Wilt u lezen hoe deelnemers de opleiding hebben ervaren?
Op de website vindt u de evaluatierapporten: www.nomc.nl

Na het examen ontvangt u het officiële certificaat
Nationaal MediaCoach, Bovendien ontvangt de
organisatie het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid,
aangezien er bij u een gecertificeerd MediaCoach
actief is.
Word Nationaal MediaCoach!
Informatie en inschrijvingen: www.nomc.nl
Zie voor de start van de opleidingen: www.nomc.nl

