Kristi van de Beek
Nationaal MediaCoach
Kristi van de Beek werkt bij de
stichting voor Katholiek Primair
Onderwijs Amersfoort.
Begonnen als Nationaal
MediaCoach maar inmiddels
heeft zij haar expertise
uitgebreid met twee
opleidingen: Social Media
Professional en Anti Pest
Coördinator. Samen met
collega MediaCoach Guuske
Blijleven is zij verantwoordelijk
voor vele mediawijsheid
thema’s op de Malelande,
binnen KPOA. Kristi maakt het
allemaal dagelijks mee:
“Kinderen vinden het
weliswaar stoer om soms iets te
weten wat de leerkracht niet
weet en het te kunnen
uitleggen, maar ze vinden het
ook prettig als je snapt wat er
bij hen speelt.” Na de
opleiding heeft zij binnen haar
instelling de functie van
MediaCoach kunnen maken,
en heeft zij met collega’s het
Social Media Protocol voor de
school gemaakt.

“Mediawijsheid is
de toekomst! En ik
wil wel graag veel
weten!”
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Wat is jouw drijfveer om de
mediawijsheid
van
jouw
doelgroepen te verbeteren?

“De toekomst!! De kinderen van nu
komen in een toekomst terecht, waarin
de media een steeds grotere rol spelen.
De media hebben nu al een hele grote
rol. Het tempo van de media ligt hoog.
Ik vind het belangrijk dat kinderen
daarmee leren omgaan. We moeten
niet weglopen voor wat op ons pad
komt, maar er zo goed mogelijk mee
omgaan.”

2

Wat vind je het allerleukste aan
jouw doelgroep? Kun je een

bijzondere praktijksituatie beschrijven?

“Ik sta voor groep 8. De gedachtes van
de (beginnende) pubers zijn erg mooi.
Ze voelen zich al zo groot en soms zijn ze
weer zo kind. Als er ’s avonds een
kettingbrief appje binnenkomt met hele
nare teksten dan kunnen ze daar
opeens toch niet van slapen. En wat
moeten ze nu… naar ouders gaan? Dan
weten die opeens dat ze zo laat nog op
de app zijn? Het berichtje doorsturen,
dan ben je zelf gered? Het negeren en
bang zijn voor wat er komen gaat? Hier
zijn kinderen wel mee op school
gekomen en hebben we een mooi
gesprek over gehad.”
Je bent je na jouw MediaCoach
opleiding gaan specialiseren als
Social Media Professional en Anti
Pest Coördinator. Wat was voor jou de
reden hiervoor?
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“Ik wilde graag nog een beetje meer
leren. Ik vind de opleiding tot
MediaCoach heel leuk, maar had niet
het gevoel dat ik het gehele spectrum
al kon omvatten. Op school zit ik in
mooie werkgroepen en van het
MediaCoach-zijn heb ik mijn extra
functie kunnen maken. Ik wil dan wel
graag veel weten. De aanvullingen
waren goed om tot een social media
beleid te komen en een aanpak te
maken over hoe we het als school gaan
gebruiken. Mijn volgende opleiding over

preventie van pesten heeft geholpen in
onze schoolwerkgroep die over het
leefklimaat gaat. Het onderwerp is
gewoon te boeiend om na een
opleiding al te stoppen.”

4

Hoe heb of wil je jouw nieuwe
kennis op jouw werkplek kunnen
realiseren? Wat zijn je idealen

hierin?
“Als contactpersoon

neem ik de
klassenbezoeken van groep 7 op me.
We gebruiken daar de anti pest
methode “its up to you”, waar we
tijdens de terugkomdagen van de
opleiding MediaCoach kennis mee
hebben gemaakt. Dit vinden de
kinderen erg interessant, een jaar later
weten ze nog waar de les over ging!
Het stukje Social Media Professional heb
ik gebruikt voor het opzetten van de
Facebook pagina. Welke keuzes maken
we. We hebben ook een Social Media
protocol gemaakt. Samen met mede
Nationaal MediaCoach en collega
Guuske, zorgen
we
ervoor
dat
Mediawijsheid een plek in het rooster op
school krijgt. In de groepen 7 & 8 spelen
we bijvoorbeeld MediaMasters, waar dit
eerst vrijblijvend was is het nu verplicht.”
Wat is jouw belangrijkste advies
aan collega’s om hen enthousiast
te maken voor jouw nieuwe
mediawijsheid
vak
als
Nationaal
MediaCoach, Social Media Professional en
Professional Preventie Digitaal Pesten?
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“Mediawijsheid is gericht op de
toekomst. De groeiende invloed van de
Media zullen we steeds meer merken.
Het is goed om jezelf daar bewust van
te zijn, dit verkleint de kloof tussen de
leerlingen en de leerkracht. Ze vinden
het stoer om soms iets te weten wat de
leerkracht niet weet en het te kunnen
uitleggen, maar ze vinden het ook
prettig als je snapt wat er bij hen
speelt.”
www.kpoa.nl

