Michel Brouwer
Nationaal MediaCoach
dag naar de Ardennen in België. We

“Michel Brouwer is docent
lichamelijke opvoeding (lo) op
het Grafisch Lyceum
Rotterdam. Hij heeft
verschillende opleidingen bij
de Academie gevolgd: Anti
Pest Coördinator en Excellent
Docent Media en
Maatschappij. Binnen het
onderwijs voelt hij zich als een
vis in het water: “Ik haal heel
veel voldoening uit het feit dat
ik kinderen iets kan leren waar
ze nu en misschien later iets
aan hebben, zowel als docent
lo als mentor.”

‘Ik probeer mijn
collega’s dingen te
laten zien of dingen
te doen waardoor ze
misschien enthousiast
worden.’
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Wat

is

jouw

drijfveer

mediawijsheid

van

om

de

gingen dan kanoën, mountainbiken en

jouw

tokkelen. In de bus kom ik in gesprek

doelgroepen te verbeteren?

met Freek (naam zal ik nooit vergeten)

“Je kunt niet meer om alle media heen.

en in het gesprek vraagt Freek ineens

Wij zijn een opleiding voor media en

“Meneer, dit bos is wel groter dan het

vormgeving! Kijk je naar de “sociale”

Kralingse bos, he? Freek was een jongen

media dan heeft dat bij veel mensen

geboren in Rotterdam en een jongen

een slechte naam maar eigenlijk is het in

die

essentie leuk en handig!! Ik zeg vaak “A”

kwam….”

niet

vaak

buiten

Rotterdam

social media. Kinderen moeten leren
Je

hoe daar mee om te gaan. (Vroeger
leerden we onze leerlingen om gewoon
op een leuke manier met elkaar om te
gaan en nu doen we dat nog steeds
maar daar komt het online gedeelte
bij!!)”

heb

je

gespecialiseerd

als

3 Excellent Docent Media en
Maatschappij en als Anti Pest
Coördinator.
Wat was voor jou de reden
2
hiervoor?

“De

opleiding

over

pesten

ben

ik

begonnen omdat ik mentor ben en een

Wat vind je het allerleukste aan jouw

gruwelijke hekel heb aan pesten en elk

doelgroep?

jaar weer probeer om het voor elkaar te

Kun

je

een

bijzondere

praktijksituatie beschrijven?

krijgen

“Voor sommige docenten denk ik wel

ontstaat

eens dat elke dag een hel moet

omgaan

zijn. Dit zijn de docenten die er na

tegenwoordig niet meer om de social
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dat er een sfeer in de klas
dat

gewoon

normaal

is.

met

elkaar

Omdat

je

een paar jaar uitstappen vrijwillig

media heen kan en ik daar toch wel

of niet. Als ik aangeef dat ik docent ben

achter liep ben ik mij gaan scholen. Nu

op een vmbo-school dan krijg ik ook

heb ik het idee dat ik een klein beetje

vaak te horen dat het wel heel ‘dapper’

mijn

is? Ook hier moet ik antwoorden dat ik

allerbelangrijkste wat ik ze probeer te

het echt ‘gewoon’ leuk vind. Van buiten

leren is dat social media social media

gezien zijn leerlingen vaak “eng“ maar

moeten blijven en niet “a”social media.

als je ze beter kent en zij jou beter

Ik heb een instagramaccount gemaakt

kennen kunnen ze heel leuk zijn. Ik haal

voor

heel veel voldoening uit het feit dat ik

regelmatig foto’s of filmpjes en op dit

kinderen iets kan leren waar ze nu en

moment heb ik 41 volgers!!! (Dit zijn

misschien later iets aan hebben. (zowel

vooral ouders!)

als docent lo als mentor). Ik herinner me
een praktijksituatie van ongeveer 20 jaar
geleden. Elk jaar organiseerde ik een

leerlingen

mijn

kan

klas.

bijhouden.

Hierop

maak

Het

ik

De opleidingen ben ik óók begonnen
omdat ik meer future dingen wil gaan
inzetten in het onderwijs op mijn school.
Door de opleiding heb ik op dit moment
er voor gezorgd dat we twee 3D-printers

in school hebben (tevens 2 docenten

“Bij de opleiding Excellent Docent had ik

die een opleiding hebben gedaan om

als verbeterpunt om meer met mijn

de printer te bedienen) vorige week

collega’s te delen. Nu als ik weer iets

kreeg ik te horen dat er nog 2 bijkomen.

tegenkom op social media dan geef ik

We zijn bezig met het opzetten van een

dat door. Soms voor alle docenten of

verrijkingles drones. Bedoeling is dat we

soms voor bepaalde docenten als ik

met

denk

drones

foto/filmopnames

gaan

dat

het

vakspecifiek

maken. Een collega is begonnen met

Bijvoorbeeld:

3D-tekenen op de computer ik heb er

tekenprogramma / diverse apps

voor gezorgd ( gevonden)dat ze een

padlet / drones / enz. Idealen zijn vaak

workshop gaat volgen waar ze leert hoe

over een paar jaar achterhaald. Mijn

je het ontwerp gelijk kan uitprinten. Er

enige ideaal is een pestvrije school! (en

komen binnen nu en 3 maanden 2 3d

privé dat Feyenoord kampioen wordt).

doodle pennen in school. Kickstarter

Ik wil dat mijn school vooroploopt op het

project.

volgende

gebied van future “dingen”, uiteraard

reality bril maken.

alleen als we het in het lesprogramma

Leerlingen

gaan

week een virtueel
(via

een

app

/

bijvoorbeeld een achtbaan zitten en

iedereen het gebruikt! En ja, dan kan je

het ervaren als of het “Echt” is. Er komt

ook wel eens de plank mis slaan maar

bij ons een werkgroep future proof

dat hoort erbij. (bijvoorbeeld Google

waarin

Glass was iets bijzonders en kwam ik

met

nog

dan

3D-

kunnen gebruiken. Niet wachten totdat

zit

ze

/

in

ik

kunnen

3D-printers

is.
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andere

docenten.

tegen tijdens mijn opleiding future proof

De opleiding Excellent Docent Media
en Maatschappij ben ik vooral gaan
doen omdat ik de vorige 2 opleidingen
zo goed vond maar ook omdat ik dacht
dat het meer op het gebied van media
zou zijn. Ook al was het niet geheel naar
verwachting heb ik er toch iets goeds

maar op dit moment zie je er nog weinig
van. Vaak een teken dat het toch niets
gaat worden??) Wat ik heel leuk vind is
dat

er

binnen

onze

school

een

werkgroep Futureproof komt.
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Wat is jouw belangrijkste advies
aan collega’s om hen enthousiast

uitgehaald. Ik vind al jaren dat ik iets

te maken voor jouw nieuwe mediawijsheid

kan doen aan oudercontacten en via

vak als Anti Pest Coördinator en Excellent

deze opleiding ben ik dingen gaan

Docent?

combineren. Met de instagrampagina
van mijn klas heb ik geprobeerd het
contact

ouders-school

met

social

media te verstevigen (leuker te maken).
Alle

ouders

heb

ik

op

de

eerste

ouderavond gevraagd of ze het leuk
vonden om de instagrampagina te

“Hier komt mijn eigen vak om de hoek
kijken en mijn voetbalclub. Ik ben een
persoon

van

geen

woorden

daden. Ik probeer mijn collega’s dingen
te

laten

waardoor

zien
ze

of

dingen

misschien

worden.”

gaan volgen? Alle ouders gaven aan
dat leuk te vinden. Een flink aantal wist

www.glr.nl

niet wat instagram was. Kinderen heb ik

www.mediaenmaatschappij.nl

aangegeven hun ouders te helpen met

www.deantipestcoordinator.nl

instagram op de telefoon.”
Hoe heb of wil je jouw nieuwe
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kennis op jouw werkplek kunnen

realiseren? Wat zijn je idealen hierin?

maar

te

doen

enthousiast

