Peter Kunnen
Nationaal MediaCoach
“Peter Kunnen wil graag
zijn enthousiasme voor
mediawijsheid en
mediacoaching overbrengen,
het is dé reden dat hij deelnam
aan de Nationale Opleiding
MediaCoach: “Ik wil een
drijfveer zijn om meer mensen
te enthousiasmeren om
mediawijsheid te ontwikkelen
als een belangrijke pijler voor
het toekomstige onderwijs
waarin kinderen zeer
zelfstandig hun onderwijs
zullen invullen en eigen
regisseur zijn van hun
onderwijsproces.”
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‘Mediawijsheid
staat nog bij veel
scholen in de
kinderschoenen en
er zijn pioniers
nodig.’
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zullen invullen en eigen regisseur zijn van
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