
Mediawijsheid  
voor professionals Nationaal Mediawijsheid  

Congres, hét mediawijsheid  
evenement van het jaar!  

Elk jaar vindt het Nationaal Mediawijsheid 
Congres plaats, altijd op de laatste woens-
dag van de maand maart. Het congres 
wordt steevast bezocht door honderden 
Nationaal Mediacoaches en andere jeugd-
professionals uit onderwijs, bibliotheek en 
jeugdzorg. Het congres biedt podium- en 
zaalinterviews, spraakmakende mediawijze 
voorbeelden en workshops uit de  
praktijk en biedt zicht op dé toekomst-
trends voor uw vak. Daarnaast wordt altijd 
de Positive Young Media Award uitgereikt. 
Het jaarlijks Nationaal Mediawijsheid Con-
gres biedt houvast, tips én inspiratie!      

 

Zie voor de datum en uw opgave: 
www.mediaenmaatschappij.nl

Inspiratie 
Expertise 

Innovatie 

Nationaal Congres Pesten, 
omdat jongeren recht hebben  
op veiligheid 

Pesten is als jaren een van de 
belangrijkste thema’s van onze 
organisatie en achterban. Ieder 
jaar vindt het Nationaal Congres  
Pesten plaats, waarbij direct naar 
de praktijk wordt gegaan. 
Met inspirerende 
presentaties en 
inzichten. Ons  
uitgangspunt: u 
kunt als professional 
het verschil maken. 

“Ik heb behoefte 
aan nieuwe kennis 

en duiding van 
trends. Ook wil ik concreet 
bijdragen aan de toekomst 

van mijn organisatie.”

 



Nationale Opleiding  
MediaCoach (NOMC) 

Veelzijdige en actuele opleiding voor (zelf-
standige) jeugdprofessionals in onderwijs, 
bibliotheek, jeugdzorg en bedrijfsleven. De 
Nationaal MediaCoach is hét aanspreek-
punt binnen de eigen instelling m.b.t. 
mediawijsheid. Tijdens de opleiding leert u 
alle relevante thema’s rond mediawijsheid 
kennen. Na het examen ontvangt u het 
officiële certificaat Nationaal MediaCoach, 
dat middels een terugkomprogramma 
jaarlijks verlengd kan worden.
Info en studiewijzer: 
www.nomc.nl 

Excellent Docent Media  
en Maatschappij 

U wordt middels een effectief programma 
opgeleid, waarbij u nieuwe kennis en men-
tale vaardigheden opdoet om uw profes-
sionele kwaliteiten als leerkracht of docent 
te versterken (empowerment) en concreet 
toe te passen in het huidige mediatijd-
perk. U creëert tegelijkertijd kansen voor 
uw verdere loopbaan in het onderwijs. U 
hebt na de opleiding kennis van de nieuwe 
vereisten van docentschap, waar onder 
andere offline en online presentatie- en 
reputatievaardigheden aan bod komen. U 
bent in staat om leerlingen te inspireren in 
dit mediatijdperk waarin voor hen commu-
nicatie en informatie via Social Media 24/7 
onder handbereik is. 
Info en studiewijzer: 
www.mediaenmaatschappij.nl 

Adviesraden 
De curricula van elke opleiding namens de Academie worden in  
samenspraak met Adviesraden samengesteld. In deze raden nemen 
vertegenwoordigers van diverse  organisaties plaats, zoals: bureau 
Halt, Saxion, Meldpunt Kinderporno, Pestweb/ Stichting School en 
Veiligheid, Ecabo Kenniscentrum, Hogeschool Utrecht, politie expert-
groep Jeugd & Cybercrime. www.mediaenmaatschappij.nl/adviesraad

  

  

U merkt het elke dag. De jongeren met wie u werkt staan via hun 
smartphones en internet direct in contact met de wereld en met elkaar. 
Mediawijsheid behoort deel uit te maken van de hedendaagse educatie 
en begeleiding van de jongeren van nu. De Nationale Academie voor 
Media en Maatschappij is hét opleidingsinstituut voor mediawijsheid ten 
behoeve van professionals. We nodigen u graag uit om deel te nemen!

Social Media Professional 

 
Innovatieve en praktijkgerichte vakoplei-
ding over Social Media voor professionals 
uit de praktijk. De opleiding gaat in op 
drie aspecten van Social Media: Social 
Media en Externe Communicatie; Social 
Media en Intern Beleid; Social Media als 
vakinhoudelijk instrument. Na de opleiding 
heeft u recht op het officiële certificaat 
Social Media Professional, dat middels een 
terugkomprogramma jaarlijks verlengd kan 
worden.
Info en studiewijzer: 
www.mediaenmaatschappij.nl

Anti Pest Coördinator 

Het ministerie van OCW verplicht scholen 
een eigen Anti Pest Coördinator aan te 
stellen. Deze inspirerende vakopleiding 
kent als thema’s: Taken van de Anti Pest 
Coördinator. De maatschappelijke con-
text van pesten, i.h.b. via Social Media; 
Kenmerken van pesten en digitaal pesten; 
Effecten op en beleving van betrokke-
nen;  Het ontwikkelen van beleid. Na de 
opleiding heeft u recht op het officiële 
certificaat, dat middels een terugkompro-
gramma jaarlijks verlengd kan worden.
Info en studiewijzer: 
www.mediaenmaatschappij.nl

 “Voor jeugd zijn media 
van levensbelang. Het is voor mij 

als docent vanzelfsprekend  
dat ik investeer in
 deskundigheids-
bevordering over 

mediawijsheid.” 
         (docent vmbo)

 


