OVER RIJNCONSULT ONDERWIJS EN ICT
Wij zijn ervaren onderwijsprofessionals met hart voor
inspirerend onderwijs. Wij helpen leerlingen, docenten en
leiders te ontdekken hoe onderwijs beter en slimmer kan
worden georganiseerd. Natuurlijk kan ICT hierbij als
belangrijk hulpmiddel worden ingezet, maar onderwijs
blijft leidend. Wij bieden antwoord op al uw strategische,
tactische én operationele vragen:
• Informatiemanagement, projectmanagement;
• Inrichten (leermiddelen)beleid; BYOD;
• Training en scholing 21ste eeuwse vaardigheden;
• Virtual Reality;
• Mediawijsheid.

EXPERTISE
Onze professionals hebben ruime ervaring in het onderwijs
en zijn ook vandaag de dag nog (deels) werkzaam in het
onderwijs.

DOELGERICHT
We bieden u een integrale oplossing. Wij denken met u
mee, bieden ondersteuning op het gebied van beleid en
projectmanagement, verzorgen trainingen en dragen zorg
voor individuele begeleiding gedurende het gehele traject.

KWALITEIT
Wij zijn onafhankelijk van uitgevers en IT partners zodat wij
u zo optimaal en eerlijk mogelijk kunnen adviseren.

Onderwijs en ICT succesvol verbinden.
Dat is ons doel.

Rijnconsult Onderwijs en ICT
T +31 30 298 42 50
E secretariaat@rijnconsultonderwijsict.nl
W www.rijnconsultonderwijsict.nl
Postbus 233
3990 GA Houten

Mediawijsheid

Hofspoor 9
3994 VZ Houten

Onafhankelijk – Onderwijsminded – On-the-job.
Dat is Rijnconsult Onderwijs & ICT!

Bij Rijnconsult Onderwijs en ICT kiezen we voor een positiefkritische benadering van Mediawijsheid waar we zowel bij de
kansen als bedreigingen stilstaan. We hebben een programma
‘Mediawijsheid op School’ ontwikkeld met de volgende
kenmerken:
•	Doorlopende leerlijn PO, VO, MBO;
•	Programma’s voor leerlingen, leraren en ouders;
•	Mediawijsheid cafés voor leerkrachten om
mediawijsheid in het curriculum te integreren;
• Verdiepingsworkshops: Cyberpesten, Sexting en
Online identiteit;
• Veel interactie (opdrachten, quiz en spelelementen).

Mediawijsheid is het nieuwe lezen en schrijven

Het programma ‘Mediawijsheid op School’ is gebaseerd op het
competentiemodel van consumeren, participeren en produceren
en het Mediawijsheid Competentiemodel van Mediawijzer.net

Jongeren maken intensief gebruik van internet.
Ze gebruiken internet om informatie te consumeren.
Ze participeren in sociale netwerken. Daarnaast
produceren ze grote hoeveelheden informatie die ze
met de wereld delen. Ze kunnen gewoon niet zonder.
Jongeren leven ook in een wereld waar de (technologische)
veranderingen een transitie teweegbrengen. De wereld
zoals we die nu kennen is in feite al een museum.
De transitie heeft grote invloed op onze samenleving.
De manier waarop we werken en leven wijzigt volledig.
Jongeren van nu zullen in hun toekomstige loopbaan
meerdere werkgevers en meerdere beroepen hebben.
Een deel van die beroepen is niet eens uitgevonden!
Het onderwijs kan jongeren helpen bij een goede voorbereiding
op die nieuwe uitdagingen. Hiervoor hebben zij vaardigheden
voor de 21ste eeuw nodig. Op het terrein van mediawijsheid
weten we dat er nog heel veel te winnen valt.
Maar hoe maak je jongeren (en leerkrachten) mediawijs?

Bron: SLO/ Kennisnet

“Ik mocht bij mijn ouders checken of hun privé
instellingen goed staan, cool toch?”, leerling groep 7
“Heel handig, ik kan nu nog slimmer met
mijn smartphone omgaan”, leerling groep 8
“Heldere uitleg, veel interactie met mijn klas,
leuke opdrachten en quiz”, leerkracht bovenbouw
“Grote ouderbetrokkenheid door goede uitnodiging
en uitvoering van het mediawijsheid café”,
directeur vo-school

Heeft u interesse in de nieuwe aanpak en de programma’s
‘Mediawijsheid op School’’ neem dan contact met ons op!
Met vriendelijke groet,
Henny Luijten
Manager Mediawijsheid op School
henny.luijten@rijnconsultonderwijsict.nl
M +31 (0) 6 55 14 00 86
T +31 (0) 30 298 42 50
www.rijnconsultonderwijsict.nl

