
Doe mee aan de
21st Century Skills Praktijkdag 
Donderdag 2 juni

www.webbieb.nl

Schrijf je in via:

Ben je mediacoach? Wil je weten hoe scholen omgaan 
met 21st Century Skills? Welke rol mediawijsheid daarbij 
speelt? Hoe je daarover met scholen in gesprek komt? 
En hoe je ze in de praktijk daarbij ondersteunt? Doe dan 
mee aan de 21st Century Skills Praktijkdag 2016.



haal meer uit je online bibliotheek

Op de 21st Century Skills Praktijkdag leer je hoe je als mediacoach scholen kunt 
ondersteunen om 21e eeuwse vaardigheden een plaats te geven in hun onderwijs. 
Na uitleg hierover gaan we 's middags in groepjes aan de slag om zelf een les te 
maken, die je daarna zelf kunt gebruiken. 

Programma
9.30 Inloop

10.00 Introductie, Huub van Dommelen.
Huub van Dommelen is eigenaar van Webbieb. Met Webbieb 
ondersteunt hij bibliotheken op het gebied van online marketing 
en narrowcasting.

10.10 Scholen en 21st Century Skills, Tessa van Zadelho�.
Klaar voor de toekomst. De wereld om ons heen verandert snel. 
Dat betekent dat scholen naast kennis ook aandacht moeten 
besteden aan eigentijdse vaardigheden, de zogenaamde 21st 
century skills. Tessa van Zadelho� werkte eerder als leerkracht en 
ictcoördinator in het basisonderwijs. Inmiddels is zij projectleider 
onderwijsinnovatie bij een bestuur met 25 basisscholen. Meer over 
Tessa lees je op www.warempel.nl.

11.00 In gesprek komen over 21st Century Skills, Yola Hopmans.
Yola Hopmans is gecerti�ceerd mediacoach en mede-eigenaar van 
Slim met Media. Yola begeleidt scholen, ouders, leerlingen en do-
centen in mediawijsheid. Zij vertelt welke mogelijkheden er zijn om 
met scholen in gesprek te komen over 21st Century Skills, o.a. via het 
visiespel Slim met Media. Meer over Yola op www.slimmetmedia.nl.

12.30 Lunch

13.30 Een 21e eeuwse les maken, Karen Jong.
Karen Jong is ontwikkelaar, projectleider en trainer van cross-media-
le educatieprojecten. Ze is gespecialiseerd in cultuureducatie; me-
diawijsheid, kunst-, erfgoed-, taal- en literatuureducatie. Ze bege-
leidt o.a. scholen, bibliotheken en musea bij het vertalen van edu-
catieve vraagstukken naar hun praktijk. Onder begeleiding van 
Karen ga je in groepjes een lesidee bedenken bij een of meer van 
de 21e eeuwse vaardigheden. De gemaakte lessen worden plenair 
behandeld. Je gaat naar huis met verschillende lesideeën die je 
daarna in je eigen praktijk kunt toepassen. Meer over Karen op 
www.jongleert.nl.

15:45 Evaluatie en afsluiting (einde 16.00 uur)

Wanneer en waar:
Donderdag 2 juni 2016 in Utrecht.
Meer info en inschrijven: www.webbieb.nl. 


