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‘Ik heb mijn doel bereikt op het moment 

dat leerlingen mij van nieuws gaan voorzien en nieuwe dingen leren.’  

 

JanJaap Riedijk is als Docent Natuurkunde, Biologie (en MediaCoach) werkzaam bij het Mollerlyceum 

Bergen op Zoom. Juist omdat jongeren social media graag gebruiken wil hij als docent op de hoogte 

zijn van hun (digitale) leefwereld. Daarbij geniet hij van hun gebruik en gedrag: “Ik vind het bijv. wel 

grappig als je een rondje door de klas loopt en een jongen klikt (iets te laat) snel zijn iPad uit en ik 

vang nog net een glimp op van een pikante wallpaper.”   

 

1. Wat is jouw drijfveer om de mediawijsheid van jouw doelgroepen te verbeteren? 

“Als onderwijzer en pedagoog wil je dat jonge mensen zich persoonlijk en professioneel ontwikkelen 

op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Als docent vind ik het fijn deel te mogen uitmaken van 

die ontwikkeling, maar daarom moet ik zelf wel goed op de hoogte zijn van de actuele leefwereld van 

(jonge) mensen en wat hen bezighoudt. Omdat (social) media hierin een hele grote rol speelt vind ik 

het belangrijk actief MediaCoach te zijn.” 

 

2. Wat vind je het allerleukste aan jouw doelgroep? Kun je een bijzondere praktijksituatie 

beschrijven?  

“Tieners zitten nu eenmaal in een fase waarin ze op ontdekkingsreis zijn en grenzen opzoeken. Ik 

vind het bijv. wel grappig als je een rondje door de klas loopt en een jongen klikt (iets te laat) snel zijn 

iPad uit en ik vang nog net een glimp op van een pikante wallpaper. Er zit ergens toch een gevoel van 

schaamte, maar tegelijkertijd is het risico betrapt te worden ook wel spannend (anders stel je het 

niet in als wallpaper). Als ik het zie ben ik niet een docent die het verbied of aangeeft dat ik dat soort 

zaken niet wil zien, daarmee wordt het gespreksonderwerp mijns inziens gesloten, terwijl ik juist de 

dialoog wil openhouden.”  

 

3. Heb jij een bepaalde passie of speciale expertise die je na jouw MediaCoach opleiding verder 

wilt gaan ontwikkelen en aanbieden, omdat je dit nodig vindt?  

“Omdat ik ook nog het vak technologie geef (Discovery heet het bij ons op school) wil ik mij vooral 

bezighouden met ontwikkelingen op het gebied van ICT en ‘future technology’. Deze interesse deel ik 



met mijn leerlingen en samen blijven we op de hoogte van allerlei ontwikkelingen. Ik heb mijn doel 

bereikt op het moment dat leerlingen mij van nieuws gaan voorzien en nieuwe dingen leren.”  

 

4. Hoe heb of wil je jouw nieuwe kennis op jouw werkplek kunnen realiseren? Wat zijn jouw 

idealen hierin?  

“Komend jaar draaien er 3 leerjaren waarin mediawijsheid wordt aangeboden. Samen met mijn 

collega vind ik het vooral belangrijk om in gesprek te blijven met de leerlingen. Dat kan binnen deze 

lessen, maar ook, zoals reeds aangegeven, bij technologie.” 

 

5. Wat is jouw belangrijkste advies aan collega’s om hen enthousiast te maken voor jouw 

nieuwe mediawijsheid vak als Nationaal MediaCoach?  

“Ik vind het belangrijk dat ik de leefwereld van mijn leerlingen ken en begrijp. Op deze manier ga je 

ook beter begrijpen hoe leerlingen hun informatie opzoeken en gebruiken, maar vooral ook met 

welke info/media ze allemaal te maken krijgen. Als ik als docent hier onderdeel van uit maak dan 

bereik ik ze met datgene wat ik belangrijk vind (in mijn vak of als persoon).” 
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