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‘Blijf in gesprek met kinderen zodat zij je kunnen 

helpen met bij te blijven’ 

 

 

Wouter Kempen is als leesconsulent en Nationaal MediaCoach werkzaam bij 

het Kindcentrum Prins Willem Alexander en de Bibliotheek Vlaardingen. 

Nieuwsgierigheid en openheid vindt hij voorwaarden om met kinderen om te 

gaan: ‘Onbevangen dingen gaan proberen!’, is zijn slogan.  

 

 

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

“Kinderen zien vooral de leuke kanten van media, maar zijn vaak ook onbewust onbekwaam. Ik vind 

het een uitdaging om ze een bredere kijk op media te geven waardoor ze ook goed om kunnen gaan 

met de minder leuke kanten ervan. En door het zelf creatief inzetten van media ontdekken kinderen 

vaak ook dingen die ze goed kunnen.” 

 

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

beschrijven?  

“Onbevangen dingen gaan proberen! Na twee zinnen uitleg bij een programmeer app is het al vaak: 

‘Meester, wanneer gaan we nou beginnen?!’” 

 

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?  

“Programmeren in spelvorm vind ik erg leuk om aan te bieden, maar ook gebruik maken van 

bijvoorbeeld Scratch vind ik gaaf om te doen.” 

 

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

idealen hierin?  



“Bij het aanbieden van naschoolse activiteiten heb ik de vrijheid om zelf dingen te kiezen, te begeleiden 

en te evalueren. Mijn idealen liggen op een iets ander vlak, namelijk een doorlopende leerlijn 

mediawijsheid op school, breed gedragen door iedereen.” 

 

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

mediawijsheid vak als Nationaal MediaCoach?  

“Blijf in gesprek met kinderen zodat zij je kunnen helpen met bij te blijven en te weten wat er speelt. 

Ze vinden het heel leuk om te vertellen wat ze doen.”  

 

www.kindcentrumpwa.nl 

www.bibliotheek.vlaardingen.nl 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kindcentrumpwa.nl/
http://www.bibliotheek.vlaardingen.nl/
http://www.mediaenmaatschappij.nl
http://www.nomc.nl

