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Droombaan dichtbij via nieuwe vmbo-tak 
 

Het Van der Meij College in 
Alkmaar is dit schooljaar een 
nieuwe afdeling gestart voor 
derdejaars vmbo-leerlingen: 
media, vormgeving & ict (mvi). 
 
Scholieren die voor de richting 
kiezen, kunnen werken aan een 
carriere als bijvoorbeeld 
gamedesigner, reclamemaker, 
website-, applicatiebouwer of 
podiumtechnicus. En zien soms 
een droombaan dichterbij komen. 
“We zijn pas met een klas van 19 
leerlingen begonnen”, zegt 
docent Ellen Beukers (48) uit 
Noord-Scharwoude. “De 
kennismaking en eerste lessen 
hebben we achter de rug. Het is 
een profiel dat zowel creatief als 
technisch is.” 
Het Van der Meij College 
(samenwerkingsschool van 
Stedelijk Dalton College Alkmaar, 
osg Willem Blaeu en csg Jan 
Arentsz) is de enige vmbo-
onderwijsinstelling in de regio’s 
Alkmaar en Kop van Noord-
Holland waar voor media, 
vormgeving & ict kan worden 
gekozen. 
 
Doorstromen 
‘De dichtstbijzijnde 
mogelijkheden zijn Haarlem, 
Zaandam en Grootebroek in 
West-Friesland”, aldus Beukers. 
“Wij zijn de vierde vmbo-school in 
Noord-Holland met dit 
keuzeprofiel.” 
Wie de opleiding op het Van der 
Meij College heeft voltooid en 
daarmee op mbo-niveau verder 
aan de slag wil, kan doorstromen 
naar het Mediacollege in 
Amsterdam. Of (een van de) bijna 
40 andere instellingen in 
Nederland. 
 

 “De groep starters is heel 
enthousiast, we hebben snel 
geschakeld om dit op te kunnen 
pakken. We zijn er onwijs blij 
mee, het is heel tof”, stelt de 
docent. 
Vaardigheden die – naast de 
‘normale’ vakken – worden 
geoefend, zijn onder meer het 
filmen, monteren, fotografie, 
maken van animaties, 2D- en 3D-
vormgeving plus productie van 
interactieve presentaties en –
tijdschriften. 
 
Ook worden bijvoorbeeld 
computers uit elkaar gehaald en 
in elkaar gezet, aangesloten en 
vervangen, software uitgezocht 
en geïnstalleerd. En wordt 
eveneens aandacht aan 
belettering, netwerkbeheer en 
digitale beveiliging besteed. 
“In mijn vrije tijd vind ik het al 
heel leuk om te fotograferen. 
Door voor mvi te kiezen, hoop ik 
meer te leren en mijn kennis te 
kunnen uitbreiden”, zegt Riley 
Brinkerink (14) uit 
Heerhugowaard, een van de 
‘debutanten’ uit de klas. 
 
“Hopelijk leer ik allerlei kneepjes 
uit het vak, word ik wegwijs 
gemaakt, zodat ik later als 
reisfotografe aan het werk kan. 
Het lijkt me geweldig allerlei 
landen te bezoeken. En dan 
bijvoorbeeld in ieder land ook 
bruiloften te fotograferen. Niets is 
leuker dan van een pasgetrouwd, 
gelukkig stel prachtige foto’s te 
kunnen maken.”  
Klasgenoot Sem Kooijman (15) uit 
Koedijk heeft hele andere 
toekomstplannen: hij wil 
programmeur of 
podiumtechnicus worden. 
 

 “Vroeger op de basisschool vond 
ik het al geweldig om met behulp 
van de programma iMovie 
filmpjes te maken”, zegt hij. 
 
‘Misschien kan ik later bij shows 
of concerten het licht en geluid 
verzorgen, volledig computer-
gestuurd. Of een trailer van een 
bioscoopfilm monteren. Een 
robot of computer kunnen 
programmeren lijkt me ook 
enorm gaaf.” 
 
In de ict-stad in opkomst Alkmaar 
ziet hij mogelijkheden. “Het is 
alleen maar positief dat we hier 
op dat gebied aan een opmars 
bezig zijn.” 
 
De vmbo-leerlingen krijgen les in 
twee naast elkaar gelegen 
lokalen, waarin allerlei nieuwe 
apparatuur is aangesloten. 
 
Aanvulling 
Directeur Eric van den Berg van 
het Van der Meij College is in zijn 
nopjes met de nieuwe afdeling. 
“Er is een tekort aan ict-
medewerkers. Het is van belang 
scholieren zo praktijkgericht op te 
leiden. Dit is een waardevolle 
aanvulling voor onze school.” 
 
 
 
Andere richtingen 
Vijfde profiel 
 
Media, vormgeving & ict is het 
vijfde profiel op het Van der Meij 
College. De andere richtingen zijn: 
dienstverlening & producten; 
horeca, bakkerij & recreatie; 
produceren, installeren & 
energie; zorg & welzijn. 
 

 


