
HET CREATIEVE VMBO

OPEN DAGEN
WOE 26 JANUARI

& 16 FEBRUARI



Aanmelden

Als je je wilt aanmelden is het belangrijk dat 

je van creatieve vakken houdt. Zoals van 

tekenen, vormgeven, kunst en fotografie.  

Je kunt je aanmelden als je een advies hebt 

voor vmbo kader of theoretische leerweg. 

Met een basisberoepsadvies kan dat ook, 

maar de vervolgopleidingen binnen Ma zijn 

dan vrij beperkt. 

Meld je snel aan, want er is een beperkt 
aantal plaatsen. Voorgaande jaren hadden 
wij meer aanmeldingen dan plaatsen.
ma-web.nl/aanmelden/aanmelden-vmbo

Je wordt na aanmelding uitgenodigd voor

een kennismaking waar er wordt gekeken 

naar jouw creativiteit en gevoel voor media.

Bij leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben, kijken we welke begeleiding nodig 

is en of wij die kunnen bieden. Bij twijfel kan 

een extra gesprek om de ondersteunings-

behoefte in kaart te brengen onderdeel 

uitmaken van de toelatingsprocedure.  

We kunnen een drempelonderzoek en  

een intelligentieonderzoek afnemen om 

leerachterstanden en het IQ te bepalen.

Voor leerlingen van een Amsterdamse  

basisschool geldt de zogeheten kern-

procedure. Dit houdt in dat je een lijst met 

voorkeursscholen invult en deze inlevert bij 

de school van de eerste keuze. Ouders/ 

verzorgers maken gebruik van een aan-

meldingsformulier waarop de naam van de 

leerling en het basisschooladvies staan.

Kennismakingsdagen

Leerlingen uit het basisonderwijs kunnen  

zich t/m 4 maart 2022 bij ons aanmelden via

ma-web.nl Na aanmelding krijg je een be ves-

tiging per mail en via de post een uitnodiging 

voor één van de kennismakingsdagen.  

Deelname hieraan is verplicht om je definitief 

aan te melden. De kennismakingsdagen wor-

den gehouden in week 5, 6 en 9 van 2022.

Digital Talks is een talkshow van
Mediacollege Amsterdam  op YouTube. 
Tijdens de uitzending vertellen leerlingen  
en docenten over de lessen en de sfeer  
op school. Ook krijg je een kijkje in de  
klaslokalen. Kijk de uitzending terug op  

youtube.com/mediacollege-amsterdam_

mbo-vmbo of check de QR code hieronder.

Mediacollege Amsterdam 
het CREATIEVE VMBO

OPEN DAGEN: WOE 26 JANUARI
& WOE 16 FEBRUARI 2022  
VAN 15.00 TOT 21.00 UUR
Meld je aan voor een tijdslot via de website

VMBO Media, Vormgeving & ICT
Toelatingseis    Creatieve aanleg   //   Leerjaren    4 jaar   //   Leerweg    Basisberoeps, kaderberoeps, gemengd

De open dag was zó leuk dat 

ik daarna nog een keer ben 

geweest! Je bent hier creatief 

bezig, dingen maken met je 

handen, dat vind ik leuk!

Donnie, leerling vmbo

Wil je straks behalve Nederlands, Engels 

en Wiskunde ook creatieve vakken 

volgen op school? Kom dan naar het 

vmbo van het Mediacollege Amsterdam 

(Ma). Want we zijn de enige vakschool 

in Amsterdam waar je het praktijkvak 

Media, Vormgeving & ICT (MVI) kunt 

volgen. Bij MVI staan vormgeven, kunst, 

tekstopmaak, animatie en het bouwen 

van websites centraal. Wie naar Ma 

gaat, gaat dus naar het creatieve vmbo. 

Creatieve meerwaarde

Ons vmbo is een kleine, veilige en moderne 

school. We zitten in een mooi historisch 

pand in de Rivierenbuurt. Een gebouw 

met ruime lokalen waarin het fijn werken is.  

We zijn goed bereikbaar met bus, tram, 

trein en metro. Je kunt hier op een prettige 

manier goede schoolresultaten halen en je 

maximaal ontwikkelen. Met aandacht voor 

MVI biedt Ma creatieve meerwaarde. 

De leerwegen

De eerste twee leerjaren vormen de  

onderbouw, de laatste twee de boven- 

bouw. We bieden drie leerwegen aan:  

gemengde leerweg (gl), kaderberoeps (kb) 

en basisberoeps (bb) .

Gemengde leerweg 

Als je praktijk en theorie wilt combineren  

én van leren houdt, kun je de gemengde 

leerweg volgen. Hiermee krijg je toegang 

tot alle mbo-opleidingen op niveau 4 in de 

sectoren handel, economie en techniek.  

In de gemengde leerweg hebben alle 

theorievakken hetzelfde niveau als bij de 

theoretische leerweg.

Voor alle drie de leerwegen geldt dat je  

examen doet in de sector techniek. De  

verplichte examenvakken zijn Natuur-/ 

Scheikunde I, Wiskunde, Nederlands en 

Engels. Voor de gemengde leerweg komt 

daar Economie bij.

Kaderberoeps

Wie theorie en praktijk combineert, volgt de 

kaderberoepsgerichte leerweg. Hiermee  

kun je doorstromen naar niveau 3 of 4 van 

het mbo, de vakopleidingen of de midden-

kaderopleidingen. 

Basisberoeps

Ben je praktisch ingesteld, dan volg je de 

basisberoepsgerichte leerweg. Hiermee kun 

je na het halen van je diploma doorstromen 

naar niveau 2-opleidingen van het mbo. 
    ‘Wij zijn een kleine  
veilige school’ Actuele informatie rondom evt.  

coronamaatregelen via ma-web.nl.
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