Het vakcollege
Media, vormgeving en ICT
Is er voor jou !
Ben je creatief en vind je het leuk om films, foto’s, apps en websites te maken?
Knutsel jij graag aan computers en wil je er vooral meer over weten?
Dan ben jij de geschikte man/vrouw voor het vakcollege media, vormgeving en ICT!

Je krijgt met veel onderwerpen te maken die
op welke manier dan ook verband houden met

De vakcollege check

multimedia, vormgeven en ICT. Naast de basiskennis

√√ Ik vind computers gaaf.

van hardware (de computer met randapparatuur),

√√ Ik zit nu in groep 8.

software en de werking van beide, ga je vooral

√√ Ik krijg een bb of kb advies, tl advies is bespreekbaar.

praktisch hiermee aan de gang.

√√ Ik wil meer weten van media, vormgeving en ICT.

Lekker aan de slag dus!

√√ Ik ben creatief.
√√ Ik wil leren door te doen.
Alles gecheckt? Veel kunnen aankruisen?

Het Hondsrug College,

een slimme start voor je toekomst!

Dan is het vakcollege media, vormgeving en ICT wel wat voor jou!!

Het programma

Je krijgt de volgende vakken:

In de eerste twee jaar leer je onder andere de vakken die je nu ook op de
basisschool krijgt. Welke je allemaal krijgt, zie je hiernaast.
Maar het mooiste is dat je wel acht uur per week lekker aan de slag gaat, en in
de tweede klas zelfs negen uur!

Na de tweede klas ga je je steeds meer verdiepen in deze materie. Je gaat je
meer specialiseren in een bepaalde richting. Je kan je dan specialiseren voor
applicatie(programmeren) of voor ICT beheer of als je creatief bent voor media
vormgeving.
In het 4e jaar doe je examen om je vmbo-diploma op bb- of kb-niveau te halen,
kb/tl advies is bespreekbaar. Daarna stroom je door naar een mbo opleiding.
In het mbo kun je weer kiezen voor verschillende richtingen zoals, servicedesk
medewerker, systeembeheerder, netwerkbeheerder, applicatie ontwikkelaar
(programmeur) en grafisch vormgever (posters, brochures) of interactief
vormgever (animaties, audiovisueel).
Media, vormgeving en ICT is vooral doen!
Media, vormgeving en ICT is ontdekken!
Media, vormgeving en ICT is het heden en de toekomst!
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Keuzevakken

Naast de vakken die je ook op de basisschool hebt, krijg je dus acht uur
praktijkles. We noemen dit media, vormgeven en ICT (MVI). Tijdens deze lessen
krijg je van alles te leren over computers en wat je er allemaal mee kunt. Je
leert hoe een computer er van binnen uitziet en wat je er allemaal mee kunt
doen. Natuurlijk moet er ook een besturingssysteem (bijvoorbeeld Windows)
op staan, anders kun je de pc nog niet gebruiken. En welke programma’s
moeten er verder op staan? Waar gebruik je die voor? Zo ga je zelf websites
ontwerpen en maken, een eenvoudig netwerk bouwen, digitaal foto’s maken
en afbeeldingen bewerken, filmen en monteren en leren programmeren!
Dit programmeren gebeurt met bijvoorbeeld LEGO Mindstorms; bouwen én
programmeren. Je leert ook de ins-and-outs van tekstverwerken met Word/
Pages, formules gebruiken in Excel/Numbers en presentaties maken met
Powerpoint/Keynote. Veel ‘doen’ dus!
Media, vormgeving en ICT is leren en doen; er komt veel bij kijken!
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