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Bezoek mediatheek Buitenhout College Almere 15-03-2017  

Ruim en hoog. Dat is het eerste wat opvalt als je het Buitenhout College in Almere 

binnenkomt. Het Buitenhout College is een VMBO school en huisvest 1200 leerlingen. Het 

hoofd van de mediatheek, Miranda van Roosmalen, gidst de weg naar de personeelsruimte 

voor de koffie en hier tref je het volledig uitzicht over de mediatheek van boven af. Een bijna 

futuristisch overzicht ontrold zich voor het oog van de toeschouwer. Over een lengte van 68 

meter is daar de mediatheek met als blikvanger een aantal prachtige houten steunspanten. 

Deze spanten zijn bewust niet aangewend als scheiding van de functies van de mediatheek. 

Hierdoor is voorkomen dat er “hokjes” ontstaan en is de mediatheek een uitnodigende plek 

om te verblijven.  

Bovenin de blauwe buis voor de koeling, waardoor ook met hoge temperaturen altijd een 

aangenaam klimaat in de ruimte heerst. Goed zichtbaar is vanaf deze hoge positie ook het 

enorme aantal werkplekken. Wel 100 computerwerkplekken en dan nog de nodige zitjes in 

alle gradaties tot zitzakken aan toe die uitgebreid worden benut door een aantal jongelui.  

De mediatheek, 15 jaar geleden opgezet door Miranda, is echt heel aantrekkelijk om te zien 

en zeer ruim. Is ook al een paar maal genomineerd voor de Nationale Mediatheek Trofee. 

Doelstelling dit jaar is nu ook eens te winnen! Bijzonder is dat deze school al eerder in de 

rubriek “mediatheek van de maand” heeft gestaan. Mooie aanleiding dus om een vergelijk 

te trekken met de situatie van toen. Het blijkt dat de verdeling in functies een schot in de 

roos is! Mediatheek wordt zo goed gebruikt dat docenten af en toe teleurgesteld moeten 

worden bij hun vraag om gebruik van de mediatheek. De doorlopende leerlijn voor de 

informatievaardigheden wordt minder benut dan gehoopt. Zoals we wel vaker zien in het 

werkveld gaat dit meer in golfbewegingen en is helaas nog niet iedereen doordrongen van 

het belang voor de leerlingen van het goed met informatie om kunnen gaan. Nu vindt 

informatieoverdracht vooral plaats op leerling niveau. Wat betreft mediawijsheid is de 

school goed bezig. Er is een pestprotocol, een mediaprotocol en een gedragscode 

mediagebruik. Initiatief hiervoor is afkomstig van Miranda.  

http://www.buitenhoutcollege.nl/index.php
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Wat maakt de mediatheek bijzonder? De goede samenwerking tussen collega’s onderling, de 

ruimte zelf en de vrijheid die de directie geeft bij het vormgeven van de mediatheek maakt 

het zeer plezierig werken.  

Hierbij hanteren Miranda en haar team een gezamenlijke missie: De mediatheek is het 

startpunt van alle informatievragen binnen de school. En dit ruim opgevat. Ze proberen altijd 

om net iets meer te doen dan de docent of leerling van hen verwacht.  

Nadere kennismaking met Miranda Waar ben je trots op? Startpunt te zijn voor alle vragen.  

Wat is je wens voor de toekomst? Informatievaardigheid en mediawijsheid uitbouwen. 

Leerlingen afleveren als kritisch bewuste burgers.  

Genietmoment van de dag: Korte persoonlijke gesprekjes met leerlingen. Op het 

nachtkastje: “Het smelt” van Lize Spit.  

Anekdote: Er vloog een mus in de mediatheek. Hij kon de weg naar buiten niet meer vinden. 

Herhaaldelijk werd geprobeerd het beestje weer naar buiten te lokken. Helaas waren deze 

pogingen tot mislukken gedoemd. Na twee dagen werd het vogeltje aangetroffen met de 

pootjes omhoog.  

Persoonlijke spreuk: Het leven is dat wat je gebeurt terwijl je andere plannen maakt.  

 

Verslag door Agnes Kluft 

 


