
CLUSTER mediawijsheid  
en loopbaanbegeleiding
In dit vak werken we aan digitale vaardigheden (programmeren, com-
putertaal, werken met word, etc.) en bijbehorende disciplines (kritisch 
denken, bronvaardigheden, moreel kompas, etc.). In deze vaardighe-
den en disciplines verdiepen we ons per leerjaar steeds verder.  
Het doel van het vak is het bewustmaken van de verschillende soorten 
digitale middelen en hiermee leren omgaan.

Mediawijsheid

Leerjaar 7 
Vaklessen:

Leerjaar 8 
Vaklessen:

Leerjaar 9 
Vaklessen:

 

ICT basisvaardigheden (Word, PowerPoint, bestanden opslaan en versturen, 
instellen Wifi), informatie vaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samen-
werken, droomdenken, sociale & culturele vaardigheden.

Kritisch denken, creatief denken & computational thinking, ondernemendheid,   
wendbaarheid, ICT basisvaardigheden (functies en onderdelen computer, wer-
ken met zoekmachines, hardware), informatieve vaardigheden, media wijsheid, 
droomdenken, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden.

Kritisch denken, creatief denken & computational thinking, ondernemendheid,   
wendbaarheid, ICT basisvaardigheden (programmeren, robotica, digitale revolu-
tie), informatieve vaardigheden, media wijsheid, communiceren, samenwerken, 
droomdenken, sociale & culturele vaardigheden, moreel kompas, basisvaardig-
heden.

Leerlijnen Novalis College

Leerjaar 7 en 
Leerjaar 8 
Vaklessen:

Leerjaar 9 
Periode: 
Vaklessen:

 

Loopbaanoriëntatie
LOB vindt plaats in mentoruren, vaklessen, profielkeuzelessen, stages en externe activiteiten. 
De leerling ontwikkelt via de verschillende kanalen de volgende loopbaancompetenties (vaardig-
heden):
0 Persoonlijkheidsreflectie: Wie ben ik?
0 Kwaliteitenreflectie: wat kan ik?
0 Motievenreflectie: wat wil ik en waarom wil ik dat?
0 Opleidings- en werk- exploratie: waar of met welke studie kan ik dat doen?
0 Loopbaansturing: hoe doe ik dat?
0 Netwerken: wie kan mij daarbij helpen.

… binnen het mentoruur

 
Agendagebruik, plannen, leren leren, samenvatten, samenwerken, presenteren, 
reflecteren, leerstrategieën, digitale schoolomgeving, sociale media, veilig inter-
netten.

Winkelstage. 
Begeleiding profielkeuze, inzicht eigen interesses en competenties, ontdekken 
studierichtingen en beroepen, ontwikkelen loopbaancompetenties, opbouwen 
digitaal portfolio.



Zorgstage. 
Nadruk ligt op maken studiekeuze (vmbo)
Reflecteren op betekenisvolle ervaringen van externe activiteiten en verdieping 
loopbaancompetenties, verder uitbouwen digitaal portfolio.

Bedrijfsstage
Bewust doorlopen van fases keuzeproces, aandacht voor beroepsmogelijkhe-
den vanuit de verschillende vakken, pitchen, sollicitatietrainingen, volgen van 
meeloopdagen bij opleidingen.
 
Bewust doorlopen van fases keuzeproces, aandacht voor beroepsmogelijkhe-
den vanuit de verschillende vakken, pitchen, sollicitatietrainingen, volgen van 
meeloopdagen bij opleidingen.

Vanaf klas 9 maken we zowel online als offline gebruik van Yubu.

Leerjaar 10 
Periode:
Vaklessen:

 
Leerjaar 11 
Periode:
Vaklessen:

 
Leerjaar 12 
Vaklessen:
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