


De digitale leerlijn 
voor docenten

Iedere docent e-competent!



ICT voorzieningen Nova 
College

• Draadloos internet
• Beamers
• Laptops voor docenten
• Laptops voor deel van cursisten

Leermiddelen:
•1 Sharepoint portalomgeving
•1 digitaal portfolio
•1 methode voor Nederlands, 
rekenen, MVT en LLB



Ondersteuning

• Nova Academie: cursussen en workshops op 
maat voor docenten 

• Informatiespecialist Onderwijs per unit
• ICT helpdesk voor technische ondersteuning 

docenten
• Leerbedrijf Zebra voor technische ondersteuning 

cursisten



De Nova Academie verzorgt scholingen voor het 
personeel van het Nova College

De digitale leerlijn gaat hier deel van uitmaken

Gemaakt in Wikiwijs:
- Breed te delen
- Voor andere organisatie aan te passen 

Opzet digitale leerlijn



Werkwijze

• Docent heeft scholingsvraag
• Vraagt begeleiding DNA m.b.v. intakeformulier
• Zoekt Wikiwijs arrangement(en) op (evt. in 

overleg)
• Neemt deel aan plenaire startsessie
• Maakt opdrachten (begeleiding op afstand)
• Vult Nova-DPF
• Vraagt beoordeling
• Nova Academie geeft certificaat



Verankering:

• Nova Academie
• Digitaal portfolio

• Docentcompetenties (Wet BIO)
• E-Competenties

• Scholingsuren
• Onderdeel traject LB-LC of LC-LD
• Functioneringsgesprek



Gebaseerd op Kennisbasis-ICT (E-competenties 
ADEF ICT-werkgroep, Algemeen 
Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten)

Kennisbasis ICT: 5 categorieën met competenties:
• Attitude
• Instrumentele vaardigheden
• Informatievaardigheden
• Algemene didactiek
• Arrangeren en ontwikkelen

Inhoud digitale leerlijn
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De leerlijn live

http://maken.wikiwijs.nl/28590�
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Nova Digitaal Portfolio
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Zelf aan de slag
Adres hoofdarrangement:

http://maken.wikiwijs.nl/28590

Of: zoeken binnen Wikiwijs op trefwoord dlnova

Vragen:
1. Wat vind je van de opzet van de leerlijn in 

Wikiwijs?
2. Zie je mogelijkheden om dit zelf in te zetten?
3. Zie je verbeterpunten?
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http://maken.wikiwijs.nl/28590�


Oproep

ROC’s die mee willen werken:
- Uitwerken tools
- Meedenken
- Verspreiden

- Contact: bsprenkeling@novacollege.nl en 
asmith@novacollege.nl

mailto:bsprenkeling@novacollege.nl�
mailto:asmith@novacollege.nl�


Vragen?
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