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Jaar 1 
Periode Onderwerp Concretisering Door leerling Code Studielast- 

uren 
I      
 Introductie • PowerPoint door docent:  

• Accounts checken 
• Talnet gebruiken 
• Downloadopties officepakket 
• E-mail leren gebruiken 
• Magisteraccount 
• Peppelsaccount 

• Inloggen Talnet 
• Inloggen magister 
• Inloggen peppels 
• Handtekening mail 
• Eindopdracht via mail 
• Thuis office installeren 

 2 

 Structuur PC (software) • PowerPoint door docent: 
• Bestandslocaties 
• OneDrive 
• Lokale schijf 

• Gestructureerd mappensysteem 
OneDrive 

• Afsluiten door SO >socrative. 

IT/7-31 2 

 ECDL 
Tekstverwerken 

• SO Word > product > verslag 
• Slecht werkstuk aanpassen. 
• Eigen werkstuk maken.  

Onderwerp via docent. 
• Word, basisvaardigheden 

(Voorblad, plaatjes, titels, koppen, inhoudsopgave, 
lijst symbool wijzigen, tabel gebruiken, vormen, 
paginanummers, woorden tellen, woord vervangen, 
vet/cursief/onderstreept, etc) 

• Downloaden bestaand verslag, 
aanpassen volgens rubric. 

IT/2-3 
IT/3-17 6  

En SO 

 ECDL  
Spreadsheet 

• Doorwerken babbageboek. 
• Doorwerken eigen lesmateriaal Bredero Mavo 
• Differentiatie mogelijk door verdiepingsopdracht. 

• Downloaden Babbagebestanden, 
maken van het Excelhoofdstuk. 

• Downloaden lesbestanden Mavo. 
• Eventueel downloaden 

verdiepingsopdracht 
‘rapportgrafiek’. 

IT/3-17 6 

II      

 Code.org • Cursus 2 
• Rechtlijnig denkproces 
• Spelend programmeren 
• LET OP: docent moet groepen aanmaken 

• Cursus 2 – niveau 19 
• Socrative over 1-8  

IT/2-6 
IT/7-33 

12 

https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/introductie
https://accounts.magister.net/account/login?sessionId=5780cfa791c243458019f1441319943f&returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DM6-vova.magister.net%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fvova.magister.net%252Foidc%252Fredirect_callback.html%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dopenid%2520profile%2520magister.ecs.legacy%2520magister.mdv.broker.read%2520magister.dnn.roles.read%26state%3D6984858812a9492888a7616292be43d9%26nonce%3D328a2e6f17b643758f6c6062ccc15265%26acr_values%3Dtenant%253Avova.magister.net#!/gebruikersnaam
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/talnet-tips
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/talnet-tips
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/verslag-bewerken
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/excel-1
https://studio.code.org/users/sign_in
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/coderen1
https://docs.wixstatic.com/ugd/e32074_ae12a721407b424a945d542bf0885dd7.pdf


 ECDL 
Presentaties 

• Onderwerp naar keuze (kort!) 
• Gericht op beheersing programma PowerPoint 

(Contrast en leesbaarheid, Introductie, Plaatjes 
toevoegen, Weinig tekst, etc) 

• Basis lichaamstaal > introductie door docent. 

• Individueel of tweetal, presentatie 
(kort!) 

• Hulp bij powerpoint 

IT/2-3-
6 
IT/3-17 
 

6  
(inc. 
presentaties) 

 Voorlichting  
Sexting & Grooming 
 

• PowerPoint door docent:  met feiten en tips 
(http://www.qpido.nl/ouders/sextinggrooming/)  

• Zie ook: houhetlekkervoorjezelf.nl  

• Debatteren n.a.v. stellingen over 
sexting en grooming.  
 

IT/4-21 
IT/4-22 

4 

 Cyberpesten • PowerPoint door docent: inleiding cyberpesten. 
• Film: cyberbully  
• Debatteren 
• Lessenreeks www.itsuptoyou.nu  

LET OP: docent moet groepen aanmaken. 
• Debatteren n.a.v. stellingen. 

• Tweetal eindpresentatie over 
cyberpesten. 

• Focus ligt op inhoud, niet op 
vaardigheid en ppt. 

IT/2-3-
7 
IT/3-17 
IT/4-22 
 

12 

III      

 Oriëntatie • Welke beroepen zijn er waar ICT bij gebruikt wordt? • Per tweetal twee beroepen, 
presenteren. 

• Opdracht staat op de website. 

IT/1-
1/2 
IT/2-7 

6 
(inc. 
Presentaties) 

 Sneltoetsen en 
formaten 

• Basis sneltoetsen binnen office en windows 
• Gericht zoeken op bepaalde resolutie afbeeldingen 

• SO sneltoetsen/resoluties 
 

 2 

 Typen • Competitie  
 

• Tussendooractiviteit  0 

 Introductie 
ECDL 
basiskennis 

• Expliciteren ECDL 
• Categorie 1 
• Categorie 2 

• Lijst laten samenstellen. 
• Onderzoek naar basiskennis, 

verslag. 
• Toets basiskennis, socrative. 

 4 – 6  
en toets. 

 Photoshop • Tutorial 1 t/m 2 
• Introductie en eindopdracht.  
• Verdieping: maak ook de andere tutorials. 
• Extra opdracht 

• Inleveren, cijfer, 1x  4 

 

 

  

https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/presenteren-01-1
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/microsoft-powerpoint
http://www.qpido.nl/ouders/sextinggrooming/
https://houhetlekkervoorjezelf.nl/
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/cyberpesten-leerjaar-1
http://www.itsuptoyou.nu/
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/onderzoek-beroepen-1
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/sneltoetsen
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/adobe-photoshop
https://docs.wixstatic.com/ugd/e32074_4b1cfa2343f4431295bdc72d5960da4a.pdf


Jaar 2 
Periode Onderwerp Concretisering Door leerling Code Studielasturen 
I      
 Introductie • PowerPoint door docent: 

• Accounts checken. 
• Inlevermappen inhoud kopiëren naar 

nieuwe map. 
• Website van ITTL. 

• Checken of alles werkt. 
• Ingeleverde werk overzetten waar 

nodig. 

 2 

 ECDL 
Tekstverwerking 

• Herhaling vorig jaar • Werkstuk verbeteren opdracht van jaar 
1 herhalen in 1 les. 

IT/2-3 
IT/3-17 

2  

  ECDL 
Presentaties 

• Presenteren over een onderwerp naar 
keuze; presenteren is makkelijker als er 
voorkennis aanwezig is. Het gaat in dezen 
vooral om de  presentatievaardigheden. 

• Basisvaardigheden ophalen 
• Meer praten deze keer over 

presentatievaardigheden: 
(articulatie, oogcontact, intonatie, houding, 
gebruik van media, rule of 5, etc) 

• Voorbereiden presentatie, individueel 
tot maximaal 2 personen.  

• 5 minuten presentatie per persoon, 10 
per 2. 

• Presentaties gaan op willekeurige 
volgorde. 

• Presentatie niet op tijd is 1 punt aftrek. 

IT/2-3-6-
7 
IT/3-17 
 

4 voorbereiden +4 
presentaties 

  ECDL 
Spreadsheets 

• Herhaling van jaar 1 
• Basiskennis jaar 2 (verdieping formules) 
• Eindopdracht jaar 2 (onderzoekend 

• Herhaling vorig jaar door maken Test 1 
t/m 3 

• Basiskennisopdrachten maken 
• Eindopdracht maken 

IT/3-17-
18 

8 

 Filmverslag • Filmtoets 
 

 IT/4-21 2 

II      
 ECDL 

Tekstverwerking 
• NL of ENG verslag maken (TTO) 
• Doel: ophalen Word skills uit 1e jaar 
• Nieuwe skills bijleren; 

(Bronnen toevoegen, automatische 
bibliografie, automatische 
spellingscontrole, Lijstje met verschillende 
niveaus, tekstkaders, centreren tekst, 
regelafstand, kolommen, voetnoten 
toevoegen) 
 

• Maken werkstuk met eisen van ITTL en 
het betrokken vak (Geschiedenis) 

• Klaar? Per mail inleveren bij je docent 
ICT en Geschiedenis. 

•  

IT/2-3-7 
IT/3-17 

8 

https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/introductie-1
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/introductie-1
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/verslag-bewerken-1
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/kopie-van-presenteren-1
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/kopie-van-presenteren-1
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/excel2
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/geschiedenis-ict
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/microsoft-word


 ECDL  
Basiskennis 

• Categorie 3 en 4 • Socrative toets.  4 

 Code.org • Cursus 3 
• Rechtlijnig denkproces 
• Spelend programmeren 
• LET OP: de docent moet groepen 

aanmaken! 

• Cursus 3 – niveau 21. 
• Socrative SO. 

IT/2-6 
IT/7-33 

12 

 Illustrator • Tutorial 1 t/m 5 
Verdieping: eigen cartoon maken. 
Indien cartoon: extra tijd inplannen. 

• Inleveren van de opdrachten. 
• Alles gedaan levert een voldoende op, 

voor de cartoon kunnen bonuspunten 
behaald worden. 

IT/6-28 4 – 8  

     4 
III      
 Oriëntatie • Welke beroepen zijn er waar ICT bij 

benodigd is?  
• Per tweetal interview met iemand uit 

het vakgebied, verslag. 
IT/1-1 
IT/2-3 
IT/3-17 

4 

 Photoshop • Eerst selecteren herhalen, 
daarna Faceswap. 
 

• Inleveren van de opdrachten. 
• Alles gedaan levert een voldoende op. 

Met extra werk kunnen bonuspunten 
behaald worden. 

IT/6-28 4 

 Website; 
content 
management 

• Maak je eigen website opdracht 
• Website maken of bijwerken. 
• Sommige leerlingen zullen al een site 

hebben, bijvoorbeeld via WIX. 
 

• Op deze site plaats je alle opdrachten 
die je dit jaar gemaakt heb. 

• Het adres van de site per mail sturen 
naar de docent. 

 4 

      
 

  

https://studio.code.org/users/sign_in
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/coderen2
https://docs.wixstatic.com/ugd/e32074_2854c13ab4674e4cb61c209b5fb97ca9.pdf
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/illustrator-1
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/illustrator-1
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/create-your-own-cartoon
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/illustrator-1
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/onderzoek-beroepen
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/onderzoek-beroepen
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/adobe-photoshop
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/adobe-photoshop
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/photoshop-1-basics
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/wix


Jaar 3 
Periode Onderwerp Concretisering Door leerling Code Studielasturen 
I      
 Introductie • PowerPoint door docent 

• Hoofdzaak: uitleg rol van dit vak binnen 
het examenprogramma;  

• Afsluiting middels schoolexamens. 

• Accounts checken  2 

  Algemene IT I 
ECDL basis 

• PowerPoint door docent. 
• Categorieën elk jaar doornemen, met 

docenten checken op relevantie en 
actualiteit. 
 

• Leerlingen maken presentatie over 
voorbepaalde onderwerpen. 

• Afsluiting middels schoolexamen; volg 
deze link om de reader te 
downloaden. 

A2 
IT/4-21-22-23 
IT/5-24 

10  
Inc. presentaties 

 ECDL 
Spreadsheets 

• Herhaling van jaar twee. 
• Eindopdracht productvergelijking 
• Verdieping: programmeren in Excel 

 

• Opdrachten maken; inleveren.  6 

 Babbage • Als SO alle toetsen van het babbage-
pakket, binnen een lesuur. 

• Maken; inleveren per mail.  2  

  Typen • Volledig toetsenbord  A1 
 

2 

      

      

II Vormgeving PO 
Nederlands 

• ICM Nederlands 
• Interview en artikel 
• ICT: gericht op vormgeving 

• PO aanleveren bij docent NL 
• Cijfer ICT voor vormgeving 

IT/3-17 
IT/3-20 6 

 Onderzoek 
beroepen 

• Mogelijk in combinatie met PO 
Nederlands. 

• Videobewerking. 

• Cijfer ICT voor vormgeving   

  Algemene IT II 
ECDL basis 

• PowerPoint door docent: 
• Categorieën elk jaar doornemen, met 

docenten checken op relevantie en 
actualiteit. 
 

• Leerlingen maken presentatie over 
voorbepaalde onderwerpen. 

• Afsluiting middels schoolexamen; volg 
deze link om de reader te 
downloaden. 

A2 
IT/4-21-22-23  

 Excursie MBO • Hardware  IT/5-24-25 4 
 Sketchup • Herhaling Als voorbereiding op sectorweek.  2 
 Illustrator • Herhaling Als voorbereiding op sectorweek. 

Project 
 2 

https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/introductie-2
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/leerstof-algemene-it-1
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/leerstof-algemene-it-1
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/leerstof-algemene-it-1
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/leerstof-algemene-it-1
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/excel3
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/po-nederlands
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/onderzoek-beroepen-m3
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/leerstof-algemene-it-2
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/leerstof-algemene-it-2
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/leerstof-algemene-it-2
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/sketch-up


• Nieuwe input 
 Inkscape • Nieuw programma Als voorbereiding op sectorweek. 

Project 
 4 

III      

 Enquête  • ICM Economie 
• Vragenlijst, ter onderzoek. 
• Programma naar keuze, b.v. 

Google docs. 

• Aantoonbaar gebruikte vragenlijst. IT/3-18 2 

  Oriëntatie •  Welke opleidingen zijn er op ICT-gebied? 
• Leerlingen werken een vak uit en 

presenteren dit, zodat de hele klas 
uiteindelijk hetzelfde leert. 

• Per tweetal een opleiding kiezen, 
eisen en mogelijkheden uitwerken, 
korte presentatie voor de groep. 

IT/1-2 
IT/2-3 
IT/3-17 

2 

 Illustrator  • Doorlopen Tutorials.  • Producten uit Tutorials als .jpg 
 

IT/6-28-29 2 

 Code.org • Cursus 4 
• Rechtlijnig denkproces 
• Spelend programmeren 
• LET OP: de docent moet groepen 

aanmaken! 

• Cursus 4 – niveau 22. 
• Socrative Toets (2x of 3x) 

IT/2-6 
IT/7-33 

12 

 Codecombat • Doorlopen gratis variant.   2 
 Codecademy • Eerste twee lessen als basis. 

• Meer als differentiatie. 
 IT/7-33 4 

 Websites • Basiskennis websites en aanverwante 
zaken. 

Inleveren van basisopdracht. IT/3-17 
IT/6-29 
F2 

2 

 

  

https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/adobe-illustrator
https://studio.code.org/users/sign_in
https://docs.wixstatic.com/ugd/e32074_673fb7ae4a2e4667aeb5711709026d7a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/e32074_673fb7ae4a2e4667aeb5711709026d7a.pdf
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/websites-01


Jaar 4 
Periode Onderwerp Concretisering Door leerling Code Studielasturen 
I      

 Intro 
projectmatig 
werken 

• Uitleg: wat is projectmatig werken?  • Antwoord zoeken op deze vraag.  IT/2-6-7 
IT/3-20 

2 

 InDesign cover • Vormgeving tijdschrift/artikel 
• Kennis drukwerk 

• Voorzijde 'als een tijdschrift' IT/6-28-29 8 

  Digitale 
fotografie 
theorie 

• PowerPoint door docent. 
• Lijst met definities die door leerlingen 

opgezocht dienen te worden, inclusief 
voorbeelden. 

• Aanvulling van 'tijdschrift' met theorie 
over fotografie. 

IT/6-28-29 4 

 Digitale 
fotografie 
praktijk 

• Leerlingen gaan naar buiten om foto's te 
maken, 2 lesuren school en eigen tijd. 

• Foto's mogen worden bijgesneden met 
Photoshop. 

• Aanvullen tijdschrift met zelfgemaakte 
foto's. 

IT/6-28-29 4 

 Instructie 
onderbouw 

• Gedurende het schooljaar dient iedere 
leerling een les van de onderbouw bij te 
wonen en assistentie te verlenen. 

• Verslag en foto 
Eigen mening 
1 A4 
InDesign, afronden als .pdf 

IT/2-3-12-
16 2 

  SketchUp 
Make 

• Doorlopen Tutorials 
• Inleveren eigen product 

• Producten uit Tutorials, middels 
screencast-o-matic, als .mp4. 

• Eigen product, middels screencast-o-
matic, bijvoorbeeld pacman 3d. 

• Onderdeel van schoolexamen. 

IT/6-30 
F1 

6 

 Curriculum 
Vitae 

• ICM Economie 
• Middels InDesign een C.V. maken. 

• .pdf, formaat naar keuze. IT/6-28 4 

 Visitekaartje • Middels het combineren van Illustrator, 
Photoshop en InDesign een visitekaartje 
creëren.  

• .jpg op hoge resolutie, formaat 85x55 
mm (Nederlands formaat) 

 4 

II      
 Eigen tutorial • IT-coaching; leer een ander iets dat nog 

onbekend is. 
• Een eigen tutorial, middels foto's of film. IT/3-19 10  

Inc. presentaties  
  Instructie 

onderbouw 
• Zie periode I     

https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/cover-maken
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/fotografie
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/fotografie
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/fotografie
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/fotografie
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/eindopdracht-sketchup
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/cv-maken
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/visitekaartje-maken
https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/visitekaartje-maken


 Photoshop 
battle 

• Middels Photoshop een 
leuk/grappig/actueel/ 
confronterend product maken. 

• .jpg op hoge resolutie (minimaal 3k) 
• Onderdeel van schoolexamen. 
• Tutorials 

IT/6-29 
F1 

8 

 PROJECT • De docent is bij dit project eerder coach, dan 
informatieverstrekker. 

• De onderwerpen worden gekozen in overleg 
met de docent. In principe kan dit zeer 
breed zijn; het uitbreiden van kennis over 
coderen, tot het maken van een 
videoreportage. Alles in overleg. 

• Op basis van een ingediend projectplan, 
gaat de leerling zelf een onderwerp 
kiezen. 

IT/2 
IT/3-7 

X 

 College 
Cryptografie 

• Docent vertelt over Cryptografie, 
geschiedenis ervan en hedendaags belang. 

• Het aanleveren van een eigen 
cryptografisch systeem (zie de opdracht). 

IT5/-26-27 4 

III      
 Instructie 

onderbouw 
• Zie periode I    

  Portfolio • Content management 
• HTML 
• Doorlopen Tutorials 

• Aantoonbaar doorwerken van de HTML-
cursus van codeacademy. 

• Presentatie portfolio, afgesloten als 
schoolexamen. 

IT/3-17 
IT/6-29 
F2 

20 

 Afronden 
PROJECT 

• Aan de hand van het projectplan en het 
eindresultaat, beoordelen van het resultaat.  

• De leerling rondt het project af en 
evalueert het resultaat met de docent. 

IT/2 
IT/3-7 

X 

 Filmtoets • Filmverslag 
• Debat naar aanleiding van stellingen. 

• Filmverslag 
• Aanwezigheid en actieve houding bij 

debat. 

IT/2-3-7 
IT/4-21 
IT/5-27 
 

 

 

  

https://tutorialsittl.wixsite.com/tutorials/encryptie
https://www.codecademy.com/login


Beoordeling 
 

• Verdeling van onderdelen 
In het PTA zijn verschillende zaken opgenomen, zoals toetsen en handelingsdelen, waarvan het gewicht en de mogelijkheid tot herkansen verschillend is. Tevens is 
het niet altijd mogelijk om een SE-onderdeel te plannen in een toetsweek. De reden hiervoor is dat niet iedere leerling op hetzelfde moment werkt aan hetzelfde 
onderdeel. In overleg met de maker van het toetsrooster zal worden besloten een SE-onderdeel al dan niet in de week in te plannen.  
 

• Onderdelen: 

1x tellend werk: een SO, quiz of anderszins klein werk. 

2x tellend werk: een verslag, eventueel in combinatie met een presentatie. 

3x tellend werk: een project, (school)examen, toets, (project)verslag. 

• Herkansingen 
In overleg met de docent kan het zo zijn, dat een onderdeel getoetst wordt, maar dat het cijfer als ‘officieus’ wordt gezien. Op een later moment, als alle leerlingen 
hun eerste meetmoment hebben gehad, wordt er dan een tweede meetmoment gedaan. Het hoogste cijfer blijft staan. Leerlingen hebben zo de kans om te leren 
van hun fouten. Een toets die herkanst moet worden, zal uiteraard officieel moeten worden aangevraagd. De aanvraag zal dan meetellen als keuze voor een 
herkansing. 
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