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Inleiding
Introductie ICT
Welkom op het Nova College.
Tijdens deze lessen maken jullie kennis met de ICT middelen en mogelijkheden van het Nova
College.
Tijdens deze lessen leer je:
1.Een account aan te maken voor toegang tot het netwerk van het Nova College en je Nova
e-mail adres
2.Je laptop aan te melden op het netwerk
3.Nova e-mail te gebruiken
4.Microsoft Teams te gebruiken
5.Het gebruik van Nova Portal voor het bekijken van roosters, resultaten, nieuws en
leermaterialen
6.Accounts te activeren voor de verschillende digitale lesmethoden.
Heb je nog niet alle licenties besteld die op de boekenlijst staan? Doe dat dan zo snel
mogelijk, je hebt ze nodig voor je lessen. Je kunt ze bestellen via de knop "Leermiddelen
bestellen" op de voorpagina van NovaPortal of via de link: Mijn leermiddelen
Bekijk de introductiepagina op NovaPortal. Daar vind je heel veel nuttige informatie. Onder
andere hoe je je afwezig kunt melden mocht je ziek zijn.
Maak alle opdrachten en voer ze uit.
Succes!

Docent:
Bij FAQ staan een aantal veel voorkomende ICT vragen en problemen van studenten met
mogelijke oplossingen.

FAQ

ICT vragen en problemen studenten
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Account aanmaken
Waarschijnlijk heb je al een account aangemaakt, omdat je deze ook nodig had om je
leermiddelen te kunnen bestellen. Maar mocht je dit nog niet gedaan hebben, volg dan
onderstaande stappen. Ook als je je wachtwoord vergeten bent kun je onderstaande
stappen volgen.
• Ga naar wachtwoord.novacollege.nl/ om je account te activeren. Daar vind je de
instructie.
Mocht het niet lukken: Meer informatie staat op de pagina Veelgestelde vragen van het Nova
College. Daar staan ook uitlegvideo's en handleidingen om je verder te helpen.
Inloggen op NovaPortal
Typ in de adresbalk: www.novaportal.nl
Vul je Office 365 gebruikersnaam in: dit is je stamnummer met daarachter @novacollege.nl
dus bv. 123456@novacollege.nl. Hierna word je omgeleid naar de omgeving van het Nova
College en daar vul je het zojuist aangemaakte wachtwoord in.
Je nieuwe account geeft je toegang tot de Office 365 omgeving van het Nova College en je
eigen Nova e-mailadres, Nova Portal en Magister.
Nova Portal bevat allerlei informatie die je voor je opleiding nodig hebt.
Foto uploaden voor je Novapas
• Log in op Nova Portal
• Ga naar de startpagina op Nova Portal (www.novaportal.nl)
• Klik rechtsboven op Servicepagina Student en klik op de button Novapas.
Je komt nu op je Novapas pagina. Volg de instructies om je foto te uploaden.
Je Nova studentenpas ontvang je bij de start van het schooljaar op je huisadres. Met deze
pas kun je kopiÃ«ren, printen en scannen. Eventueel kun je de pas ook gebruiken voor je
locker, om te parkeren en voor het gebruik van de lift (na aanvraag en toestemming). De pas
is persoonsgebonden en voorzien van je foto, je naam en je stamnummer. Je mag daarom je
pas niet aan anderen uitlenen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik. Upload een
digitale pasfoto nadat je je Nova account hebt geactiveerd. Zonder foto kunnen we namelijk
geen pas voor je maken.
• Meer informatie: Nova Portal (novacollege.nl)
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Laptops en andere devices aanmelden
op het netwerk
Heb je een eigen Laptop, I-pad, Tablet of Smartphone?
Hier kun je lezen hoe je deze devices kunt aanmelden op het netwerk van het Nova College.
Het Nova College heeft op alle locaties een draadloos netwerk voor studenten, genaamd:
NOVA. Je kunt je met je Nova College account aanmelden op dit netwerk. De browser opent
dan met de vraag of je de voorwaarden van Quarantainenet wilt accepteren, zet het vinkje
en je zit voor een jaar op het netwerk.
Je kan je ook aanmelden op het Eduroam netwerk, dit doe je met je Office 365 account:
stamnummer@novacollege.nl en je Nova College wachtwoord. Eduroam geeft je toegang tot
steeds meer WIFI netwerken van scholen, universiteiten en bibliotheken.
Je kunt dus als je verbonden bent met Eduroam ook op andere onderwijsinstellingen op het
WIFI met je Office 365 account.
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Printen
Er zijn verschillende manieren om een document naar een Novaprinter toe te sturen:
1. Upload het document naar de website http://novapas.novacollege.nl
2. Installeer de printer op je Laptop -Driver - print
3. Stuur het document vanaf je Nova e-mailadres naar het e-mailadres eop@novacollege.nl
of voor een kleurenprint naar kleur@novacollege.nl en voor zwart naar
zwartwit@novacollege.nl
Mocht het niet lukken om je laptop op het netwerk van het Nova College te krijgen, of om te
printen, dan kun je assistentie vragen van het leerbedrijf Zebra (studenten van de ICT
Academie) Deze zijn gevestigd op de hoofdvestigingen. Je kunt ook bellen naar 023-530 3445.
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Nova E-mail

Het Nova College stelt voor iedere student een e-mailadres ter beschikking. E-mailen ten
behoeve van je opleiding doe je alleen met je Nova e-mailadres. Denk hierbij aan e-mailen
met je docent, BPV-begeleider enz.
Je kunt altijd bij je eigen e-mail, zowel binnen het Nova College als thuis of waar dan ook ter
wereld.
Ga naar https://outlook.office.com of portal.office.com.
Meld je aan met je Office 365 account: stamnummer@novacollege.nl en je Nova College
wachtwoord.
Dit adres staat ook op de startpagina van Nova Portal, bij snelzoeker student, onderdeel email studenten.
Je e-mailadres bestaat uit de 1e letter van je voornaam, je hele achternaam, de laatste 2 of 3
cijfers van je stamnummer en @student.novacollege.nl. Dus b.v.
mjansen123@student.novacollege.nl.
Je e-mailadres staat ook op je persoonlijke pagina op NovaPortal. Klik op NovaPortal,
rechtsboven op je foto en kies "Mijn Profiel".
Het e-mailadres van docenten bestaat uit hun 1e letter voornaam, achternaam en
@novacollege.nl. dus b.v. jjansen@novacollege.nl.
E-mail installeren op Telefoon
Je kunt je Nova e-mail ook op je telefoon installeren.
Download de Outlook app van Microsoft.
Vul bij e-mailadres je stamnummer@novacollege.nl in en daarna je wachtwoord wanneer
erom gevraagd wordt.
Dat is alles. Je kan nu nog aangeven of je meldingen wilt ontvangen etc.
In het geval je de app niet kunt installeren, kun je je Nova account toevoegen aan je
standaard e-mail app. In dit geval zul je wat meer gegevens moeten invullen. Vul bij server in:
outlook.office365.com.
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E-mail etiquette
E-mail etiquette
Het is de bedoeling dat je je Nova e-mailadres gebruikt voor e-mail die je verstuurt naar
medestudenten, docenten en BPV adressen. Dit komt professioneel over en daarnaast weet
de ander direct van wie de e-mail afkomstig is. Het Nova College heeft een aantal regels
opgesteld voor het gebruik van e-mail en internet van school. Lees deze regels goed door.Je
kunt ze vinden op Novaportal, achter de knop onderwijsinfo.>reglementen.> Regeling e-mail
en internetgebruik cursisten.
E-mailen is een snelle manier om met anderen te communiceren. Iedereen heeft wel
ervaring met e-mailen met vrienden en familie. Hoe dat mailtje er uit ziet maakt dan niet
zoveel uit. Maar waar moet je nu op letten als je e-mailt voor je werk of school? Hoe stel je
een nette e-mail op naar je BPV-begeleider en hoe beantwoord je deze?

E-mail etiquette

E-mail handtekening
Stel een automatische handtekening in.
Via opties, instellingen, e-mail, kun je een handtekening instellen, deze wordt dan
automatisch onder iedere mail geplaatst.
Voorbeeld:
Vriendelijke Groeten,
Els Bakker
Student ROC Nova College
Locatie Zijlweg
Opleiding Verpleegkunde
Groep SBVPO983
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NovaPortal
Nova Portal is het intranet van het Nova College, waar centrale informatie wordt gedeeld.
Inloggen op NovaPortal op je laptop of op je pc thuis of op je stageadres:
Ga naar portal.office.com of naar http://novaportal.nl
Je kunt daar inloggen met je Office365 inlognaam: stamnummer@novacollege.nl. Je wordt
dan doorgeschakeld en kan je Nova College wachtwoord invullen.
Vul dus bij je gebruikersnaam je stamnummer (studentnummer) @novacollege.nl in en bij
wachtwoord: hetzelfde wachtwoord als voor het netwerk op school. Plaats een link naar deze
site op je bureaublad. Zo kun je altijd snel bij je informatie komen. Klik op het NovaPortal
logo links op de pagina in de bovenste balk:
Studentensite
Op de algemene studentensite
vind je algemene informatie, die
voor alle studenten van belang is.
Naast de algemene studentensite,
is er ook een studentensite voor de verschillende opleidingen. Die vind je onder het kopje
Teamsites:

Bijvoorbeeld voor de opleidingen Zorg en Welzijn:
Studentensite Zorg en Welzijn
Op deze studentensite vind je informatie die voor jouw opleiding van belang is. Zet deze bij
je favorieten, of klik op de knop "Volgen". Sites die je volgt kun je terugvinden in het
linkermenu in je Onedrive van Office 365.
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Microsoft Teams
Microsoft Teams wordt gebruikt voor het delen van lesmateriaal, chatten, inleveren van
opdrachten en online lessen.
Installeer de teams app op je computer. Je kan de app ook op je telefoon installeren.
Gebruik je Teams om online lessen te volgen?
Zorg dan dat je een camera en microfoon op je laptop hebt. Een headset is ook aan te raden,
dan kun je je nog beter concentreren.
Bestudeer de handleidingen en filmpjes over Teams:
Een Sway over Teams met instructiefilmpjes

Hoe werkt Teams

Hoe werkt een online les in Teams
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Onedrive voor je bestanden
ONEDRIVE
Iedere student heeft in Office 365 ook een eigen "ONEDRIVE", Dit is een andere ONEDRIVE
dan die van je Hotmail account. Hij staat als app tussen de andere apps in de applauncher,
(dat is de "wafel" met 9 blokjes linksboven op NovaPortal).
Nadat je de Onedrive app hebt geopend, kun je een map
aanmaken om je bestanden in op te slaan. Deze bestanden kun
je ook delen met je docent of medestudenten. Je Onedrive is
een prima plaats om je bestanden veilig op te slaan.
De bestanden worden bewaard in de cloud. Als je laptop
crashed ben je niet al je schoolwerk kwijt.
Voor de uitleg over het gebruik van OneDrive kun je gebruik
maken van het vraagteken rechtsboven in je NovaPortal
scherm. Je kunt ook informatie vinden op de site van Microsoft.
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Magister

Magister 6 is ons Studenten Informatie Systeem.
In Magister wordt alle informatie over je resultaten, vorderingen en aanwezigheid
bijgehouden.
In het leerlingvolgsysteem worden de notities van docenten en SLB-er getoond. Ook je
rooster kun je vinden in Magister 6.
Er is ook een Magisterapp.
De MagisterApp kun je downloaden in de Appstore of Playstore. Je kunt
inloggen met je stamnummer en je wachtwoord van het Nova College.
Je kunt Magister 6 ook bereiken vanuit de servicepagina op NovaPortal:
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Stappen:
1. Log in op NovaPortal; Klik op de link "Servicepagina" op de Voorpagina van
NovaPortal.
2. Op de servicepagina staat een knop naar Magister 6.
3. Je kunt nu in Magister 6 inloggen met je stamnummer en Nova College wachtwoord.
Werk je op een iPad of Tablet? Dan kun je ook de Magister app installeren. Je moet dan
inloggen met je stamnummer en wachtwoord van het Nova College.
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Onderwijsleidraad
Op de voorpagina van NovaPortal in de snelzoeker student staat een link naar de OLD: De
onderwijsleidraad.
De OLD bevat alle belangrijke informatie voor je opleiding van vakantierooster tot
toetsoverzicht.
Bekijk de OLD regelmatig. Tijdens de SLB-uren zal er ook nog aandacht aan besteed worden.

Onderwijsleidraad:OLD
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Digitaal lesmateriaal
Voor verschillende vakken hebben jullie een licentie moeten kopen voor digitaal
lesmateriaal:
Bijvoorbeeld:
Rekenen online voor rekenen en Via Starttaal 2.0 voor Nederlands. Dit zijn methodes van
Deviant.
Taalblokken voor Engels (en Duits) van Malmberg.
Afhankelijk van je opleiding kunnen daar nog andere digitale lesmethoden aan toegevoegd
zijn.
Al je leermiddelen bereik je via je leermiddelenpagina op NovaPortal:
Deze vind je in de snelzoeker op de voorpagina van NovaPortal: Mijn leermiddelen. Je kunt
hem ook bereiken via je eigen servicepagina, deze staat in de rij met links op de voorpagina,
de Snelzoeker.
Ik heb wel boeken, maar geen licenties gekregen.
Licenties kun je niet bij bol.com of op marktplaats kopen.
Als je je boeken gekocht hebt via een andere boekhandel of bv. via marktplaats of bol.com,
dan zul je alsnog je licenties voor de digitale methodes bij Studers moeten kopen. Ze zijn
alleen daar te verkrijgen.
Sommige licenties zijn ook rechtstreeks bij de uitgever verkrijgbaar. Vraag aan je docent als
je het niet zeker weet.
Let op dat je bij het bestellen van je licentie wel bestelt met je e-mailadres van school en je
schoolgegevens en je studentnummer invult. Anders kan de docent jou niet "vinden" in de
methode en kun je niet de digitale toetsen maken die de docent klaarzet.
Je e-mailadres bestaat uit 1e letter van je voornaam, je hele achternaam, de laatste 2
of 3 cijfers van je stamnummer en @student.novacollege.nl. Dus b.v.
mjansen123@student.novacollege.nl.â€‹ Je e-mailadres staat in je profiel op Nova
Portal.
Na het bestellen en betalen van je licentie, kun je meestal direct bij je digitale lesmateriaal.

Andere licenties
Licenties:
Klik altijd via je leermiddelenpagina op NovaPortal op je licenties van de uitgevers. Op deze
manier ben je direct ingelogd en kun je met je licenties aan de slag.
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Vraag aan je SLB docent of er ook nog licenties nodig zijn die je op een andere manier moet
benaderen bv.
Specifiek: Verpleging en Verzorging
Digibib van het consortium
Je licentie voor het digitale consortiummateriaal dien je rechtstreeks bij het consortium aan
te schaffen.
Ga naar https://digibib.consortiumbo.nl en kies voor inloggen met entree. Daarna kun je
inloggen met je schoolaccount en je licentie kopen.
Vilans Protocollen
Voor de studenten VZ-IG en VP is er een licentie op de Vilans Protocollen. Deze protocollen
kun je openen via de link op de studentensite Zorg en Welzijn op NovaPortal.
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Gratis Office pakket
Gratis Office downloaden
Studenten van het Nova College kunnen gratis het Officepakket downloaden en
installeren op hun laptop.
Ga naar www.office.com en log in met je Nova gebruikersnaam en wachtwoord. Klik
vervolgens bovenaan rechts op Office installeren en kies de eerste optie. Volg verder de
aanwijzingen op het scherm. Het pakket blijft werken zolang je bij het Nova College een
opleiding volgt.

Goedkoop software aanschaffen
Om thuis met dezelfde software te kunnen werken als op school kunnen studenten, ouders
van studenten en medewerkers bij Surfspot voordelig software kopen.
Bestellen kan alleen met je Nova e-mailadres. Bestel eenvoudig via Surfspot.
De aanschaf van producten vindt rechtstreeks bij Surfspot plaats, zonder tussenkomst van
de school. De prijzen zijn veel lager dan in de winkel. De software wordt thuis bezorgd,
sommige software kan ook gedownload worden.
Om te bestellen:
Ga naar de site https://www.surfspot.nl/
Ga naar Mijn Surfspot, Kies je school Nova College Haarlem en log in met je Nova account
Daarna kun je een bestelling plaatsen.
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Office Apps
Microsoft Web app
Ook in NovaPortal kun je gebruik maken van de Microsoft WebApps. Dit is handig als je
gebruik maakt van bijvoorbeeld een tablet. Zo kun je zonder Office toch de documenten van
NovaPortal openen.
Probeer het maar uit.
Microsoft Office apps op je telefoon
Op je tablet of telefoon kun je ook gratis de Apps van Microsoft installeren. Zoek in de
Appstore (Apple) of in de Playstore naar Microsoft Apps.
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Digitaal pesten

Het Nova College heeft een antipestbeleid. Hieronder valt ook het digitaal pesten. Maar wat
is digitaal pesten eigenlijk?
Stel dat je toch gepest wordt, waar of bij wie kun je dan terecht met je klachten?
Op de studentenhulpsite en op de site van de vertrouwenspersonen vind je meer informatie.
Het Nova College heeft ook een Klachtenregeling: Zie reglementen op Nova Portal.
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Op het internet is ook veel informatie te vinden over wat digitaal pesten is en hoe je ermee
om kunt gaan: kijk op http://www.digitaalpesten.nl/
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Privacy

Tijdens de opleiding ga je ook stagelopen. Het is belangrijk dat je ook dan de privacy van je
BPV-adres (stageadres) in acht neemt. Zo is het niet toegestaan om ongevraagd foto's, films
of informatie van je stageadres op Facebook, Instagram, Youtube of op andere plaatsen op
het internet te publiceren.
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Ook als je filmpjes op school maakt, vraag dan eerst toestemming aan degenen die je filmt,
voordat je deze films op Youtube of Facebook plaatst.
Het Nova College heeft ook een gedragscode Sociale media voor studenten. Zie reglementen
Om het document te kunnen lezen moet je ingelogd zijn op NovaPortal. Dit document kun je
ook vinden in de OLD op NovaPortal.
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Opdrachten
Als je alle opdrachten uitgevoerd hebt, lever je ze in bij je docent. Vraag aan je docent
op welke manier je ze moet inleveren.
Onderstaande opdrachten kun je maken met behulp van de informatie op deze WIKIwijs site.
Voer alle opdrachten uit en maak hier een kort verslag van in Word.
Opdrachten:
Opdracht Account aanmaken
1. Maak je account aan voor het Nova College voor zover je dit nog niet gedaan hebt. Bewaar
je wachtwoord en je geheime vraag. (Zet hem bv. in je telefoon). Je zult de komende weken
nog vaker wachtwoorden moeten aanmaken. Zorg dat je ze allemaal ergens noteert. Is het
gelukt? Tegen welke problemen ben je aangelopen?
Opdracht laptop en devices aanmelden op het WIFI netwerk van het Nova College:
2. Meld je laptop en eventueel ook je telefoon aan op het netwerk van het Nova College
(NOVA) of Eduroam. Het Nova College biedt gratis WIFI voor al je devices.
Opdracht Printen
3. Maak een test print vanaf je eigen laptop naar de printer in de gang, maak hierbij gebruik
van je Novapas. Is het gelukt? Tegen welke problemen ben je aangelopen en hoe heb je ze
opgelost?
Opdracht Nova E-mail
4a. Activeer je Nova e-mail account.
4b. Installeer de outlook app op je telefoon en voeg je Nova e-mail account toe.
4c. Lees de reglementen van het Nova College over internet en e-mailgerbuik. Geef een korte
samenvatting.
4d. Voeg een geautomatiseerde handtekening toe aan je e-mail account. Hoe ziet je
handtekening eruit (voeg hem hier toe)
4e. Stuur een e-mail naar je docent met de automatisch ingevoegde handtekening.
Opdracht Nova Potal:
5a.Zet Nova Portal, met de sites die je nodig hebt op Nova Portal, bij je Favorieten:
5b. NovaPortal
5c. je rooster
5d. de site van je domein
5e. de site van je opleiding
5f. de site over taal en rekenen
5g. de site over Loopbaan en burgerschap
VOLG portalsites die je veel gebruikt door op "volgen" te klikken. Welke sites volg je nu?
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(maak een screenshot van "sites" die ik volg.
Opdracht Teams
6a. Bestudeer de handleidingen over Teams
6b. Installeer de Teams app op je telefoon en computer en log in met je Nova College Office
365 account
6c. Voer een testgesprek (online vergadering) in Teams. Test je microfoon en camera.
Opdracht Onedrive
7. Maak voor je aantekeningen en opdrachten van school nieuwe mappen aan in je
OneDrive. Maak een voor jezelf logische indeling.
Opdracht OLD
8a.Schrijf in het kort het belang van de OLD op.
8b.Neem de vakanties over in je agenda.
8c.Zoek de verzuimregeling en ziekmeldprocedure op. Hoe meld je je ziek?
Opdracht licenties
9. Kijk op NovaPortal welke licenties er bij je leermiddelen overzicht staan.
https://novaportal.sharepoint.com/sites/mijnleermiddelen/SitePages/Digitaleleermiddelen.aspx
Zorg dat je alle benodigde licenties besteld hebt en kan gebruiken.
Staan de licenties die je besteld hebt er ook bij? Zo nee, bespreek met je docent wat er
verkeerd gegaan kan zijn. Of maak een melding aan bij Studers.
Opdracht Office pakket
10.Zorg dat je Office geÃ¯nstalleerd hebt op je laptop, je kan dit gratis downloaden via Nova
Portal.
Als je wilt kun je de apps ook gratis downloden op je telefoon.
Opdracht digitaal pesten
11.Wie is de vertrouwenspersoon voor jouw locatie van het Nova College? Kun je dit ook
vinden in het OLD?
12. Wat wordt verstaan onder digitaal pesten?
Opdracht Privacy
13.Lees de gedragscode Social media en cursisten en geef in het kort je mening.
Opdracht Hoe blijf ik bij de les?
â€‹14.Schrijf in het kort je mening over het gebruik van de mobiele telefoon en laptop op
school.
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De mobiele telefoon en je laptop zijn erg handig, we kunnen niet meer zonder. Maar ze
kunnen onder de les ook erg storend werken. Je laptop heb je nodig voor je schoolwerk,
maar met je laptop kun je ook onder de les naar sociale media zoals Facebook en Whatsapp.
Op je telefoon komen doorlopend berichtjes binnen.
Vind je dat bepaalde sites verboden moeten worden op school, denk aan Facebook,
YouTube. Vind je dat je telefoon altijd uit moet staan, of zelfs tijdens de les ingeleverd moet
worden? Of denk je dat je dit zelf wel kunt bepalen? Hoe was dit op je vorige school
geregeld?
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Tips
Knipprogramma
Het knipprogramma is ontzettend eenvoudig om delen van je scherm, of een website of
afbeelding te copieren.
Bekijk het filmpje voor de uitleg:

https://www.youtube.com/embed/r5MunXT2_kE

Word: Automatische inhoudsopgave
In Word kan eenvoudig een automatische inhoudsopgave worden gegenereerd van een
langer document. Voorwaarde hierbij is wel dat je duidelijk hebt aangegeven welke koppen
en subkoppen je tekst bevat.
Hoe je dit doet, kun je zien in onderstaand filmpje:

https://www.youtube.com/embed/NNdu-kqRzmQ
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