
Route 83

De meest creatieve
leerroute voor
TL en Havo
in Groningen!



Route 83 is dé leerroute voor kinderen
uit groep 8:

ü met een TL- of Havo-advies;
ü die ict en techniek leuk vinden;
ü die belangstelling hebben voor

creativiteit;
ü die op een andere manier hun TL- of

Havo-diploma willen halen.



In de Lab-lessen leer je vaardigheden die 
je gebruikt voor opdrachten.

In het Media-lab werk je in groepjes aan 
projecten, je bent onderzoekend en 
creatief met andere vakken en 
opdrachten bezig.



Eind klas 2

ü leerling met TL-niveau gaat naar klas 
3 van de Theoretische Leerweg met 
examenvakken Media, Vormgeven en ICT en Tekenen

ü leerling met Havo-niveau gaat naar 
klas 3 van de Havo van het 
Montessori Lyceum Groningen met 
examenvakken Informatica en Beeldend



Op reis …



… nieuwe brandstof…



… nieuwe accessoires …



… assistentie nodig? …



… energie opdoen … 



… en weer verder!



Lab-lessen
&
Media-lab



Lab-lessen Audio-Visueel
•Fotograferen
•Beeldbewerken (Photoshop)
•Animaties maken
•Filmen
•Montage geluid en beeld



Lab-lessen Vormgeven
•Kleur
•Compositie / plaatsing /vormen
•Tekenen / illustreren
•Schilderen
•Typografie / lettervormen
•Kunststromingen



Lab-lessen IT
•Basis Office / Basis computergebruik
•Programmeren
•Mediawijsheid
•Basis Adobe-programma’s
•Website maken
•Game maken
•3D



Media-Lab
Cyclus
•Probleem
•Onderzoeken
•Ontwikkelen / maken
•Presenteren

Manier van werken
•Samenwerken in projectgroepjes
•Scrum
•Gebruiken van technieken die je hebt geleerd bij de lab-lessen

Inhoud
•Projecten
•Opdrachten van andere vakken zoals Aardrijkskunde, Engels enz.





Lablessen Vormgeven
•Kleur
•Compositie / plaatsing /vormen
•Tekenen / illustreren
•Schilderen
•Typografie / lettervormen
•Kunststromingen

Lablessen Audio-Visueel
•Fotograferen
•Beeldbewerken met photoshop
•Animaties maken
•Filmen
•Montage geluid en beeld

Lablessen IT
•Basis Office 
•Basis computergebruik
•Programmeren
•Mediawijsheid
•Basis Adobe-programma’s
•Website maken
•Game maken
•3D





TL- en Havo-leerlingen

Lessen op twee niveaus /
Toetsen op twee niveaus

Wisselen van niveau is mogelijk



Route 83
leidt naar de
Creatieve Industrie
1 van de 9
topsectoren in
Nederland

(design, media & entertainment,
architectuur, game-design, mode)



De topsector Creatieve Industrie is de meest 
dynamische topsector van de Nederlandse economie.

De creatieve sectoren architectuur, mode, gaming, 
design, en media en entertainment zijn een aanjager 
van innovatie in andere sectoren. Ook leveren ze 
creatieve oplossingen voor maatschappelijke 
uitdagingen op gebieden als zorg, veiligheid en 
energie.  

De Nederlandse creatieve industrie is internationaal 
een top 10-speler.


