in beeld

Hoe kom ik aan mijn leermidd
COLLECTIES
Hoe komen docenten in het groen onderwijs aan
hun leermiddelen? Dit overzicht probeert dat
schematisch in beeld te brengen. Materiaal is er
te kust en te keur. Daarnaast is er maatwerk en
voor zover dat er niet is heeft u als docent veel
mogelijkheden dat zelf voor leerlingen te creëren.
Met de online gereedschapskist Wikiwijs (zie ook
de rubriek Lezersservice) en de digitale verzameling van het onderwijsportaal Groen Kennisnet is
er steeds meer gebundeld en beschikbaar, en te
arrangeren.
U verzamelt bronnen, maakt er opdrachten bij of
een toets. Dit arrangement kunt u delen zodat ook
anderen het kunnen gebruiken. En als u uw arrangement van een groen vlaggetje voorziet, is het
zelfs weer te vinden in de onderwijscatalogus van
Groen Kennisnet.
Al met al wel een kwestie van de weg zoeken en
vinden. Maar daarvoor zijn er ook nog collega’s,
studenten en communities…
Natuurlijk zijn er meer collecties dan de hiernaast
genoemde. De onderwijsmethoden van educatieve uitgeverijen – veel gebruikt in het vmbo –
kunnen ook informatiebronnen, oefeningen,
opdrachten en toetsen bevatten. De samenwerkende hao-instellingen hebben eigen collecties met toegang tot veel vakgerichte informatie.
En op het web zijn diverse collecties met leermiddelen voor algemeen vormende vakken te vinden.

Educatieve uitgeverijen
onderwijsmethoden, lesboeken, werkboeken,
toetsen, opdrachten, folio, elo

Groen Kennisnet
Onderwijsportaal Groen Kennisnet

Artik+
Collectie
Bibliotheek
WUR

Teleblik
Ontwikkelcentrum (ECC)
Toetsplaza
Groen Kennisnet TV
Webquests
Livelink: Groene LAB, platform gewasbescherming
Wiki’s

Wikiwijs
arrangementen, leerlijnen

Collecties voor hao
Green-i, Samhao

Schoolcollecties
readers, dictaten, lesbundels, toetsen,
opdrachten, elo

Overige collecties
Kennisnet, (o.a. taal en rekenen), Rekengroen,
SchoolTV, Werktank
Samenstelling jan nijman
Vormgeving studio bassa
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delen?
LOSSE BRONNEN
Vakinformatie
vaktijdschriften, bedrijfsinformatie,
onderzoeksrapporten, online vakinformatie

Internet
oefeningen, informatiebronnen, games,
online cursussen

Eigen materiaal
dictaten, readers, lesbundels, opdrachten,
toetsen, elo

Video
YouTube, Vimeo

Vakliteratuur
studieboeken, manuals

Maatschappelijke organisaties
lespakketten, informatie, opdrachten, video
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