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Plant
De RIGO-/KIGO-projecten hebben een serie leermiddelen
opgeleverd die het thema Plant gemeenschappelijk hebben en
bedoeld zijn voor vmbo-mbo en hbo groen. Op deze pagina
vind je leermiddelen over agrologistiek, bloemschikken en
veredeling. Het betreft digitale leerboeken/modules, lesbrieven
en Wikiwijs-arrangementen.
In het tweede deel van de serie vind je leermiddelen over
gewasbescherming, glastuinbouw, bollenteelt, kwaliteitszorg en
streekeigen gewassen. De meeste leermiddelen zijn gemaakt voor het mbo groen. Qua vorm is er een
grote variatie: animaties, kant en klare lespakketten, webquests en Wikiwijs-arrangementen.

Leermiddelen 1

Leermiddelen 2

Productboek Agrologistiek [2008]

Groene kennis van streekeigen

Gedigitaliseerd leerboek met uitleg en
vragen.Niveau: mbo groen niveau 2.

gewassen [2012]
Wikiwijs-arrangement over streekeigen
gewassen (in de Friese Wouden)

Lesbrieven Groen Breed
Agrologistiek [2008]
25 Lesbrieven, aansluitend bij
Productboek
Agrologistiek.
Niveau: mbo groen niveau 2.

Teelthandleiding Giele Wâldbeantsjes’

Wikiwijs leerarrangement
Niveau: vmbo groen leerjaar 3.

Animatie met groeimodellen tomaat,
ficus en freesia.
Niveau: mbo groen.

Niveau: vmbo leerjaar 4.

Virtuele Kas, Engelstalig

Niveau: mbo bloem

Vakbekwaam gewasbeschermen

Wikiwijs-arrangement

op het bedrijf [2012]
Lespakket over inzet apparatuur
gewasbescherming.

arrangementen Bloem [2011]

plantenveredeling en
zaaizaadproductie
Niveau: mbo teelt niveau 3 /4 en hbo

en ‘Wâldgieltsjes
Niveau: vmbo groen
Virtuele kas [2010]
Virtuele Kas, Nederlandstalig.

groen leerjaar 1.

Niveau: mbo/mbo+ groen.
Deels entree-account nodig

Minor veredeling [2009]

Webquest bollenteelt [2009]

Bestaat uit 23 onderdelen waaronder
moduleboek, dictaten, readers en

Door AgriHolland ontwikkelde Internet
zoek-opdrachten waarrmee leerlingen

lessen.
Niveau: hbo groen.

zelfstandig mee aan de slag kunnen
gaan.
Niveau: mbo groen niveau 3/4.
License to produce [2011]
Digiguide in Wikiwijs
over keurmerken en zorgsystemen.
Webquest glastuinbouw
over zorgsystemen en keurmerken
Kwalititeitsmanagementsysteem
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Thema Plant
Thema Dier
Thema Natuur en leefomgeving
Thema Voeding en consument
Inspiratie
Promotie / Imago
Overzichtspagina leermiddelen rigo/kigo-projecten
Brochure 'Met ambitie gemaakt'

Contact
Reageren op dit dossier?
Stuur je reactie of document naar:
info@groenkennisnet.nl
Meer dossiers vind je op:
Groen Kennisnet Dossiers
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Digiguide
digitaal stappenplan voor certificering.
Niveau: mbo groen.
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