Handleiding voor het gebruik van de DVD Onderwijsmappen
over de ‘Kringlooplandbouw’
De handleiding is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in Kringlooplandbouw. De
onderwijsmappen zijn ontwikkeld door studenten Mirjam van de Kamp en Thierry van der Waals van
de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten in samenwerking met docenten van verschillende
agrarische MBO en HBO scholen in Nederland. De onderwijsmappen zijn in opdracht van Henk Kieft,
projectleider ‘Duurzaam Boer Blijven’, vanuit ETC Adviesgroep Leusden gemaakt. Het digitaliseren
van de onderwijsmappen is mede mogelijk gemaakt door Rikkert Hoekstra.
Het verzamelde materiaal is alleen digitaal te verkrijgen. Via de DVD wordt u rondgeleid door de
verschillende thema’s die aansluiten op onderwerpen die passend zijn bij kringlooplandbouw. U
heeft de mogelijkheid om het passende materiaal te openen of af te drukken. De handleiding is in de
vorm van stappen onderstaand kort beschreven.
1.
2.
3.
4.
5.

Doe de DVD in de DVD-drive in uw computer.
Open de DVD via Deze Computer en ga naar de DVD.
Dubbelklik op START waarna de DVD automatisch opent.
Het hoofdmenu van de Kringlooplandbouw komt nu in beeld.
Links onderin het hoofdmenu kunt u de meest gebruikte links naar websites en deze handleiding
vinden.
6. Zodra u de muis beweegt over de pagina van het hoofdmenu worden de thema’s van de
kringlooplandbouw zichtbaar. Onder de kop Kringlooplandbouw zit het menu van de Introductie.
7. Beweeg de muis over de afbeelding van Kringlooplandbouw, per thema komt de bijpassende kop
naar voren. Bijvoorbeeld Voedsel en Rantsoen (zie figuur 1).
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Figuur 1. Hoofdmenu
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8. Klik op de kop van het thema waar u meer informatie over wil zien.
9. Per thema kunt u kiezen uit verschillende onderwerpen, deze zijn in mappen weergegeven. Het
bijbehorende materiaal is in de vorm van artikelen en filmpjes (zie figuur 2).
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Figuur 2 Hoofdmenu met daaronder verschillende onderwerpen

10. Per thema kunt u een uitgebreide inhoudsopgave openen waar aanvullende informatie over het
gekozen thema staat. De inhoudsopgave bevat verwijzingen naar de websites waar de
verschillende artikelen staan, verwijzingen naar bladzijdes in boeken en overige informatie, zoals
rekenmodellen, stellingen en voorbeelden van mogelijk excursies.
11. Voor het openen van een bestand kunt u dubbelklikken op de gekozen naam.
12. Maak een keuze voor het gewenste artikel en klik op de rechter muisknop als u deze wilt opslaan
of uit wil printen.
13. Door gebruik te maken van de koppen weergegeven boven de lijst met mappen of documenten
kunt u o.a. teruggaan naar het hoofdmenu of voorgaande pagina’s.

Namens Mirjam van de Kamp en Thierry van der Waals een leerzame tijd met alle
beschikbare interessante informatie over de Kringlooplandbouw onderwijsmappen gewenst!

Kringlooplandbouw

Handleiding
2

