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Met ambitie gemaakt
Van 2004 tot en met 2012 voerden groene onderwijsinstellingen
met subsidie van het ministerie van Economische Zaken
(voorheen EL&I en LNV) innovatieprojecten uit met het doel het
groene onderwijs te vernieuwen. Tot en met 2007 heette de
subsidieregeling RIGO: Regeling Innovatie Groen Onderwijs.
Vanaf 2008 veranderde de naam in KIGO: Regeling Kennis en
Innovatie Groen Onderwijs. Door middel van deze projecten
vernieuwden de kennisinstellingen hun opleidingen waardoor
deze beter aansloten op de ontwikkelingen in het bedrijfsleven
en verbeterden zij de kennisdoorstroom zowel binnen als buiten het groene onderwijs.
In een aantal projecten resulteerde dat in nieuwe leermiddelen. Groen Kennisnet biedt een overzicht
van leermiddelen die in de RIGO-/KIGO-projecten zijn geproduceerd.
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Leermiddelen thema Plant

Leermiddelen thema Dier

De RIGO-/KIGO-projecten hebben een serie
leermiddelen opgeleverd die het thema Plant
gemeenschappelijk hebben en bedoeld zijn

Voor het thema Dier leverden de RIGO/KIGO-projecten een groot aantal
leermiddelen op. Ze gaan over veehouderij,

voor vmbo-mbo en hbo groen.

fokkerij, dierenwelzijn en paardensport.
Lees meer »

Natuur en leefomgeving

Lees meer »

Voeding en consument

http://www.groenkennisnet.nl/dossiers/pages/leermiddelen_rigo_kigo.aspx[1-4-2015 13:41:56]
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Leermiddelen thema Natuur en leefomgeving

Leermiddelen thema Voeding en consument

In de categorie Natuur en Leefomgeving is
een beperkt aantal leermiddelen opgeleverd.
Voor het mbo/hbo groen betreft het een

Gezonde voeding, smaak, gezondheid,
voedselveiligheid, hygiëne en kwaliteitszorg
zijn de onderwerpen die in lesmateriaal over

digitaal boek ter ondersteuning van het
gebruik van het kennissysteem SynBioSys en
een serie Wikiwijs-arrangementen voor de

Voeding en Consument aan bod komen. Voor
de groene onderwijskolom een digitale cursus
voor het vmbo, e-learning cursussen/toetsen

opleiding Land, water en milieu. Voor het
basisonderwijs en buitenschoolse opvang is er
een set lesmateriaal natuureducatie.

voor het mbo en een syllabus voor het hbo.
Voor het basisonderwijs is er een
lesprogramma voor de uitvoering van
Smaaklessen.

Lees meer »
Lees meer »

Inspiratie

Promotie/Imago

Producten ter Inspiratie

Leermiddelen thema Promotie/Imago

Veel RIGO-/KIGO-projecten hadden niet tot
doel leermiddelen op te leveren. Ze waren

Bij dit thema snijdt het mes aan twee kanten.
Het is een overzicht van in RIGO-/KIGO-

bijvoorbeeld gericht op verkenning,
curriculumontwikkeling, het ontwikkelen van

projecten geproduceerde leermiddelen over
‘groene’ onderwerpen. Ze gaan over natuur

didactische concepten of
samenwerkingsvormen. In een aantal
gevallen leverde dat interessante documenten
op die inspiratie kunnen bieden voor wie zich

en milieu-educatie, duurzaamheid, de groene
sector. Tegelijkertijd leveren ze een bijdrage
aan de bekendheid van groene opleidingen en
aan imagoverbetering van de groene sector.

bezighoudt met leermiddelen,
curriculumontwikkeling en didactiek.

De leermiddelen zijn bedoeld voor het basisen voortgezet onderwijs en vragen in een

Lees meer »

aantal gevallen de inzet van leerlingen mbo
groen.
Lees meer »
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