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Inspiratie
Veel RIGO-/KIGO-projecten hadden niet tot doel leermiddelen
op te leveren. Ze waren bijvoorbeeld gericht op verkenning,
curriculumontwikkeling, het ontwikkelen van didactische
concepten of samenwerkingsvormen.
In een aantal gevallen leverde dat interessante documenten op
die inspiratie kunnen bieden voor wie zich bezighoudt met
leermiddelen, curriculumontwikkeling en didactiek.

Thema Plant
Thema Dier
Thema Natuur en leefomgeving
Thema Voeding en consument
Inspiratie
Promotie / Imago
Overzichtspagina leermiddelen rigo/kigo-projecten
Brochure 'Met ambitie gemaakt'
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Van Class naar klas (2007)

DC-AC, Doorlopende Coach -

Handvatten voor competentiegricht
onderwijs gericht op ondernemerschap

Actieve Coach (2011)
Beschrijvingen
competentieprofiel/handleiding cursus
coachen. Bevat verschillende producten
die kunnen bijdragen aan realisatie
doorlopende leerlijnen en leren in en
uit de praktijk. Leermateriaal voor
docenten.

Who's Afraid of Red, Green and
Blue? (2011)
Handleiding . Doel ervan is om
opleidingen op het gebied van
integrale gebiedsontwikkeling en
management buitenruimte bouwstenen
te leveren voor het studeren en
werken in een internationale context.
Zowel onderwijsontwikkelaars,
managers, docenten als studenten
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Groene arena (2011)
Leergang voor management.
Onderwerpen:
communicatie/samenwerken tussen de
managementlagen: teamleider,

kunnen gebruik maken van deze
handleiding.

locatiedirecteur, cvb.

Omgevingsbewust bouwen (2010)

Creatief ketengericht

Handleiding voor samenwerkingsproject
omgevingsbewust bouwen voor de

ondernemerschap (2013)
Veel materiaal over coaching en

doelgroep mbo/hbo/wo.

evaluaties van proces voor
docenten/coaches.

De groene kennispoort Twente
(2010-2012)
8 Rapporten over de Kenniswerkplaats

Van regiovraag naar regioleren
(2013)
Bevat een Toolbox Veenkolonien,

Groene Kennispoort Twente. Te
gebruiken als naslagwerk.

Noord Oost Friesland en Regioleren.
Deze laatste bevat

Jonge Friezen Foarút (2012)

instrumenten/methodieken, plannen
aanpak en draaiboeken en
achtergrondinformatie

Dossier over de aanpak/resultaten van
het project Jonge Friezen Foarút. Veel
informatie over de aanpak van de
plattelandsontwikkeling in Noord
Friesland.
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