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Inhoud 

• Wat is VO-content? 

• Stercollecties: Open digitaal leermateriaal 

 

• Een bestaand digitaal leerarrangement gebruiken 

• Een bestaand leerarrangement aanpassen aan eigen wensen 

• Een eigen leerlijn en curriculum samenstellen 

 

• Ondersteuning vanuit VO-content 

 

 



Even voorstellen……. 



Wat is VO-content? 



VO-content 
Stichting VO-content zorgt namens de scholen in het voortgezet 

onderwijs dat uitgevers open digitale leermaterialen (de 

Stercollecties) ontwikkelen, onderhouden en actualiseren.  

 

Daarnaast worden er leermaterialen ontwikkeld, beschikbaar voor 

scholen die zijn aangesloten bij de stichting (bijv. Eindexamensite en 

de Rekengame) 

 

Businessmodel: vrijwillige bijdrage van scholen 



Wat zijn de Stercollecties? 



Stercollecties: 

• Stercollecties zijn complete open digitale leerlijnen van actueel, 

multimediaal en leerlinggericht materiaal.  

• Elke school kan de Stercollecties flexibel inzetten en gebruiken op 

elke computer, laptop of tablet en plaatsen in de elektronische 

leeromgeving (bijv. It’s Learning, Magister, SomToday) 
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Over Stercollecties en 

leerarrangementen 



Een bestaand digitaal 

leerarrangement gebruiken 

 



Voorbeeld van aanvulling op 

of vervanging van methode: 

Rijnreis 

 

Stukje AK-methode 

over rivieren 

http://www.vo-content.nl/nieuws/stercollecties-tot-detail-aanpassen
http://www.vo-content.nl/nieuws/stercollecties-tot-detail-aanpassen


Een bestaand leerarrangement 

aanpassen aan eigen wensen 

 



Een aantal collecties is nu al 
aanpasbaar beschikbaar binnen 
Wikiwijs: 



Een bestaand leerarrangement 

aanpassen aan eigen wensen 

 

Rijnreis 
 

http://www.wikiwijsleermiddelenplein.nl/
http://www.wikiwijsleermiddelenplein.nl/


Een eigen leerlijn en curriculum 

samenstellen 

 

 



Boek 
Digiles 

Excursie 

Digiles 
Excursie 

Boek 

Boek Digiles Boek Excursie 

Docent is weer ‘regisseur’ van zijn onderwijsproces en geen 

‘acteur onder regie van een methode’. 

Invulling rol van de docent: 

Methode Methode Methode Methode 



Twee vragen staan centraal: 

17/11/15 Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm 25 

WAT wil ik dat de leerlingen leren? 

 

HOE wil ik dat de leerlingen leren? 

 



17/11/15 Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm 26 

WAT wil ik dat de leerlingen leren? 

 

 



Tussen 
doel 

Tussen 
doel 

Tussen 
doel 

Einddoel 

Inhoud Inhoud Inhoud Inhoud 

Beredeneerde opbouw 



Voorbeeld aardrijkskunde: 

17/11/15 Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm 28 

Een docent aardrijkskunde in klas 3 heeft besloten om de paragraaf over vulkanen in de methode te gaan 
vervangen door zelf gearrangeerd leermateriaal en start het arrangeerproces met het beschrijven wat de 
leerling na het doorwerken van de stof moet beheersen en op welk niveau. 
 
Einddoel: 
"De leerling moet een vulkaan kunnen herkennen, beschrijven en verklaren" 
 
Inhoud: 
Vorm, structuur en ontstaan van een vulkaan 
 
Tussendoelen: 
"De leerling moet een vulkaan op afbeeldingen kunnen herkennen en aanwijzen" 
"De leerling moet een vulkaan kunnen beschrijven in tekst en een doorsnede van een vulkaan kunnen tekenen" 
"De leerling moet het ontstaan van een vulkaan kunnen beschrijven" 
 
Begrippen: 
- vulkaan   - lava 
- magma   - kraterpijp 
- vulkaanuitbarsting  - tectoniek 

 WAT? 



Voorbeeld leerlijn 1 

Aardrijkskunde, Alberdingk 
Thijm College, Hilversum 
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WAT wil ik dat de leerlingen leren? 



Na de vraag: 

WAT wil ik dat de leerlingen leren? 

 

Komt de vraag: 

HOE wil ik dat de leerlingen leren? 

 



HOE wil ik dat de leerlingen leren? 
Randvoorwaarden: 

- Tijd (hoeveel tijd is er beschikbaar voor het leren van deze stof door de leerling, opgesplitst in tijd in 

de klas en tijd buiten de klas); 

 

- Leeromgeving (wat zijn de kenmerken van de leeromgeving, zijn er bijvoorbeeld computers 

beschikbaar of is er een digibord aanwezig); 

 

- Visie van de school (welke afspraken zijn er over structuur en inhoud van de lessen gemaakt op 

school- en sectieniveau); 

 

- Groeperingsvorm (wilt u de leerlingen individueel aan het werk zetten of in groepjes); 

 

- Afsluiting (op welke wijze moeten de leerlingen aantonen dat zij de leerstof in voldoende mate 

beheersen?); 

 

- Algemene vaardigheden (zijn er algemene vaardigheden die de leerling moet opdoen en waaraan u 

in deze les aandacht wilt gaan besteden, bijv. samenwerken, presenteren, kritisch denken of 

reflecteren); 

 

- Docentrol (hoe ziet u tenslotte uw eigen rol: kennisoverdrager, procesbegeleider, beschouwer op 

afstand). 

17/11/15 Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm 32 



Tussen 
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Tussen 
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Leermiddelen Leermiddelen Leermiddelen 

WAT + HOE? 



Eindresultaat: een leerlijn met uitdagende 

lessen voor beter en aantrekkelijker 

onderwijs…. 

….die een collega eenvoudig kan aanpassen naar 
eigen wensen 
 
 



Vervolgens binnen Wikiwijs het Curriculum vullen met 
lessen die een invulling zijn van de Leerlijn 



Ondersteuning van gebruikers  

• Website 

• Helpdesk 

• Trainingen en bijeenkomsten: 

– Introductietraining, vaksectietraining 

– Docentendagen  

– Ondersteuning op maat 

• Online materialen: 

– Docentenmateriaal (handleidingen, toetsen, tips, etc.) 

– Online training Stercollecties 

– Instructiefilmpjes over gebruik van Stercollecties binnen Wikiwijs 

– Online cursus ‘Zelf digitaal leermateriaal ontwikkelen’ 

http://www.vo-content.nl/
http://www.vo-content.nl/helpdesk
http://www.vo-content.nl/ondersteuning
http://www.vo-content.nl/ondersteuning
http://www.vo-content.nl/ondersteuning
http://www.vo-content.nl/ondersteuning
http://www.vo-content.nl/ondersteuning


Vragen? 


