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Aantrekkelijk onderwijs 

Nadenken over het koppelen van leerdoelen aan leeractiviteiten 
en leervormen, leermiddelen en technologiën! 
 

 

 

Inzet 

moderne 

middelen, ict 

Passend 

onderwijs 

Aantrekkelijk 

effectief  en 

efficiënt 



Kennisnet, inzet van ict in het onderwijs 



Inzet van ict bij leren en het organiseren van het leren: 

Flipping the classroom 

Sociale media 

Inzet van tablets of BYOD 

Zoeken en vinden van leermateriaal, Wikiwijs 

Maken van eigen arrangementen 

Google maps of google earth 

Augmented reality 

Geopositioning 

 



Blended learning 

Nadenken over het koppelen van leerdoelen aan leeractiviteiten 
en leervormen, leermiddelen en technologiën! 
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Blended learning 

Nadenken over het koppelen van leerdoelen aan leeractiviteiten 
en leervormen, leermiddelen en technologiën! 
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Blended learning 

Nadenken over het koppelen van leerdoelen aan leeractiviteiten 
en leervormen, leermiddelen en technologiën! 
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Lesmateriaal ontwikkelen, zoeken en (her) gebruiken:  Wikiwijs... 

 
Activiteiten, locaties, experts zoeken en benutten:  Groen Gelinkt…. 

 
 

Zelf maken of (her) gebruiken 

Experimen

ten, 

laboratoriu

m 

Musea, 

bedrijven 

Naar 

buiten, 

natuur 

Excursies 



Activiteiten, locaties, experts zoeken en benutten:  Groen Gelinkt…. 

 
Thema’s: 
Afval      Verdeling 

Afval scheiden     Vrede en conflict  

Composteren     Dieren 

Afval verwerken     Dierenwelzijn 

   

Plastic soep     Zwerfvuil   

Biodiversiteit      Duurzaamheid 

Burgerschap      Energie 

Diversiteit     Klimaat 

Duurzame ontwikkeling    Landschap 

Globalisering     Milieu 

Identiteit      Natuur 

 
Mensenrechten     Verkeer en vervoer 

Mondiale betrokkenheid    Voeding 

 

Zelf maken of (her) gebruiken 

Biodiversiteit 

voeding 

Duurzame 

ontwikkeling 

globalisering 

Afval, 

composteren

, plastic 

soep, 

zwerfvuil 

Natuur, 

planten, 

water 



Groen Gelinkt 

Een zoeksysteem, een kennisinfrastructuur! 
 
Geen site….., wel een site…..  www.groengelinkt.nl 
 
Zoekbox in je eigen omgeving: natuur en milieu centrum, leeromgeving, 
organisaties, uitgevers 
 
Het idee: een rijke schakering aan leermiddelen, goed gelabeled….. 
 
De uitvoering: een technisch hoogwaardige omgeving voor opslaan, zoeken en 
vinden van al deze gegevens 
 
Wie zitten erachter: ministerie van EZ, RvO, Kennisnet, Ontwikkelcentrum, 
Groen Kennisnet, IVN, NME podium 
 
De aanbieders: NME centra, natuur- en milieu organisaties, bedrijven, scholen, 
kenniscentra…… 
 
De gebruikers: het onderwijs, maar ook de aanbieders….. 



Pluspunten van GroenGelinkt 

 
 Zoek eenvoudig naar leermaterialen en activiteiten 
 Raak geïnspireerd door aanbod van anderen 
 Selecteer op kwaliteit en beoordeel zelf 

 
 GroenGelinkt verwijst door voor reserveren, bestellen, 

downloaden 
 Zoeken via GroenGelinkt beschikbaar op bijna 70 websites 



Voorbeeld zoekresultaten 

Zoekopdracht: Voortgezet onderwijs 



Voorbeeld zoekresultaten 

Zoekopdracht: Aardrijkskunde 



Voorbeeld zoekresultaten 

Zoekopdracht: Aardrijkskunde, thema Duurzaamheid 



Voorbeeld zoekresultaten 

Zoekopdracht: trefwoord ‘duurzame leefomgeving’ 



Voorbeeld zoekresultaten 

Zoekopdracht: detailinformatie over een Leermiddel 



Voorbeeld zoekresultaten 

Zoekopdracht: detailinformatie over een Activiteit 



Zoektools GroenGelinkt 

Op je eigen website 

 
Eenvoudige widget:  
 

 
 
 

 
Volledige zoekschermen: 
 
 

http://www.edugis.nl/
http://www.natuurgidsalkmaar.nl/
https://watereducatie.nl/in-de-klas/groengelinkt
http://www.edugis.nl/


Partners GroenGelinkt 

       

STUURGROEP  



Wij helpen u graag verder 

Voor meer informatie kunt u een bezoek brengen aan onze 
website www.groengelinkt.nl of contact opnemen met: 

Linda IJmker 
l.ijmker@groengelinkt.nl 
06 14960761 
 

Conchita de Roba 
c.deroba@groengelinkt.nl 
06 41721292 


