
Werken	met	de	
Stercollecties



Even voorstellen:

Dicky van Berkel, wiskunde & rekenen
Marian Schelvis, Nederlands
Marc van Maastricht, MVT 
John van Dongen, M & M en biologie



Bedoeling vanochtend
• Inzicht in materiaal VO content
• Inzicht in mogelijkheden materiaal 
• Inzicht in eigen verwachtingen
• Inzicht benodigde vaardigheden



http://www.vo-content.nl
http://www.vo-content.nl/stercollecties


Kijkwijzer eigentijds onderwijs

• Aandacht voor leerling  

• Professioneel opleiden  

• Modulaire opbouw

• Op maat aanbieden  
(differentiëren, …)

• 21st century skills 
 

Variatie in aanbod, 
opdrachten
Conform doelen SLO en 
eindexamen
Slanke, arrangeerbare 
kernmethode
Diagnostische toets, uitleg 
en oefeningen
Nodigt uit tot samenwerken, 
kritisch denken, …



• Over VO-content…



http://studiovo.nl/index.html


http://wikiwijs.nl
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Ontwikkelfase

Kwaliteitseisen

•  eindtermen en 
leerdoelen

•  didactiek 
•  presentatie
•  bruikbaarheid 

PUBLICATIE Ontwikkelaars 
en redacteurs 
ontwerpen 
materiaal 

Kwaliteitszorg van de       Stercollecties

Doorontwikkeling

Beoordeling
door experts 

Optimalisatie 
door 

ontwikkelaars

Reflecties van 
docenten en 

leerlingen

 1  
Docentenpanel 
toetst de kwaliteit

 2  
Optimalisatie door 
ontwikkelaars
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83	stercollecties,	
voor	10	vakken
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Voorbeeld Stercollectie

Complete	leerlijnen
Voldoen	aan	kerndoelen	en	eindtermen

Opgebouwd	uit	thema’s



Opbouw 
Inleiding Werkplan

Uitleg		
Oefenen

Opdracht

Toets

Thema’s



www.studiogeschiedenis.nl 
www.studioeconomie.nl  

De kennisbanken

http://www.studiogeschiedenis.nl/
http://www.studioeconomie.nl/


Opdrachten, oefeningen, D-toetsen
• Oefeningen en toetsen zijn interactief
• D-toetsen: 1 keer antwoorden mogelijk, certificaat
• Geen leerlingvolgsysteem
• Digitale en niet-digitale opdrachten 
• Word-versies te downloaden  

dus zelf aan te passen en uit te breiden – zie 
docentmateriaal 



• Ga naar www.vo-content.nl
• Ga naar de tab Inloggen rechts
• Maak een nieuw account aan
• Bij iedere collectie is dan de tab  

             beschikbaar: hier vind je al het docentmateriaal 
en de beschikbare iBooks

• Docentmateriaal: docentenhandleidingen en 
(antwoorden) opgaven en toetsen

Docentmateriaal

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


Hoe zet je de Stercollecties in?
• Vervangend, of aanvullend  
→	arrangeren	

• Voor variatie
• Als extra oefenstof 
• Via de elo of een direct linkje
• Ieder device
• In de les of als huiswerk, Flipping the Classroom
• …



Klassikaal lesgeven

• Activeer voorkennis met de introducties
• Gebruik de Kennisbanken voor uitleg

– Zet alles eventueel van tevoren klaar
• Oefenen van opdrachten samen met de klas

https://www.youtube.com/watch?v=O5KCs3_bX7w


Projectmatig werken

• Sommige thema’s kunnen projectmatig 
behandeld worden (voorbeeld Anne Frank, zie 
ook de video’s)

• Werk samen met andere secties aan 
vakoverstijgende projecten

• Ga naar buiten: interviewen, filmen etc.

http://themas.studionederlands.nl/view?repo=studiovo&comp=ned-hv-thema18&subcomp=ned-hv-thema18-B1
https://www.youtube.com/channel/UCBe4SNoewYkvG_HK7-fDAmQ?feature=watch
https://www.youtube.com/watch?v=3Ic3iYsid_M


Flipping the classroom

• Concept: de theorie uit je les online 
beschikbaar maken (filmpje, website, …) en 
leerlingen in de klas gedifferentieerde 
verwerkingsopdrachten laten doen.

https://www.youtube.com/watch?v=bfEdSitCdiI


Eindexamensite



Demonstratie eindexamensite
met compleet leerlingvolgsysteem!!

• Eindexamensite
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http://www.eindexamensite.nl/
http://www.eindexamensite.nl/


Aan de slag …

Loop mee met je VO-Content trainer voor 
vandaag en vraag hem of haar het hemd van 
het lijf….



Aan de slag …
1.Kies de Stercollectie die bij je vak hoort.

2.Onderzoek deze Stercollectie

3.Bepaal hoe je een (deel van een) Stercollectie 
binnenkort zou kunnen/willen gebruiken om een 
les mee te geven


