


SAMENWERKEN AAN 
MAATWERK
Stichting VO-content is 
samenwerkingspartner voor 
scholen in het voortgezet onderwijs 
bij de geleidelijke overgang 
naar vernieuwing door leren en 
onderwijzen op maat. 

Deelnemende scholen investeren mee in de 
 ontwikkeling en onderhoud van open en online 
 leermateriaal, in de vorm van  Stercollecties, dat 
 onderwijzen en leren op maat mogelijk maakt.

Daarnaast biedt Stichting VO-content de school extra 
diensten en ondersteuning zoals deskundigheids-
bevordering, proces begeleiding en een kennisnetwerk. 

Stichting VO-content heeft als doel om zo een 
 wezen lijke bijdrage te leveren aan kwaliteitsver-
betering van het voortgezet onderwijs, voor en door 
 scholen.

Het open  
en flexibele karakter 
van de Stercollecties en 
de exclusieve toegang 
tot Eindexamensite.nl, 
StudioRekenen en  
Count on Me zijn de 
 belangrijkste redenen  
voor schoolleiders om  
deel te nemen.

157
VO-scholen 

in Nederland

296.000
Leerlingen waarvoor VO-content 

een bijdrage ontvangt

30%
Van het voortgezet onderwijs 

in Nederland



Stercollecties
Met deelname aan VO-content investeren scholen 
zelf in de ontwikkeling en het onderhoud van open 
digitaal leermateriaal in de vorm van Stercollecties. 
Docenten kunnen het leermateriaal flexibel inzetten 
naar eigen inzicht, omdat Stercollecties door iedereen 
mogen worden gebruikt,  aangepast en gedeeld.

Kwaliteit
Om de kwaliteit van het leermateriaal te kunnen 
 waarborgen heeft VO-content in samenwerking 
met het SLO een  kwaliteitszorgsysteem opgezet. 
 Verbeteren van de kwaliteit, inzicht in de waardering 
en de mate van gebruik van Stercollecties zijn daarbij 
belangrijke doelstellingen.

Ondersteuning op maat
Daarnaast biedt VO-content scholen ondersteuning op 
maat bij kwaliteitsverbetering van onderwijs door be-
geleiding bij veranderingen van de schoolorganisatie, 
de implementatie van ICT in de klas en het lesgeven 
met Stercollecties. Docenten en schoolleiders kun-
nen gebruikmaken van deskundigheids bevordering, 
 procesbegeleiding, expertise en het uitgebreide 
kennis netwerk van VO-content. 

“Stercollecties zijn 
zeer overzichtelijk en 

maken leren veel 
leuker” 

Leerlingen Greijdanus College  
Zwolle



STERCOLLECTIES, OPEN DIGITALE  
LEERLIJNEN VOOR MAATWERK EN  
DIFFERENTIATIE

Stercollecties zijn open digitale 
leerlijnen van actueel, multimediaal 
en leerlinggericht materiaal. Elke 
school kan de collecties gebruiken 
op elke computer, laptop of tablet en 
plaatsen in de ELO.

Differentiëren
Docenten en leerlingen kunnen met Stercollecties 
differentiëren naar niveau, lesstof, tempo en belang-
stelling. Het materiaal bestaat uit een structuur van 
bouwstenen, dat de kerndoelen en eindtermen van 
SLO dekt en die in een leerlijn zijn geordend. Daar-
door zijn Stercollecties flexibel inzetbaar, eenvoudig te 
combineren en in kleine stappen in te voeren.

Arrangeren
De collecties kunnen zowel aanvullend als vervangend 
worden gebruikt. In Wikiwijs Maken kunnen  docenten 
Stercollecties bewerken tot een eigen arrangement 
en gebruiken op weg naar gepersonaliseerd leren. 
Stercollecties mogen door iedereen worden gebruikt, 
aangepast en gedeeld. Het open leermateriaal van 
VO-content heeft een creative commons licentie.

Exclusief  
voor  
deelnemende 
scholen is 
docentenmateriaal 
per vak  
beschikbaar.



Kwaliteit
Stercollecties worden gemaakt door ervaren docen-
ten  en redacteuren. Uitgangspunten daarbij zijn dat 
het materiaal kerndoelen en eindtermen dekkend is, 
inhoudelijk correct is en in een leerlijn is geordend. 
Het verzamelen van reflecties van docenten en leer-
lingen die de Stercollecties gebruiken, zijn een be-
langrijk onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem dat 
 VO-content hanteert. 

In samenwerking met docenten van deelnemende 
scholen, experts, trainers en schoolleiders jaarlijkse 
kwaliteitsmonitoring georganiseerd. Met deze inzicht-
en zorgt VO-content continue voor actualisatie en 
onderhoud van het leermateriaal. 

De collecties worden doorontwikkeld tot en met het 
eindexamenjaar.

Kijk voor meer informatie op www.vo-content.nl

“Met Stercollecties 
kan ik beter 

aansluiten bij wat 
leerlingen 

nodig hebben” 

Randee Gagné, Merewade College 
Gorinchem 

Stercollecties

Voordelen  
van werken met Stercollecties:

• Open
• Multimediaal
• Arrangeerbaar
• Leerlinggericht
• Kerndoel- en 

eindtermdekkend



STERCOLLECTIES MENS & MAATSCHAPPIJ:  
KENMERKEN PER VAK

VO-content biedt Stercollecties voor 
Aardrijkskunde, Economie, Geschiedenis en 
Mens & Maatschappij.

Kenmerken Stercollecties aardrijkskunde
• Het materiaal h/v onderbouw is gebaseerd op de 

 tussendoelen van SLO;
• Onderbouw vmbo is opgenomen in de leerlijn 

M&M;
• Vaste structuur: thema’s met inleiding, stappen-

plan met opdrachten;
• Leerlingen werken in ieder thema toe naar een 

 eindproduct;
• Met Verderkijkers, fragmenten uit Teleblik.

Kenmerken Stercollecties economie
• Opgebouwd in thema’s met een vaste structuur: 

 inleiding, stappen met opdrachten;
• Leerlingen werken in ieder thema toe naar een 

 eindproduct;
• Elk thema heeft een begrippenlijst en wordt 

 afgesloten met diagnostische toets;
• Theorie in de Kennisbank economie;
• Onderbouw vmbo is opgenomen in de leerlijn 

M&M; 
• Vanaf leerjaar 3 oefenen met Eindexamensite.nl.

“De Stercollecties 
nemen me veel werk 

uithanden” 

Sjoerd Horst
Twents Carmelcollege

Oldenzaal

“Je kunt gerichter 
met leerlingen 

aan de slag” 

Peter Schenk
Tooropmavo
 Rotterdam

“Leerlingen gaan 
zelfstandig aan de slag 

met Stercollecties” 

Ellen Huizer 
Loket Zwijndrecht

Zwijndrecht



Kenmerken Stercollecties geschiedenis
• Met de 10 tijdvakken;
• Met onderwerpen uit de geschiedeniscanon;
• Thema’s met vaste structuur: inleiding, stappen 

met opdrachten;
• Leerlingen werken in ieder thema toe naar een 

 eindproduct;
• Theorie in de Kennisbank geschiedenis;
• Onderbouw vmbo is opgenomen in de leerlijn 

M&M;
• Met Verderkijkers, fragmenten uit Teleblik.

Kenmerken Stercollecties mens en maatschappij
• Vakoverstijgende thema’s, zoals Wonen,  Europa en 

Water;
• Bevat thema’s voor economie, aardrijkskunde en 

 geschiedenis;
• Elk thema heeft een vaste structuur:  

inleiding, stappen met opdrachten;
• Leerlingen werken in ieder thema toe naar een 

 eindproduct;
• Aparte opdrachten voor vaardigheden zoals 

onderzoek en atlas.

“De structuur is 
steeds hetzelfde en 
dus voor leerlingen 

herkenbaar” 

Yvonne Nieuweboer
Lyceum aan Zee

Den Helder

Stercollecties  
worden gemaakt door  
ervaren docenten, vormgevers  
en redacteuren. Uitgangspunten  
daarbij zijn dat het materiaal:

• kerndoelen en eindtermen dekt
• in een leerlijn is geordend
• inhoudelijk correct is
• onderhouden wordt 

aan de hand van een 
kwaliteitszorgsysteem

Gs M&MEc

Ieder jaar  
verschijnen er meer 
Stercollecties en worden 
bestaande Stercollecties 
verrijkt.  

Kijk voor de beschikbare 
niveaus en leerjaren op  
www.vo-content.nl



STERCOLLECTIES EXACT:  
KENMERKEN PER VAK

VO-content biedt Stercollecties voor 
Biologie, Scheikunde, Wiskunde vmbo en 
Wiskunde havo/vwo

Kenmerken Stercollecties biologie
• Thema’s met vaste structuur: inleiding, stappen-

plan met opdrachten;
• Leerlingen werken in ieder thema toe naar een 

 eindproduct;
• Gekoppeld aan de theorie in de Kennisbank 

 biologie;
• Practica ook beschikbaar op papier.

Kenmerken Stercollecties scheikunde
• Gaat uit van het nieuwe eindexamen programma;
• Gebaseerd op de door SLO ontwikkelde  modules 

voor nieuwe scheikunde;
• Werken vanuit thema’s, zoals Ecoreizen, Suiker en 

Metalen;
• Elk thema gebruikt het 5 E-model: Engage, 

 Explore,  Explain, Elaborate en Evaluate;
• Bij veel thema’s is een logboek op papier beschik-

baar.

“Stercollectie biologie 
biedt prima 

basis”
 

Henk-Jan Ebbers
Guido de Brès

Amersfoort

“Er zitten leuke ideeën 
bij en het houdt je 

�exibel” 

Frans Carelsen
het Marianum 

Groenlo

Ieder jaar  
verschijnen er meer 
Stercollecties en worden 
de eerdere Stercollecties 
verrijkt.

Kijk voor de beschikbare 
niveaus en leerjaren op  
www.vo-content.nl



Kenmerken Stercollecties wiskunde vmbo
• Gaat uit van alledaagse contexten;
• Combinatie van digitaal werken en werken op 

papier;
• Theorie in de Kennisbank wiskunde;
• Gekoppeld aan StudioRekenen;

Kenmerken Stercollecties wiskunde h/v
• Zelf ontdekken en inzichtelijk leren staan 

 centraal;
• Geformuleerd volgens de gedachtewereld en in de 

taal van leerlingen;
• Met de stof kan de docent leerlingen aan spreken 

op hun eigen niveau en uitdaging bieden. Het 
leermateriaal is geschikt voor differentiatie;

• Het leermateriaal is ontwikkeld om wiskunde-
docenten te helpen bij de sturing van het leerpro-
ces: de docent legt de accenten, herhaalt en trekt 
samen met de leerlingen conclusies. De docent 
controleert de voortgang.

“Je kan Stercollecties 
zo arrangeren 

dat het binnen je 
systeem past”

Dicky van Berkel
Loket Zwijndrecht

Zwijndrecht

“Stercollectie past heel 
goed in het nieuwe 

examenprogramma”

Rogier Bos
Christelijk Gymnasium Utrecht

Utrecht

Bi Sk

Stercollecties  
worden gemaakt door  
ervaren docenten, vormgevers  
en redacteuren. Uitgangspunten  
daarbij zijn dat het materiaal:

• kerndoelen en eindtermen dekt
• in een leerlijn is geordend
• inhoudelijk correct is
• onderhouden wordt 

aan de hand van een 
kwaliteitszorgsysteem



STERCOLLECTIES TALEN:  
KENMERKEN PER VAK

VO-content biedt Stercollecties voor 
Nederlands, Engels en Duits

Kenmerken Stercollecties Nederlands
• Afgestemd op het referentieniveau taal;
• Grammatica en spelling in de Kennisbank 

 Nederlands;
• Aandacht voor lezen, schrijven, spreken, kijken en 

luisteren;
• Leerlingen werken in ieder thema toe naar een 

eindproduct.

Kenmerken Stercollecties Engels
• Op basis van het Europees Referentie Kader (ERK);
• Grammatica in de Kennisbank Engels;
• Lezen, luisteren, spreken en schrijven in verschil-

lende werkvormen;
• Gekoppeld aan video’s uit het project Leerlingen 

voor leerlingen;
• Belicht aspecten van het Engelse leven en de 

 Engelse cultuur.

Kenmerken Stercollecties Duits
• Op basis van het Europees Referentie Kader (ERK);
• Grammatica in een Kennisbank;
• Aandacht voor lezen, luisteren, spreken en 

 schrijven in verschillende werkvormen;
• Belicht aspecten van het Duitse leven en de Duitse 

cultuur.

“Het leukste is dat je 
de vrijheid hebt je 
lessen in te kleden 

zoals je wilt”

Els van der Zande 
Kaj Munk College

Hoofddorp

“De uitleg is duidelijk 
en de oefeningen 

gevarieerd” 

Cora van Bennekom 
Merewade College 

Gorinchem



“De Stercollecties 
geven me de vrijheid 

om te kiezen” 

André Leeuwenkamp
Mavo aan Zee

Den Helder

"Met Stercollecties 
kunnen leerlingen 

zelfstandiger werken" 

Miriam Schermus 
Scholen aan Zee

Den Helder

DuNe

Stercollecties  
worden gemaakt door  
ervaren docenten, vormgevers  
en redacteuren. Uitgangspunten  
daarbij zijn dat het materiaal:

• kerndoelen en eindtermen dekt
• in een leerlijn is geordend
• inhoudelijk correct is
• onderhouden wordt 

aan de hand van een 
kwaliteitszorgsysteem

Ieder jaar  
verschijnen er meer 
Stercollecties en worden 
bestaande Stercollecties 
verrijkt.  

Kijk voor de beschikbare 
niveaus en leerjaren op  
www.vo-content.nl



ONDERSTEUNING 
OP MAAT
VO-content ondersteunt scholen bij 
het intitiëren, implementeren en 
borgen van kwaliteitsverbeteringen. 
Deze dienstverlening wordt op maat 
met de scholen afgesproken. 

Adviseurs van Stichting VO-content onder steunen 
scholen bij de implementatie van ICT in de klas en 
geven begeleiding bij het lesgeven met Ster collecties. 
Daarnaast helpen zij schoolleiders richting te geven 
aan onderwijs inhoudelijke doelen en ambities. 
Schoolleiders en mede werkers van de school worden 
begeleid bij het projectmatig implementeren van de 
gewenste onderwijs kundige veranderingen.

Voor docent en schoolleider
Docenten en schoolleiders kunnen gebruikmaken 
van  deskundigheidsbevordering,  procesbegeleiding, 
 expertise en het uitgebreide kennisnetwerk van 
VO-content. VO-content organiseert uitwisseling tus-
sen docenten en schoolleiders over hun ervaring met 
onderwijs op maat en het werken met Stercollecties. 
Met inspiratiedagen, op LinkedIn en in de vakcommu-
nities.

“We wilden scholing 
en begeleiding voor 
docenten die met de 

iPad-klassen gaan 
werken. VO-content 
heeft daar ervaren 
professionals voor.” 

Antoon van den Heuvel 
Lingecollege



Leermiddelenbeleidsplan
In een leermiddelenbeleidsplan wordt de visie ver-
taald naar praktisch toepasbare stappen voor alle 
niveaus in de organisatie. Het plan geeft richting aan 
voor de onderwijsinhoudelijke doelen en ambities. 
Een adviseur van VO-content helpt u bij de ontwikke-
ling.

Succesvol implementeren
Met het basistraject Succesvol Implementeren van 
VO-content worden medewerkers van de school 
begeleid bij het projectmatig implementeren van de 
gewenste onderwijskundige veranderingen.

ICT in de klas
Weten uw docenten al hoe zij alle ICT-hulpmiddelen 
goed in kunnen zetten? Hoe je lesgeeft zonder een 
boek, wat werkt als je gaat arrangeren en wat de ‘e’ in 
E-didactiek is? VO-content geeft trainingen op maat.

Lesgeven met Stercollecties
Hoe vervang je een methode door een Stercollectie? Of 
hoe differentieer je met behulp van de opdrachten in 
de Stercollecties? Hoe kan een Stercollectie aangepast 
worden? Ervaren trainers leiden uw docenten op.

VO-content  
staat geregistreerd bij het 
Centraal Register Kort 
Beroeps Onderwijs (CRKBO). 
Dat betekent dat onze 
scholingsactiviteiten  
voldoen aan de 
Kwaliteitscode voor 
Opleidingsinstellingen voor 
Kort Beroepsonderwijs  
en vrijgesteld zijn  
van BTW.

Met vragen  
over het 
gebruik 
van de 
Stercollecties 
 kunnen 
docenten ook 
altijd  
terecht bij de 
Helpdesk.

Ondersteuning



Eindexamensite.nl
Geeft u ook les aan eindexamenkandidaten? Dan 
is  Eindexamensite.nl echt iets voor u. Aan de 
 examensite worden ieder jaar de nieuwe examens 
toegevoegd. Leerlingen krijgen direct feedback en zien 
welke examenstof ze reeds beheersen, en waar ze nog 
moeite mee hebben. Op de site kunnen leerlingen ook 
oefenen op onderwerp en  moeilijkheidsgraad.

Eindexamensite.nl had in 2015-2016 zo’n 90 duizend 
 gebruikers. Docenten maakten maar liefst 3400 klas-
sen aan om hun leerlingen te kunnen volgen. 93% van 
de docenten en 91% van de leerlingen zou anderen 
 adviseren om Eindexamensite te gebruiken (Bron: 
enquête eindexamensite 2015).

EXCLUSIEF VOOR DEELNEMERS:  
EINDEXAMENSITE.NL, COUNT ON ME  
EN STUDIOREKENEN

Hoe maken  
uw leerlingen  
de rekentoets?  
70% van de docenten 
denkt dat leerlingen hun 
slagingskans vergroten 
door te werken met de 
rekenoefenprogramma’s 
StudioRekenen en Count 
on Me (Bron: enquête 
rekenprogramma’s  
2015).

VO-content heeft speciaal voor deelnemende 
scholen drie extra programma’s: 
Eindexamensite.nl, StudioRekenen en de 
rekengame Count on Me.

Eindexamensite.nl

“Alles is 
goed en duidelijk 

uitgelegd, 
erg overzichtelijk”

Eindexamenkandidaat



Count on Me
Count on Me is een rekengame tot en met niveau 
3F. In de game gaan leerlingen aan de slag in een 
 wonderlijk flatgebouw. Ze rekenen zich een weg van 
etage naar etage en proberen zoveel  mogelijk proble-
men op te lossen van de eigenaardige bewoners. 

De leerling oefent zelfstandig met gevarieerd inter-
actief materiaal voor referentieniveau 1F, 2F, en 3F op 
iedere laptop of tablet. Hij start met een instaptoets 
en krijgt voortgangstoetsen per  ver dieping. De do-
cent kan resultaten en voortgang inzien in het leer-
lingvolgsysteem. 

StudioRekenen
StudioRekenen is een rekenprogramma met 
gevarieerd interactief oefenmateriaal voor 
 referentieniveaus 1F, 2F en 3F. Bij sommige onderwer-
pen wordt uitleg geboden. Leerlingen kunnen zowel 
klassikaal als individueel aan de slag.

Het programma heeft een effectief 
 leerlingvolgsysteem.  Docenten kunnen de vorderingen 
van de leerlingen bij houden en leerlingen kunnen in 
één oogopslag zien welke oefeningen nog open staan. 

“StudioRekenen 
heeft mij een stuk 

leukere lessen 
opgeleverd!”

Leo Zijlstra, 
Bonifatius Mavo

Emmeloord

Eindexamensite.nl,  
Count on Me en 
StudioRekenen zijn exclusief 
beschikbaar voor VO-content 
scholen. Kijk voor meer 
informatie over deze extra 
programma’s op  
www.vo-content.nl.  
 
Demo? Vraag een 
proefaccount aan via  
info@vo-content.nl.

Extra programma’s

“Count on me is erg 
leerzaam en ook het 
spelelement is erg 

leuk”

leerling



DOE MEE!
Kijk op onze website welke scholen meedoen met  
Stichting VO-content en meld uw school ook aan.

www.vo-content.nl

 030 232 4822
 info@vo-content.nl
 @VOcontent

cc by sa 2015 | vo-content


