DIFFERENTIËREN

INDIVIDUELE
LEERROUTES

Eenvoudiger
differentiëren

Meer flexibiliteit
en vrijheid

Beter inzicht in inhoud en
doelen van je (vak)programma

VAN KLASSIKAAL
NAAR BLENDED
LEARNING

+ Welke leerdoelen,
kennis en vaardigheden?
Hoe en waarmee?

Meer invloed op vorm en inhoud
van je eigen onderwijs

	Kerndoel- en eindtermen
dekkend

GEPERSONALISEERD

MET ICT

HOE BEGIN IK?

LEERLING GESTUURD

Wat wil ik dat
leerlingen leren?
WIL JE OOK?

FORMATIEF
ONDERWIJS
EVALUEREN
OP MAAT
VAKOVERSTIJGEND

	Bouwstenen voor maatwerk

Makkelijk
op weg
Instructiefilmpjes
Whitepapers
Trainingen
Netwerk
En meer

“Stercollecties zijn
afwisselend en flexibel.
Je kunt zelf kiezen wat je
nuttig en leuk vindt”
Jolande Bouwmeester,
docent Engels,
Greijdanus Hardenberg

	Onafhankelijk van device
en platform

Eenvoudig
aan te passen
....en vervangen door en combineren
met ander en eigen leermateriaal, van
eenvoudig tot complex

	Bewerken en leerlingen
volgen in de elo
	Jaarlijkse doorontwikkeling
en actualisatie

Exclusief voor
deelnemers
Handleidingen, toetsen,
extra opdrachten, Rekensite.nl,
Eindexamensite.nl,
OefenprogrammaEngels.nl

STERCOLLECTIE

open digitale
leerlijnen

Kies jouw
vak, niveau
en leerjaar op
Stercollecties.nl

1/3 van
de scholen

OP WEG NAAR EEN
INSPIRERENDE
LEEROMGEVING

werkt samen met
VO-content aan
blended learning

“Als je een nieuwe weg
inslaat, kom je nogal wat
tegen. Daarom klopten wij
aan bij VO-content voor
ondersteuning”

STERCOLLECTIE

www.vo-content.nl

Bram Rodenburg
Melanchthon Business School
Bleiswijk

VAN KLASSIKAAL
NAAR BLENDED
LEARNING

VOOR DOCENTEN
EN LEERLINGEN
DIFFERENTIËREN

Direct toegang

GEPERSONALISEERD

LEREN

kennisnetwerk
expertise
docentenmateriaal

ONDERWIJS OP MAAT
INDIVIDUELE
LEERROUTES

VAKOVERSTIJGEND
FORMATIEF EVALUEREN

LEERLINGGESTUURD

Geven docenten
het onderwijs
vorm en inhoud

Maken leerlingen
hun eigen keuzes

Besteden we
minder geld
aan leermiddelen

Staat in de schoolorganisatie het
leren centraal

WIL JE DIT OOK?

BIJ ONS OP SCHOOL

OP WEG NAAR EEN
INSPIRERENDE
LEEROMGEVING

Met gebruik van open digitaal
leermateriaal dat onderwijs op
maat mogelijk maakt

Begeleiding op maat
Samen met VO-content maak je de implementatie van
blended learning succesvol met een stapsgewijze integrale aanpak,
managementbegeleiding en docententrainingen

