VO-content

Voor leren en
onderwijzen
op maat
Open, digitaal leermateriaal
Samen met docenten gemaakt
Ruim honderd Stercollecties
Eenvoudig te combineren met
bestaande methodes
en eigen leermateriaal
Stimuleert onderwijs op maat
Flexibel, digitaal leermateriaal, naar
wens aan te passen
Weinig kosten, veel resultaat
Slechts € 9,- per leerling, per jaar
Praktische trainingen en begeleiding
Door ervaren onderwijsspecialisten
Toegang tot extra programma’s
Een eindexamentrainer, een digitaal portfolio
en oefenprogramma’s voor Engels en rekenen

Dit zijn wij

Dit willen wij

Digitaal leermateriaal.
Onderwijs op maat. Flexibel
inzetbaar. Stercollecties.
Kerndoelen- en eindtermen
dekkend. Lage kosten
per leerling. Training en
begeleiding… Dát is Stichting
VO-content.

Kort en krachtig: wij
willen de kwaliteit van
het voortgezet onderwijs
verbeteren. Hoe? Door
docenten en schoolleiders te
inspireren én te overtuigen
dat onderwijs op maat
daarvoor de sleutel is.

Ook voor joúw school zijn we
graag de partner die je helpt
om leren en onderwijzen op
maat mogelijk te maken.

Daarin zijn de Stercollecties,
oefenprogramma’s en
trainingen cruciaal. Want
onderwijs op maat vraagt
om een andere manier van
lesgeven.

Belangrijk om te weten: we
zijn een stichting van en voor
scholen en vinden alleen
onderwijswinst belangrijk.

De ideale
mix van
leermiddelen
stel ik zelf
samen.

Digitaal leermateriaal
Stercollecties: open, digitaal leermateriaal
Wij maken samen met docenten de
Stercollecties. Kern daarvan: het is
digitaal, open leermateriaal, ontwikkeld
door vakdocenten en deskundigen. We
hebben al meer dan honderd digitale,
open leerlijnen: voor 13 vakken, elk
niveau en elk leerjaar. Voor vmbo, havo
en vwo. Met docentenhandleidingen,
extra oefenmateriaal en toetsen voor
deelnemers van VO-content.
Het is eenvoudig zelf aan te passen of aan
te vullen. Met eigen materiaal of bestaande
methodes. Zo ontstaat een slimme
en effectieve mix van online video’s,
interactieve feedback, digitale opgaven en
kennisbanken.
Extra service: volg de voortgang van
leerlingen in diverse digitale leerplatforms.

Extra oefenprogramma’s
Scholen die deelnemer zijn van
VO-content krijgen exclusief toegang tot
de volgende succesvolle programma’s:
•

Eindexamensite.nl: leerlingen oefenen
online met examens en zijn goed
voorbereid voor het eindexamen;

•

Portfolio-site.nl: leerlingen kunnen
eenvoudig de ontwikkeling van hun
competenties bijhouden;

•

OefenprogrammaEngels.nl:
voor verbetering van lees- en
luistervaardigheid Engels met ruim
500 opdrachten;

•

Rekensite.nl: rekenvaardigheid
oefenen met heldere uitleg en meer
dan 2000 opdrachten, verdeeld over
verschillende categorieën.

Trainingen
Over digitaal leermateriaal
We proberen alles zo gemakkelijk
mogelijk te maken voor jou. Maar we
weten ook: leren en onderwijzen op
maat voer je niet zomaar succesvol in.
Daarom ondersteunen we je graag met
professionele, praktische trainingen over
ons digitaal leermateriaal. Verzorgd door
onderwijsexperts die hun en jouw vak
als geen ander verstaan.
Voor alle duidelijkheid: gebruik maken
van ons digitaal leermateriaal hoort
bij het jaarbedrag per leerling, maar
trainingen brengen we apart in rekening.
Over onderwijskundige thema’s
Leren op maat. Dat is wat je elke leerling
(en docent) gunt. Die nieuwe aanpak
is een onderwijskundige keuze. Een
keuze die logisch voortvloeit uit je
missie en visie. En die raakt aan veel
meer dan ‘alleen’ het werken met onze
Stercollecties.

Daarom bieden we ook trainingen over:
•

Leerdoeldenken: voor docenten en
complete schoolteams, om op basis
van heldere leerdoelen onderwijs op
maat mogelijk te maken. Met een in
de praktijk getest stappenplan en
begeleiding;

•

Formatief evalueren: leren gaat
niet zonder evalueren. Hoe geef je
leerlingen – in plaats van met cijfers
voor proefwerken – inzicht in hun
eigen leerproces;

•

Arrangeren van digitaal
leermateriaal: je krijgt antwoord
op de vraag hoe je leermateriaal
zelf aanpast en in een verantwoord
onderwijsarrangement plaatst;

•

Differentiëren: leren op maat staat
en valt met effectieve differentiatie.
Leer hoe jij dit aanpakt in een
traditionele klas of in de nieuwe
werkruimtes op jouw school.

Wil je een training over thema’s die voor
jouw school belangrijk zijn om onderwijs
op maat te kunnen realiseren? Neem
dan contact met ons op.

Meer
zelfvertrouwen
bij onze docenten,
dankzij sterke
training op maat.

Totale
teambegeleiding

Extra
service

De overgang naar onderwijs op
maat gaat niet vanzelf. Daarom
ondersteunt VO-content scholen met
in de praktijk bewezen producten,
effectieve trainingen én schoolbrede
begeleiding. Daarbij zijn de schoolleider
en het hele docententeam betrokken.
Om met elkaar na te denken over de
kansen van onderwijs op maat en
alles wat daarvoor nodig is, zoals:
uitgekiend leermiddelenbeleid,
onderwijsontwikkeling en optimale
inzet van digitaal leermateriaal en ICT.

Wij bieden alles in samenhang aan
en ondersteunen die aanpak met: een
jaarlijkse deelnemersdag en Master
kl@ssen, webinars en instructievideo’s,
whitepapers en blogs en een betrokken
netwerk van schoolleiders, docenten,
experts en partners.

Sluit je ook aan bij ons netwerk. Maak gebruik van ons
materiaal, ontwikkel en denk mee over leren en onderwijzen
op maat.

Doe mee!
Wij verwelkomen je graag
als deelnemer van
VO-content. Dat heeft
grote voordelen voor
de onderwijskundige
ontwikkeling van je
school. De Stercollecties
zijn het kloppend hart
van onze stichting. Een
onmisbare basis voor
leren en onderwijzen
op maat. Maar... daar is
meer voor nodig! Training,
begeleiding, inzet van
diverse digitale platforms,
oefenprogramma’s,
deskundigheidsbevordering
en enthousiasme.

Leren en
onderwijzen
op maat is zo
véél leuker!

VO-content
030 232 4822
info@vo-content.nl
www.vo-content.nl

Wil jij dit ook op jouw
school? Word nu deelnemer
van VO-content!
Dus wil je meedoen?
Of wil je dat wij een
presentatie komen geven
over onze toegevoegde
waarde? Ga dan naar onze
website of bel of mail
met ons. Meedoen kost
slechts € 9,- per leerling,
per jaar en btw-vrij.

