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DE METHODE PROFIEL GROEN 
IS VERNIEUWD!

lesmateriaal voor de profieldelen of de 
keuzevakken inzien? vraag proeflicentie aan  
https://m5.mailplus.nl/wpCjurGPDYCe-1611-80289-test-1.

AGENDA

Vernieuwd profieldeel methode Profiel Groen

Maak kennis met het nieuwe lesmateriaal voor de 
keuzevakken

Expeditie Groen voor de onderbouw

WIE WERKT MET DE 
VERNIEUWDE METHODE PROFIEL GROEN? 

de voordelen 
op een rij
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PRAKTIJKGERICHT & ACTIVEREND

Minstens 60% van de tijd bezig met de praktijk

Echte vieze handen-opdrachten

Werkboek: actief, vraaggestuurd bezig met de theorie

Video’s, animaties, infographics en flitskaarten

GOED VOORBEREID NAAR HET CSPE
Kennis en beroepsvaardigheden

Diagnostische toetsen, hoofdstuktoetsen en eindopdrachten

Rekenopdrachten en informatievaardigheden

Examentrainer

GEMAK & FLEXIBILITEIT
Heldere structuur en eenvoudig plannen (vast aantal lessen)

Voldoende ruimte voor eigen inbreng materiaal en zelf keuzes maken

Keuze tussen volledig digitaal & blended leren

DOORLOPENDE LEERLIJN

vmbo-onderbouw vmbo-bovenbouw mbo

PAKKETSAMENSTELLING

Volledig digitaal Blended• Digitaal werkboek
• Digitaal informatieboek
• Video’s, animaties, 

infographics
• Veel praktijkopdrachten
• Makkelijk leren met 

flitskaarten & 
diagnostische toetsen

• Directe feedback en tips bij 
vragen

• Examentrainer

• Papieren werkboek
• Papieren informatieboek
• Online omgeving

vragen ?
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nieuw 
lesmateriaal 
keuzevakken MAAK KENNIS 

MET

de voordelen 
op een rij PRAKTIJK & PLEZIER CENTRAAL

‘Veel praktijkopdrachten 
waarmee uw leerling aan de slag gaat’
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VOLOP AANDACHT VOOR DE 
LAATSTE TRENDS & 
ONTWIKKELINGEN

‘Volgt de laatste trends zoals 
de wereldkeuken, vegan en meer…’

‘Escaperoom, met een vernieuwende werkvorm 
kennis van dieren vergaren’

SOLIDE BASIS VOOR EXAMEN 
EN VERVOLGOPLEIDING

‘Houden van dieren: veel aandacht voor 
lastige onderwerpen zoals rantsoen 

berekenen’

‘Voeding, hoe maak je het?: routine 
ontwikkelen 

in professionele vaardigheden 
(hygiene, veilig werken, receptuur volgen)’

‘Algemene vaardigheden: samenwerken, 
plannen, problemen oplossen, et cetera’ 

GEMAK & ZEKERHEID

‘Vaste structuur zorgt voor duidelijkheid'

‘Eindtermen worden afgedekt’

‘Overlap met profieldelen overzichtelijk in beeld‘

‘Geen verplichte volgorde thema’s; starten vanuit praktijk of 
theorie’

DOCENTENMATERIAAL

• Antwoorden op verwerkingsvragen, diagnostische toetsen en 
praktijkopdrachten

• Instructies bij praktijkopdrachten: voorbereiding, variatie- en 
differentiatiemogelijkheden, tips

• Leerdoelenoverzicht: eindtermen vs. leerdoelen per les, overlap 
met profieldelen handig in kaart

HET LEERLINGENMATERIAAL, EN
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VERSCHIJNINGSDATA & PRIJZEN

PRIJZEN (PER KEUZEVAK)

• Leerlingenmateriaal - reeds 
beschikbaar

• Docentenmateriaal - april 2021

VOLLEDIG DIGITAAL

Digitale licentie (2 jaar)
Docentenversie (2 jaar met 
kosteloze verlenging gedurende 
looptijd editie)

€ 22,50 (i.p.v. € 28,50)

€ 34,50

Expeditie 
Groen

UITGANGSPUNTEN

‘Kennismaken met groene vakgebieden’

‘Theorie en praktijk: goede basis voor bovenbouw’

‘Succeservaringen opdoen’

‘LOB: wat past bij mij?’

‘Uiterlijk en werkvormen passend bij onderbouw’
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