
KEUZEHULP

Voor

Keuzedelen
Op zoek naar lesmateriaal voor keuzedelen?

Hoe bepaal jij welk materiaal je gebruikt? De keuzehulp 
voor keuzedelen helpt je alle argumenten op een rijtje te
zetten.  
 
Zo bied jij je leerlingen het beste!

Vaag materiaal aan ter beoordeling bij de
aanbieder. Is er een preview beschikbaar? Of kun je
een presentexemplaar krijgen? Kun je een expert of
ontwikkelaar spreken?

1 Didactisch concept

Is het lesmateriaal logisch opgebouwd? 
 
Is het een compleet pakket? Met: 
 

Én ook niet onbelangrijk: dekt het lesmateriaal het hele
keuzedeel? Je kunt dat makkelijk checken wanneer er een
curriculum is bijgeleverd. Gebruik anders het document van
de SBB.

Theorie
Oefenvragen
Praktijkopdrachten voor het
leerbedrijf of op school?

2Papier of digitaal
Is het lesmateriaal op papier te verkrijgen? Of kun je ook
kiezen voor lesmateriaal in een digitale leeromgeving? Welke
omgeving is dat?

3 Doelgroep
Sluit het lesmateriaal aan op de doelgroep? Let bijvoorbeeld op:

Zinsbouw en woordgebruik Gericht op de branche

Diepgang van de informatie Zelfstandig of onder
begeleiding uit te voeren

Aansluitend op de
belevingswereld

Geschikt voor BOL en BBL

Aantrekkelijk materiaal
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Herkenbare voorbeelden Gebruik van afbeeldingen

Duidelijk lettertype Gebruik van video's

Structuurelementen in de tekst Voorleesfunctie

Volledig in kleur
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Wat is fijn?

Examen?

Wordt het lesmateriaal geleverd
inclusief examen? Dat scheelt
jou ontwikkelen. En je weet
zeker dat het examen aansluit
op het lesmateriaal!
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Is het examen gevalideerd? Heeft het een
keurmerk? Of is het vastgesteld door een
toetsvaststellingscommissie? Wel zo fijn,
een examen van goede kwaliteit!

Let op! Sommige aanbieders vragen een
meerprijs voor het examen. Anderen leveren
het zonder extra kosten bij het lesmateriaal.

Docentenmateriaal
Is er een docentenpakket beschikbaar? Dat kan je een
hoop werk uit handen nemen. Check bijvoorbeeld of
de volgende onderdelen in het docentenpakket zijn
opgenomen:
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Antwoordmodellen of een automatische nakijkfunctie

Welke extra's zijn er?

Lesideeën en aanvullingen op de lesstof
Een curriculum ter verantwoording van het lesmateriaal

Mogelijkheden om zelf lesmateriaal toe te voegen 
Of diensten van de aanbieder zoals gastlessen!

7 Prijs
Ook niet onbelangrijk. De prijs.  
 
Voor lesmateriaal voor een keuzedeel van 240 uur betaalt
een leerling rond de � 30,- . Veel uitgevers bieden een
online versie aan van hun lesmateriaal. Die versies zijn
vaak iets goedkoper.

Bestellen 8
Is het lesmateriaal makkelijk online te bestellen? Via verschillende
websites? En via de boekhandel waar jullie al gebruik van
maken? Is betalen goed geregeld? Heeft het keuzedeel een ISBN
nummer? Dat maakt het bestellen wel zo makkelijk.

9 Alle keuzedelen bij één aanbieder!

Ben je op zoek naar lesmateriaal voor meerdere keuzedelen? Probeer dan
na te gaan of de aanbieder van jouw voorkeur lesmateriaal uitgeeft voor
verschillende keuzedelen. 
 
Dat werkt fijn voor jou, én voor je leerlingen!

Heb jij tip nummer 10? 
Deel de keuzehulp voor
keuzedelen en je eigen tips met je
collega's!
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www.savantis.nl/savantiskeuzedelen


