Vragen en antwoorden uit de chat, presentatie
Grondstof 8 april
Import andere systemen
Kan de opbouw van het portfolio ook geïmporteerd worden in bijvoorbeeld It's Learning?
De bij elkaar verzamelde portfolio-bewijslast kan op ieder moment worden gedownload (of
worden geprint) en is daarmee dus ook op te nemen in je ELO.

Thema volgorde
Is er een volgorde waarin je de thema's het beste kunt behandelen? Of kun je ze door elkaar heen
aanbieden?
Er is geen volgordelijkheid in de thema’s. Digitaal heb je toegang tot alle thema’s, zowel de
thema’s van Persoonlijk als van Professioneel. Welk thema je aanbiedt hangt af van de behoeften
van jouw studenten en de loop van de opleiding.

Digitaal versus boek

Waarom zou je kiezen voor digitaal of voor een werkboek?
Je kiest voor een werkboek of voor digitaal, of voor een combinatie van beide. De combinatie is
voordeliger omdat je de boeken tegen drukkosten bij en jaarlicentie krijgt. De docentenomgeving
en de bijbehorende presentaties zijn altijd bruikbaar, of je nou met het werkboek of digitaal
werkt. Aan te schaffen via de bekende kanalen. De combi wordt vaak gebruikt als scholen online
en offline lessen willen geven, maar ook automatische portfolio-opbouw willen, de tests en de
automatische cv-opbouw.
•
•
•
•

Jaarlicentie digitaal: 24,95
Verlenglicentie: 14,95
Boek, alle versies: 21,90
Combipakket: 37,50 (jaarlicentie en twee werkboeken)

Compleet pakket
Je zegt; je hebt dan alles voor de hele opleiding. Daarvoor zei je dat het 48 lessen zijn, dus voor
ongeveer 1,5 jaar. Hoe ziet grondstof LOB in leerjaar 3 en 4 dan?
De thema’s kun je prima spreiden. Als je wekelijks een les zou doen, kom je inderdaad op 1,5 jaar
uit. De meeste opleidingen hebben echter periodes waarin geen LOB gegeven wordt, bijvoorbeeld
een stageperiode. Op die manier zijn 12 thema’s goed te spreiden over 2 of 2,5 leerjaar. Specifiek:
voldoende materiaal voor vier leerjaren, wekelijks 60 minuten LOB biedt Grondstof niet. Bij LesLab
hebben we gemerkt dat daar zeer beperkt gebruik van wordt gemaakt en dat die hoeveelheid
materiaal voor de meeste gebruikers niet wenselijk is.

De thema’s die behandeld worden zijn zo gekozen dat alle belangrijke onderwerpen in een
studieloopbaan aan bod komen. Sommige thema’s zijn relevant voor startende studenten terwijl
een thema als solliciteren juist aan bod komt ter voorbereiding op een langere stage of aan het
einde van een opleiding.
Tip: zet de thema’s uit Grondstof in op de momenten waarop dat voor de studenten relevant is.

Status zelftests

Wat is een zelftest en hoe verhoudt zich dat tot een thema?
De zelftest is een vrij in te zetten onderdeel van een thema. Het onderwerp heeft te maken met
het thema en gaat altijd over het individu. Het is een bewustwordingsinstrument om studenten
inzicht te geven in hun motieven en kwaliteiten en overige loopbaancompetenties en 21e -eeuwse
vaardigheden. Met de opbrengst van de tests wordt automatisch een cv gevuld.

BOL en BBL

Is Grondstof voornamelijk op BOL gericht?
Grondstof is niet specifiek gericht op BOL maar op jongvolwassenen. Dit zie je voornamelijk terug
in de inhoud, vormgeving en de taal. Bij voldoende animo zouden we in de toekomst een BBLvariant voor 25+ kunnen ontwikkelen. Makers is een stuk geschikter voor BBL. De methode is
gericht op zelfregulatie en biedt een combinatie aan van Burgerschap en LOB.

Burgerschap

Je liet net een sheet zien waarin ook Burgerschap was opgenomen, hoe moet ik dat zien?
Veel burgerschapsdomeinen bevatten ook onderdelen die meer bij LOB horen dan bij
Burgerschap. Denk aan omgaan met waardendilemma’s op het werk of gezond werken. Deze
‘zachte’ kant van Burgerschap wordt behandeld in Grondstof Loopbaan. Volgend jaar staat op de
planning om Grondstof Burgerschap te ontwikkelen. Daarin komen zaken aan bod die echt meer
met Burgerschap geassocieerd worden zoals politiek of kritische consument. Op die manier vullen
LOB en Burgerschap elkaar mooi aan.
Wordt er voldaan aan de inspanningsverplichting voor Burgerschap met Grondstof Loopbaan?
Nee, Grondstof Loopbaan is echt een LOB-methode. Volgend jaar willen we Grondstof
Burgerschap ontwikkelen om ook aan de inspanningsverplichting voor Burgerschap te kunnen
voldoen met Grondstof.
Stel dat wij voor komend schooljaar Grondstof willen aanschaffen voor loopbaan met onze
eerstejaars. Dan is er dus een jaar zonder burgerschap, zeg maar?
Neem even contact met ons op als dit geldt voor jouw opleiding.

Grondstof testen
Digitaal: waarschijnlijk mogelijk half mei
Wanneer de softwaretests op voortgezet onderwijs klaar zijn, breiden wij uit naar Grondstof. Dit
zal waarschijnlijk halverwege mei zijn. Dan kunnen studenten het lesmateriaal van Grondstof
testen. Laat ons vooral weten dat je interesse hebt, dan nemen wij contact met je op zodra je kunt
gaan testen.
Folio: digitaal in te zien rond juni, wordt gedrukt in augustus
De vormgeving kunnen we rond juni al laten zien. De werkelijke druk vindt plaats in de
zomervakantie. Met de start van komend schooljaar is Grondstof Professioneel (6 thema’s) en
Grondstof Persoonlijk (6 thema’s) leverbaar. De boeken kunnen al worden opgenomen in de
boekenlijsten.

Powerpoint
Klik op deze link en download de Powerpoint voor intern gebruik. Nodig ons vooral een keer
(online) uit, dan vertellen we met plezier zelf het verhaal bij de Powerpoint en beantwoorden dan
direct eventuele overige vragen!

FAQ Grondstof
Software:

1. Wordt er automatisch een digitaal portfolio en een CV (profiel) op gebouwd met de leerlingen?
Ja, wel als je digitaal werkt. De eindopdrachten worden automatisch opgenomen in het portfolio
en ter goedkeuring voorgelegd aan de docent. Per thema krijgt een student een zelftest. De
uitkomsten hiervan worden automatisch opgenomen in het cv.
2. Wordt er gebruik gemaakt van Single login (ECK)?
Ja, wij werken hiervoor samen met Toegang.org, een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in
Single Login in het onderwijs. Zij zijn erg goed in het gemakkelijk ontsluiten van lesmateriaal voor
de studenten. Meer informatie
3. Kunnen wij zelf onderdelen toevoegen?
Ja. In het portfolio kunnen onderdelen worden toegevoegd. Zo kan een student laten zien dat hij
of zij voetbaltrainer is bijvoorbeeld. Daarmee worden ook beroepsvaardigheden geoefend.
4. Is een koppeling mogelijk met ons volgsysteem?
Dit zullen we per geval moeten bekijken.
5. Blijft al het gemaakte werk automatisch opgeslagen?
Ja. Zodra je iets typt wordt het automatisch naar onze servers verzonden. Er hoeft dus nooit op
‘opslaan’ te worden gedrukt.
6. Kan ik het werk van mijn leerlingen inzien?
Je kunt de eindopdrachten inzien en goedkeuren in de online docentenomgeving. De overige
opdrachten zijn nog niet in te zien maar dat wordt in de toekomst wel mogelijk.
7. Welke bestandstypen worden ondersteund bij het uploaden?
Er worden 12 bestandstypen ondersteund met een maximum van 8 MB.

Van LesLab naar Grondstof

1. Kan ik nog blijven werken met LesLab?
In schooljaar 2021-2022 is LesLab niveau 3/4 nog leverbaar. Daarna niet meer. LesLab niveau 2 zal
langer leverbaar zijn.
2. Worden de gegevens van leerlingen omgezet naar Grondstof?
Nee. Omdat we naar een heel andere programmeertaal en indeling gaan is het niet mogelijk om
gegevens vanuit LesLab over te nemen in Grondstof.
3. Kunnen we Grondstof eerst testen?
Jazeker. Neem contact met ons op en we zorgen ervoor dat je aan de gang kunt.
4. Is het mogelijk om een (online) informatiebijeenkomst te plannen voor ons team?
Graag zelfs! Nodig ons uit.

5. Blijft LesLab Burgerschap ondersteund?
In 2021-2022 nog wel. Daarna wordt LesLab Burgerschap ondergebracht in Grondstof
Burgerschap.

Boeken en software

1. Zijn de activiteiten ook voor boeken?
Zeker! De inhoud van de opdrachten verschilt niet wezenlijk tussen de licentie en het werkboek.
Als er in een presentatie staat ‘maak opdracht …’ is die opdracht zowel in het boek als in de
digitale omgeving te vinden.
2. Is digitaal én analoog werken mogelijk tegen een aantrekkelijke prijs?
Ja, bestel daarvoor het combipakket. Dan heb je een jaarlicentie plus twee boeken tegen
drukkosten. Mocht je daarna de licenties willen verlengen dan heb je alleen nog een
verlenglicentie nodig.
3. Waarom is er onderscheid gemaakt tussen Grondstof Persoonlijk en Grondstof Professioneel?
Zo krijgt een school de mogelijkheid om één van beide onderdelen aan te schaffen in plaats van
allebei. Met een jaarlicentie krijgen studenten wel toegang tot beide onderdelen (12 thema’s in
het totaal).
4. Is het mogelijk om digitaal te werken met alléén het onderdeel ‘persoonlijk’ of alleen het
onderdeel ‘professioneel?
Nee, dit is niet mogelijk. Met een jaarlicentie krijg je toegang tot al het materiaal van Grondstof
Loopbaan.

Inhoudelijke vragen
1. Kan ik de talentpaspoorten en de portfolio’s van alle leerlingen inzien?
Ja. Selecteer de juiste klas, vervolgens de juiste leerling en je kunt bij alle eindopdrachten en bij
het talentpaspoort. Laatstgenoemde vormt een mooie basis voor loopbaangesprekken.
2. Kan ik zien aan welke competenties gewerkt wordt?
Absoluut. Bekijk de competentiematrix in het werkboek voor overzicht van loopbaancompetenties
per thema. Als een leerling een eindopdracht heeft ingeleverd (zie portfolio), dan heeft de leerling
aanwijsbaar aan die competentie, 21e eeuwse vaardigheid of burgerschapscompetentie gewerkt.
3. Er is soms overlap met andere vakken, bijvoorbeeld met Nederlands. Is dat een probleem?
Integendeel. Overlap benadrukt het belang van de stof en herhaling op een andere toon is
waardevol. Tip: werk vakoverstijgend. Plan de thema’s zo in dat je zowel tijdens de coaching als
tijdens Nederlands bezig met een motivatiebrief en benader dezelfde brief vanuit een ander
perspectief.

