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Inhoud presentatie 

• Doel en opzet 

• Hoe kennisbronboek biologische landbouw 
gebruiken? 

– Inschrijving op zephyr 

– Inschrijven voor kennisbronboek 

– Gebruiken kennisbronboek 

 

 



Doel 

• Raamstructuur bieden aan docenten en leraren in 
middelbaar- en hogeronderwijs rond biologische 
landbouw 
– Doceren 
– lesmateriaal 
– Introduceren 
– Integreren in bestaande vakken 

• Geen cursus maar overzicht beschikbare info 
• Uiteindelijk doel: lerend netwerk met 

kennisbronplatform als basis en middel voor 
leraren/docenten 



Opzet 

• Oorspronkelijk project binnen universiteit Gent op vraag 
van Vlaamse overheid 

• Looptijd: 9 maand (2007-2008): basismateriaal ontwikkeld 
en structuur van platform opgezet 

• Coördinatie vakgroep landbouweconomie 
• Experts werden betrokken bij opbouw modules  
• De info werd verzameld en ontsloten 
• Regelmatige update door experten (laatste eind 2011, 

begin 2012 
• Bedoeling is dat dit een site wordt die verder aangevuld 

wordt o.a. door de gebruikers: lerend netwerk waarbij 
experten toezicht houden op kwaliteit materiaal 
 



Gebruik zephyr 

• Wat is Zephyr? 

– open digitale leeromgeving van de Universiteit 
Gent 

– inschrijven mogelijk met niet-UGent e-mailadres 

– Bij uw registratie dient u een webformulier in te 
vullen met persoonsgegevens (naam, email, ...) 

• Adres: http://zephyr.ugent.be/ 

 

http://zephyr.ugent.be/


Stap 1: registratie in zephyr 

 



 

Stap 1: webformulier registratie 



Stap 2: aanmelden in zephyr 

 

Niet-UGent 
gebruikers  

UGent 
gebruikers  



Persoonlijk pagina zephyr 



• Ga naar: inschrijven op cursussen 

• Zoek via zoekterm: kennisbronboek 

• Onderaan blad staan zoekresultaten 

• Inschrijven op wachtlijst 

• verzoek wordt goedgekeurd door 
cursusbeheerder 

• Vanaf dan kan u gebruik maken van alle 
informatie binnen deze curus 

 

Stap 3: inschrijven op cursussen 

Zoekterm: 
kennisbronboek 



Proficiat, u bent nu een gebruiker van 
het kennisbronplatform 

• Deze registratieprocedure is éénmalig 

• Daarna kan u na inloggen steeds gebruik 
maken van beschikbare informatie  

• kennisbronplatform 
– 7 modules opgedeeld per vakgebied 

– Algemene informatie voor geïnteresseerden in 
biologische landbouw  

– Lijsten van experten/gastdocenten  

– Links naar andere sites (o.a. bioforum) 

 

 



Hoofdpagina kennisbronplatform 

 



Hoofdpagina kennisbronplatform (vervolg) 



Links 



Cursusmateriaal: module bodem als voorbeeld 

 

3_Bodem.pdf


Cursusmateriaal: module bodem als voorbeeld 

 



Cursusmateriaal: module bodem als voorbeeld 



Cursusmateriaal: module bodem als voorbeeld 

 



een interactieve tool 



Bedankt voor jullie aandacht 


