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De nieuwste multimediale methoden 
van Noordhoff Uitgevers
Belangrijk onderdeel van de methode is buiteN-
Land online, digitaal lesmateriaal voor docent en 
leerling. Via www.buitenland.noordhoff.nl krijgt 
u toegang tot dit afwisselende en overzichtelijke 
lesmateriaal. U vindt hier:
•  de complete inhoud van de methode;
•  extra bronnen, de nieuwste toepassingen van  
 Google Earth, Google Maps, Edugis, enz.
•  extra opdrachten, extra oefen- , instap-, 
 kennis-, en toepassingstoetsen;
•  knipbladen en minicursussen;

Voor de leerling 
•  lesstof vervangende ICT 
•  animaties
•  geluidsfragmenten 
•  aanklikbare kaarten
•  digitale oefen(examen)toetsen

Veel extra materiaal voor de docent:
•  veel gevarieerd toetsmateriaal 
•  antwoorden bij de boeken;
•  de docentenhandleiding;
•  extra lesmateriaal;
•  inhoud Leerlingen-ICT.

Daarnaast biedt de methode tal van 
nieuwe functionaliteiten. U kunt:
•  materiaal toevoegen en dit, als u dat wilt, 
 uitwisselen en delen met uw leerlingen en 
 collega’s van binnen of buiten de school;
•  huiswerk plannen en leerstof arrangeren;
•  de voortgang van uw leerlingen volgen en zien  
 wat hun resultaten zijn;
•  gebruikmaken van de fantastische presentatie-
 tools voor een levendige voorstelling van de  
 beelden en lesstof uit de boeken.

Direct aan de slag
Het lesmateriaal voor leerjaar 4 en 5 is al vanaf 
schooljaar 2012-2013 beschikbaar, het lesmateriaal 
voor 6 vwo in 2013-2014.

Aantrekkelijke prijs
De methode is gunstig geprijsd: het leer- en 
opdrachtenboek komen beide in aanmerking voor 
het boekenfonds. Uw accountmanager rekent 
samen met u de exacte prijs voor uw situatie uit.

Arrangement
buiteNLand Tweede Fase 2e editie bestaat uit:
•  Leerboek
•  Opdrachtenboek
•  Leerlingenkit
•  Docentenkit

Nieuw! De methodelicentie van 
buiteNLand
Dit jaar introduceert Noordhoff Uitgevers de 
methodelicentie. Al het beschikbare papieren 
en digitale lesmateriaal, voor een vaste prijs 
per leerling per jaar. Altijd kunnen schrijven in 
werkboeken. Altijd de nieuwste edities. En u 
kunt ieder jaar kiezen voor de ideale mix van 
boeken, computer en tablet om zo zelf te be-
palen wat past bij uw manier van lesgeven. 
Ontdek de voordelen van de methodelicentie 
op www.buitenland.noordhoff.nl

Aanvraag beoordelingsexemplaar
Overtuig uzelf en vraag een beoordelings-
exemplaar aan via de aanvraagkaart of via 
www.buitenland.noordhoff.nl

www.buitenland.noordhoff.nl
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Uitnodiging KNAG 2012

Op vrijdag 7 december a.s. wordt de lande-
lijke KNAG-dag gehouden in Ede. U bent 
van harte welkom in onze stand. Daar infor-
meren wij u graag nader over de methode. 
U kunt hier tevens uw beoordelingsexem-
plaren ophalen.
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Nieuwsgierig?

Vraag nu

 een beoordelings-

exemplaar aan!



Een plezier om mee te werken
Met buiteNLand is het een plezier om les te 
geven én les te krijgen. De methode com-
bineert een interessante inhoud met een 
slimme didactische opbouw. De schitterende 
beelden maken het geheel af. Aardrijkskunde 
is een prachtig vak en buiteNLand laat dat 
zien!

Afwisseling in werkvormen
De herkenbare opbouw van een hoofdstuk 
helpt u gevarieerd les te geven. U kunt afwis-
selend klassikaal lesgeven of uw leerlingen 
zelfstandig of in groepjes laten werken. Ook 
kunt u de boeken met de ICT afwisselen. 
Volop variatie en uitdaging voor élk type 
leerling.

Innovatieve ICT
        Met de vernieuwde, professionele ICT          
        kunt u uw vak eigentijds invullen. 

   U werkt bijvoorbeeld met de nieuwste
Google Earth-toepassingen en uitge-
breide powerpointpresentaties. Handige 
tools voor succes in elke les.

Wat is nieuw in de 2e editie?  
•  Nauwkeurig aangepast aan gewijzigde 
 exameneisen;
•  Het opdrachtenboek in kleur, waardoor kaarten  
 en grafieken beter leesbaar zijn;
•  Kaarten en grafieken zijn kleurenblindproof. 
 De kaarten en grafieken zijn ook te lezen door  
 mensen die kleurenblind zijn. 
•  Een Leerlingenkit met daarin alle leerling-ICT;
•  Het docentenmateriaal is nu ook geheel 
 digitaal: een Docentenkit met daarin de uitwer-
 kingen, toetsen, leerlingvolgsysteem, docenten- 
 handleiding etc.

Wat is verbeterd?
•  Een aantal hoofdstukken is stevig herschreven,  
 zoals Klimaat en Zuidoost-Azië in leerjaar 4;
•  De herhalingshoofdstukken van 5 havo staan nu  
 in het leerboek in plaats van op de site. Net als  
     de vwo-editie hebben uw leerlingen geen 
 boeken meer nodig van het voorgaande jaar!
•  De leerdoelen staan nu in het leerboek;
•  Voor een optimale voorbereiding zijn de toets-
 vragen beter afgestemd op de examenvragen;
•  Alle docenten- en leerlingen-ICT is eenvoudig  
 toegankelijk via één portal www.buitenland. 
 noordhoff.nl;
•  De Boxen zijn nu opgesplitst in drie onderdelen:  
 theorie-oefenen-toetsing.

Wat is gebleven?
•  Het unieke jaardelenconcept: ideaal voor het 
 maken van een leerlijn en lesplanning;
•  Niet-invulbare opdrachtenboeken met uit-
 dagende opdrachten voor uw leerlingen;
•  De herhalingshoofdstukken in het leerboek van  
 6 vwo: de leerling heeft de voorgaande leer-
 boeken niet nodig in het examenjaar.  

De 2e editie van buiteNLand Tweede 
Fase is compleet nieuw! Volledig 
afgestemd op de vernieuwde examen-
eisen met een nieuwe vormgeving en 
een nieuw productaanbod. 

Natuurlijk vindt u alle vertrouwde 
kenmerken van de methode in de 
2e editie terug. buiteNLand is en blíjft 
een vernieuwende en inhoudelijk 
sterke methode waarin de geografische 
inhoud voorop staat. 

Uw leerlingen zoomen in van wereld-
niveau, via Europa, naar Nederland. 
Zo raken ze vertrouwd met geografi-
sche werkwijzen, zoals wisselen van 
schaalniveau. buiteNLand brengt het 
wereldbeeld tot leven door de theorie 
toe te passen op verschillende regio’s 
en de eigen omgeving. 

    

Volledig  

     afgestemd
           op de 

vernieuwde
exameneisen! 
     

>>> 
Schitterende beelden

>>> 
Heldere kaarten en 
grafieken; kleurenblind-
proof
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Belangrijke kenmerken van de 
tweede editie: 
 
•  Didactische variatie, zowel in werkvormen als  
 in opdrachtvormen;
•  Lesstof die is afgestemd op het aantal lesuren  
 (u krijgt het boek uit);
•  Een duidelijk onderscheid tussen havo en vwo;
•  Een prettig leesbaar en leerbaar leerboek, voor  
 u en uw leerlingen;
•  Een gedegen voorbereiding op het examen  
 met examenopdrachten en -trainingen;
•  ICT die de leerling helpt de leerstof beter te  
 begrijpen (Leerlingenkit);
•  ICT die u als docent volledige ondersteuning  
 biedt (Docentenkit).

Wist u dat.. 
•  40% van de scholen werkt met buiteNLand  
 Tweede Fase? 
•  buiteNLand de enige methode is met een   
 leerplan voor leerjaar 1 tot en met 6?
•  het auteursteam zeer ervaren is, ze jaren-
 lange schrijfervaring hebben en allemaal   
 voor de klas staan?

Nieuwsgierig?

Vraag nu

 een beoordelings-

exemplaar aan!


