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WOBBLE-stappenplan voor
leerkrachten
Om leerkrachten te helpen leerlingen met nietoptimale prikkelverwerking te ondersteunen, is
er een WOBBLE-stappenplan ontwikkeld. Dat
stappenplan, met handleiding en poster, is te
downloaden van de website van de Open
Universiteit.
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Twee ‘OU-boeken’ genomineerd als
meest waardevolle onderwijsboek
van 2019
De Landelijke Beroepsgroep Begeleiders
Onderwijs (LBBO) organiseert jaarlijks de
verkiezing van het Onderwijsboek van het
jaar. De redactie van het vakblad Beter
Begeleiden heeft de nominaties
bekendgemaakt. Daaronder twee boeken van
die mede geschreven zijn door OUonderzoekers. Dat zijn ‘Wijze lessen’ en
‘Juffen zijn toffer dan meesters’. Stemmen kan
tot 28 maart!

APR

Tinka van Vuuren over
vitaliteit en duurzame
inzetbaarheid in het
onderwijs
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Informatiemiddag
onderwijswetenschappen
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MEI
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JUL

Oratie Halszka Jarodzka
met vooraf Trendsconferentie bij
Onderwijswetenschappen

Masterscriptie: posttraumatische
groei bij kinderen - sociale steun
van een leerkracht erg belangrijk
Een huisdier in de klas heeft een
positief effect op de ontwikkeling
van kinderen
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Publiekscollege: Houd jezelf niet
voor de gek tijdens het studeren
Eigenlijk zijn we allemaal voortdurend bezig
met leren. Of we nu leerlingen, studenten, of
professionals op de werkvloer zijn, we
gebruiken dagelijks allerlei strategieën om
nieuwe informatie te verwerken en te
onthouden. Maar hoe effectief zijn die
strategieën eigenlijk? Op 19 maart 2020 geeft
dr. Gino Camp een publiekscollege in
studiecentrum Amsterdam van de Open
Universiteit over Effectief studeren.
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Vitaal werken in het onderwijs
Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar
Vitaliteitsmanagement aan de OU, schreef het
boek Een leven lang vitaal in het onderwijs.
Duurzame inzetbaarheid is essentieel in deze
sector, die kampt met een hoge werkdruk door
een lerarentekort en uitstroom van jonge
leraren.
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Mini-cursussen als voorbereiding op
internationale uitwisseling
Veel scholen hebben - incidenteel of
structureel - contacten of uitwisselingen met
scholen in het buitenland. Voor zowel
studenten als docenten geldt dat ze, om echt
profijt van te hebben van die contacten, over
een aantal vaardigheden moeten beschikken.
In maart start een reeks gratis, Engelstalige
mini-MOOCs, waarin je juist deze
vaardigheden kunt aanleren.
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Het geschiedenisprogramma
AndereTijden keek terug op
Iederwijs. Prof. dr. Rob Martens
reageert op de uitzending
Grondlegger Open Universiteit
overleden

Online cursus Innovative pedagogy
for STEM education
Op 26 maart 2020 start de online cursus
Learn STEM: innovatief schoolonderwijs voor
wetenschap, technologie, techniek en
wiskunde. Deze Engelstalige cursus biedt
docenten en schoolhoofden om hun
bèta/technisch onderwijs te verbeteren. De
cursus is het resultaat van een Europees
initiatief. Deelname is gratis.
LEES MEER

Kennisnetwerk Leren en ontwikkelen
voor toekomstgericht onderwijs
De Open Universiteit maakt deel uit van
kennisnetwerk Leren en Ontwikkelen voor
Toekomstgericht Onderwijs.In dit netwerk
werken verschillende hogescholen, de Open
Universiteit en onderwijspartners uit het po,
vo, mbo en hbo samen. Doel is kennis delen,
inspireren, aanvullen en faciliteren. Daartoe
worden onder andere een
kennisinfrastructuur, hybride kennislabs en
een digitaal platform ontwikkeld.
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