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Jos Claessen: 'Coronadiploma zeker
niet minder waard'
'De eindexamens 2020 zijn niet minderwaardig
omdat het centraal eindexamen uitviel.
Integendeel, zou ik zeggen.' Aldus Jos Claessen,
hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Open
Universiteit. Hij heeft zich 'wild geërgerd aan de
verhalen over het waardeloze coronadiploma van
2020, scholen die leerlingen hebben gematst,
leerlingen die hun diploma gehaald hebben met
twee vingers in de neus, enzovoort'.
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Lees meer

Hoogbegaafde kinderen hebben
vaker last van angststoornissen
Kinderen die hoogbegaafd zijn, begrijpen meer. En
dus hebben ze minder last van irrationele angsten.
Toch? Of hebben ze juist het vermogen om heel
sterk te kunnen piekeren? Of … ? OU-onderzoeker
Ellin Simon gaf een interactieve online lezing voor
stichting iQafe+ over angst en hoogbegaafdheid.
Lees meer

Luistertip: Een reeks over angst
bij kinderen van NPO 1
Spraakmakers. Met onder
anderen Ellin Simon

Ouders leggen de taalbasis, dus
lok ze uit hun schulp. Dat zegt
OU-promovendus Martine van
der Pluijm

Kijktip: Serious games: vragen
en antwoorden. Wim Westera
beantwoordt vragen vanuit zijn
wetenschappelijke expertise

Webinar Duurzaam onderwijs
In 2021 organiseert de Open Universiteit een
online Alumniweek met een serie webinars rond
duurzaamheid. Op donderdag 24 maart vindt het
webinar Duurzaam onderwijs plaats. OU-alumni en
experts delen hun ervaringen met de
duurzaamheid van hun opleiding
Onderwijswetenschappen.

Paul Kirschner over effectief
leren: 'Laat leerling 't zelf
uitleggen'

Wat kan het mbo doen om
ouderbetrokkenheid te
stimuleren?

Meld je aan

Hoe kunnen leraren effectief samen
leren?
Leraren zijn kenniswerkers die continu leren en
innoveren. Dat doen ze meestal niet in hun eentje,
maar juist in interactie. OU-wetenschappers
Marjan Vermeulen en Emmy Vrieling-Teunter
schreven een hoofdstuk over netwerkleren voor
het boek Een leeromgeving voor leraren.
Lees meer

Webinar Online samenwerkend
leren gemist?
De gratis webinars over digitale didactiek van de
Open Universiteit zijn allemaal terug te luisteren.
Gemist? Bekijk de opname.
Kijk terug
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