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Begrijpend lezen verbeteren door
te kijken naar oogbewegingen
Begrijpend lezen is een onzichtbaar proces.
Daardoor is het lastig om leerlingen er goed bij te
ondersteunen. Het is technisch mogelijk om het
leesproces zichtbaar te maken, namelijk door de
oogbewegingen te registreren. Hebben
leerkrachten daar iets aan? Halszka Jarodzka en
een aantal collega’s onderzochten het.

18
FEBRUARI

Lees meer

Food for thought: voeding en je
brein
Wat doet voeding met of voor het functioneren
van je brein? Dat is het onderwerp van een online
lezing die Inge van der Wurff gaf voor studenten
van de Universiteit Utrecht. De video is nu voor
iedereen online beschikbaar.
Lees meer

Onderzoek adviseert: 'Train je
intuïtie en gebruik die in de klas'
Leerkrachten moeten constant snel inspelen op
wat er gebeurt in de klas. Maar snelheid is niet
alles: ze moeten ook met tact reageren.
'Pedagogische tact' is het vermogen om optimaal
te reageren in complexe klassituaties. Hoe
ontwikkel je dat vermogen? Door je intuïtie te
ontwikkelen, aldus een recente publicatie.
Lees meer
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Promotie Martine
Schophuizen:
'Educational Innovation
Towards Organizational
Development: The Art of
Governing Open and
Online Education in
Dutch Higher Education
Institutions'
21e Internationale
conferentie over mobiel
leren

OKTOBER

Luistertip: Podcast 'Leer je brein
leren' met Renate de Groot

Kijktip: Martine Boonk geeft een
rondleiding door Craft-co, een
Online SchrijversWerkPlek voor
studenten

Promovendi gezocht voor drie
onderwijsvernieuwingsprojecten.
Reageren kan tot en met 15
januari

Europees project wil
microcredentials in het hoger
onderwijs stimuleren
Flexibilisering en modularisering in het hoger
onderwijs staan in Nederland en in Europa hoog
op de agenda. Microcredentials spelen daar een
belangrijke rol bij. Een Europees project gaat
verder specificeren wat microcredentials zijn en
hoe je het invoert.

Vacature: de OU zoekt
docent/onderzoeker voor de
vakgroep Voorwaarden voor een
Leven Lang Leren. Reageren kan
tot en met 31 januari

Lees meer

Promotiebeurs voor leraren
aanvragen kan nog tot 18 januari
Tweemaal per jaar kunnen leraren uit het po, vo,
so, mbo, en hbo bij NWO een beurs aanvragen
voor een promotieonderzoek. De eerste ronde
van dit jaar sluit op 18 januari.
Ga naar de NWO-site
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