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Boek Ken je leerling nu gratis te
downloaden
Het boek 'Ken je leerling' is nu gratis te
downloaden. In het boek beschrijven de auteurs waaronder OU-onderzoeker Desirée Joosten-Ten
Brinke - praktische inzichten uit onderzoek over
toetsen en beoordelen in het primair onderwijs.
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Lees meer

SOML-leergemeenschap
Breinkunde in het onderwijs
Het afgelopen schooljaar heeft een groep
leerkrachten van Stichting Onderwijs MiddenLimburg (SOML) een leergemeenschap Breinkunde
in het onderwijs gevormd. Renate de Groot van de
Open Universiteit begeleidde het traject.
Lees meer
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Conferentie over
mobiel leren
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Beter mentaal welbevinden bij
mbo-leerlingen die licht bewegen
Uit onderzoek van de Open Universiteit bij
leerlingen in het mbo bleek er geen duidelijk effect
van lichamelijke activiteit en staand leren op
leeruitkomsten. Wél is er een relatie tussen
beweeggedrag en mentaal welbevinden. Maar hoe
zit dit nu precies?

Promotie Anneke
Dubbeld: Teachers'
diversity-related
attitudes and burnout
in junior vocational
education'

21

Promotie Margo Barry:
Dual-role professionals
as knowledge brokers
their added value,
visibility and
professional
development
Oratie prof. dr. Halszka
Jarodzka

OKTOBER

Lees meer
Leestip: Tentamenstress? Dit
kun je doen

Promotiebeurs voor onderzoek naar
retrieval practice in het primair
onderwijs
NWO heeft een promotiebeurs toegekend aan
Fieke Ophuis-Cox, leerkracht bij SKPO en
buitenpromovendus bij de faculteit
Onderwijswetenschappen. Ze gaat onderzoek
doen naar de implementatie van retrieval practice
ter verbetering van de taal- en rekenvaardigheden
in het primair onderwijs.
Lees meer

Help mee gehoorschade bij
jongeren te voorkomen
Veel jongeren lopen op jonge leeftijd al
beginnende gehoorschade op. Het effect is bijna
altijd blijvend. Hoe kunnen we jongeren helpen om
dat te voorkomen? De Open Universiteit
onderzoekt het samen met een aantal
partnerorganisaties. Docenten kunnen bijdragen
door leerlingen of studenten te wijzen op de
online vragenlijst.
Lees meer

De ontwikkeling van Professionele
LeerGemeenschappen van leraren
Als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs
spelen leraren een cruciale rol. Daarom is het
belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen.
Professionele LeerGemeenschappen (PLG's)
worden gezien als dé manier om dat te doen. Oudschoolleiders Fred Huijboom en Pierre van
Meeuwen deden onderzoek naar PLG's op
middelbare scholen.
Lees meer

Onderzoek: Stimuleren Leven Lang
Ontwikkelen bij moeilijk bereikbare
doelgroepen
Kwetsbare groepen in de samenleving zouden veel
baat kunnen hebben bij scholing en ontwikkeling.
Hoe stimuleer je Leven Lang Ontwikkelen (LLO) bij
deze groepen? Met steun van NRO gaat een groep
onderzoekers onder leiding van ECBO en begeleid

Leestip: Leerwinst bij kleuters een blog van Paul Kirschner

door de Open Universiteit daar onderzoek naar
doen.
Lees meer

Open Universiteit,
ThiemeMeulenhoff en vavo gaan
samenwerken
De drie partijen hebben een
samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de
komende zes jaar. Doel van de samenwerking is de
kwaliteit van het leerproces te verbeteren. Dat
doen ze door kennisuitwisseling en onderzoek
rond het ontwerp van lesmethodes en
instructiestrategieën.
Lees meer

Bijzonder hoogleraar Effectief leren
Gino Camp is benoemd tot bijzonder hoogleraar
Effectief leren. Deze bijzondere leerstoel is
ingesteld in samenwerking met Thieme
Meulenhoff en Voortgezet Algemeen
Volwassenenonderwijs (het VAVO-netwerk).
Lees meer

Zomervakantie
In augustus verschijnt er geen nieuwsbrief. Fijne
zomer en tot september!
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