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Blikvangers
Met enige regelmaat verschijnen er publicaties die
(mede) geschreven zijn door medewerkers van EDventure,
LOPON2 of SLO. Deze publicaties zijn - tenzij anders
vermeld - gratis te downloaden.
Refugee children in education

De scriptie biedt een beknopte maar

Door: A. Feenstra

heldere probleemanalyse en een toegankelijke theoretische beschrijving van de

Anke Feenstra is winnaar van de eerste

bestaande inzichten en de belangrijkste

LOPON2-onderzoeksprijs geworden met

concepten. Het specifieke onderzoek is

haar scriptie Refugee children in education.

bescheiden, zowel qua opzet, als wat

Zij deed een interessant onderzoek naar

betreft het aantal respondenten, maar

het stimuleren van taalontwikkeling van

daarom niet minder interessant. Het is

jonge vluchtelingenkinderen in het kleuter-

bovendien zeer goed uitgevoerd. Indruk-

onderwijs. Door te focussen op heel jonge

wekkend is de nauwkeurige beschrijving

kinderen (groep 1 en 2) legt Anke Feenstra

van de resultaten. Anke Feenstra kiest

de nadruk op een specifieke groep vluch-

voor een mixed method, maar slaagt er

telingenkinderen waar tot nu toe minder

uitstekend in om de resultaten hiervan

aandacht voor en ervaring mee is.

zin- en betekenisvol samen te brengen. De
scriptie is bovendien heel goed geschreven, in een juiste toon, en bevat nauwelijks
stilistische of taalkundige onnauwkeurigheden. Deze studie kan het begin zijn
van groter onderzoek naar het stimuleren
van taalontwikkeling van jonge vluchtelingenkinderen in het kleuteronderwijs.
De resultaten van het onderzoek zullen in
het volgende nummer van Tijdschrift Taal
gepubliceerd worden.
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Leerplan in Beeld
Hoe zorgt u ervoor dat het onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen
eerder tijdens hun schoolloopbaan hebben
gehad én bij wat ze later nog leren? Hoe
maakt u een leerplan dat een goede mix is
van verplichte stof en keuzeonderdelen?
En hoe bereikt u optimale samenhang
Onderwijsdatabank.nl en

tussen de diverse vakken/leergebieden?

Onderwijsexpertise.nl vernieuwd

Leerplan in beeld helpt u hierbij op weg.

Met de Onderwijsdatabank en Onder-

De SLO-website Leerplan in beeld biedt

wijsexpertise.nl biedt EDventure twee

hulp bij het ontwerpen van een eigen

krachtige portals voor het onderwijs. Op

onderwijsprogramma. Leerplan in

Onderwijsexpertise.nl staan alle produc-

Beeld richt zich zowel op het primair als

ten en diensten van EDventure-leden. De

het voortgezet onderwijs. De site geeft

onderwijsdatabank biedt een compleet

informatie over leerlijnen, kerndoelen en

overzicht van actuele onderwijspublicaties.

eindtermen, tussendoelen, basisstof en

Beide portals zijn vernieuwd, zowel qua

keuzeonderdelen en over hoe samenhang

inhoud als vormgeving. Benieuwd? Bekijk

tussen vakken kan worden bevorderd.

de portals online of download de nieuwe
brochures over de portals.
> Onderwijsdatabank.nl
> Onderwijsexpertise.nl

> Leerplaninbeeld.slo.nl

