
SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanont-

wikkeling. Al 35 jaar geven wij inhoud aan leren 

en innovatie in de driehoek beleid, wetenschap 

en onderwijspraktijk. De kern van onze expertise 

betreft het ontwikkelen van doelen en inhouden 

van leren, voor vele niveaus, van landelijk beleid 

tot het klaslokaal.

We doen dat in interactie met vele uiteenlopende 

partners uit kringen van beleid, schoolbesturen en 

-leiders, leraren, onderzoekers en vertegenwoor-

digers van maatschappelijke organisaties (ouders, 

bedrijfsleven, e.d.).

Zo zijn wij in staat leerplankaders te ontwerpen, 

die van voorbeelden te voorzien en te beproeven 

in de schoolpraktijk. Met onze producten en advie-

zen ondersteunen we zowel beleidsmakers als 

scholen en leraren bij het maken van inhoudelijke 

leerplankeuzes en het uitwerken daarvan in aan-

sprekend en succesvol onderwijs.

www.slo.nl

LOPON2 is een Vlaams/Nederlandse vereniging 

voor lectoren, opleidingsdocenten Nederlands en 

Nederlands als tweede taal van lerarenopleidingen 

primair onderwijs in Nederland en Vlaanderen. 

LOPON2 stelt zich tot doel een platform te creëren 

voor uitwisseling van deskundigheid tussen 

lerarenopleiders Nederlands voor het primair 

onderwijs; projecten en onderzoek te initiëren 

die de kwaliteit van het taalonderwijs en/of de 

opleidingsdidactiek voor taalonderwijs ten goede 

komen; gevraagd en ongevraagd advies te ver-

strekken m.b.t. de kwaliteit van het taalonderwijs 

en/of de opleidingsdidactiek voor taalonderwijs 

aan verantwoordelijken voor het onderwijsbeleid 

in Vlaanderen en Nederland.

www.lopon2.net

EDventure is de vereniging van onderwijs-

adviesbureaus. Zij versterkt de positie van 

de bureaus en ondersteunt hen bij de realisatie 

van hun doelstelling. Deze doelstelling is integrale 

onderwijsadvisering en heeft betrekking op onder-

wijsontwikkeling, schoolontwikkeling, onderwijs 

aan kinderen met problemen, leermiddelenadvies 

en advies aan gemeenten en besturen.

EDventure heeft een aantal kerntaken. EDventure:

behartigt de belangen inzake de wet- en regel-

geving, infrastructuur en financiering van de 

educatieve dienstverlening; stimuleert de kwa-

liteit van de onderwijsadviesbureaus; draagt de 

bekendheid uit van educatieve dienstverlening 

als merknaam voor aanbieders van educatieve 

dienstverlening;

versterkt de inhoudelijke krachtenbundeling en 

innovatieve kennisdeling.

www.edventure.nl

Tijdschrift Taal ontvangen?

Wie het tijdschrift wenst te ontvangen en tot de 

doelgroep behoort, kan zich aanmelden door een mail 

te sturen naar nevenstaand adres met vermelding 

van naam, naam van de instelling en het adres.  

Het tijdschrift is gratis te downloaden op  

www.nederlands.slo.nl/tijdschrift-taal.
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave 

mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar 

gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder 

voorafgaande toestemming van de uitgever.

Het Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs is een samenwerkingsproject tussen LOPON2, EDventure en SLO; het wordt 

uitgegeven door SLO. Het tijdschrift is bestemd voor opleiders van lerarenopleidingen basisonderwijs en taalspecialisten die als 

adviseur werkzaam zijn in het basisonderwijs.
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