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Redactieadres 

SLO 

t.a.v. Afdeling Taal, primair onderwijs 

Postbus 2041 

7500 CA Enschede 

T 053 484 08 40 

E redactie@tijdschrifttaal.nl 

Ontwerp Hartebeest, Nijmegen 

Druk Te Sligte–Olijdam, Enschede 

ISSN 1879-4548 

 

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. 

 
 

    
 

 
  

Als landelijk kenniscentrum leerplanontwikke-  

ling richt SLO zich op de ontwikkeling van het 

curriculum in het primair, speciaal en voortgezet 

onderwijs in Nederland. We werken met het onder- 

wijsveld aan de doelen, kaders en instrumenten 

waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen 

visie kunnen vervullen. 

 

We brengen praktijk, beleid, maatschappelijke 

ontwikkelingen en onderzoek samen en stellen 

onze expertise beschikbaar aan onderwijs en 

overheid, bijvoorbeeld in de vorm van leerplannen, 

tools, voorbeeldlesmaterialen, conferenties en 

rapporten. 

 

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 taalonder- 

wijs ten goede komen; gevraagd en ongevraagd 

advies te verstrekken 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 kwaliteit 

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 
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