
SLOTSYMPOSIUM 
‘IEDEREEN ERBIJ’

‘Iedereen Erbij’ is een 
onderzoek naar het effect 

van dialogische gesprekken 
op de taalvaardigheid en sociale compe-
tenties van kleuters. Het afgelopen half 
jaar hebben 18 leerkrachten meegedaan 
aan dit onderzoek, uitgevoerd door de 
sectie Onderwijswetenschappen van de 
Vrije Universiteit Amsterdam. 
Op woensdagmiddag 9 oktober 2019 
wordt op de VU een slotsymposium geor-
ganiseerd. Het symposium wordt geopend 
door projectleider Chiel van der Veen, 
waarna onderzoeker Femke van der Wilt 
de eerste resultaten van het onderzoek zal 
presenteren. Na deze presentatie is er een 
ronde workshops waar leerkrachten zich 
voor kunnen inschrijven. Het symposium 
wordt afgesloten met een borrel.
Dit slotsymposium is gratis en iedereen 
is welkom. Wil je erbij zijn? Meld je dan 
aan bij Floor van der Steijle: 
f.vander.steijle@student.vu.nl

STARTBLOKKEN CONFERENTIE 
GELETTERDHEID BIJ JONGE KINDEREN 
Op woensdag 20 november 2019 vindt 
de 8e Landelijke Startblokken Conferentie 
plaats in Hotel Haarhuis in Arnhem. Dit 
jaar staat de inhoud van ons nieuwe 
Startblokkenboekje centraal: ‘Eén groep, 
veel verhalen – Geletterdheid bij jonge 
kinderen’. Geletterdheid is een belangrijk 
kenmerk van onze cultuur. Om mee te 
kunnen doen aan onze geletterde wereld 
hebben kinderen ondersteuning van 
anderen nodig. Jonge kinderen worden le-
zers en schrijvers doordat zij opgenomen 
worden in een taalgemeenschap. In deze 
gemeenschappen gaat het om: verhalen 
vertellen, samen lezen en voorlezen, sa-
men verhalen spelen en samen verhalen 
vastleggen. Tijdens deze conferentie is 
er ruimte voor inhoudelijke verdieping en 
inspiratie. 

Nieuwsgierig naar het programma of 
direct inschrijven? Neem snel een kijkje 
op onze website: www.de-activiteit.nl.

MASTERAVOND ONDERWIJS EN 
INNOVATIE
Op 3 december is er een masteravond 
bij de Vrije Universiteit Amsterdam, waar 
onder andere de Master ‘Onderwijs en 
Innovatie’ zich presenteert. 
Door de eeuwen heen is onderwijs altijd 
onderhevig geweest aan veranderin-
gen. Maar is een verandering wel altijd 
een verbetering? En wat is eigenlijk goed 
onderwijs?
In de master ‘Onderwijs en Innovatie’, 
een track van de masteropleiding Pedago-
gische Wetenschappen, word je opgeleid 
tot onderwijspedagoog. Iemand die zich 
buigt over allerlei actuele kwesties die 
uitdagingen betekenen voor het onder-
wijs. Denk hierbij aan verbetering van het 
curriculum met nieuwe technologieën en 
het creëren van gelijke onderwijskansen.

Meer informatie en opgave voor de Mas-
teravond via: masters.vu.nl  
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8e Landelijke Startblokken conferentie: 20 november 2019 
 

Één groep, veel verhalen – Geletterdheid bij jonge kinderen 
Voor professionals die werken met kinderen tussen 0-5 jaar en Startblokken Trainers 

 

Geletterdheid is een belangrijk kenmerk van onze cultuur. Jonge kinderen worden 
lezers en schrijvers doordat zij opgenomen worden in een taalgemeenschap. In deze 
gemeenschappen gaat het om: verhalen vertellen, samen lezen en voorlezen, samen 

verhalen spelen en samen verhalen vastleggen. 
Laat je inspireren en geef je snel op via onze website!  



website: www.de-activiteit.nl  -  e-mail: info@de-activiteit.nl  - telefoonnummer: 072- 512 37 61 
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