De OnderwijsMonitor Limburg
De Universiteit Maastricht werkt samen met de Limburgse scholen aan de OnderwijsMonitor Limburg om de
ontwikkeling van de onderwijskwaliteit in het Limburgse onderwijs in beeld te brengen. Deze informatie wordt
gebruikt om samen met de scholen het onderwijs nog verder te verbeteren. Dit schooljaar vullen leerlingen in het
derde leerjaar van het voortgezet onderwijs een vragenlijst in over o.a. schooltevredenheid, zelfvertrouwen, motivatie
en vertrouwen in de toekomst. Ook ouders ontvangen een korte vragenlijst over de achtergrond en ontwikkeling van
hun kind en de kwaliteit van het onderwijs. De leerlingen vullen de vragenlijst digitaal in en alle scholen van SVOPL
doen dit jaar mee aan een pilot waarbij de ouders de vragenlijst ook digitaal krijgen.

Leergemeenschap
Eind november 2019 heeft de eerste bijeenkomst van de leergemeenschap rondom 10-14 initiatieven in Limburg
plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst stond enerzijds elkaar leren kennen en anderzijds de behoeften van
waaruit de verschillende 10-14 initiatieven zijn ontstaan centraal. Wat opvalt is dat ondanks dat de initiatieven
verschillen in opzet en doelgroep, alle initiatieven in hun focus verder gaan dan alleen cognitie. In deze context is er
zeker overlap tussen de verschillende initiatieven en op welke (niet-cognitieve) vaardigheidsontwikkeling deze
inzetten. Tijdens de tweede bijeenkomst (die zal plaatsvinden op 18 maart 2020) zullen we concreter bespreken op
welke (niet-cognitieve) vaardigheidsontwikkelingen de verschillende initiatieven inzetten en hoe dit aansluit bij de
literatuur over de (niet-cognitieve) ontwikkeling binnen 10-14 leeftijdsgroep.
Ben je zelf ook betrokken bij een 10-14 initiatief om de overgang tussen PO en VO te versoepelen en heb je interesse
om deel te nemen aan de leergemeenschap. Neem dan contact op met: melanie.monfrance@maastrichtuniversity.nl.

Creatief denken op de basisschool
Kim van Broekhoven (Universiteit Maastricht) heeft samen met Maurice Thelen en Sylvie (beide van basisschool de
Kingbeek in Obbicht) onderzoek gedaan naar creatief denken bij groep 8 leerlingen. Dit onderzoek is uitgevoerd op
dertien basisscholen van verschillende schoolbesturen. In totaal hebben ruim 400 leerlingen van groep 8 meegedaan.
Benieuwd naar wat zij hebben gedaan en wat ze hebben gevonden? Bekijk hier de video [link:
https://vimeo.com/386460132/2a9cd800ab

Events
OnderwijsMonitor Limburg (OML) en Nationaal
Cohortonderzoek Onderwijs (NCO)
Regelmatig rijzen bij scholen in het po en vo vragen
over de OML en het NCO. Hoe verhouden de
dataverzamelingen en de terugkoppelingen zich tot
elkaar? Kan een en ander gecombineerd worden? Wat
kan ik er als schooldirecteur of schoolbestuurder mee?
Om deze vragen te beantwoorden, inzicht te geven in
de samenwerking die achter de schermen plaatsvindt
en voorbeelden te geven waar de terugkoppelingen
van betekenis kunnen zijn, zullen we in het voorjaar
van 2020 een bijeenkomst houden in Limburg. Wilt u
op de hoogte gehouden worden, stuur dan een mail
naar Suzanne Zuidema
s.zuidema@maastrichtuniversity.nl

Media
Onderwijs en onderzoek verbinden met het Platform
Samen Onderzoeken, interview met Trudie Schils
https://www.platformsamenonderzoeken.nl/samenwerki
ngsrelatie/educatieve-agenda-limburg/

Kennisdeling
Op de website van de EAL vindt u een reeks van artikelen
rondom het thema ‘Sociaal-emotionele vaardigheden’.
Wat zijn deze vaardigheden precies? Hoe ontwikkelen ze
zich door de tijd en hoe verschillen ze naar regio? Hoe
liggen de verschillen tussen jongens en meisjes? En wat
voor ontwikkelingen zien we specifiek in het zelfbeeld
van leerlingen? In de komende periode zullen wekelijks
nieuwe stukken verschijnen. Deze zullen onder andere
gaan over de relatie tussen sociaal-emotionele
vaardigheden en sociaal-economische achtergrond, en
over de relatie tussen deze vaardigheden en voortijdig
schoolverlaten. https://www.educatieveagendalimburg.nl

