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Virtuele ontwikkeling
Lector Martine Delfos heeft zich ten doel
gesteld om in tachtig dagen een onderwijsprogramma te ontwikkelen, via
nieuwe inzichten uit eigen praktijkgericht onderzoek. Dit onderwijsprogramma heeft als doel jeugdigen visueel bewust te maken. Wetenschap en
praktijk, opvoeding en onderwijs worden vanuit nationaal en internationaal
perspectief beschreven, wat tot gevolg
heeft dat het programma inmiddels ook
in Bosnië-Herzegovina is gestart. Sociale media en sociaal netwerken krijgen
in dit boek extra aandacht, evenals de
werking van games binnen de virtuele
wereld. Delfos concludeert dat een cultuuromslag noodzakelijk is in het onderwijs; van kennisverwerving naar kennisverwerking. In dit boek komen alle
onderzoeken aan de orde die Martine
Delfos heeft opgestart sinds haar benoeming als lector aan het lectoraat Virtuele
ontwikkeling van de jeugd in 2008.
De site www.80dagenwereldrond.nl
biedt extra materiaal en verdiepingsstof
in de vorm van artikelen, filmpjes en
een beschrijving van het project Virtueel Leven Enschede.

Leren van ervaringen
In dit boek zijn de ervaringen met het
werken met inclusie van zeventien leerkrachten uit het basis- en voortgezet
onderwijs op een rij gezet. Uit onderzoek blijkt dat veel leerkrachten in het
reguliere basisonderwijs opzien tegen
het werken met leerlingen die extra
zorg behoeven. Ze voelen zich onvoldoende gesteund en opgeleid om
deze zorgleerlingen passend te helpen. Toch zijn er voorbeelden genoeg
van leerkrachten die de uitdaging zijn
aangegaan en dit wel hebben kunnen
omzetten in positieve ervaringen. In
hun verhalen gaan zij ook in op dingen als: onzekerheden, participatie
binnen de klas, sociale relaties, de
werking van het team en de rol van
ondersteuning.
De thematische analyse geeft aan
welke bijdrage inclusie kan leveren
aan goed en kwaliteitsvol onderwijs en
geeft antwoord op de vraag hoe we
kunnen leren uit de ervaringen van de
leerkrachten.

Diagnose NLD
Voordat er bij een kind de diagnose
NLD (non-verbal learning disorder)
gesteld wordt, heeft het kind met zijn
ouders vaak al hele trajecten binnen
de hulpverlening afgelegd. NLD kan
worden vastgesteld wanneer er bij kinderen een groot verschil is tussen hun
talige en praktische vaardigheden.
Aangezien de definitie van NLD niet
altijd even helder is, gaat Adriaan Kievit in zijn boek allereerst in op de betekenis van NLD.
Vervolgens komen de kenmerken en
oorzaken van NLD aan de orde en
worden de gevolgen ervan voor het
kind besproken. Ook de specifieke rollen van ouders en leerkrachten krijgen
de nodige aandacht in deze heldere
en overzichtelijke uitgave.
De vraag wat je als ouder en/of leerkracht moet doen nadat de diagnose
NLD bij het kind is gesteld, wordt aan
de hand van professionele behandelwijzen toegelicht.
Dit boek is het elfde deel in de reeks
Kinderpsychologie in Praktijk.
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