Naam organisatie

Vereniging Lerarenopleiders primair onderwijs Nederlands en Nederlands als tweede taal

Afkorting

LOPON2

Website

www.lopon2.net

Contact

info@lopon2.net

Werkgebied – regio

Nederland en Vlaanderen

Werkgebied – thema

Taalonderwijs Nederlands op lerarenopleidingen en in het primair onderwijs

OVER DE DOELEN
Doelen van de organisatie
(reden, noden van het werkveld…)

LOPON2stelt zich dan ook tot doel:
• een platform te creëren voor uitwisseling van deskundigheid tussen lerarenopleiders Nederlands
voor het primair onderwijs;
• projecten en onderzoek stimuleren die/dat de kwaliteit van het taalonderwijs en/of
de opleidingsdidactiek voor taalonderwijs 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.

Doelniveau (hoger onderwijs,
voortgezet onderwijs…)

Lerarenopleidingen in Nederland en Vlaanderen

Doelpubliek (docenten, leerkrachten,
beleidsmedewerkers…)

LOPON2 is er voor lectoren, opleidingsdocenten Nederlands en Nederlands als tweede taal van
lerarenopleidingen gericht op het primair onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Meer info over de ‘leden’ en structuur
(bv. individuen, instellingen…)

Bernard Bloem, voorzitter (Hanzehogeschool Groningen),
Katrien Daerden (2e voorzitter) (Hogeschool PXL), Boukje Bruins (Katholieke Pabo Zwolle)
Tinneke van Bergen (Arteveldehogeschoool Gent), Mirjam Snel (Hogeschool van Utrecht)
Iris Vansteelandt (Artesis Hogeschool), Margreet Vriesema-Abels (De Nieuwste Pabo, Sittard)
Paulien Vrieling (Avans Breda), Mathilde van Vliet, (LOPON2-secretariaat)

OVER DE ACTIVITEITEN
Huidige speerpunten

Begrijpend Lezen; deelname Taalraad begrijpend lezen
Toetsing lerarenopleidingen, Ondersteuning nieuwe website over taal, Organisatie zomerschool

Soorten activiteiten
(overleg, bijscholing…)

Organisatie landelijke dag(en): Lopon op Locatie, Zomerschool (bijscholing)
Onderzoeksprijs studenten lerarenopleiding

Belangrijke vaste activiteiten
(jaarlijkse studiedag, adviesrapport…)

Jaarlijks:
• ‘grote’ NACV-meeting (“Expertmeeting”) georganiseerd op en door een universiteit of hogeschool;
• 1 extra activiteit (workshop/lezing)

Belangrijke publicaties of materialen

• Tijdschrift Taal
• Rapport ‘ Effectief onderwijs in begrijpend lezen. Acties voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie.
De Taalunie & Taalraad Begrijpend Lezen, 2019’ (Taalraad)
• Een verslag van de LOPON2-scriptieprijs werd opgenomen in het tijdschrift Meertaal (jaargang 7,
Nummer 1, 2019)

Deze informatie werd voorgesteld op de ontmoetingsdag voor taalorganisatie van 3 juni 2020.

