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B
ij ieder nummer van het 

tijdschrift Volgens Bartjens 

verschijnen twee artikelen in 

Volgens Bartjens – Ont-

wikkeling en Onderzoek. 

Deze verdiepende artikelen zijn alleen 

online beschikbaar. Bij dit nummer gaat 

het om een bijdrage van Marjolein Kool 

over de digitale leeromgeving Torpedo, 

die studenten aan de lerarenopleiding 

basisonderwijs moet ondersteunen bij 

het werken aan reken-wiskundeproble-

men en om een artikel waarin Ronald 

Keijzer en Michiel Veldhuis schrijven over 

het werk dat zij verrichtten om te komen 

tot een onderzoeksagenda voor de 

NVORWO.

Marjolein Kool analyseerde gegevens van 

studenten die werkten in Torpedo. Torpe-

do is ontwikkeld om studenten te richten 

op reflectie op eigen aanpakken bij het 

werken aan reken-wiskundeproblemen 

op het niveau van de landelijke kennisba-

sistoets. Kool stelt vast dat de gestuurde 

aanpak in de leeromgeving om studenten 
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te laten terugblikken op hun aanpak, een 

deel van de studenten stimuleerden dat 

werkelijk te doen. Een ander deel van de 

studenten ziet weinig tot niets in reflectie 

op eigen aanpak.

Ronald Keijzer en Michiel Veldhuis namen 

de opdracht van het NVORWO-bestuur 

aan om voorbereidend werk te doen om 

te komen tot een NVORWO-onderzoeksa-

genda. Hun bijdrage maakt de variëteit in 

mogelijke onderzoeksvragen zichtbaar. 

Zij wisten deze veelheid aan vragen met 

input van velen tot een hanteerbaar over-

zicht te maken.

Artikelen van Volgens Bartjens – Ont-

wikkeling en Onderzoek zijn kosteloos 

te downloaden van https://www.vol-

gens-bartjens.nl/. Kies voor de artikelen in 

het menu op ‘Ontwikkeling en Onderzoek’. 

U kunt ook de QR-code scannen met uw 

telefoon.

Neem, wanneer u wilt u schrijven voor 

Volgens Bartjens – Ontwikkeling en 

Onderzoek, contact met Ronald Keijzer, 

R.Keijzer@ipabo.nl.

De NVORWO is lid van de Federantie van On-

derwijsvakorganisaties (kortweg: de FvOv) en 

heeft het bureau Onderwijsvakbondsjuristen 

gevraagd een juridische helpdesk-functie te 

vervullen. Als u werkzaam bent bij een onder-

wijswerkgever po, vo, mbo, hbo/wo, educatie-

ve diensten (zie website  FvOV  voor precieze 

afbakening), dan kunt u bij hen terecht met uw 

arbeidsrechtelijke vragen:  

E-mail: advies@onderwijsvakbondsjuristen.nl 

Eerste aanspreekpunt: Dhr. Remko Littooij, 

06-16500695 

Voor meer informatie zie ook:   

www.nvorwo.nl/nvorwo 

Arbeidsrechtelijke vragen
Van de vereniging
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