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mei 2017 Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen: keuzevrijheid belangrijke 

meerwaarde De Amsterdamse beurzen voor leraren en schoolleiders in po en vo hebben 

een duidelijke meerwaarde. Ze bieden, door de mogelijkheid van persoonlijke groei en de 

ervaren autonomie daarbij, een extra impuls tot professionalisering en geven scholen door 

de keuzevrijheid en de financiële middelen de ondersteuning om hun eigen ontwikkeling of 

beleid in gang of verder voort te zetten. Dit bleek uit een tussentijdse evaluatie van deze 

beurzen, in opdracht van de Gemeente Amsterdam.   Sligte, H.W, Emmelot, Y.W., 

Schenke, W. Tussentijdse Evaluatie Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen 2015-

2016 ..meer 
 

 Voldoet het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen in Amsterdam en 

Diemen? Is het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen in Amsterdam en Diemen dekkend? En 

voldoet dit aanbod ook voor leerlingen met leer-, gedrags- of psychische problemen? Het 

samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen laat dit door het Kohnstamm Instituut in kaart 

brengen. ..meer 
  

 

mei 2017 De pedagogische kwaliteit van ouderparticipatiecrèches (opc's) is relatief 

goed De kwaliteit van de interactievaardigheden van ouders die op de groep staan in opc’s 

is vergelijkbaar met de kwaliteit van de interactievaardigheden van pedagogisch 

medewerkers in kinderdagverblijven. Dit blijkt uit een kleinschalige studie uitgevoerd door 

het Nederlands Consortium Kinderopvangonderzoek (NCKO) en Kohnstamm 

Instituut.   Fukkink, R.G., Sluiter, R.M.V., Gevers Deynoot-Schaub, M.J.J.M., 

Helmerhorst, K.O.W. De pedagogische kwaliteit van de ouderparticipatiecrèche in 2016; 

Draaiers en hun relaties met kinderen in beeld - Eindrapport ..meer 
  

  
mei 2017 Experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo: uiteenlopende 

verschijningsvormingen Bij deze doorlopende leerlijnen vormen de bovenbouw van het 

vmbo en het mbo gezamenlijk één leerroute in een bepaalde beroepsrichting, veelal in de 

techniek. De experimenten worden in opdracht van het Ministerie van OCW gedurende de 

looptijd (2014-2022) gevolgd door het Kohnstamm Instituut samen met SEO Economisch 

Onderzoek en ecbo. In dit rapport worden de eerste resultaten twee jaar na de start van het 

experiment belicht.   Imandt, M., Berg, E. van den, Heyma, A, Mulder, J., Schipperheyn, 

R., Hermanussen, J., Groot, A., Petit, R.; Glaudé, M., Pater, C., & Meijden, A. van der We 

zijn begonnen! Tweede meting monitor Vakmanschap- en Technologieroutes ..meer 
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