
Review
De rubriek ‘Review’ heeft als doel om de lezer te informeren over

recente publicaties met betrekking tot het hoger onderwijs.

Kleijnen, R. & Loerts, M. (2006). Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs. Antwerpen; Apeldoorn:
Garant.
Het Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs heeft als doel om de begeleiding van dyslectische
studenten binnen instellingen voor hoger onderwijs te optimaliseren. Dit protocol sluit
aan op eerder verschenen Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het (speciaal)
basisonderwijs en voortgezet onderwijs, zodat continuïteit in de begeleiding kan worden
geboden. Dit protocol biedt inhoudelijke en procedurele handreikingen om maatwerk-
gerichte begeleiding en een bij hogeronderwijsinstellingen passend beleid te ontwikkelen.
Op 27 september 2006 werd door de Fontys Hogescholen over dit protocol een studie-
dag georganiseerd.

Driessen, E. en Bodewes, D. (2006). Portfolio onderzoek in het Nederlandse hoger onder-
wijs : een literatuurreview. Maastricht: Universiteit Maastricht, 13 p.
In opdracht van de SURF special interest group NL Portfolio is literatuurstudie verricht
met de vraagstelling: Welke empirische evidentie is er vanuit Nederlands onderwijskun-
dig onderzoek voor de meerwaarde van het gebruik van elektronische portfolio’s in het
hoger onderwijs met het oog op verschillende doelen? Vanuit het model ‘Portfolio en
aandachtsgebieden bij onderwijsvernieuwingen’ werd een analyse gemaakt van een
aantal publicaties op dit gebied. 
http://www.surf.nl/download/Portfolio_onderzoek_in_Ned.HO.pdf

Froment, E., Kohler, J., Purser, L. & Wilson, L. (Eds.). (2006). EUA Bologna handbook:
Making Bologna work. Stuttgart; Brussels: Raabe; EUA, European University Association.
ISBN 3-8183-0209-X.
Dit losbladige handboek bevat artikelen waarin allerlei aspecten van de implementatie
van het Bologna-proces aan de orde komen. Er verschijnen regelmatig updates die kun-
nen worden ingevoegd. Bovendien bevat elke update een cd-rom.

Deze rubriek werd verzorgd door Marwine van der Molen (CHEPS, Universiteit Twente).
Publicaties kunnen aan de redactie worden voorgelegd ter verschijning in deze rubriek, door
te schrijven naar: Marwine van der Molen, CHEPS, Universiteit Twente, Postbus 217, 7500
AE Enschede, e-mail: m.w.vandermolen@utwente.nl, of aan de redactiesecretaris onder ver-
melding van: TvHO Review.
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