Word vandaag nog lid van ALM!
Nieuwe leden:

Ga naar onze website: http://www.alm-onlne.net/
• Klik op: Join ALM
• Vul het formulier in
• Je kunt via Paypal betalen (ook zonder Paypal
account!)

Bestaande leden:

•Gebruik Paypal om je jaarlijkse contributie te
voldoen.

Contactpersoon per land
AUSTRALIA:
Gail FitzSimons, Monash University, Australia.
email: gfi@unimelb.edu.au
AUSTRIA and GERMANY:
Prof. Dr. Juergen Maasz, University of Linz, Austria.
email: juergen.maasz@jku.at
DENMARK:
Lene Oesttergaard Johansen, Aalborg University, Strandvejen 12-14,
9000 Aalborg, Denmark email: ljo@learning.auc.dk
NETHERLANDS and BELGIUM
Kees Hoogland, , SLO – Netherlands Institute for Curriculum
Development, Piet Heinstraat 12, 7511 JE Enschede, the Netherlands.
email: k.hoogland@slo.nl
NEW ZEALAND:
Jac Mogey, University of Auckland, Waipu, New Zealand.
email: mathsgeek@hotmail.com

Lidmaatschap per jaar
Individueel

€ 24,-

Instituut

€ 48,-

Student/
zonder
inkomen

€ 6,-

Voor meer informatie, neem contact op met de
contactpersoon voor jouw land of met de
Secretaris van ALM: Joanne Kantner.

email: joanne.kantner@kishwaukeecollege.edu

Phil Kane, University of Auckland, Waipu, New Zealand.
email: phil.kane@manukau.ac.nz
REPUBLIC OF IRELAND:
Dr Terry Maguire, National Forum for the Enhancement of Teaching &
Learning in Higher Education, Dublin 2, Ireland.
email: terry.maguire@teachingandlearning.ie

Adults Learning
Mathematics
An International
Research Forum

SWEDEN:
Charlotte Arkenback-Sundstrom, Gothenburg University, Sweden.
email: lisbeth.lindberg@ped.gu.se

Linda Jarlskog, VIS, Vuxenutbildning i Samaverkan, Sweden.
email: linda.jarlskog@lund.se
UNITED KINGDOM:
Diane Dalby, University of Nottingham, Nottingham, UK.
email: diane.dalby@nottingham.ac.uk
USA:
Dr. Katherine Safford, Saint Peter’s University, 2641 Kennedy
Boulevard, Jersey City, NJ 07306, USA.
email: ksafford@saintpeters.edu

www.alm-online.net

SWITZERLAND
Sonja Beeli-Zimmermann, Universität Bern, Institut für
Erziehungswissenschaft, Abteilung Pädagogische Psychologie,
Fabrikstr. 8, CH-3012 Bern email: sonja.beeli@edu.unibe.ch

Word lid van dit netwerk!

www.alm-online.net

Over ALM
ALM is een internationaal research forum dat
onderwijsgevenden, onderzoekers en
beleidsmakers op het gebied van reken- en
wiskundeonderwijs aan (jong-)volwassenen
bijeenbrengt om het leren en onderwijzen van
rekenen en wiskunde aan (jong-) volwassenen op
een hoger plan te brengen.

Enkele leden aan het woord

Making Connections

Hoe draagt ALM voor jou persoonlijk bij aan jouw werk als
onderwijsgevende/onderzoeker?

‘It means that I can meet people who are involved in various
practices around Adults Maths Ed / Adult Numeracy … –
teaching at various levels (basic, workplace, citizenship,
Higher Education), research (same), and those concerned with
policy issues – and I can learn from them all’. (UK)

Praktijk
Beleid

Doelen van ALM

Adults Learning
Mathematics

ALM biedt een forum en een netwerk ter
ondersteuning van het verdere ontwikkelen van
het onderwijs in rekenen, wiskunde en
gecijferdheid aan (jong-)volwassenen.
ALM doet dit door:

Onderzoek

• Het stimuleren en verspreiden van onderzoek
naar het leren van rekenen, wiskunde en
gecijferdheid door volwassenen.
• Het vergroten van het bewustzijn van het belang
van goed onderwijs in rekenen, wiskunde en

Wat biedt ALM?

Een ALM lidmaatschap bidet de volgende mogelijkheden:
:
• Je kunt deelnemen aan een internationaal netwerk van
praktijkmensen en onderzoekers op dit terrein.
•

gecijferdheid aan volwassenen.

Je kunt inzichten en kennis halen en delen op de
jaarlijkse conferentie of via het tijdschrift.

•

Leden ontvangen elk jaar gratis een versie van de
proceedings van de jaarlijkse conferentie.

ALM organiseert een jaarlijkse conferentie en

•

Je ontvangt korting op deelname aan de conferentie.

brengt een peer-reviewed on-line tijdschrift uit.

•

Je kunt het hele jaar door netwerken met collega’s in het

Voor meer informatie zie de website .

buitenland.

‘As a researcher, ALM has offered me a generous and
welcoming international group of people who share my
interests in this field. It has enabled me to meet people I
would otherwise not have met, in the formal presentations as
well as the social gatherings. Many of these people have
become lifelong friends — very important when you are one of
the few in your country doing workplace research in workplace
maths/numeracy, and when you adopt a stance that is critical
of government policy most of the time’. (Australia)
‘The two main points are dialogue and literature. I found
friendly colleagues working on similar questions who were
ready and willing to exchange ideas, arguments and results’.
(Austria)
How does ALM support you personally as a Student?

‘It is valuable to meet people who are more experienced at
working in your discipline / practice / activity: you will be
able to learn much, and to become more aware of what are
accepted positions on some issues, and where the dilemmas
and controversies lie’. ( UK)
‘ALM is a community that embraces the novice and veteran
with parity of esteem. It provides a sense of belonging to
something really important that includes the pioneers in the
field of Adults Learning Mathematics. One can ‘rub shoulders’
with the World’s leading authorities, converse with ‘the’
authors, and present to an informed and critical audience,
but in a context that is supportive, constructive and safe’.
(Ireland)

