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CURRICULUM VITAE

Sylvia Bacchini is geboren in Amsterdam op 20 december 1948. Zij behaalde aan de 

Universiteit van Amsterdam in 1987 een doctoraal Pedagogische wetenschappen en in 

1991 een doctoraal Algemene Taalwetenschap. 

Zij is werkzaam als docent Nederlands en Nederlands als tweede taal bij de 

lerarenopleiding voor het primair onderwijs van de Hogeschool Inholland  en verricht 

onderzoek voor het Lectoraat Ontwikkelingsgericht Taalonderwijs aan deze hogeschool. 

Ook is zij betrokken bij nascholingswerkzaamheden op het gebied van Nederlands als 

tweede taal en Voor- en vroegschoolse educatie. 

Zij was betrokken bij de ontwikkeling van verschillende landelijke post-HBO 

opleidingen, onder andere de opleiding Taalcoördinator en de opleiding voor docent 

Nederlands als tweede taal in het primair onderwijs. 

Ze is bestuurslid geweest van de Stichting Samenwijs en van de Nederland-Vlaamse 

vereniging voor lerarenopleiders primair onderwijs Nederlands en Nederlands als tweede 

taal (LOPON²). In dat kader coördineerde zij de masterclasses van de LOPON² in de periode 

2003 tot 2005.

Verder heeft zij werkzaamheden voor de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) 

verricht, onder andere voor het R&D-project voor een gefundeerde woordenlijst voor 

anderstalige peuters en kleuters en voor de cursus Taal bij andere vakken. 

Zij heeft meegewerkt aan verschillende uitgaven op het gebied van de didactiek van 

Nederlands en Nederlands als tweede taal. Daarnaast heeft zij een reeks artikelen over 

tweede-taalonderwijs op haar naam staan. 


