
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De schoolloopbaan van risicoleerlingen in het primair onderwijs

Jepma, IJ.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
Jepma, IJ. (2003). De schoolloopbaan van risicoleerlingen in het primair onderwijs. [,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/de-schoolloopbaan-van-risicoleerlingen-in-het-primair-onderwijs(5efff611-c11d-4656-8f41-7471e67739ff).html


CURRICULUMM VITAE 

Dee auteur van dit proefschrift, Usbrand Jepma, is op 1 september 1972 geboren te 

Tzummarumm in Friesland. In respectievelijk 1988 en 1990 behaalde hij het mavo en havo 

(middelbaarr en hoger algemeen vormend onderwijs) aan de scholengemeenschap Anna Maria 

vann Schuurman te Franeker. In 1994 behaalde hij zijn lerarenbevoegdheid (pedagogische aca-

demiee basisonderwijs) aan Pabo Mariènburg van de Christelijke Hogeschool Nederland te 

Leeuwarden.. Aansluitend studeerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na het prope-

deusejaarr koos hij voor de kopstudie Onderwijskunde. Tijdens de studie verichtte hij als 

invalkrachtt onderwijs werkzaamheden op diverse reguliere en speciale basisscholen. Het 

doctoraall  werd in 1997 afgesloten. Van 1997 tot en met 2002 werkte hij als promotiestudent 

bijj  de afdeling Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen binnen de Faculteit Maat-

schappijj  en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. In diezelfde periode 

werktee hij kort als docent bij de afdeling POW en als junior onderzoeker bij het SCO-

Kohnstammm Instituut dat gelieerd is aan de UvA. Tegenwoordig is hij werkzaam als docent 

Pedagogiek/Onderwijskundee aan de Pabo van de Hogeschool Rotterdam en Omstreken. 

221 1 








