
Korte handleiding Documentatiecentrum mvt 
 
Bij de keuze van de publicaties die via het Documentatiecentrum zijn ontsloten is 
prioriteit gegeven aan de volgende vijf themagebieden: 

1.   Algemene didactiek van mvt-onderwijs 
2.   Didactiek voor en organisatie van tweetalig onderwijs (tto) 
3.   Vakdidactiek voor ‘nieuwe’ schooltalen, in het bijzonder Chinees 
4.   Doorlopende leerlijnen en het Europees Referentiekader 
5.   Engels in het basisonderwijs en vroegtijdig talenondewijs (vtto) 

 
Het Expertisecentrum mvt heeft ervoor gekozen geen lesmethoden op te nemen 
(hiervoor kan men terecht op http://www.leermiddelenplein.nl/), en geen online 
lesmateriaal (omdat er al overkoepelende sites zijn op dit gebied, zoals 
http://leermiddel.digischool.nl). Wat wel te vinden is in het Documentatiecentrum is een 
overzicht van relevante literatuur op bovengenoemde gebieden, en links naar ‘good 
practices’, handreikingen, resultaten van onderzoek en rapporten. 
 
De publicaties zijn ingedeeld in verschillende categorieën (boek, artikel in tijdschrift, 
artikel in bundel, rapport, dissertatie of overig; onder deze laatste categorie vallen 
bijvoorbeeld webpagina’s en scripties).  
 
Een bron ziet er als volgt uit: 
 

 

Voor elke bron zijn meerdere 
trefwoorden opgenomen, waarbij 
geprobeerd is zowel gangbare 
afkortingen (tto, vvto, CLIL, 
ERK, eibo, ict etc) als algemene 
en specifieke sleutelwoorden te 
gebruiken (woordverwerving, 
grammatica, feedback, 
luistervaardigheid, dyslexie, 
Frans, toetsing, leerstrategie, 
automatisering, transfer, etc.). 

In het veld ‘Overige 
informatie’ wordt 
verwezen naar zaken 
als recensies, verwante 
bronnen binnen het 
documentatiecentrum, 
websites met relevante 
achtergrondinformatie 
of informatie over de 
wijze van bestellen van 
moeilijk verkrijgbare 
publicaties, en digitale 
‘inkijkjes’ in boeken. 

Korte 
samenvatting 
van de inhoud 

Wanneer ook 
maar enigszins 
mogelijk is de 
volledige tekst 
online 
beschikbaar 
gemaakt (in pdf- 
of Wordformaat) 
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Op de informatie in alle velden kan worden gezocht, met één of meer zoektermen 
tegelijk, in te typen in het zoekveld (via de knop ‘Zoeken’).  Dan krijg je alle 
publicaties waarin die term(en) in één van de velden van de database voorkomen. Het 
systeem is niet gevoelig voor hoofdletters. Hoe meer termen, hoe verfijnder de 
zoekactie. Bijvoorbeeld: 
 
spreekvaardigheid → levert 74 resultaten op 
spreekvaardigheid ERK → levert 19 resultaten op 
spreekvaardigheid ERK Frans → levert 7 resultaten op 
 
 
De kennisbank kan ook worden doorgebladerd via de knop ‘Bron-overzicht’. Voor elke 
bron is een aparte pagina beschikbaar.  
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De publicaties kunnen ook bekeken worden via de knop ‘Referentielijst’, alfabetisch 
geordend op naam van de eerste auteur.  
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