
 
 
 

Nieuwsbrief 21, december 2013  
In deze digitale nieuwsbrief van het Expertisecentrum moderne vreemde talen vindt u informatie over activiteiten van 
het Expertisecentrum en signalementen over publicaties die beschreven zijn in het online documentatiecentrum.  
 
 
Activiteiten voor mvt-lerarenopleiders 
Voor mvt-lerarenopleiders is een online platform opgericht en worden twee keer per jaar werkconferenties 
georganiseerd. Op vrijdag 1 november vond de tweede werkconferentie van 2013 plaats, als onderdeel van het 
programma van de Landelijke Studiedag van Levende Talen. Het materiaal van de conferentie is toegankelijk via het 
online platform. 
 
De volgende werkconferentie vindt plaats op vrijdag 4 april 2014 bij het CITO in Arnhem, met als thema’s onder 
andere spreekvaardigheid, luistervaardigheid en toetsing/beoordeling van taalvaardigheid. Folkert Kuiken en Sible 
Andringa zullen workshops verzorgen.  
 
Meer informatie over de conferentie van 1 november  
 
 
Scriptieprijs 2013: winnaar bekend! 
De Gerard Westhoff Taaldidactiekprijs 2013 is op vrijdag 1 november 2013 tijdens de Landelijke Studiedag van Levende 
Talen uitgereikt. Dit jaar mochten studenten aan tweedegraads lerarenopleidingen meedoen, in 2014 zijn scripties die 
aan een eerstegraads lerarenopleiding zijn geschreven weer aan de beurt.  
 
Juryrapport 
 
 
Chinees 
Chinees is sinds november 2013 officieel een eindexamenvak in het voortgezet onderwijs. Dit heeft het Ministerie van 
OCW besloten na de succesvolle afronding van een driejarige pilot met negen scholen, gecoördineerd door de SLO, 
waaraan het Expertisecentrum mvt heeft deelgenomen. Meer informatie is te vinden op de website van de pilot Chinees, 
onder andere de eindadviezen en de tussenevaluaties van 2011 en 2012. 
 
Congres China en Chinees in het vo 
 
 
Signalementen   
Het online documentatiecentrum van het Expertisecentrum mvt bevat een aantal nieuwe signalementen, onder andere 
op het gebied van algemene mvt-didactiek, tto en taaltoetsen. 
 
AIM in de praktijk 



Dit artikel uit 2011 is niet alleen interessant voor docenten Frans die AIM gebruiken, maar voor alle mvt-docenten: het 
laat heel goed zien hoe in de praktijk taalmethodes worden toegepast, met veel eigen inbreng door de docent. Ook 
interessant is het onderzoek onder AIM docenten in Nederland, uitgevoerd door het APS. 
 
Chinees 
In dit artikel uit 2013, verschenen in Levende Talen Tijdschrift, wordt een voorstel voor een curriculum cultuur voor het 
vak Chinees in het voortgezet onderwijs gepresenteerd. 
 
Communicatieve activiteiten in de klas 
Het werk van Joe Sheils, twintig jaar geleden als papieren publicatie verschenen, is eindelijk als pdf beschikbaar en 
daarmee ook toegankelijk voor nieuwe generaties taaldocenten. Het bevat een grote hoeveelheid suggesties voor 
communicatieve activiteiten. Er is een Engelse, een Duitse en een Franse versie beschikbaar. 

CLIL/TTO 
 Op 3 oktober heeft Rick de Graaff (hoogleraar Tweetalig Onderwijs, Universiteit Utrecht) zijn oratie gehouden, 

met als titel Taal om te leren. In LTM 7 (november 2013) is een samenvatting van deze oratie verschenen. Dit 
nummer van LTM bevat verder veel bijdragen over tto en CLIL. 

 
 Sinds eind 2012 bestaat de website CLIL magazine, met artikelen geschreven door tto-trainers en docenten, en 

lesmateriaal gekoppeld aan de artikelen. 
 

 In oktober 2013 is een artikel van Dalton-Puffer en Smit verschenen over aspecten van CLIL waarvoor verder 
onderzoek nodig is. 

 
  
Database met instrumenten voor onderzoek 
Sinds augustus 2012 kan iedereen de IRIS database raadplegen. Handig voor iedereen die op zoek is naar instrumenten, 
zoals vragenlijsten en tests, voor onderzoek naar vreemde talen.  
 
 
European Profiling Grid for Teacher Competences  
Het ‘Grid’ is een instrument waarmee competenties van taaldocenten op verschillende niveaus (van beginner tot zeer 
ervaren) beoordeeld kunnen worden. Het is ontwikkeld in een Europees project en is in verschillende talen beschikbaar 
(ook Nederlands). 
 
Meer informatie over relevante publicaties vindt u in het online documentatiecentrum van het Expertisecentrum mvt. 
 
 
Links 
Publicaties en producten van het Expertisecentrum mvt 
Oude nieuwsbrieven 
 
 
Studiedagen en conferenties 
 
Leerling-docent-interactie bij schrijven in de vakken, 22 januari 2014, Utrecht 

Congres China en Chinees in het voortgezet onderwijs, 28 januari 2014, Leiden 
 
GPD Talen, 31 januari 2014, Leiden 
  
Early English - A new horizon, 19 maart 2014, Ede 



 
Werkconferentie voor lerarenopleiders mvt, vrijdag 4 april 2014, Arnhem  
 
36th Language Testing Research Colloquium, 4-6 juni 2014, Amsterdam.  
 
EUROCALL 2014, 20-23 augustus 2014, Groningen 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Heeft u deze nieuwsbrief via een collega gekregen, en wilt u die direct ontvangen? Mail naar 
expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl en zet in het onderwerp van uw bericht 'nieuwsbrief ontvangen'. 
Wilt u in de toekomst deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Mail naar expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl en zet 
in het onderwerp van uw bericht 'nieuwsbrief niet meer ontvangen'.  
 
 
 
 
 


