
 
 
 
 

Nieuwsbrief 10, november 2010  
Dit is het tiende nummer van de digitale nieuwsbrief van het Expertisecentrum 
moderne vreemde talen. U vindt hier informatie over activiteiten en publicaties van 
het Expertisecentrum en signalementen over publicaties die beschreven zijn in het 
online documentatiecentrum.  
 
 

Activiteiten 2011 
Dankzij nieuwe subsidie van OCW zal het Expertisecentrum mvt met tweedegraads 
opleidingen (met name Duits en Frans) samenwerken rond de verdere implementatie 
van de kennisbasis en met pabo’s die actief zijn op vvto gebied. Daarnaast worden de 
lopende activiteiten voortgezet. 
 
Meer weten? 
 
 

Activiteiten voor mvt-lerarenopleiders 
Voor mvt-lerarenopleiders is een online platform opgericht en worden twee keer per 
jaar werkconferenties in Utrecht georganiseerd. De laatste conferentie heeft op 
vrijdag 19 november plaats gevonden, de volgende conferentie zal plaats vinden op 
vrijdag 1 april 2011 in Utrecht.  
 
Meer weten over de afgelopen werkconferentie? (website nog checken)  
 
 

Scriptieprijs 2010, winnaars bekend 
De Gerard Westhoff Taaldidactiekprijs 2010 is op vrijdag 5 november 2010 tijdens de 
Landelijke Studiedag van Levende Talen uitgereikt. In 2011 zijn scripties die aan een 
tweedegraads lerarenopleiding zijn geschreven aan de beurt.  
 
Juryrapport 2010 
 
 
 

Chinees als examenvak 
Medewerkers van het Expertisecentrum zijn betrokken bij de pilot rond de invoering 
van Chinees als examenvak. Aan de pilot, die door de SLO wordt gecoördineerd, 
nemen tien scholen deel. 
 
Website van de pilot Chinees 

 
 
ERK onderzoek 
Het IVLOS (Universiteit Utrecht) en het ICLON (Universiteit Leiden) onderzoeken in 
2010 en 2011 het gebruik van het ERK in het voortgezet onderwijs, met subsidie van 
OCW. Er zijn gegevens verzameld en geanalyseerd over docenten, lerarenopleiders, 
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http://www.expertisecentrum-mvt.nl/
http://www.expertisecentrum-mvt.nl/
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/over/activiteiten.html
http://www.hum.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/platform-lerarenopleiders.jsp
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/archief-conferenties/werkconferentie-19-november-2010.html
https://www.surfgroepen.nl/sites/expertisecentrum-mvt/Shared%20Documents/Scriptieprijs/Juryrapport%20scriptieprijs%202010.pdf
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/nieuwe-schooltalen/chinees.html
http://chineesopschool.slo.nl/
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schoolleiders en uitgevers. In december 2010 verschijnt in Levende Talen Tijdschrift 
een artikel met de eerste resultaten van het onderzoek onder docenten. 
 
Samenvatting onderzoeksplan 

 
 

Signalementen: publicaties en websites 
 
Gespreksvaardigheid en ERK 
Bij het CPS zijn de wERKwaaier en de wERKwijzer zojuist verschenen. De waaier 
biedt houvast bij ERK-geörienteerd onderwijs in gespreksvaardigheid en maakt 
overgangen tussen de ERK-niveaus overzichtelijk. Daarnaast staan er tips voor 
werkvormen in. De bijbehorende wERKwijzer laat zien hoe je ERK-gericht kunt werken, 
mét behoud van de leergang. Beide publicaties zijn kosteloos verkrijgbaar via de 
website van het CPS.  
 
Nog meer over gespreksvaardigheid 

- de publicaties van het CPS Speakerbox en Echt wel: Talen BBL! 
- de publicatie Waar praten we over? 26 lesideeën voor gespreksvaardigheid in 

moderne vreemde talen 
- de twee artikelen over één- minuut-spreekbeurten (LTM 2006) waarin Kees 

Houtman stapsgewijs uitlegt hoe deze werkvorm in de les kan worden ingezet 
en als toets kan worden gebruikt. 

 
Didactische werkvormen 
Bij Uitgeverij Coutinho verscheen onlangs Actief met taal: Didactische 
werkvormen voor het talenonderwijs. Auteurs Dieuwke de Colle & Anja Valk 
noemen het zelf ‘een boek vol recepten’. In het boek worden 65 werkvormen op een 
systematische manier gepresenteerd waarmee alle vaardigheden geoefend kunnen 
worden. Zie verder de beschrijving in het documentatiecentrum. 
 
ERK  
Op www.erk.nl, hét startpunt voor alle partijen die betrokken zijn bij het werken met 
het ERK, zijn inmiddels ook videofragmenten te vinden van docenten en een 
lerarenopleiders die al jaren met het ERK werken, gemaakt door medewerkers van het 
Expertisecentrum mvt en de SLO.  
 
Dan nog een prikkelend betoog... 
In haar Global Trends in Language Learning in the 21st Century benoemt Sarah 
Eaton de omwentelingen die het mvt-onderwijs heeft doorgemaakt tussen het midden 
van de twintigste eeuw en nu. Wat is ‘uit’ en wat is ‘in’? Het artikel is gratis te 
downloaden.  
 
Meer informatie over relevante publicaties vindt u in het online 
documentatiecentrum van het Expertisecentrum mvt. Bent u geïnteresseerd in een 
specifiek onderwerp of mist u iets? Stuur een bericht naar 
expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl.  
 
 

Links 

Publicaties en producten van het Expertisecentrum mvt 

Oude nieuwsbrieven 
 
--------------------------------------- 
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'. 

https://www.surfgroepen.nl/sites/expertisecentrum-mvt/Shared%20Documents/Nieuwsbrieven/Microsoft%20Word%20-%20Samenvatting%20onderzoeksplan%20ERK%202009-2011.pdf
http://www.cps.nl/nl/Diensten/Publicaties/Publicaties-Zoeken/Onderzoek.html?pid=wERKwijzer
http://www.cps.nl/nl/Diensten/Publicaties/Publicaties-Zoeken/Onderzoek.html?pid=f5fa629f-1af5-48b3-ad2b-2839160a6e5a
http://www.cps.nl/nl/Diensten/Publicaties/Publicaties-Zoeken/Onderzoek.html?pid=3fb5896d-8378-41eb-ab88-65859759f14c
http://download.cps.nl/download/Talencentrum/gespreksvaardigheid/werkplaatstalen/Waar_praten_we_over.pdf
http://download.cps.nl/download/Talencentrum/gespreksvaardigheid/werkplaatstalen/Waar_praten_we_over.pdf
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=524
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=520
http://www.erk.nl/
http://www.erk.nl/docent/erk_in_de_praktijk/lesvoorbeelden/
http://www.eaea.org/doc/news/Global-Trends-in-Language-Learning-in-the-21st-Century.pdf
http://132.229.65.204/expcentr-mvt/Default.aspx
http://132.229.65.204/expcentr-mvt/Default.aspx
mailto:expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/publicaties-producten/
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/archief-nieuwsbrief/overzicht-nieuwsbrieven.html
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/archief-nieuwsbrief/overzicht-nieuwsbrieven.html
mailto:expertisecentrum-mvt@iclon.leidenuniv.nl
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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'.  
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