
 
 
 

Nieuwsbrief 11, maart 2011  
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 rond implementatie Kennisbasis 
Het Expertisecentrum mvt werkt in 2011 met tweedegraads opleidingen Duits en 
Frans samen aan de verdere implementatie van de Kennisbasis. Dat gebeurt in 
verschillende projecten. Ook zijn projecten gestart rond de ondersteuning van de 
implementatie van de Kennisbasis Engels op de pabo’s. 
 
Meer weten over de projecten Duits en Frans? 
 
Meer weten over de projecten Engels op de pabo’s? 
 
 

Activiteiten voor mvt-lerarenopleiders 
Voor mvt-lerarenopleiders is een online platform opgericht en worden twee keer per 
jaar werkconferenties in Utrecht georganiseerd. In 2011 vinden de werkconferenties 
plaats op vrijdag 1 april en op vrijdag 18 november.  
 
Werkconferentie 1 april 
 
Werkconferentie 18 november 
 
 

Scriptieprijs 2011 
Levende Talen en het Expertisecentrum mvt hebben in 2009 de Gerard Westhoff-
Taaldidactiekprijs ingesteld voor de beste scriptie op het gebied van 
vreemdetalendidactiek (in brede zin, inclusief de didactiek van literatuur en cultuur), 
geschreven door studenten aan Nederlandse lerarenopleidingen. In 2011 zijn scripties 
die aan een tweedegraads lerarenopleiding zijn geschreven aan de beurt.  
 
Meer weten en scriptie aanmelden? 
 
 

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. Nieuw: posters klassentaal. 
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Signalementen 

http://www.expertisecentrum-mvt.nl/
http://odc.expertisecentrum-mvt.nl/
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/didactiek-mvt/kennisbasis-duits-frans.html
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/basisonderwijs/achtergrond-activiteiten.html
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/didactiek-mvt/platform-lerarenopleiders.html
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/actueel/werkconferentie-voor-lerarenopleiders-1-april-2011.html
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/actueel/vooraankondiging-werkconferentie-18-november-2011.html
http://www.levendetalen.nl/
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/actueel/scriptieprijs-2011.html
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/nieuwe-schooltalen/chinees.html
http://chineesopschool.slo.nl/
http://chineesopschool.slo.nl/lesmaterialen/posters/
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ERK 
In de laatste maanden zijn veel publicaties rond het ERK in het voortgezet onderwijs 
verschenen. De website www.erk.nl is nu compleet. Onder andere bevat de website 
een online versie van het ERK-spel. Het spel is een manier om vertrouwd te raken met 
de verschillende niveaus van het ERK en inzicht te krijgen in hoe het ERK is 
opgebouwd. 
 
 In de publicatie wERK in het veld (SLO) worden de ervaringen van negen 
scholen bij de implementatie van het ERK beschreven. Er wordt ook aandacht besteed 
aan struikelblokken en  worden suggesties gegeven voor een succesvolle invoering 
van het ERK op school. Criteria bij ERK methodes (SLO) biedt een checklist bij het 
kiezen van een ERK-gerelateerde leergang. 
 
 Bij het APS zijn sinds kort twee publicaties rond het ERK verkrijgbaar. Het 
Europees referentiekader en taakgericht taalleren beschrijft verschillende praktische 
toepassingen voor taakgericht taalleren binnen het ERK. Bij wijze van spreken! is een 
handreiking voor de didactiek van spreek-en gespreksvaardigheid op havo en vwo. 
 
 Bij het CPS zijn de wERKwaaier en de wERKwijzer eind 2010 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.  
 
 In Levende Talen Tijdschrift is in december 2010 Het ERK in het voortgezet 
onderwijs: ervaringen van docenten moderne vreemde talen verschenen. Het artikel 
bevat de eerste resultaten van een lopend onderzoek van de Universiteit Utrecht en 
de Universiteit Leiden. 
 
Tweetalig onderwijs 
De resultaten van een recent onderzoek naar tweetalig onderwijs worden samengevat 
in de brochure Een duurzame voorsprong. Het volledige onderzoeksrapport is hier te 
vinden. 
 
Duits 
De uitkomsten van een onderzoek naar het beeld van het vak Duits onder leerlingen 
zijn in deze brochure samengevat. Het volledige onderzoeksrapport is hier te vinden. 
 
Meer informatie over deze en andere 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.  
 
 

Symposium Levende Talen 
Ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan organiseert Levende Talen op 27 mei 
2011 het symposium Talen hebben de toekomst in het Tropenmuseum in Amsterdam.  
 
Meer informatie en aanmelden? 
 
 
 

Links 
Publicaties en producten van het Expertisecentrum mvt 
Oude nieuwsbrieven 
 
--------------------------------------- 

http://www.erk.nl/
http://www.erk.nl/ouders/erkspel/
http://www.slo.nl/downloads/2010/wERK-in-het-veld.pdf/download
http://www.erk.nl/docent/erk_in_de_praktijk/beoordeling/Criteria_bij_ERK_methodes.pdf/
http://www.aps.nl/APSsite/Publicaties/Het+Europees+Referentiekader+en+taakgericht+taalleren.htm?par:Jaar%20publicatie=&par:Auteur=&par:Trefwoord=&
http://www.aps.nl/APSsite/Publicaties/Het+Europees+Referentiekader+en+taakgericht+taalleren.htm?par:Jaar%20publicatie=&par:Auteur=&par:Trefwoord=&
http://www.aps.nl/APSsite/Publicaties/Bij+wijze+van+spreken.htm
http://www.cps.nl/nl/Diensten/Publicaties/Publicaties-Zoeken/Onderzoek.html?pid=wERKwijzer
https://www.surfgroepen.nl/sites/expertisecentrum-mvt/Shared%20Documents/Nieuwsbrieven/Microsoft%20Word%20-%20Samenvatting%20onderzoeksplan%20ERK%202009-2011.pdf
http://www.europeesplatform.nl/sf.mcgi?3847
http://www.europeesplatform.nl/sf.mcgi?3646
http://www.duitslandinstituut.nl/art/uploads/files/2011/Flyer%20Belevingsonderzoek.pdf
http://www.duitslandweb.nl/binaries/content/assets/duitslandweb/Actueel/rapport-beleving-def.pdf
http://odc.expertisecentrum-mvt.nl/
http://odc.expertisecentrum-mvt.nl/
mailto:expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl
http://www.lt100.nl/start/
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
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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'.  
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