
 
 
 
 
 

Welkom  
Dit is het tweede nummer van de digitale nieuwsbrief van het Expertisecentrum 
moderne vreemde talen, een project van de Universiteit Leiden (ICLON en 
Faculteit der Letteren), de Hogeschool Leiden en de Hogeschool Rotterdam. U 
vindt hier in het kort informatie over activiteiten en publicaties van het 
Expertisecentrum. 
 
Site van het Expertisecentrum mvt 
 

Oproep: stuur uw gouden tip en maak kans op een boekenbon!!! 
Welke publicatie is volgens u onmisbaar voor docenten en opleiders moderne 
vreemde talen? Waar heeft u het meeste aan gehad bij het voorbereiden van uw 
lessen? Heeft u een titel die u iedere collega zou willen aanraden? Stuur ons via 
onderstaand formulier uw gouden tip (of tips, tot een maximum van drie) en 
maak kans op een boekenbon van €50!  
Een motivatie voor uw keuze stellen we op prijs, maar is niet verplicht. Onder alle 
inzendingen die voor 1 april 2008 zijn binnengekomen worden vijf boekenbonnen 
verloot.  
Op basis van alle inzendingen zullen we een ‘virtueel boekenplankje’ samenstellen 
met de publicaties die het vaakst genoemd worden. In de volgende editie van de 
nieuwsbrief berichten we hierover en maken we de namen van de winnaars 
bekend. 
 
Formulier 
 

Online documentatiecentrum  
In onze database zijn inmiddels meer dan 240 samenvattingen van relevante 
publicaties te vinden. U zoekt, net als in Google, door één of meer sleutelwoorden 
op te geven. We hebben de afgelopen tijd vooral aandacht besteed aan 
grammaticaonderwijs, CLIL en vocabulaireverwerving. Misschien vindt u het 
interessant om te weten dat, op basis van de statistieken van de site, de meest 
geraadpleegde publicatie tot nu toe ‘De zin en onzin van grammatica-onderwijs’ is, 
een reader die bij de eerste conferentie voor lerarenopleiders (2006) is 
samengesteld. Bent u geïnteresseerd in een specifiek onderwerp of mist u iets? 
Stuur een bericht naar expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl. 
 
Zoeken? 
 

http://www.expertisecentrum-mvt.leidenuniv.nl/
http://www.letteren.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/vakpublicaties.jsp
mailto:expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl
http://expertisecentrum.zark3.net/


Publicatie ‘Vroege Vogels’ in samenwerking met SLO 
In de publicatie ‘Vroege Vogels: Europees Taalportfolio en Europees 
Referentiekader. Praktijkervaringen van pioniers’ worden de ervaringen van de 
‘pioniers’ van het Taalportfolio en het ERK beschreven, en van enkele 
deskundigen op dit gebied, ten behoeve van collega’s die nog niet zo ver zijn en 
houvast zoeken bij de implementatie van deze instrumenten. Onder andere gaat 
de publicatie in op de volgende vragen: heeft werken met het Taalportfolio en het 
ERK echt meerwaarde? En zo ja, waaruit bestaat deze meerwaarde? Wat voor 
problemen komt men tegen bij de invoering? Wat voor invloed heeft dit alles op 
de didactiek en wat zijn de reacties van de leerlingen? De bijdragen hebben de 
vorm van interviews en achterin zit een schema met tips en oplossingen. De 
publicatie is nu digitaal beschikbaar (klik op ‘Vroege Vogels’ hieronder). 
Binnenkort komt ook een gedrukte versie uit. 
 
Vroege Vogels 
 
Meer weten over activiteiten op het gebied van ERK? 
 
 

World Teachers Training Programme 
Het Expertisecentrum mvt is betrokken bij de begeleiding, uitvoering en evaluatie 
van het World Teachers Training Programme, gericht op de initiële opleiding van 
docenten die op tweetalige en internationale scholen les willen geven. De 
opleiding wordt verzorgd door het ICLON en de Wolfert van Borselen 
Scholengroep in Rotterdam.  
 
Brochure World Teachers Training Programme, 
 
PowerPoint presentatie World Teachers Training Programme (klik op ‘Cancel’ als 
een inlogscherm verschijnt) 
 

 

Aankondigingen 
 

Studiedag ‘T2-verwerving: Onderzoek ontmoet onderwijspraktijk’, 
18 april 2008 
Deze studiedag wordt samen met de Anéla georganiseerd, bij de Letterenfaculteit 
in Leiden. Het programma omvat zowel Engelstalige als Nederlandstalige 
presentaties. U kunt zich aanmelden via het online inschrijfformulier. 
 
Meer weten? 
 

Tweede conferentie voor lerarenopleiders, 6 juni 2008 
De tweede conferentie voor lerarenopleiders wordt op vrijdag 6 juni 2008 
gehouden. Noteer alvast deze datum in uw agenda! 
  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------- 

https://www.surfgroepen.nl/sites/expertisecentrum-mvt/Shared%20Documents/Vroege%20Vogels/Vroege%20Vogels.pdf
http://letteren.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/achtergrond-activiteiten-coordinatie.jsp
http://www.iclon.leidenuniv.nl/ulw_frames/docs/folder_v3.pdf
https://www.surfgroepen.nl/sites/expertisecentrum-mvt/Shared%20Documents/tto%20wolfert/PP%20voor%20website%20expcentrum.ppt
https://www.surfgroepen.nl/sites/expertisecentrum-mvt/Shared%20Documents/Abstracts%20Anela/programma%20studiedag%20anela%202008.htm
http://www.letteren.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/formulier.jsp
http://letteren.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/studiedag-april-2008.jsp


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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