
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 3, mei 2008  
Dit is het derde 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. 
 
 

Prijsvraag rond vakpublicaties: meer dan 30 tips ontvangen 
In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep geplaatst om de meest 
interessante vakpublicatie(s) op het gebied van mvt-onderwijs in te sturen, de 
‘gouden tips’ die men met collega’s wilde delen. Ruim twintig lezers hebben 
hierop gereageerd. In totaal hebben we een dertigtal tips ontvangen, vaak met 
een motivatie. Geen enkele publicatie is meer dan één keer genoemd. Onder alle 
inzenders zijn vijf boekenbonnen verloot: de gelukkigen zijn Paul van der Bie, 
Anita Buurman, Bernadette van Hoorn, Aafke Moons en Hans Wiegand. U vindt 
hier alle binnengekomen suggesties. 
 
 

Online documentatiecentrum  
In onze database zijn inmiddels bijna 300 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 onder andere aandacht besteed aan lees- en 
spreekvaardigheid en aan algemene taaldidactiek.  
Onder deze laatste categorie vallen twee interessante publicaties uit 2008, het 
Handboek Ontwerpen Talen en Een 'schijf van vijf' voor het 
vreemdetalenonderwijs (revisited). Van beide publicaties is de volledige tekst via 
het documentatiecentrum online beschikbaar.  
We nemen ook graag relevante scripties van studenten op, zoals Doeltaal = 
Voertaal.  
Bent u geïnteresseerd in een specifiek onderwerp of mist u iets? Stuur een bericht 
naar expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl.  
 
Direct naar het documentatiecentrum
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Publicatie ‘Vroege Vogels’ in samenwerking met SLO 
De publicatie Vroege Vogels: Europees Taalportfolio en Europees Referentiekader. 
Praktijkervaringen van pioniers is nu zowel in gedrukte als in digitale vorm 
beschikbaar. Gedrukte exemplaren kunnen kosteloos worden opgevraagd bij 
expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl, zolang de voorraad strekt.  
 

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 en heeft sinds kort een vernieuwde website. 
 

Presentaties Studiedag ‘T2-verwerving: Onderzoek ontmoet 
onderwijspraktijk’, 18 april 2008 
Bijna honderd deelnemers hebben deze succesvolle studiedag bezocht. Alle 
abstracts en presentaties zijn online beschikbaar via het programma. Een selectie 
van de bijdragen zal worden gepubliceerd in een speciaal themanummer van 
Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, het tijdschrift van de Anéla. 
 
Meer weten?

 
Aankondigingen 
 

Tweede conferentie voor lerarenopleiders, 6 juni 2008 
Op vrijdag 6 juni organiseert het Expertisecentrum mvt een werkconferentie voor 
lerarenopleiders, in samenwerking met het NaB-MVT en Levende Talen. De 
conferentie heeft als titel Werken met het ERK: eerste resultaten. U vindt hier 
informatie over het programma. U kunt zich kosteloos aanmelden via het online 
inschrijfformulier. 
 
Meer weten?

Seminar Chinees op school, 25 juni 2008 
Het derde seminar Chinees op school wordt op woensdag 25 juni gehouden. U 
vindt hier het programma van deze studiedag en u kunt zich aanmelden via het 
online inschrijfformulier (deelnamekosten: 20 euro). 
 
Meer weten?  

Publicatie rond het thema Taaldorp 
In het najaar zal een publicatie verschijnen over ervaringen van docenten en 
andere deskundigen rond de organisatie van een Taaldorp en de voorafgaande 
didactische lijn. Deze toetsvorm voor spreekvaardigheid wordt inmiddels op veel 
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scholen toegepast. De bijdragen voor de publicatie zijn onder andere verzameld 
op een werkconferentie die op 14 en 15 maart 2008 is georganiseerd. 
 
Meer weten?
 
 

Oude nieuwsbrieven 
 
Nieuwsbrief 1, november 2007
 
Nieuwsbrief 2, maart 2008
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------- 
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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