
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 4, september 2008  
Dit is het vierde 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. 
 
 

Online documentatiecentrum  
In onze database zijn inmiddels bijna 350 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 het effect van 
leeftijd op het vermogen om talen te leren (“kritische periode”) en dyslexie. 
Onder deze laatste categorie vallen twee interessante artikelen die volgens de 
statistieken van de site heel vaak zijn bekeken, beide verschenen in Levende 
Talen Magazine in 2007: Dyslexie en vreemde talen: het kernprobleem en 
Begeleiding van dyslectische leerlingen bij het leren van een vreemde taal. 
Levende Talen heeft in mei 2008 een online special aan dyslexie gewijd waarin 
deze twee artikelen en nog vier andere zijn opgenomen. 
 
We nemen ook graag relevante scripties van studenten op, zoals Van Engels in 
het basisonderwijs naar Engels in het voortgezet onderwijs.  
 
Bent u geïnteresseerd in een specifiek onderwerp of mist u iets? Stuur een bericht 
naar expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl.  
 
Direct naar het documentatiecentrum 

 

Presentaties Seminar Chinees op school, 25 juni 2008 
Bijna vijftig deelnemers hebben deze succesvolle studiedag bezocht. Alle 
presentaties zijn online beschikbaar via het programma. 
Meer weten?  
 

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 
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beschikbaar. Gedrukte exemplaren kunnen kosteloos worden opgevraagd bij 
expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl, zolang de voorraad strekt.  
 

Taalactiviteiten voor Engels in het basisonderwijs 
We hebben enkele bronnen van taalactiviteiten voor Engels in het basisonderwijs 
verzameld: van iedere bron zijn een samenvatting van de inhoud, indicatie van 
leeftijd en voorbeelden van gebruik opgenomen. 
 

Doe mee aan het onderzoek van de SLO naar interculturele 
competentie en maak kans op een cadeaubon! 
De SLO doet onderzoek naar de huidige positie van interculturele competentie in 
het curriculum van de moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs. Voor 
dit onderzoek is een online enquête ontworpen. Docenten die vóór 1 oktober de 
online enquête invullen maken kans op één van de 20 cadeaubonnen ter waarde 
van 25 Euro. 
Direct naar de online enquête  
 

Aankondigingen 
 

Landelijke Studiedag Levende Talen, 7 november 2008 
Op vrijdag 7 november 2008 vindt de Landelijke Studiedag van Levende Talen 
plaats in Zwolle. Het Expertisecentrum mvt is dit jaar betrokken bij de organisatie. 
U vindt hier het aanbod aan workshops.  
 
Meer weten? 
 

Derde conferentie voor lerarenopleiders, 21 november 2008 
Op vrijdag 21 november organiseert het Expertisecentrum mvt een derde 
werkconferentie voor lerarenopleiders, in samenwerking met het NaB-MVT en 
Levende Talen.  
 
Meer weten over activiteiten voor lerarenopleiders? 
 
 
 

Oude nieuwsbrieven 
 
Nieuwsbrief 1, november 2007 
 
Nieuwsbrief 2, maart 2008 
 
Nieuwsbrief 3, mei 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'. 
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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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