
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 6, februari 2008  
Dit is het zesde nummer van de digitale nieuwsbrief van het Expertisecentrum 
moderne vreemde talen, een project van de Universiteit Leiden (ICLON en Faculteit 
Geesteswetenschappen), de Hogeschool Leiden en de Hogeschool Rotterdam. U vindt 
hier in het kort informatie over activiteiten en publicaties van het Expertisecentrum, 
en over workshops die het Expertisecentrum op conferenties verzorgt. 
 
 

Online documentatiecentrum  
In onze database zijn inmiddels 430 samenvattingen van relevante publicaties te 
vinden. U zoekt, net als in Google, door één of meer sleutelwoorden op te geven. Van 
veel publicaties is de complete tekst direct digitaal beschikbaar.  
De afgelopen tijd hebben we onder andere aandacht besteed aan het thema toetsing. 
Als je in het zoekveld “toetsing” intypt, dan vind je veel relevante publicaties op dit 
gebied.  
 
Signalementen 
- Over toetsen signaleren we de website Taaltoetsen Europees Referentiekader van 
het CITO, met onder andere informatie over de nieuwe ERK-toetsen voor Duits, 
Engels en Frans. 
- Voor alle docenten die op zoek zijn naar (ERK-gerelateerde) 
spreekvaardigheidsactiviteiten biedt de publicatie Speakerbox van het CPS veel 
interessante suggesties. Voor andere recent verschenen publicaties en lesmateriaal 
van het CPS verwijzen we naar de online nieuwsbrief op de CPS-site. 
 
- Speciaal voor docenten Spaans die de variant elementair geven in de bovenbouw 
havo/vwo signaleren we de Starterskit Spaans van de SLO.  
- Voor docenten Engels heeft de SLO www.mindthegap.slo.nl ontwikkeld, met 
lesideeën voor vwo-5 en vwo-6 op het gebied van Academic English.  
 
- Ter gelegenheid van het expireren van het NaB-MVT en het emeritaat van prof. 
Gerard Westhoff is de bundel De Toekomst van het Talenonderwijs: Nodig? Anders? 
Beter? verschenen met 22 artikelen over doelen en toetsing van het mvt-onderwijs, 
vreemdetalendidactiek en taalonderwijsbeleid, onder redactie van Rick de Graaff en 
Dirk Tuin (uitgever: NaB-MVT/IVLOS). Gedrukte exemplaren kunnen worden 
aangevraagd bij g.pouw@nabmvt.nl, zolang de voorraad strekt. 
 
- Tenslotte is een speciaal nummer van het tijdschrift Toegepaste Taalwetenschap in 
Artikelen verschenen met bijdragen die op de conferentie T2-verwerving: Onderzoek 
ontmoet onderwijspraktijk (april 2008) zijn gepresenteerd. 
 
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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http://www.letteren.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/
http://www.letteren.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/
http://www.cito.nl/vo/taaltoetsen/eind_fr.htm
http://www.cps.nl/engine.php?Cmd=seepicture&P_site=840&P_self=11920&Random=2012367691
http://www.cps.nl/engine.php?Cmd=seepicture&P_site=840&P_self=12547&Random=1954197752
http://starterskitspaans.slo.nl/
http://www.mindthegap.slo.nl/
https://www.surfgroepen.nl/sites/expertisecentrum-mvt/Shared%20Documents/Documentatiecentrum/De%20toekomst%20van%20het%20talenonderwijs%20050209.pdf
https://www.surfgroepen.nl/sites/expertisecentrum-mvt/Shared%20Documents/Documentatiecentrum/De%20toekomst%20van%20het%20talenonderwijs%20050209.pdf
mailto:g.pouw@nabmvt.nl
https://www.surfgroepen.nl/sites/expertisecentrum-mvt/Shared%20Documents/Documentatiecentrum/TTWiA%2080%202.pdf
http://www.hum.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/studiedag-april-2008.jsp
http://www.hum.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/studiedag-april-2008.jsp
mailto:expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl
http://132.229.65.204/expcentr-mvt/Default.aspx
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Activiteiten voor mvt-lerarenopleiders 
Het Expertisecentrum mvt coördineert verschillende activiteiten voor mvt- 
lerarenopleiders en organiseert twee keer per jaar werkconferenties. Via een online 
platform kan didactisch materiaal worden uitgewisseld. Om lid te worden van het 
platform kunt u een bericht sturen aan expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl. 
 

Leerplanvoorstel voor het schoolvak Chinees 
Op initiatief van het Expertisecentrum mvt, de scholen van het Platform Chinees, 
Levende Talen (sectie Chinees) en het Platform Nieuwe Schooltalen (CPS) is in april 
2007 een veldaanvraag ingediend bij de SLO voor de ontwikkeling van een leerplan 
voor Chinees als schoolvak. Deze aanvraag is goedgekeurd en heeft in december 2008 
geresulteerd in de SLO-publicatie Chinees op school: voorstel voor een leerplan 
Chinese taal en cultuur voor het vwo.   
 

Handboek voor tto-docenten 
Liz Dale (Hva), Wibo van der Es (ICLON) en Rosie Tanner (IVLOS) werken aan CLIL 
Skills, een didactisch handboek voor tto-docenten, dat in 2009 zal verschijnen. U 
kunt hier alvast de inhoudsopgave en een voorbeeldpagina bekijken.   
 

Engels in het basisonderwijs 
Een auteursteam gecoördineerd door Machteld Moonen werkt aan Four-leaf clover, 
een didactische handreiking met digitale videovoorbeelden voor po-leerkrachten en 
pabostudenten. Deze handreiking is gepresenteerd op de jaarlijkse studiedag van de 
Vedocep, en zal in 2009 verschijnen.  
 
Op de website van het Expertisecentrum heeft Ankie Mantel (Hogeschool Leiden) 
bronnen met interessante taalactiviteiten voor Engels in het basisonderwijs 
beschreven. Van iedere bron zijn een samenvatting van de inhoud, indicatie van 
leeftijd en suggesties voor gebruik opgenomen. 
 

Publicaties van het Expertisecentrum  
Download als pdf: 
 
Vroege Vogels: Europees Taalportfolio en Europees Referentiekader. 
Praktijkervaringen van pioniers 

Een Taaldorp spreekt niet vanzelf  

 
Deze publicaties en zijn ook in gedrukte vorm te bestellen tegen drukkosten (6 euro) 
en portokosten (variabel) bij expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl.  
 

http://www.hum.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/platform-lerarenopleiders.jsp
http://www.hum.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/platform-lerarenopleiders.jsp
mailto:expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl
http://www.slo.nl/downloads/2008/Chinees_20op_20school__webversie.pdf/
http://www.slo.nl/downloads/2008/Chinees_20op_20school__webversie.pdf/
https://www.surfgroepen.nl/sites/expertisecentrum-mvt/Shared%20Documents/TTO%20handbook/sample%20CLIL%20Skills.pdf
http://digischool.kennisnet.nl/community_en/agenda
http://letteren.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/lesmateriaal.jsp
https://www.surfgroepen.nl/sites/expertisecentrum-mvt/Shared%20Documents/Vroege%20Vogels/Publicatie%20Vroege%20Vogels.pdf
https://www.surfgroepen.nl/sites/expertisecentrum-mvt/Shared%20Documents/Vroege%20Vogels/Publicatie%20Vroege%20Vogels.pdf
https://www.surfgroepen.nl/sites/expertisecentrum-mvt/Shared%20Documents/Taaldorp/Een%20Taaldorp%20spreekt%20niet%20vanzelf.pdf
mailto:expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl
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Conferenties in de komende weken 
 

Congressen Engels, Duits en Frans, maart 2009 
Het Nationaal Congres Duits vindt op 6 en 7 maart plaats; het Nationaal Congres 
Engels vindt op 13 maart plaats en het Congres Frans op 20 en 21 maart. 
 
Meer weten over het Nationaal Congres Duits? 
Meer weten over het Nationaal Congres Engels? 
Meer weten over het Congres Frans? 
 
 

Vierde conferentie voor lerarenopleiders, Amersfoort, 17 april 2009 
Op vrijdag 17 april organiseert het Expertisecentrum mvt een vierde werkconferentie 
voor lerarenopleiders, in congrescentrum De Eenhoorn in Amersfoort. Aan deelname 
zijn geen kosten verbonden.  
 
Meer weten over de conferentie? 
 
 

Conferentie Gespreksvaardigheid en ERK, 13 mei 2009 
Op woensdag 13 mei organiseert het CPS de conferentie Gespreksvaardigheid en ERK. 
Het Expertisecentrum mvt zal een workshop verzorgen. 
 
Meer weten over de conferentie? 
 
 
 

Oude nieuwsbrieven 
Alle digitale nieuwsbrieven van het Expertisecentrum mvt vindt u hier. 
 
--------------------------------------- 
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'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.webindeklas.nl/ncd/index.php
http://www.nationaalcongresengels.nl/1130_900/
http://www.congresfrans.nl/
http://www.hum.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/studiedagen_1.jsp
http://www.cps.nl/engine.php?Cmd=see&P_site=840&P_self=10741&PMax=&PSkip=
http://www.hum.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/overzicht-nieuwsbrieven_1.jsp
mailto:expertisecentrum-mvt@iclon.leidenuniv.nl
mailto:expertisecentrum-mvt@iclon.leidenuniv.nl
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