
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 7, juni 2009  
Dit is het zevende 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. 

 

Afronding activiteiten Expertisecentrum mvt 
Het Expertisecentrum mvt, een tweejarig project dat met subsidie van het Ministerie 
van OCW is uitgevoerd, stopt per 1 september 2009. Op dit moment is het niet zeker 
of er een continuering komt. In ieder geval zullen de website en het online 
documentatiecentrum toegankelijk blijven. Een deel van de activiteiten, gericht op de 
professionalisering van lerarenopleiders mvt, zal in 2010 worden voortgezet in het 
kader van een ander project, Samen aan het wERK. 

 

Online documentatiecentrum  
In onze database zijn inmiddels ruim 470 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 ict en 
een aantal publicaties op dit gebied aan de al bestaande verzameling toegevoegd.   
Ook is een online handleiding toegevoegd met informatie over de opzet en 
zoekfunctionaliteit van het online documentatiecentrum. 

 

Signalementen 
- 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. 
 
Bent u geïnteresseerd in een specifiek onderwerp of mist u iets? Stuur een bericht 
naar expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl.  
 
Direct naar het documentatiecentrum 
 
 
Scriptieprijs 2009 
Levende Talen en het Expertisecentrum Moderne Vreemde Talen hebben in 2009 de 
Gerard Westhoff Taaldidactiekprijs ingesteld voor de beste scriptie op het gebied van 
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http://www.letteren.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/
http://www.letteren.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/
http://www.minocw.nl/documenten/46553a.pdf
https://www.surfgroepen.nl/sites/expertisecentrum-mvt/Shared%20Documents/Documentatiecentrum/korte%20handleiding%20Documentatiecentrum%20mvt.pdf
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
mailto:expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl
http://132.229.65.204/expcentr-mvt/Default.aspx
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vreemdetalendidactiek (in brede zin, inclusief de didactiek van literatuur en cultuur), 
geschreven door studenten aan Nederlandse lerarenopleidingen. In 2009 mogen 
scripties worden ingediend die aan een tweedegraads lerarenopleiding zijn 
geschreven en die tussen 1 september 2007 en 1 september 2009 zijn goedgekeurd. 
 
Meer weten? 
 

Activiteiten voor mvt-lerarenopleiders 
Het Expertisecentrum mvt coördineert verschillende activiteiten voor mvt- 
lerarenopleiders en organiseert twee keer per jaar werkconferenties. U kunt hier 
informatie vinden over de laatste werkconferentie van 17 april 2009. De volgende 
conferentie is gepland voor vrijdag 20 november 2009. Via een online platform kan 
didactisch materiaal worden uitgewisseld: daar is ook het materiaal van de 
presentaties op de werkconferentie te vinden. Om lid te worden van het platform kunt 
u een bericht sturen aan expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl. 
 

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 het najaar van 2009 zal 
verschijnen. U kunt hier alvast de inhoudsopgave en een voorbeeldpagina bekijken.   
 

Engels in het basisonderwijs 
Four-leaf language clover, een didactische handreiking met digitale 
videovoorbeelden voor po-leerkrachten en pabostudenten, zal voor het begin van het 
volgende schooljaar op DVD beschikbaar zijn. Exemplaren kunnen worden besteld 
tegen productiekosten (10 euro) en portokosten (variabel) via 
expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl. 
 
Op de website van het Expertisecentrum zijn 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. Ook is 
een overzicht samengesteld met actuele informatie over het vak Engels op de Pabo's. 
 

 

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.  
 

Vooraankondigingen 
 
Landelijke Studiedag Levende Talen, 6 november 2009 
Op vrijdag 6 november 2009 organiseert Levende Talen de Landelijke Studiedag. Meer 
informatie zal in de komende maanden te vinden zijn op de website van Levende 
Talen. 

http://www.hum.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/actueel/scriptieprijs.html
http://www.hum.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/platform-lerarenopleiders.jsp
http://www.hum.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/platform-lerarenopleiders.jsp
http://www.hum.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/archief-conferenties/vierde-werkconferentie.html
mailto:expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl
https://www.surfgroepen.nl/sites/expertisecentrum-mvt/Shared%20Documents/TTO%20handbook/sample%20CLIL%20Skills.pdf
mailto:expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl
http://letteren.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/lesmateriaal.jsp
https://www.surfgroepen.nl/sites/expertisecentrum-mvt/Shared%20Documents/Engels%20po/Pabo%20-%20expert%20-%20module%2018%20maart%202009.2.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/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
http://www.levendetalen.nl/
http://www.levendetalen.nl/
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Werkconferentie voor lerarenopleiders, 20 november 2009 
Op vrijdag 20 november organiseert het Expertisecentrum mvt een werkconferentie 
voor lerarenopleiders. Noteer alvast deze datum in uw agenda! Aan deelname zijn 
geen kosten verbonden.  
 
 

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.hum.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/archief-nieuwsbrief/overzicht-nieuwsbrieven.html
mailto:expertisecentrum-mvt@iclon.leidenuniv.nl
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