
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 8, augustus 2009  
Dit is het achtste 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. 
 
 
Maandag 7 september, deadline Scriptieprijs 2009 
Lerarenopleiders aan tweedegraads lerarenopleidingen hebben nog enkele dagen 
om scripties op het gebied van vreemdetalendidactiek te nomineren voor de Gerard 
Westhoff Taaldidactiekprijs 2009.  
 
Meer weten? 
 
 
Nieuw: handreiking voor Engels in het basisonderwijs 
Een team van opleiders en onderzoekers heeft het Taalklavertje vier ontwikkeld, 
een didactische handreiking met digitale videovoorbeelden op DVD voor po-
leerkrachten en pabostudenten.  
 
Exemplaren van deze handreiking kunnen vanaf 1 september worden besteld tegen 
productiekosten (6 euro) en portokosten (variabel) via 
expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl. 
 
Meer weten over Engels in het basisonderwijs? 
 
 
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 in Utrecht. 
 
 
Signalementen 
Bij uitgeverij Coutinho zijn twee voor alle taaldocenten interessante handboeken 
verschenen: Didactiek van het vreemdetalenonderwijs (door Erik Kwakernaak) 
en een nieuwe editie van Moderne vreemde talen in de onderbouw (door Francis 
Staatsen, m.m.v. Sonja Heebing en Edy van Renselaar).  
 
De SLO heeft het rapport Vreemdetalenonderwijs: een (inter)cultureel 
avontuur? uitgebracht over interculturele competentie in de taalles. 
 
Op het gebied van tto-didactiek signaleren we het rapport Integratie van taal- en 
vakonderwijs in TTO, verslag van een onderzoek dat door het IVLOS (universiteit 
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Utrecht) is gehouden, en de handreiking (verkrijgbaar via het Europees Platform) 
Bilingual education methods. A practical guide for non-language teachers. 
 
Voor docenten die op zoek zijn naar (ERK-gerelateerde) 
spreekvaardigheidsactiviteiten biedt de publicatie Speakerbox van het CPS veel 
interessante suggesties.  
 
Meer informatie over relevante literatuur en rapporten vindt u in het online 
documentatiecentrum van het Expertisecentrum mvt. Bent u geïnteresseerd in een 
specifiek onderwerp of mist u iets? Stuur een bericht naar 
expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl.  
 
 
Publicaties van het Expertisecentrum mvt 
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 in Zwolle de Landelijke 
Studiedag onder de titel Talen leren? Grenzeloos!. Meer informatie is te vinden op de 
website van Levende Talen. De inschrijving start op 15 september. 
 
 
Werkconferentie voor lerarenopleiders, 20 november 2009 
Op vrijdag 20 november organiseert het Expertisecentrum mvt een werkconferentie 
voor lerarenopleiders in Utrecht. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.  
 
Meer weten en aanmelden? 
 
 

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'. 
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