
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 9, maart 2010  
Dit is het negende nummer van de digitale nieuwsbrief van het Expertisecentrum 
moderne vreemde talen. U vindt hier informatie over publicaties en activiteiten van 
het Expertisecentrum.  
De projectperiode is afgerond maar het ICLON (Universiteit Leiden) continueert de 
activiteiten gericht op de professionalisering van lerarenopleiders mvt en werkt samen 
met andere organisaties aan projecten rond het ERK, aan een onderzoek over het ERK 
en aan een pilot voor het schoolvak Chinees.  
 
 
 
Tto handboek CLIL Skills op 1 maart verschenen 
De laatste publicatie van het Expertisecentrum mvt is het handboek CLIL Skills. De 
auteurs zijn Liz Dale (Hogeschool van Amsterdam), Wibo van der Es (ICLON, 
Universiteit Leiden) en Rosie Tanner (IVLOS, Universiteit Utrecht). CLIL Skills is het 
eerste handboek speciaal geschreven voor tto-docenten in Nederland.  
 
Meer weten en bestellen? 
 
 
Europees Talenlabel 2009 voor Taalklavertje vier  
Het Taalklavertje vier, een didactische handreiking met digitale videovoorbeelden op 
DVD voor po-leerkrachten en pabostudenten, heeft de eerste prijs bij het Europees 
Talenlabel 2009 gewonnen.  
 
Het Taalklavertje vier kan worden besteld tegen productiekosten (5 euro) en 
portokosten via expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl. 
 
Meer weten? 
 
 
Scriptieprijs 2010 
Levende Talen en het Expertisecentrum mvt hebben in 2009 de Gerard Westhoff 
Taaldidactiekprijs ingesteld voor de beste scriptie op het gebied van 
vreemdetalendidactiek (in brede zin, inclusief de didactiek van literatuur en cultuur), 
geschreven door studenten aan Nederlandse lerarenopleidingen. In 2010 mogen 
scripties worden ingediend die aan een eerstegraads lerarenopleiding zijn 
geschreven en die tussen 1 september 2008 en 1 september 2010 zijn goedgekeurd. 
 
Meer weten? 
 
 
Activiteiten voor mvt-lerarenopleiders 
Voor mvt-lerarenopleiders is een online platform opgericht en worden twee keer per 
jaar werkconferenties georganiseerd. De volgende conferentie is gepland voor vrijdag 
16 april 2010 in Utrecht.  
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http://www.hum.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/platform-lerarenopleiders.jsp
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Meer weten over de werkconferentie van 16 april en aanmelden? 
 
 
Regioconferenties ‘Kennismaking met het ERK’ 
In de komende maanden vinden er zes regioconferenties plaats rond het thema 
‘kennismaking met het ERK’, gericht op docenten die nog weinig bekend zijn met de 
opzet en mogelijkheden van het Europees Referentiekader. Deelname is gratis.  
 
Aanmelden? 
 
 
Chinees als examenvak 
Het ICLON is betrokken bij de pilot rond de invoering van Chinees als examenvak. Aan 
de pilot, die door de SLO wordt gecoördineerd, zullen tien scholen deelnemen. 
 
Publicatie Chinees op school 
 
 
ERK onderzoek 
Het IVLOS (Universiteit Utrecht) en het ICLON (Universiteit Leiden) onderzoeken in 
2010 en 2011 het gebruik van het ERK in het voortgezet onderwijs, met subsidie van 
OCW. In maart 2010 hebben vo-scholen en mvt-lerarenopleiders een uitnodiging 
gekregen om een online vragenlijst in te vullen. Later dit voorjaar zullen ook 
schoolleiders en uitgeverijen een vragenlijst toegestuurd krijgen. Na de zomer volgt 
een serie interviews met een aantal docenten. 
 
Samenvatting onderzoeksplan 
 
 
Signalementen: publicaties en websites 
Levende Talen heeft alle artikelen die tot nu toe in Levende Talen Tijdschrift zijn 
verschenen digitaal ontsloten. U vindt hier het online archief. De artikelen kunnen als 
pdf bestanden worden gedownload. 
 
In het kader van Samen aan het wERK wordt een website met relevante informatie 
rond het ERK ontwikkeld: www.erk.nl. Hier is onder andere een online training te 
vinden, waarmee docenten kunnen testen of ze het niveau van bepaalde schrijf- en 
spreekprestaties (op video) kunnen inschatten. 
 
In de Kennisnet Onderzoeksreeks is verschenen Wat weten we over ict en het leren 
van moderne vreemde talen, door Alessandra Corda en Gerard Westhoff. 
 
In het kader van het Masterplan Dyslexie is de Digitale Collega (DICO) ontwikkeld, 
met veel informatiemateriaal over dyslexie dat gratis kan worden gedownload en naar 
eigen inzichten kan worden aangepast. 
 
Meer informatie over relevante literatuur en rapporten vindt u in het online 
documentatiecentrum van het Expertisecentrum mvt. De interface is verbeterd en 
het is nu ook mogelijk om via de lijst met sleutelwoorden te zoeken. 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: 
 

http://www.hum.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/actueel/werkconferentie-voor-lerarenopleiders.html
https://www.surfgroepen.nl/sites/expertisecentrum-mvt/Shared%20Documents/Nieuwsbrieven/Microsoft%20Word%20-%20uitnodiging%20papier%20erkregio%20conferenties%202010.doc.pdf
http://sites.google.com/site/erkregio/
http://www.minocw.nl/actueel/nieuws/36125/Chinees-als-examenvak-op-middelbare-scholen.html
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Vroege Vogels: Europees Taalportfolio en Europees Referentiekader. 
Praktijkervaringen van pioniers 
 
Een Taaldorp spreekt niet vanzelf  
 
Deze publicaties zijn ook in gedrukte vorm te bestellen (5 euro excl. portokosten). 
 
Besteladres: expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl. 
 
 

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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