
 
 
 

Nieuwsbrief 14, maart 2012 
In deze digitale nieuwsbrief van het Expertisecentrum moderne vreemde talen vindt 
u informatie over activiteiten van het Expertisecentrum en signalementen over 
publicaties die beschreven zijn in het online documentatiecentrum.  
 
 

Activiteiten voor mvt-lerarenopleiders 
Voor mvt-lerarenopleiders is een online platform opgericht en worden twee keer per 
jaar werkconferenties in Utrecht georganiseerd. In 2012 vinden werkconferenties 
plaats op vrijdag 30 maart en vrijdag 16 november. De aanmelding voor de 
werkconferentie op 30 maart is inmiddels gesloten. 
 
Programma werkconferentie 30 maart 2012  

 
 
Scriptieprijs 2012 
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 2012 zijn 
scripties die aan een master lerarenopleiding zijn geschreven aan de beurt.  
 
Meer weten en scriptie aanmelden?  

 
 
Toets Chinees op A1-niveau 
In het kader van de pilot Chinese Taal en Cultuur (SLO/ICLON, Universiteit Leiden) 
zijn vier vaardigheidstoetsen ontwikkeld die in juni 2011 op de pilotscholen zijn 
afgenomen onder leerlingen in de vierde klas vwo. Deze toetsen kunnen door 
(hoge)scholen bij de SLO nu worden besteld. 
 
Meer informatie? 

 
NetwERK-MVT 
Het Expertisecentrum mvt is met andere instituten betrokken bij een nieuw netwerk: 
NetwERK-MVT. NetwERK-MVT is een landelijk opererend netwerk van scholen die 
willen werken aan de verbetering van de kwaliteit van hun vreemdetalenonderwijs, 
o.a. door het ERK te gebruiken.  
 

http://www.expertisecentrum-mvt.nl/
http://odc.expertisecentrum-mvt.nl/
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/didactiek-mvt/platform-lerarenopleiders.html
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/actueel/werkconferentie-30-maart-2012.html
http://www.levendetalen.nl/
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/actueel/scriptieprijs-2012.html
http://chineesopschool.slo.nl/lesmaterialen/Toetsen/


Meer informatie? 

 
Levende Talen Magazine en Levende Talen Tijdschrift 
online te raadplegen 
De artikelen uit Levende Talen Magazine en Levende Talen Tijdschrift 2010 en 2011 
zijn nu online te raadplegen in het archief van Levende Talen. Nieuwe nummers 
worden enkele weken na de papieren versie online geplaatst. De jaargangen 2002-
2008 van Levende Talen Tijdschrift zijn nog steeds hier online te vinden. 
 

 
Signalementen   
Het online documentatiecentrum van het Expertisecentrum mvt bevat een aantal 
nieuwe signalementen, onder andere op het gebied van het ERK en 
internationalisering. 
 
ERK in het voortgezet onderwijs en mbo 
 

 Wat weten schoolmanagers, docenten, lerarenopleiders en uitgevers van het 
ERK en hoe wordt het ERK gebruikt op school? Lees hier de resultaten van een 
onderzoek naar de invoering het ERK in het voorgezet onderwijs, in 2010-2011 
uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden.  
 
 De website www.erk.nl is één van de belangrijkste Nederlandse 
informatiebronnen over het ERK. Wat vinden docenten van deze website en hoe 
gebruiken zij die? Lees hier het evaluatierapport van de SLO over www.erk.nl.  

 
 Hoe kunnen docenten in het voortgezet onderwijs het ERK inzetten bij 
toetsing? De publicatie Toetsen en beoordelen met het ERK (2012), door CITO en 
SLO, bevat adviezen voor de ontwikkeling van toetsen die gerelateerd zijn aan 
het ERK en voorbeelden van ERK-toetsen.  

 
 In februari 2012 is de publicatie Handreiking Referentiekader Moderne 
Vreemde Talen in het mbo (Steunpunt Taal en Rekenen mbo / CINOP) 
verschenen, een samenvatting van het ERK voor het mbo. 

 
  

Internationalisering en mvt-onderwijs 
 

 Veel scholen bieden activiteiten aan op het gebied van internationalisering, 
zoals uitwisselingen, om leerlingen kennis te laten maken met andere 
culturen. In de publicatie van het CPS VerstERKt over de grens (2011) gaan 
de auteurs in op de vraag hoe dergelijke activiteiten gekoppeld kunnen 
worden aan werken met het ERK.  

 
 In het kader van het project Linq, dat als doel heeft het onderwijs Duits en 

Frans in het basis- en voortgezet onderwijs te versterken, is door het 
Europees Platform de bundel Internationalisering en taalverwerving (2011) 
gepubliceerd. De bundel bevat veel praktisch materiaal over taalgerichte 
internationalisering. 

 
ERK en onderzoek 

http://www.slo.nl/netwerkmvt
http://www.lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/issue/archive
http://www.ltprojecten.nl/tijdschrift
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/Default.aspx
http://media.leidenuniv.nl/legacy/het-erk-in-het-vo.pdf
http://www.erk.nl/
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=803
http://www.erk.nl/
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=799
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=847
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=847
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=706
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=685


 
 In 2010 is de eerste bundel in de Eurosla Monograph Series uitgekomen. 

Deze eerste bundel was geheel gewijd aan taalverwervingsonderzoek en ERK. 
In het online documentatiecentrum zijn samenvattingen van verschillende 
bijdragen opgenomen. Typ “Eurosla 2010” in het zoekveld om ze te vinden.  

 
 English Profile is een project waarin de zes niveaus van het Europees 

Referentiekader nader worden uitgewerkt voor het Engels op basis van 
corpusonderzoek (geschreven en gesproken corpora). In het kader van dit 
project worden onder andere woordenlijsten per niveau ontwikkeld. In de 
online English Profile Journal wordt onderzoek gepubliceerd dat gerelateerd is 
aan dit project.  

 
 

Meer informatie over relevante publicaties 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.  
 
 
 

Links 
Publicaties en producten van het Expertisecentrum mvt 
Activiteiten 2012: projecten implementatie Kennisbasis Duits en Frans 
Activiteiten 2012: projecten Engels op de pabo’s 
Oude nieuwsbrieven 
 

 
 
 
--------------------------------------- 
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://eurosla.org/monographs/EM01/EM01home.php
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/Search.aspx
http://www.englishprofile.org/
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=EPJ
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http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/didactiek-mvt/kennisbasis-duits-frans.html
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/basisonderwijs/achtergrond-activiteiten.html
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/archief-nieuwsbrief/overzicht-nieuwsbrieven.html
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