
 
 
 

Nieuwsbrief 15, juli 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.  
 
 

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 masterlerarenopleiding zijn geschreven aan de beurt. Scripties 
inzenden kan tot en met maandag 3 september 2012. 
 
Meer weten en scriptie aanmelden?  
 
 

Activiteiten voor mvt-lerarenopleiders 
Voor mvt-lerarenopleiders is een online platform opgericht en worden twee keer per 
jaar werkconferenties in Utrecht georganiseerd. Op vrijdag 16 november vindt de 
laatste werkconferentie van 2012 plaats, in het Academiegebouw in Utrecht.  
 
 

Activiteiten rond implementatie Kennisbasis Engels 
Het Expertisecentrum mvt werkt in 2012 met de Christelijke Hogeschool Ede, de 
Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Windesheim in Zwolle samen aan verschillende 
projecten rond de ondersteuning van de Kennisbasis Engels op de pabo. In het kader 
van deze projecten zijn onlangs twee publicaties verschenen. 
 

 Hoe effectief is vroeg onderwijs Engels op de basisschool? De publicatie Wat 
weten we over vroeg Engels op de basisschool? (2012) geeft een overzicht 
van wat bekend is uit de wetenschappelijke literatuur over de effecten van 
vroeg vreemdetalenonderwijs op de beheersing van de moedertaal en de 
leerprestaties in de vreemde taal. 

 
 De publicatie And yet all different (2012) is een handreiking voor opleiders, 

managers en beleidsmedewerkers op de pabo om de positie van het Engels in 
het curriculum te bepalen of te herdefiniëren. 

 
Meer weten over de projecten Engels op de pabo’s? 

http://www.expertisecentrum-mvt.nl/
http://odc.expertisecentrum-mvt.nl/
http://www.levendetalen.nl/
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/actueel/scriptieprijs-2012.html
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/didactiek-mvt/platform-lerarenopleiders.html
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/actueel/review-effectiviteit-vroeg-vreemde-talen-onderwijs-nieuw-component.html
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/actueel/review-effectiviteit-vroeg-vreemde-talen-onderwijs-nieuw-component.html
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/actueel/nieuw-publicatie-engels-pabo.html
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/basisonderwijs/achtergrond-activiteiten.html
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/basisonderwijs/achtergrond-activiteiten.html


 
 
 
 
 
Signalementen   
Het online documentatiecentrum van het Expertisecentrum mvt bevat een aantal 
nieuwe signalementen. 
 
Taalvaardigheid van middelbare scholieren in de moderne vreemde talen in 
Nederland en Europa 

 Hoe vaardig zijn leerlingen in het Nederlandse voortgezet onderwijs in het 
Engels en het Duits? Het Cito deed hiernaar onderzoek in het kader van de 
European Survey on Language Competences (ESLC), een internationale studie 
naar de vaardigheid van leerlingen in vreemde talen in 16 Europese landen en 
taalgemeenschappen. Klik hier voor de resultaten. 

 De samenvatting van het hoofdrapport van de European Survey on Language 
Competences (ESLC) geeft een beeld van de vaardigheden van middelbare 
scholieren in de moderne vreemde talen in heel Europa. 

 
CLIL 

 CLIL Activities (2012), het nieuwe boek van Liz Dale en Rosie Tanner, bevat 
allerlei voorbeelden van werkvormen en activiteiten geschikt voor het CLIL-
onderwijs en geeft per schoolvak voorbeelden van het soort taalgebruik dat 
belangrijk is bij de CLIL-les voor dat specifieke vakgebied. 

 
Moderne vreemde talen en literatuuronderwijs 
Studenten die overwegen een scriptie  te schrijven over de rol van literatuur in het 
vreemdetalenonderwijs vinden in het documentatiecentrum verwijzingen naar 
verschillende studies.  

 Een uitgebreid overzicht van onderzoek naar het gebruik van literaire teksten 
in het vreemdetalenonderwijs geeft Amos Paran in zijn studie ‘The role of 
literature in instructed foreign language learning and teaching: An evidence-
based survey’ (2008). 

 Kunnen literaire teksten in de taalles gebruikt worden om leerlingen hogere 
ERK-niveaus te laten bereiken? De auteurs van het artikel ‘Literature and 
language awareness: using literature to achieve CEFR outcomes’ (2011) 
vinden van wel en pleiten voor meer literatuur in het vreemdetalenonderwijs.  

 
Chinees 

 De eerste resultaten van de pilot ‘Chinees op school’ zijn te lezen in het 
juninummer van Levende Talen Tijdschrift. De eerder verschenen 
tussenrapportage van de pilot is online raadpleegbaar. Ook zijn online 
beschikbaar het verslag en de powerpointpresentaties van een Engelstalig 
symposium rond het schrijven van karakters, georganiseerd door SLO en 
ICLON in Amsterdam in het kader van de pilot.  

 
Nieuwe website voor DIALANG 

 Het online diagnostische toetsprogramma waarmee gebruikers gratis hun 
eigen taalvaardigheid in 14 Europese talen kunnen inschatten heeft een 
nieuwe website.  

 

http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/Default.aspx
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=886
http://132.229.65.204/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=888
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=874
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=765
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=765
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=765
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=849
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=849
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=890
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=788
http://chineesopschool.slo.nl/actueel/verslag070612/
http://chineesopschool.slo.nl/actueel/verslag070612/
http://132.229.65.204/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=897


 
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'.  
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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
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/archief-nieuwsbrief/overzicht-nieuwsbrieven.html
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