
 
 
 

Nieuwsbrief 16, september 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 
werkconferenties georganiseerd. Op vrijdag 16 november vindt de laatste 
werkconferentie van 2012 plaats, met als thema’s literatuuronderwijs en grammatica.  
 
Programma en aanmelding 
 
 
 

Scriptieprijs 2012 
Dit jaar zijn 12 eindonderzoeken van studenten aan masterlerarenopleidingen van 
universiteiten en hogescholen voor de deadline (maandag 3 september) aangemeld 
voor de Gerard Westhoff-Taaldidactiekprijs 2012.  De prijs wordt uitgereikt tijdens de 
Landelijke Studiedag van Levende Talen, op vrijdag 2 november 2012 in Utrecht. 
 
Meer weten?  
 

 
Resultaten projecten rond implementatie Kennisbasis 
Engels op de pabo 
Het Expertisecentrum mvt heeft de afgelopen jaren met de Christelijke Hogeschool 
Ede, de Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Windesheim in Zwolle samengewerkt 
aan verschillende projecten rond de ondersteuning van de Kennisbasis Engels op de 
pabo. In het kader van deze projecten zijn onlangs een aantal publicaties verschenen. 
 

 De CLIL Toolkit (2012) is een digitale gereedschapskist, met ‘tools’ die 
pabostudenten en leerkrachten in basisonderwijs kunnen ondersteunen bij het 
vormgeven van CLIL-lessen in het Engels.  

 
 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 
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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? 
 
 

Resultaten projecten rond implementatie Kennisbasis 
Duits en Frans 
Het Expertisecentrum mvt heeft met tweedegraads opleiders Duits en Frans 
samengewerkt aan de verdere implementatie van de Kennisbasis, in verschillende 
projecten. De resultaten voor de kennisbasis Duits en Frans zijn nu online 
beschikbaar.  
 
Meer weten over de projecten Duits en Frans? 
 
 
 
Signalementen   
Het online documentatiecentrum van het Expertisecentrum mvt bevat een aantal 
nieuwe signalementen. Ook brengen we graag publicaties die een tijd geleden zijn 
verschenen opnieuw onder de aandacht. 
 
Didactiek van het vreemdetalenonderwijs 

 In het documentatiecentrum zijn onlangs vier online publicaties door 
Cambridge University Press over verschillende aspecten van didactiek in het 
talenonderwijs opgenomen. Ze bevatten algemene informatie en tips voor 
verder lezen en zijn bedoeld voor studenten aan lerarenopleidingen en 
taaldocenten. Teaching Pronunciation en Teaching Vocabulary zijn met name 
relevant voor docenten Engels. Communicative Language Teaching Today en 
Teaching Listening zijn voor alle taaldocenten interessant. 

 Op Linking Second Languages Research and Practice, een website van CASLT 
(Canadian Association of Second Language Teachers), worden resultaten uit 
onderzoeksartikelen gepubliceerd in de Canadian Modern Language Review 
overzichtelijk samengevat en in relatie gebracht met de lespraktijk. 

 CASLT heeft in de zomer 2012 de publicaties Assessment in Action 
uitgebracht, een verzameling taken gekoppeld aan ERK-niveaus, bedoeld voor 
formatief en summatief assessment in de vier vaardigheden. 

 
Dyslexie en mvt 

 Hoe kunnen docenten moderne vreemde talen leerlingen met leesproblemen 
opsporen? Ans van Berkel en Evelyn Wiers bespreken in een artikel in 
Levende Talen Tijdschrift de bruikbaarheid van twee toetsen die technische 
leesvaardigheid meten.  

 
Engels op de basisschool 

 In het juninummer van Levende Talen Tijdschrift beschrijft Liv Persson in het 
kader van het FLiPP-onderzoek (Foreign Languages in Primary School Project) 
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de situatie van het onderwijs Engels aan kleuters op Nederlandse 
basisscholen. 

 Van een recent onderzoek naar Engels op de basisschool in het meertalige 
Zwitserland en Liechtenstein wordt verslag gedaan in het tijdschrift Babylonia. 
De resultaten van het onderzoek zijn online beschikbaar.   

 De resultaten van het project Early Language Learning in Europe (ELLiE), een 
grootschalig onderzoek naar vreemdetalenonderwijs op de basisschool in 
verschillende Europese landen, staan online. 

 
Websites voor Engels en CLIL 

 Op Teacher Zones, een website voor taaldocenten van Cambridge University 
Press is veel online lesmateriaal, uitgewerkte lesplannen en 
achtergrondinformatie te vinden. De CLIL-sectie is groot. Voor toegang tot de 
documenten is een (gratis) registratie vereist. Zeer informatief is het Teacher 
Support Plus gedeelte, waar direct allerlei artikelen over taaldidactiek. 

 De website One Stop English van de MacMillan Education Group biedt 
soortgelijke mogelijkheden. Ook op deze website zijn veel bronnen voor CLIL-
onderwijs te vinden. Registreren is in het CLIL-gedeelte voor veel 
documenten niet nodig, maar betalende gebruikers hebben toegang tot meer 
bronnen.  

 
 
 
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 
Oude nieuwsbrieven 
 

Studiedagen en conferenties 
Landelijke Studiedag van Levende Talen, vrijdag 2 november 2012, Utrecht 
Abla-Anéla studiedag over meertaligheid: verwerving, didactiek en taalbeleid, vrijdag 
14 december 2012, Liège 
Good Practice Day Talen, vrijdag 25 januari 2013, Leiden 
Dag van Taal, Kunsten en Cultuur, vrijdag 25 januari 2013, Groningen 
Nationaal Congres Duits, vrijdag 8 en zaterdag 9 maart 2013, Lunteren 
Nationaal Congres Engels, vrijdag 15 maart 2013, Ede 
Nationaal Congres Frans, vrijdag 22 en zaterdag 22 maart 2013, Noordwijkerhout 
 
--------------------------------------- 
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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