
 
 
 

Nieuwsbrief 19, april 2013 
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 
georganiseerd. Op vrijdag 5 april heeft de eerste werkconferentie van 2013 plaats gevonden bij het CITO in Arnhem. 
Het CITO heeft deze werkconferentie mogelijk gemaakt. Op vrijdag 1 november vindt de tweede werkconferentie 
plaats, als onderdeel van het programma van de Landelijke Studiedag van Levende Talen.  
 
Meer informatie over de conferentie van 5 april 
 
 
Scriptieprijs 2013 
Aanmelden voor de Gerard Westhoff-Taaldidactiekprijs voor mvt-studenten aan Nederlandse lerarenopleidingen is 
mogelijk t/m maandag 2 september 2013. Dit jaar zijn scripties van studenten aan tweedegraadsopleidingen aan 
de beurt. 
 
Meer informatie en aanmeldingsformulier 
 
 
Ideeën voor onderwijsonderzoek 
In de zomer van 2012 heeft het ministerie van OCW besloten tot de oprichting van het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek (NRO). Het NRO hoort graag van onderzoekers en van professionals uit de onderwijspraktijk en het 
onderwijsbeleid welke thema’s volgens hen de komende jaren op de agenda moeten staan. De deadline is 15 mei 2013. 
 
Meer informatie en ideeën aandragen 
 
 
Signalementen   
Het online documentatiecentrum van het Expertisecentrum mvt bevat een aantal nieuwe signalementen, onder andere 
op het gebied van leerstrategieën, schrijfvaardigheid, grammatica en vocabulaire. 
 
Nieuw: Publicatie voor schrijfvaardigheid 
De publicatie Writing Box van het CPS is net uit en bevat 35 taaltaken op verschillende ERK-niveaus en aanwijzingen 
over het schrijfproces en het beoordelen van schrijfvaardigheid. 
 
ERK 
Begin 2013 is een artikel van Machteld Moonen e.a. verschenen over de resultaten van het ERK-onderzoek (2009-2001).  
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Grammatica 
In 2010 is een meta-analyse verschenen over de effectiviteit van grammatica-onderwijs: hieruit blijkt dat expliciete 
instructie een positief effect heeft op het verwerven van zowel eenvoudige als complexe constructies. 
 
Leerstrategieën 
In LTT van april 2013 heeft Peter Bimmel een artikel gepubliceerd met een samenvatting van het onderzoek naar 
leerstrategieën van de afgelopen dertig jaar. 
 
Luistervaardigheid 
In een overzichtsartikel uit 2004 worden de onderzoeksresultaten naar effectiviteit van instructie op het gebied van 
luistervaardigheid gepresenteerd.  
 
Talen leren met games 
ReCALL van september 2012 had als thema “Digital games for language learning: challenges and opportunities” met een 
inleidend artikel van Corneille, Thorne en Desmet. 
 
Vocabulaire 
In het novembernummer van LTM, met als thema ‘Woordenschat’, is een artikel van Jan Hulstijn verschenen over 
woordenschatdidactiek en een artikel van Wilfried Decoo over de ontwikkeling van vocabulairelijsten voor verschillende 
talen, gekoppeld aan ERK-niveaus. 
 
 
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 
Werkconferentie voor lerarenopleiders mvt, vrijdag 1 november 2013, Utrecht  
 
In deze twee internationale conferenties komen het ERK en mvt-toetsing uitgebreid aan bod: 
Second International Conference on Language Testing, 27-29 mei 2013, Antwerpen  
Fifth ALTE International Conference, 10-11 april 2014, Parijs 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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