
 
 

 

Nieuwsbrief 22, februari 2014 

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. Het 

Expertisecentrum is een gezamenlijk project van het ICLON (Universiteit Leiden) en 

het Domein Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. 

 

 

Activiteiten voor mvt-lerarenopleiders 
Voor mvt-lerarenopleiders is een online platform opgericht en worden twee keer per 

jaar werkconferenties georganiseerd.  

 

De volgende werkconferentie vindt plaats op vrijdag 4 april 2014 bij het CITO in 

Arnhem, met als thema’s schrijfvaardigheid, luistervaardigheid en 

toetsing/beoordeling van taalvaardigheid.  

 

Meer informatie  

 

 

Eerste aankondiging scriptieprijs 2014 
Aanmelden voor de Gerard Westhoff-Taaldidactiekprijs voor mvt-studenten aan 

Nederlandse lerarenopleidingen is mogelijk t/m maandag 1 september 2014. Dit 

jaar zijn scripties van studenten aan master lerarenopleidingen 

(eerstegraadsopleidingen) aan de beurt, die tussen 1 september 2012 en 31 

augustus 2014 zijn goedgekeurd. 

 

 

Engels in het primair onderwijs 
Op 19 maart 2014 wordt in Ede de conferentie Early English – A new horizon 

georganiseerd door het Europees Platform. Op deze conferentie zal het eerste 

exemplaar van het Handboek vroeg vreemdetalenonderwijs worden gepresenteerd, 

waaraan ook het Expertisecentrum mvt heeft bijgedragen. Deelnemers kunnen 

lezingen en workshops volgen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van vvto. 

 
Meer informatie en aanmelding 
 

 

Signalementen 

 

Encyclopedie over mvt-didactiek 

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/conferentie-lerarenopleiders-4-april-2014.html
http://www.europeesplatform.nl/vvto/conferentie-early-english-a-new-horizon/


De Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning (2013) is een 

volledig en compact naslagwerk, met een actueel overzicht van de stand van zaken 

rond mvt-didactiek en tweede taalverwerving, dat op iedere lerarenopleiding 

aanwezig zou moeten zijn. Specifieker zijn de Routledge Handbook of Second 

Language Acquisition (2012) en de Routledge Handbook of Language Testing (2012). 

 

Engels in het primair onderwijs 

 In het najaar 2013 is een rapport van het CITO verschenen over de stand van 

zaken rond Engels in het basisonderwijs.  

 In Levende Talen Tijdschrift is een samenvatting gepubliceerd van het 

proefschrift van Vanessa Lobo, over Engels in groep 1 en 3. 

 Binnenkort verschijnt in Applied Linguistics een artikel met de resultaten van 

het FLiPP project, dat de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs Engels 

heeft onderzocht. 

 

Grammatica 

In Levende Talen Magazine is vorig jaar een artikel van Marjon Tammenga 

verschenen over het nut van grammaticaonderwijs. 

 

ICT en Engels 

Innovations in Learning Technologies for English Language teaching (2013) geeft een 

overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het gebruik van nieuwe 

technologieën in het onderwijs Engels. Ook andere mvt-docenten kunnen hier 

suggesties vinden. Dit boek, uitgegeven door de British Council, is gratis online 

beschikbaar. 

 

In Levende Talen Magazine is vorig jaar het resultaat van een experiment rond het 

gebruik van mobieltjes voor het leren van Engels gepubliceerd. 

 

Taakgericht taalonderwijs 

In januari 2013 heeft Martin Bygate, een van de meest bekende onderzoekers op het 

gebied van taakgericht taalonderwijs, een lezing gegeven waarin hij pleit voor meer 

onderzoek naar het gebruik van taaltaken in de klas. De lezing en de 

powerpointpresentatie zijn online beschikbaar en kunnen ook worden gedownload. 

Dit materiaal is interessant vanwege de praktische voorbeelden (taken) en de 

referenties. 

 

Vakdidactische differentiatie in de klas  

Op de site van School aan zet is inmiddels veel materiaal te vinden, waaronder deze 

kwaliteitskaart met een praktisch basismodel voor het verhogen van prestatie en 

motivatie van leerlingen, gebaseerd op een vakdidactische benadering. Het model, 

ontwikkeld door Fred Janssen (Universiteit Leiden), is toepasbaar op alle vakken en 

heeft raakvlakken met taakgericht taalonderwijs. 

 

Versterkt Engels 

In deze recente publicatie van het CPS zijn er didactische en organisatorische 

adviezen te vinden voor het aanbieden van versterkt Engels. De publicatie is ook 

bruikbaar voor docenten Duits en Frans. 

 

Meer informatie over relevante publicaties vindt u in het online 

documentatiecentrum van het Expertisecentrum mvt.  

 

 

http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1020
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1019
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1019
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1018
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1050
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1044
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1049
http://www.project-flipp.com/
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1007
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1047
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1046
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1048
http://www.schoolaanzet.nl/
http://www.schoolaanzet.nl/uploads/tx_sazcontent/Kwaliteitskaart_OMV_VO_-_Praktisch_basismodel_verhogen_prestatie_en_motivatie_van_alle_leerlingen_01.pdf
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1051
http://132.229.65.204/expcentr-mvt/Default.aspx
http://132.229.65.204/expcentr-mvt/Default.aspx


 

Links 
Publicaties en producten van het Expertisecentrum mvt 

Oude nieuwsbrieven 
 

 

Studiedagen en conferenties 

 
Early English - A new horizon, 19 maart 2014, Ede 

 

IATEFL, 2-5 april 2014, Harrogate 

 

Werkconferentie voor lerarenopleiders mvt, vrijdag 4 april 2014, Arnhem  

 

5th ALTE conference, Language Assessment for Multilingualism, 10-11 april 2014, 

Parijs 

 
36th Language Testing Research Colloquium, 4-6 juni 2014, Amsterdam.  

 

EUROCALL 2014, 20-23 augustus 2014, Groningen 
 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/publicaties-producten/
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/archief-nieuwsbrief/overzicht-nieuwsbrieven.html
http://www.europeesplatform.nl/vvto/conferentie-early-english-a-new-horizon/
http://www.iatefl.org/annual-conference/harrogate-2014
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/actueel/conferentie-lerarenopleiders-4-april-2014.html
http://events.cambridgeenglish.org/alte-2014/
http://www.ltrc2014.nl/
http://www.eurocall2014.nl/
mailto:expertisecentrum-mvt@iclon.leidenuniv.nl
mailto:expertisecentrum-mvt@iclon.leidenuniv.nl

