
 
 

 

 

 

Nieuwsbrief 23, augustus 2014 

In deze digitale nieuwsbrief van het Expertisecentrum moderne vreemde talen vindt 

u informatie over activiteiten van het Expertisecentrum, informatie over nieuwe 

onderzoeken en publicaties 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.  

 

De volgende werkconferentie vindt plaats op vrijdag 7 november 2014 in Utrecht, 

tijdens de Landelijke Studiedag van Levende Talen. Thema's die aan bod zullen 

komen zijn vakdidactische differentiatie in het curriculum van de lerarenopleiding en 

het beoordelen van competenties van taaldocenten op verschillende niveaus (van 

beginner tot zeer ervaren). Inschrijving vanaf 1 september 2014 via de site van 

Levende Talen. 

 

Meer informatie  

 

 

Scriptieprijs 2014 – laatste weken! 
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. 

 

Meer informatie 

 

 

Vooraankondiging: nieuw vakdidactisch handboek voor 

mvt-opleiders  
Peter Bimmel en Chantal Weststrate (ILO, UvA), zijn de auteurs van een nieuw handboek: 
Vreemde-talendidactiek in vijftig (en meer) werkbladen. Op 7 november, tijdens de 
werkconferentie voor mvt-opleiders op de Landelijke Studiedag, zullen ze deze publicatie 
presenteren, die specifiek is opgesteld voor mvt-vakdidactici. Het boek (350 pag.) verschijnt bij 
Vossius Press in beperkte oplage en is gratis verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Na de 
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presentatie zal het handboek gratis online beschikbaar komen. Alle deelnemers aan de 
werkconferentie van 7 november zullen een gratis exemplaar ontvangen. 
 

Zeven promotieonderzoeken rond mvt-didactiek van start 
In het kader van het DUDOC-ALFA programma gaan vanaf september 2014 lerarenopleiders en 
docenten promotieonderzoeken beginnen op het gebied van mvt-didactiek. De thema’s zijn: 
literatuuronderwijs en mvt-ontwikkeling bij Engels en Duits, gebruik van doeltaal Frans in het vo, 
perceptie van form-focused instructie bij leraren in opleiding Engels, uitspraakonderwijs Engels 
in het vo, effecten van het uitstellen van expliciete grammatica-instructie Engels 

(onderbouw vo) en feedback bij mondelinge taalvaardigheid Frans.  Meer informatie zal op 
deze website worden gepubliceerd. 
 

 

Signalementen 

 
 

Engels in het primair onderwijs 

 Het in het voorjaar verschenen Handboek vvto biedt een overzicht van de 

stand van zaken rond vvto in Nederland. 

 Wetenschappers van de Universiteit Utrecht hebben een literatuurstudie verricht naar 
recent onderzoek over vvto. Het rapport is opgesteld in voorbereiding op een pilot rond 
de invoering van tweetalig onderwijs op de basisschool, die vanaf september 2014 van 
start gaat. 

 Het eerste nummer van 2014 van Babylonia (het Zwitsers tijdschrift over mvt-didactiek) 
heeft als thema vroeg vreemdetalenonderwijs. De bijdrage van Fred Genesee, 
internationaal expert op dit gebied, is online beschikbaar. Het is een samenvatting  van 
onderzoeksresultaten naar effectiviteit van vroeg starten bij het leren van een vreemde 
taal op school. 
 

ERK 

 Op 28 en 29 maart 2014 is de CEFR Web Conference gehouden, rond de laatste 
ontwikkelingen over het ERK. De bijdragen van de sprekers zijn via videoregistratie 
beschikbaar.  

 Het project Merlin heeft als doel voorbeelden van teksten die door taalleerders Duits, 
Italiaans en Tsjechisch zijn geschreven te verzamelen om de ERK-niveaus te illustreren. 

 De English Grammar Profile is een interessante nieuwe informatiebron voor docenten 
Engels, onderdeel van het English Profile Project – CEFR for English (Cambridge 
University). Hier worden regelmatig resultaten uit onderzoek naar de Cambridge 
Learner Corpus geplaatst, met informatie over wanneer (op welk ERK-niveau) bepaalde 
grammaticale structuren worden geleerd. 
 

Lectorale redes 

 In haar lectorale rede gaat Kristi Jauregi Ondarra in op de laatste 

ontwikkelingen in de mvt-didactiek en op het belang van ict in de 

lerarenopleiding en in het onderwijs. 

 De lectorale rede van Rick de Graaff, lector Taaldidactiek & Onderwijs bij Inholland, 
Talentalent,  gaat over de taalontwikkeling bij studenten in de lerarenopleiding. 
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Luisterstrategieën 

 Eerder in Levende Talen Magazine is dit jaar een artikel over een lessenserie rond het 
trainen van luisterstrategieën voor Frans. De opzet is van toepassing op alle mvt.  Over 
effectiviteit van strategieën biedt deze reviewstudie uit 2005 veel informatie.  System 43 
uit april 2014 gaat over de laatste, vooral kwalitatieve,  ontwikkelingen in het onderzoek 
naar taalstrategieën.  In de inleiding wordt ook een samenvatting van de inhoud van de 
overige artikelen gegeven. 

 
 Mvt-didactiek algemeen 

 Veel sessies van de afgelopen IATEFL conferentie zijn inmiddels online te bekijken. Vaak 
kunnen ook de powerpoint-presentaties worden gedownload. Thema’s zijn in een aantal 
gevallen ook relevant voor alle mvt. 

 Een nieuwe academische woordenlijst voor Engels is online te raadplegen. Ook kan men 
eigen teksten via deze website laten analyseren op het gebruik van academische 
woorden. 

 De archieven van Levende Talen Magazine en Levende Talen Tijdschrift bevatten steeds 
meer gedigitaliseerde artikelen. Ook de bijdragen uit de  laatste nummers van 2014 zijn 
nu te raadplegen. 

 

Schrijfvaardigheid 

 In het laatste nummer van Levende Talen Tijdschrift is een overzichtsartikel over 
onderzoek naar schrijfvaardigheid verschenen. 
 

Tto 

 Over een onderzoek naar dyslexie bij tto leerlingen zijn een masterscriptie en 

een Engelstalig artikel verschenen. 

 

 

Meer informatie over relevante publicaties, waaronder samenvattingen van artikelen 

uit wetenschappelijke tijdschriften, vindt u in het online documentatiecentrum 

van het Expertisecentrum mvt.  

 

 

 

Links 
Publicaties en producten van het Expertisecentrum mvt 

Oude nieuwsbrieven 
 

 

Studiedagen en conferenties 

 
Drongo festival, Talen voor je toekomst, 27 september 2014, Amsterdam 
Anéla Najaarsstudiedag, Taal en Onderwijs – stand van zaken anno 2014, 31 oktober 2014, 
Utrecht 
Landelijke Studiedag Levende Talen en werkconferentie voor mvt-opleiders, 7 november 
2014, Utrecht 
Thuis in de Wereld: 25 jaar tweetalig onderwijs, 26 november 2014, Utrecht 
Nationaal Congres Duits, 6-7 maart 2015, Lunteren 
Nationaal Congres Engels, 13 maart 2015, Ede 
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Congres Frans, 20/21 maart 2015,  Noordwijkerhout 

Anéla conferentie Toegepaste Taalwetenschap, 22-23 mei 2015, Egmond aan Zee. Deadline voor 

inzendingen van bijdragen: 4 september 2014, via  deze link. 

  
 

 

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

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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