
 
 

 

Nieuwsbrief 24, februari 2015 

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 laatste conferentie vond plaats op vrijdag 7 

november 2014, als onderdeel van het programma van de Landelijke Studiedag van 

Levende Talen. Het materiaal van deze conferentie is toegankelijk via het online 

platform. 

  

De volgende werkconferentie wordt georganiseerd in samenwerking met het 
Meesterschapsteam mvt (een project van de Stuurgroep vakdidactiek 

Geesteswetenschappen) en vindt plaats op woensdag 22 april 2015, rond het thema 

vakdidactisch onderzoek.  

 

Meer informatie over de conferentie van 22 april 

 

 

Scriptieprijs 2014  
De Gerard Westhoff Taaldidactiekprijs 2014 is op vrijdag 7 november 2014 tijdens de 

Landelijke Studiedag van Levende Talen uitgereikt. Dit jaar mochten studenten aan 

masterlerarenopleidingen meedoen, in 2015 zijn scripties die aan een 

tweedegraads lerarenopleiding zijn geschreven weer aan de beurt.  

 

Meer informatie en juryrapport  

 

 

Pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) gestart 
De pilot tpo is een vijfjarig project in opdracht van OCW, onder coördinatie van het 

Europees Platform/Nuffic. Twintig basisscholen krijgen toestemming om 30 tot 50% 

van het onderwijs vanaf groep 1 aan te bieden in het Engels, Frans of Duits en de 

overige helft in het Nederlands. Het flankerend onderzoek wordt uitgevoerd door een 

consortium van onderzoekers van de universiteiten Maastricht, Nijmegen, Utrecht en 

het Expertisecentrum Nederlands. 

 

Meer informatie  

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/archief-conferenties/werkconferentie-lerarenopleiders-7-november-2014.html
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/archief-conferenties/werkconferentie-lerarenopleiders-7-november-2014.html
http://vakdidactiekgw.nl/vakdidactisch-meesterschap/meesterschapsteam-moderne-vreemde-talen/
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/actueel/conferentie-lerarenopleiders-22-april-2015.html
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/archief-scriptieprijs/scriptieprijs-2009-2012.html#scriptieprijs-2014
http://www.europeesplatform.nl/tpo/onderzoek/
http://www.europeesplatform.nl/tpo/voorbeeld-pagina/


 

Professionele leergemenschap (PLG) voor docenten Engels 
op tto scholen 
In 2014 is onder de auspiciën van het Expertisecentrum mvt een professionele 

leergemeenschap (PLG) voor docenten Engels op tto scholen gestart. De PLG is een 

gezamenlijk project van het ICLON en de Hogeschool van Amsterdam en ontvangt 

voor vier jaar subsidie via OCW. Deze PLG maakt deel uit een landelijk project en 

wordt als case study onderzocht door de Universiteit Twente. 

 

Meer informatie 

 

 
 

Signalementen 

 
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. Het boek (350 pag.) is specifiek 
opgesteld voor mvt-vakdidactici en is gratis online beschikbaar, met in Word-aanpasbare 
werkbladen voor colleges vakdidactiek. 
 

Engels in het primair onderwijs 

 In dit artikel uit 2013 wordt gerapporteerd over positieve cognitieve effecten van het 
volgen van een immersieprogramma Engels op de basisschool bij Franstalige kinderen in 
België. Interessant in het kader van de pilot tpo op basisscholen in Nederland. 

 Het laatste nummer van Studies in Second Language Learning and Teaching had als 
thema de invloed van leeftijd bij het leren van vreemde talen. Er is ook een bijdrage van 
Kees de Bot over vvto in Nederland. 

 Het EP-Nuffic heeft een stappenplan voor de invoering van vvto gepubliceerd. 
 
ERK en schrijfvaardigheid 

SLO en CITO hebben tussen 2012 en 2014 de schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans bij havo- 
en vwo-leerlingen onderzocht in relatie tot de ERK streefniveaus die in 2007 zijn bepaald. 
Nieuwsgierig naar hoeveel leerlingen deze niveaus halen? In het onderzoeksrapport is 
interessante informatie te vinden.  

 
Mvt-didactiek algemeen 

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

Tto 

Het debat in System tussen Bruton en Hüttner en Smit, met argumenten pro en contra CLIL, 
biedt een mogelijkheid om met studenten de discussie voort te zetten. 
 
Woordenlijst Engels 

In september 2013 is de nieuwe General Service List voor Engels verschenen, een woordenlijst 
met ongeveer 2500 woorden, gebaseerd op corpusonderzoek. Kort geleden is in Applied 

https://sites.google.com/site/projectplgs/home
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/actueel/professionele-leergemeenschap-engels.html
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1094
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1079
http://www.ssllt.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=33
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1096
http://www.europeesplatform.nl/vvto/wp-content/uploads/sites/7/2015/02/VVTO-stappenplan.pdf
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1093
http://www.lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/issue/archive
http://www.lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/issue/archive
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1081
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1080
http://cass.lancs.ac.uk/?p=835


Linguistics een nieuwe versie van een artikel uit 2013 verschenen dat hierover gaat. Het artikel is 
open access.  
 

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 
Nationaal Congres Duits, 6-7 maart 2015, Lunteren 
Nationaal Congres Engels, 13 maart 2015, Ede 
Congres Frans, 20/21 maart 2015,  Noordwijkerhout 

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

 

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

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://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1095
http://odc.expertisecentrum-mvt.nl/
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/publicaties-producten/
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/archief-nieuwsbrief/overzicht-nieuwsbrieven.html
http://www.nationaalcongresduits.nl/
http://www.nationaalcongresengels.nl/1130_900/
http://www.congresfrans.nl/
http://www.anela.nl/activiteiten/conferenties-nederland
mailto:expertisecentrum-mvt@iclon.leidenuniv.nl
mailto:expertisecentrum-mvt@iclon.leidenuniv.nl

