
 
 

 

Nieuwsbrief 25, juni 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 werkconferentie (22 april 2015) is georganiseerd in samenwerking met 

het Meesterschapsteam mvt (een project van de Stuurgroep Vakdidactiek 

Geesteswetenschappen), rond het thema vakdidactisch onderzoek. Het materiaal van 

deze conferentie is toegankelijk via het online platform. Op de site van 

Meesterschapsteam mvt is een verslag beschikbaar. 

 

De volgende werkconferentie vindt plaats op vrijdag 6 november 2015, als 

onderdeel van het programma van de Landelijke Studiedag van Levende Talen. 

Aanmelding is vanaf september mogelijk via de site van Levende Talen. 

 

Meer informatie over het programma van de volgende werkconferentie. 

 

 

Scriptieprijs 2015  
Aanmelden voor de Gerard Westhoff-Taaldidactiekprijs voor mvt-studenten aan 

Nederlandse lerarenopleidingen is mogelijk t/m dinsdag 1 september 2015.  

 

Dit jaar zijn scripties van studenten aan een tweedegraads lerarenopleiding aan 

de beurt, die tussen 1 september 2013 en 31 augustus 2015 zijn goedgekeurd.  

 

Meer informatie en scripties aanmelden 

 

 

Signalementen 

 
Nieuw vakdidactisch handboek  

Vreemdetalenonderwijs geven is in het voorjaar verschenen, onder redactie van 

Linda Boersma, Inge Elferink, Matthias Mitzschke. Het is het resultaat van het werk 

van verschillende auteurs en verbindt mvt-vakdidactiek aan werkvormen. Op de 
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volgende werkconferentie voor mvt-opleiders (6 november 2015) wordt een 

workshop over het handboek gegeven. 

 

Debatteren bij Engels 

In dit artikel is onderzocht welke factoren de houding van leerlingen ten aanzien van 

debatteren in de lessen Engels positief beïnvloeden. 

 

Engels in het primair onderwijs 

In dit artikel presenteert Rick de Graaf de resultaten van een onderzoek naar taalvaardigheid  
Engels op vvto scholen  en reguliere basisscholen. 

 
Mvt-onderwijs algemeen 

 SLO heeft  Moderne vreemde talen. Vakspecifieke trendanalyse 2015 opgesteld, een 
publicatie waarin het mvt-curriculum in het po en vo wordt beschreven en nieuwe 
ontwikkelingen worden gepresenteerd. 

 Het vernieuwde Vakportaal  mvt van de SLO biedt niet alleen toegang tot SLO-
publicaties, maar bevat ook een kennisbank met korte samenvattingen van andere 
relevante publicaties en links. 

 
Peerobservatie en peer feedback bij gespreksvaardigheid 

In LTT is een  artikel verschenen gebaseerd op de masterscriptie van de winnaar van de 
scriptieprijs 2014. De conclusie is dat observeren positieve effecten heeft. 
  
Schrifvaardigheid mvt 

In het laatste nummer van LTT is een artikel verschenen met de samenvatting van het 
onderzoeksrapport  van SLO en CITO over de ERK-schrijfvaardigheidsniveaus bereikt door die 
eindexamenleerlingen Engels, Frans en Duits. 
 

Taalprofielen 2015: herziene versie 

SLO heeft  Taalprofielen 2015: herziene versie van Taalprofielen 2004 gepubliceerd. Nieuw in 
deze versie zijn de beschrijvingen van het C2 niveau en van tussenniveaus (A2+, B1+, B2+). Ook 
zijn de voorbeelden aangepast en aangevuld. 

 
Tto 

 Passie voor tweetalig onderwijs: een geschiedenis van 25 jaar succesvol 

onderwijs vernieuwen bevat veel informatie over de totstandkoming van tto in 

Nederland. 

 

 Op de website van het ECML-project Literacies through Content and Language 

Integrated Learning: effective learning across subjects and languages is 

inmiddels interessant CLIL-materiaal te vinden, waaronder een glossary. 
 

 

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 
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Oude nieuwsbrieven 
 

 

Studiedagen en conferenties 
Tasks for real - Sixth International Conference on Task-Based Language Teaching 

(TBLT), 16-18 september 2015, Leuven 

Drongo Talenfestival, 25-26 september 2015, Utrecht 

Landelijke Studiedag Levende Talen - Toekomst met Taal en werkconferentie voor mvt-

opleiders, 6 november 2015, Utrecht 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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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