Activiteiten Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen 2017/2018
Overleg Meesterschapsteam
Het MT MVT heeft in deze periode ongeveer 10x overleg. Eenmaal in de brede samenstelling
met de ‘toegevoegde experts’ (eind december 2017).
Dudoc-Alfa
Het MT MVT is actief geweest bij de eerste selectieronde van de Dudoc-alfa aanvragen en is
ook actief betrokken bij de begeleiding en de training van de Dudoc-alfa promovendi (ca 7
opleidingsdagen per jaar).
Curriculum.nu
Een belangrijk deel van de tijd van het MT MVT is gestoken in het ondersteunen van het project
Curriculum.nu voor de moderne vreemde talen. Hiervoor is een aanbevelingstekst opgesteld en
deze is overlegd met SLO. Het MT heeft twee bijeenkomsten georganiseerd waarin een breed
spectrum aan deelnemers heeft kunnen communiceren met leden van het ontwikkelteam in de
vorm van paneldiscussies en groepsopdrachten. Het MT heeft de ontwikkelteams daarnaast
voorzien van advies voortkomend uit recent wetenschappelijk onderzoek. Ook in de komende
periode zijn bijeenkomsten met het ontwikkelteam MVT voorzien.
Het MT onderhoudt hierin nauwe contacten met de MTs Nederlands, Anéla, AVT,
Expertisecentrum MVT en het Talenplatform.
Onderzoek, publicaties en presentaties
- Het MT MVT is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming en de redactie van het
Special Issue van Levende Talen Magazine, waarin jonge vakdidaktische onderzoekers
verslag doen van hun onderzoek, mogelijk gemaakt door een Dudoc-Alfa beurs of een
Docenten promotiebeurs, aangevuld met bijdragen van vakmeesters. Het special issue
is in grote oplage kosteloos verspreid op scholen en andere onderwijsinstellingen.
- Één van de leden van het team heeft bijgedragen aan een hoofdstuk in het boek “Wat is
echt de moeite waard om te onderwijzen” (Janssen, Hulshoff, & Van Veen), waarin een
perspectivische benadering van MVT-onderwijs uiteengezet wordt.
- Het MT-MVT heeft een column geschreven voor Didactief, het vakblad voor het
onderwijs, waarin de visie van het MT MVT wordt benadrukt voor een breed publiek.
- In juni 2018 heeft het MT verschillende bijdrage geleverd aan de tweedaagse
conferentie van ANéLA.
- Het MT-MVT heeft gewerkt aan de uitwerking en interpretatie van het survey onderzoek
Language awareness (uitgevoerd door Anna Kaal). Het rapport van dit onderzoek
verschijnt binnenkort.
- Leden van het MT zijn bezig met het lopend onderzoek naar Motiveren en motivatie in
het tweetalig onderwijs, waarin wordt gekeken naar de factoren die de motivatie van
leerlingen in het tto beïnvloeden, en hoe taal- en vakdocenten deze motivatie stimuleren.
- NRO-aanvraag onderzoek naar doeltaal=voertaal. De aanvraag is niet toegewezen.

-

Verschillende vakpublicaties en wetenschappelijke publicaties over onze thematische
onderzoekszwaartepunten (doeltaalgebruik, cultuur) en over grammaticadidactiek.

Organisatie studiedagen
Het MT was (mede)-organisator van: professioneel ontwikkelingstraject ‘Actieonderzoek Inhoud
in de Les’, PLG Bewust Doeltaalgebruik Frans/Duits, online seminar ‘Gamified
Telecollaboration’, Landelijke LIO-dag MVT, studiedag ‘Leren van de buren’/’Lernen vom
Nachbarn’, jaarlijkse werkconferentie voor lerarenopleiders MVT, conferentie ‘Good Practice in
MVT’, studiedag ‘Content in the language classroom’. Verslaglegging hiervan is te vinden op
onze site.
Wijzigingen binnen het Team
Een van de leden van het Team heeft in verband met buitenlandse activiteiten het lidmaatschap
van het Team moeten beëindigen. Het Team is vervolgens aangevuld met Jeannette ten
Toonder (Frans, literatuur, RUG) en Helena Houvenaghel (Spaans, literatuur, RU). Deze
aanvullingen betekenen voor het Team een belangrijke versterking op het gebied van
literatuuronderwijs in de moderne vreemde talen.
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