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Meesterschapsteams MVT en Nederlands 

Nieuwsbrief Curriculum.nu 

1. Doel en inhoud 

Doel van deze nieuwsbrief is om je snel een overzicht te geven van wat er leeft binnen en 

rond Curriculum.nu voor de Moderne Vreemde Talen en Nederlands. De nieuwsbrief is 

georganiseerd rond de eerste tussenproducten van de ontwikkelteams Engels/MVT en 

Nederlands van Curriculum.nu. De inhoud is als volgt: 

Sectie 2: Links naar de visieteksten en consultatievragen van de ontwikkelteams 

Engels/MVT en Nederlands; 

Sectie 3: Uitleg over hoe je feedback kan geven met de nodige links; 

Sectie 4: Overzicht van activiteiten die rond Curriculum.nu worden georganiseerd.  

 

2. Visieteksten en consultatievragen ontwikkelteams 

> Visie Engels/MVT 

https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/03/Conceptvisie-procesverslag-en-

consultatievragen-Engels-moderne-vreemde-talen.pdf 

> Visie Nederlands 

https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/03/Conceptvisie-procesverslag-en-

consultatievragen-Nederlands.pdf 

 

3. Hoe kan je feedback geven? 

Deadline voor feedback is 25 april 9 uur ’s morgens. Feedback is gericht op 

consultatievragen van de ontwikkelteams. Algemene vragen kan je vinden op de website 

van Curriculum.nu en kan je rechtstreeks beantwoorden. Een uitgebreidere set vragen kan 

je vinden op feedbackformulieren die door elk ontwikkelteam ter beschikking worden gesteld. 

Deze feedbackformulieren zijn vooral bedoeld voor feedback van groepen en organisaties. 

De algemene consultatievragen voor Engels/MVT vind je hier: 

https://curriculum.nu/engels-moderne-vreemde-talen/ 

De algemene consultatievragen voor Nederlands vind je hier: 

https://curriculum.nu/nederlands/ 

Het feedbackformulier voor Engels/MVT vind je hier: 

https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/03/04-Engels-2594.00.044-

Feedbackloops.pdf 

Het feedbackformulier voor Nederlands vind je hier: 

https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/03/08-NL-2594.00.044-Feedbackloops.pdf 

Ingevulde feedbackformulieren kan je sturen naar consultatie@curriculum.nu.  

https://curriculum.nu/
https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/03/Conceptvisie-procesverslag-en-consultatievragen-Engels-moderne-vreemde-talen.pdf
https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/03/Conceptvisie-procesverslag-en-consultatievragen-Engels-moderne-vreemde-talen.pdf
https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/03/Conceptvisie-procesverslag-en-consultatievragen-Nederlands.pdf
https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/03/Conceptvisie-procesverslag-en-consultatievragen-Nederlands.pdf
https://curriculum.nu/engels-moderne-vreemde-talen/
https://curriculum.nu/nederlands/
https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/03/04-Engels-2594.00.044-Feedbackloops.pdf
https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/03/04-Engels-2594.00.044-Feedbackloops.pdf
https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/03/08-NL-2594.00.044-Feedbackloops.pdf
mailto:consultatie@curriculum.nu
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4. Activiteiten rond Engels/MVT en Nederlands in de eerste feedbackronde 

     Activiteiten van de Meesterschapsteams Engels/MVT en Nederlands zijn met een 

sterretje aangeduid. 

Dit overzicht is zorgvuldig samengesteld op basis van de info die bij ons bekend is. Het kan echter altijd zo zijn 

dat er nog onnauwkeurigheden in zitten. Je kan dus best ook altijd even dubbelchecken op de websites of bij de 

contactpersonen waar we naar verwijzen. Als er activiteiten zijn die ontbreken, laat het ons dan weten zodat we 

deze in elk geval nog op onze website kunnen opnemen (contact via: b.s.w.lebruyn@uu.nl; website waarop we 

steeds een geüpdatete versie zullen plaatsen: https://modernevreemdetalen.vakdidactiekgw.nl/mvt-meets-

ontwikkelteam-curriculum-nu/) 

 

5 april 2018 

11.15-12.15 

Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht 

Openbaar toegankelijk na aanmelding (j.prenger@slo.nl) 

Nederlands [primair onderwijs] 

Organisatie: Landelijk Netwerk Taal 

Tijdens deze netwerkdag staat het thema centraal dat het meest door leden van het LNT genoemd 

wordt als thema waarover ze graag meer over horen en over doorpraten: lezen! 

Er zijn verschillende sprekers uitgenodigd die actuele inzichten met ons willen delen en met ons in 

gesprek gaan over het leesonderwijs op de basisschool. Zo staan er in ieder geval bijdragen gepland 

over de tussenopbrengsten van het Ontwikkelteam Nederlands dat binnen Curriculum.nu een visie op 

taalonderwijs heeft ontwikkeld. 

 

7 april 2018 

11.15-12.15 

Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht 

Openbaar toegankelijk na aanmelding (j.prenger@slo.nl) 

Nederlands [primair onderwijs] 

Organisatie: Landelijk Netwerk Taal 

Tijdens deze netwerkdag staat het thema centraal dat het meest door leden van het LNT genoemd 

wordt als thema waarover ze graag meer over horen en over doorpraten: lezen! 

Er zijn verschillende sprekers uitgenodigd die actuele inzichten met ons willen delen en met ons in 

gesprek gaan over het leesonderwijs op de basisschool. Zo staan er in ieder geval bijdragen gepland 

over de tussenopbrengsten van het Ontwikkelteam Nederlands dat binnen Curriculum.nu een visie op 

taalonderwijs heeft ontwikkeld. 

 

7 april 2018 

Voor leden van Levende Talen: Algemene Ledenvergadering 

Engels/MVT Nederlands 

Organisatie: Levende Talen 

mailto:b.s.w.lebruyn@uu.nl
https://modernevreemdetalen.vakdidactiekgw.nl/mvt-meets-ontwikkelteam-curriculum-nu/
https://modernevreemdetalen.vakdidactiekgw.nl/mvt-meets-ontwikkelteam-curriculum-nu/
mailto:j.prenger@slo.nl
http://nederlands.slo.nl/themas/netwerken-taal-in-het-basisonderwijs
mailto:j.prenger@slo.nl
http://nederlands.slo.nl/themas/netwerken-taal-in-het-basisonderwijs
https://levendetalen.nl/
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Tijdens deze Algemene Ledenvergadering wordt specifiek aandacht besteed aan Curriculum.nu.  

 

    10 april 2018 

17.00-19.00 

Drift 21, Sweelinckzaal, Utrecht  

Openbaar toegankelijk na aanmelding 

(https://modernevreemdetalen.vakdidactiekgw.nl/mvt-meets-ontwikkelteam-curriculum-nu/) 

Engels/MVT  
 

Organisatie: Meesterschapsteam MVT, Levende Talen, Expertisecentrum MVT, Anéla, AVT 

Doel van deze bijeenkomsten is om de dialoog te faciliteren tussen leden van het Ontwikkelteam 

Engels/MVT en het brede Nederlandse MVT landschap. Het ontwikkelteam Engels/MVT wordt 

vertegenwoordigd door een delegatie van 6 leden. De opzet van de bijeenkomst wordt uitgelegd in 

bovenstaande link. 

 

11 april 2018 

9.30-16.30 

NHL Stenden Hogeschool Emmen, Van Schaikweg 94, Emmen 

Openbaar toegankelijk na aanmelding (https://www.nuffic.nl/nieuws/agenda/conferentie-

buurtaal-voor-allemaal-noord)  

MVT [primair onderwijs] 
 
Organisatie: Nuffic  
 
Primair doel van deze bijeenkomst is buurtalenonderwijs in de kijker te zetten, handvatten te bieden 

voor de implementering, etc. De bijeenkomst sluit mooi aan bij de discussie over vroeg MVT in de 

visie van het ontwikkelteam Engels/MVT. 

 

12 april 2018 

14.30-16.30 

Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht 

Openbaar toegankelijk na aanmelding (pvanduijvenboden@lezen.nl) 

Nederlands [primair onderwijs]  
 

Organisatie: Stichting Lezen i.s.m. Landelijk Netwerk Taal 
 
Doel van deze bijeenkomst is om met name bij Pabo-docenten en taalspecialisten feedback op te 

halen voor het ontwikkelteam Nederlands van Curriculum.nu. Bij deze bijeenkomst zijn leden van het 

ontwikkelteam Nederlands aanwezig. 

 

https://modernevreemdetalen.vakdidactiekgw.nl/mvt-meets-ontwikkelteam-curriculum-nu/
https://modernevreemdetalen.vakdidactiekgw.nl/mvt-meets-ontwikkelteam-curriculum-nu/
https://levendetalen.nl/
http://www.expertisecentrum-mvt.nl/
http://anela.nl/
https://www.universiteitleiden.nl/avt/
https://www.nuffic.nl/nieuws/agenda/conferentie-buurtaal-voor-allemaal-noord
https://www.nuffic.nl/nieuws/agenda/conferentie-buurtaal-voor-allemaal-noord
https://www.nuffic.nl/
mailto:pvanduijvenboden@lezen.nl
https://www.lezen.nl/nl
http://nederlands.slo.nl/themas/netwerken-taal-in-het-basisonderwijs
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17 april 2018 [aangepaste datum] 

9.30-11.00 

SLO, Aidadreef 4, 3561 GE Utrecht 

Openbaar toegankelijk na aanmelding (https://www.lecso.nl/read/curriculumnu) 

Nederlands [Speciaal Onderwijs] 
 
Organisatie: Landelijke Expertisecentrum Speciaal Onderwijs 
 
Deelnemers uit alle sectoren worden uitgenodigd mee te denken over de manier waarop een 

hernieuwd curriculum moet bijdragen aan de maatschappelijke doelstelling tot duurzame participatie 

voor onze leerlingen (specifiek binnen Speciaal Onderwijs). Dit meedenken gebeurt in 

resonansgroepen. 

 

17 april 2018 [aangepaste datum] 

12.00-13.30 

SLO, Aidadreef 4, 3561 GE Utrecht 

Openbaar toegankelijk na aanmelding (https://www.lecso.nl/read/curriculumnu) 

Engels/MVT [Speciaal Onderwijs] 
 
Organisatie: Landelijke Expertisecentrum Speciaal Onderwijs 
 
Deelnemers uit alle sectoren worden uitgenodigd mee te denken over de manier waarop een 

hernieuwd curriculum moet bijdragen aan de maatschappelijke doelstelling tot duurzame participatie 

voor onze leerlingen (specifiek binnen Speciaal Onderwijs). Dit meedenken gebeurt in 

resonansgroepen. 

 

17 april 2018 

14.00-16.00 

Utrecht 

Nederlands [primair onderwijs]  

Organisatie: LOPON2, SLO 

Besloten bijeenkomst voor leden van LOPON2. 

 

 

18 april 2018 

10.30-12.30 

Voor directeuren VVTO scholen 

MVT/Engels [primair onderwijs] 

Organisatie: Nuffic, Early Bird 

https://www.lecso.nl/read/curriculumnu
https://www.lecso.nl/read/curriculumnu
https://www.lecso.nl/read/curriculumnu
https://www.lecso.nl/read/curriculumnu
http://www.lopon2.net/wordpress/
http://www.slo.nl/
https://www.nuffic.nl/
http://www.earlybirdie.nl/
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Tijdens deze besloten bijeenkomst wordt er overlegd over het eerste tussenproduct van het 

ontwikkelteam MVT/Engels en wordt er ook gepraat over ontwikkelingen binnen Curriculum.nu. 

 

18 april 2018 

13.30-16.30 

Marcanti College, Jan van Galenstraat 31, Amsterdam [aangepast adres] 

Openbaar toegankelijk na aanmelding (k.helsloot@cb.espritscholen.nl) 

MVT/Engels Nederlands 

Organisatie: Esprit scholen 

Met name bij docenten Nederlands en MVT van Espritscholen en docenten taal-naar-keuze kennis 

inzichten en wensen delen voor het nieuwe curriculum. 

 

19 april 2018 

Voor leden van VEDOCEP 

MVT/Engels [primair onderwijs] 

Organisatie: Vedocep 

Leden van VEDOCEP gaan in overleg over de nieuwe kennisbasis en ontwikkelingen rond 

Curriculum.nu. 

 

20 april 2018 

Grote Kruisstraat 2, Groningen, Nederland 

Openbaar toegankelijk na aanmelding (inge.elferink@rug.nl)  

MVT/Engels 

Organisatie: Rijksuniversiteit Groningen, Universitaire Lerarenopleiding, Expertisecentrum 

Vakdidactiek Noord, NHL Stenden Hogeschool, Tweedegraads Lerarenopleidingen, Team 

Duits-Frans 

Professionele LeerGemeenschap Duits en Frans 

Bespreken visiestuk, inhoudelijke discussie over deze visie op basis van input van de PLG’s tot 

dusver (wetenschappelijke input over leren van mvt, focus op Duits en Frans, praktische expertise 

docenten, kernbegrippen: motiverend talenonderwijs door taakgericht werken, differentiatie, meer 

formatieve evaluatie, focus op taalontwikkelingsproces leerlingen) en opgedane ervaringen uit de 

praktijk. 

 

mailto:k.helsloot@cb.espritscholen.nl
https://www.espritscholen.nl/home/
https://engels.levendetalen.nl/vedocep/
mailto:inge.elferink@rug.nl
https://www.rug.nl/
https://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/
https://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/professionalisering/
https://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/professionalisering/
https://www.nhlstenden.com/
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    21 april 2018 

10.00-16.00 

Utrecht 

Openbaar toegankelijk na aanmelding (wilmavanderwesten@hotmail.com) 

Nederlands 

Organisatie: Sectie Nederlands van Levende Talen, Nederlandse Taalunie, 

Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs, Meesterschapsteam Nederlands 

Met name bij Leerkrachten p.o., v.o., vervolgonderwijs en bij taalbeleidscoördinatoren feedback op 

het eerste tussenproduct van Curriculum.nu ophalen, vergroten bekendheid en draagvlak voor 

Curriculum.nu. 

 

 

24 april 2018 

10.00-15.30 

Conferentiecentrum In de driehoek, Willemsplantsoen 1 C, Utrecht 

Openbaar toegankelijk na aanmelding, kosten 90 euro 

(https://events.slo.nl/event/multilingual-learners-literacy-identity-and-learning-with-jim-

cummins)  

MVT/Engels Nederlands 

Organisatie: Platform Taalgericht Vakonderwijs, Lectoreninitiatief Professionalisering 

Taalonderwijs Nieuwkomers, Landelijk Netwerk Taal 

‘Multilingual learners: literacy, identity and learning, with Jim Cummins’ 

In gesprek met Prof. Dr. Jim Cummins (University of Toronto) over meertalige leerlingen, 

geletterdheid, identiteit en leren. Deze thematieken sluiten mooi aan bij thema’s binnen de visietekst 

van het ontwikkelteam Engels/MVT. 

 

mailto:wilmavanderwesten@hotmail.com
https://nederlands.levendetalen.nl/
http://taalunie.org/
http://www.taalbeleidhogeronderwijs.org/platform/
https://nederlands.vakdidactiekgw.nl/
https://events.slo.nl/event/multilingual-learners-literacy-identity-and-learning-with-jim-cummins
https://events.slo.nl/event/multilingual-learners-literacy-identity-and-learning-with-jim-cummins
http://taalgerichtvakonderwijs.nl/
http://www.taallectoren.nl/
http://www.taallectoren.nl/
http://nederlands.slo.nl/themas/netwerken-taal-in-het-basisonderwijs

