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Newsletter 3-2017 

From the English Section of Levende Talen 

 

Editorial 
Dear members, 
 
Welcome to the autumn 2017 edition of our Newsletter. It contains more news in Dutch than usual, 
due to announcements by Curriculum.nu, the Nuffic and the CITO. Furthermore, the report from one 
of the participating teachers in the IATEFL Annual Conference in Glasgow this year is also in Dutch 
because it was originally meant for LTM magazine (which always publishes in Dutch). 
 
In this edition our chair looks forward to the ‘Landelijke Studiedag’ of Levende Talen on 3 November 
next. We hope to meet many of you at our English stand there, where we will again have our very 
popular mugs as a token of appreciation, which were sold out at the NCE 2017 in March last. 
 
Another event to look forward to is the IATEFL Annual Conference 2018 in Brighton, information for 
which you’ll find in this Newsletter. Furthermore, the Literature SIG has an interesting webinar 
coming up, as introduced by Christien van Gool. 
 
An important development for our members at primary and secondary education is the 
Curriculum.nu. Information and an invitation to participate in one of its ‘ontwikkelteams’ can be 
found in this Newsletter. 
 
Nuffic is a close partner of the English Section of Levende Talen and they have some interesting news 
for you. They have taken over the organisation of the well-known GNE Awards and they also have 
interesting news for higher education regarding internationalisation. 
 
The CITO, well known for its exams, is looking for members for its Construction Groups for the MBO 
exams. Information and how to apply are announced in this Newsletter. 
 
Finally, as usual the Vedocep has its own page with news for its members. 
 
Enjoy your autumn break and we are looking forward to meeting you at the Landelijke Studiedag 
on 3 November next!  
 
The board of the section of English / ‘Het Sectiebestuur Engels’, Levende Talen 



 2 

Message from the Chair 
 
Dear colleagues,  
 
When you read this Newsletter, the school year is well under way and I hope you had a good start. 
The first board meeting of this academic year took place on October 5th and I am happy to announce 
that Daniel Gibb will be our Treasurer from October 1st, because Rob Mengerink has become the 
treasurer of the Main board of Levende Talen. We also welcome Amy Klipp as a new member. Amy 
works at the PABO in Leiden and has spent many years teaching English in primary education. We are 
still looking for a webmaster so please contact me if you have any suggestions, for example from 
your students or if you would like to take this up yourself. I am happy to provide more information 
about conditions. 
 
This year we realized a Certificate of Excellence for students with an excellent grade for English at 
their final exam and it proved an instant success: at least 47 certificates were issued!  
 

 
 
We look forward to meeting many of you at the next Annual Conference on Friday 3rd November in 
Utrecht. You can register via the special website  http://www.landelijkestudiedag.nl/ and choose 
from many interesting workshops. One workshop will be hosted by Amy Klipp. Please do not forget 
to visit our stand especially if you have not yet acquired our treasured mug.  
 
In the September Issue of LTM you can read a report of a colleague who attended the annual IATEFL 
conference in Glasgow last year. It contains useful tips if you are considering going next year, when 
the conference will be held in Brighton. More information of the new edition of the GNE Awards in 
2018 organized by Nuffic is available now through the website www.gneawards.nl. I will again be a 
jury member for the final. 
 
As you are probably aware, recruitment has started for cooperation with the development of a new 
curriculum for primary and secondary education: Curriculum.nu. 
 
Kind regards and I hope you will enjoy reading the Newsletter.  
Willemien den Hollander, w.denhollander@xs4all.nl 
On a personal note: I sailed up the Medway and the Thames to London this summer and very soon 
after having moored in IJmuiden our 1st grandson Julius was born. 

http://www.landelijkestudiedag.nl/
http://www.gneawards.nl/
mailto:w.denhollander@xs4all.nl
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CURRICULUM.NU: ben je leraar of schoolleider en wil je meewerken aan het curriculum?  

 

Komend jaar gaan meer dan 100 leraren en zo’n 20 schoolleiders aan het werk in ontwikkelteams om 
de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs zouden moeten kennen en kunnen te 
beantwoorden. De teams delen tussenproducten met scholen en andere betrokkenen om inbreng en 
reacties te verzamelen. Aan elk ontwikkelteam worden ongeveer 6 scholen gekoppeld. Begin 2018 
starten de volgende ontwikkelteams: 
 
Nederlands - Engels - Rekenen en wiskunde - Digitale geletterdheid - Burgerschap - Mens en Natuur - 
Mens en Maatschappij - Bewegen en Sport - Kunst en Cultuur 
 
Met de opbrengst zullen kerndoelen en eindtermen in het primair en voortgezet onderwijs worden 
geactualiseerd.  

Informatie over ontwikkelscholen 
Vanaf maart tot en met december 2018 ontwikkelen ontwikkelteams met leraren en schoolleiders 
bouwstenen voor een herzien curriculum. Ze doen dit in ontwikkelsessies van 4 x 3 dagen en in nauwe 
interactie met ontwikkelscholen. Na iedere driedaagse leveren de ontwikkelteams een tussenproduct. 
De ontwikkelscholen reflecteren hierop met (een deel van hun) team op de tussenproducten van deze 
ontwikkelteams. Ze bespreken de tussenproducten, beoordelen of het duidelijk is en hen handvatten 
geeft voor de eigen schoolpraktijk, ze kunnen voorstellen ter verbetering of verdere uitwerking doen en 
deze meegeven aan de ontwikkelteams. Ze worden ook uitgenodigd om – afhankelijk van de mate van 
concreetheid van het tussenproduct- op basis van het tussenproduct en de eigen visie van de school 
lessen te ontwerpen en eigen uitwerkingen vorm te geven. De ontwikkelschool kan desgewenst 
begeleiding krijgen van SLO. 
 
De ontwikkelscholen vertrekken vanuit hun eigen visie, bepalen hun eigen doelen en succesfactoren en 
bepalen ook hoe zij daartoe komen en met wie, waarbij we wel stimuleren dat zij in dit traject partners 
betrekken waarmee ze al samenwerken, bv de lerarenopleidingen, het vervolgonderwijs of de 
kinderopvang. Ook vragen we ze leerlingen en ouders te betrekken. Aan de hand van een evaluatie gaan 
we bij de scholen na wat ze bij deze curriculumontwikkeling tegenkomen: wat gebeurt in het team? Wat 
heeft een team nodig?  Is er behoefte aan nascholing en wat betekent het voor de schoolorganisatie? 
Dit biedt inzichten voor de school zelf én voor het vervolgproces van de curriculumherziening. 
Deelname als ontwikkelschool betekent een impuls aan de ontwikkeling van een bepaald leergebied op 
school en directe betrokkenheid en invloed op de landelijke bouwstenen die de basis vormen voor het 
herzien van kerndoelen en eindtermen.  
 
We zijn op zoek naar een diversiteit aan scholen; scholen die nog aan het begin staan van een 
ontwikkeling op een leergebied zijn en scholen die daar al actief mee aan de slag zijn. Om een 
schoolleider en betrokken leraren vrij te stellen voor de activiteiten in het kader van curriculum.nu 
ontvangen de scholen die deelnemen een subsidiebedrag: 

Primair onderwijs € 26.910 

Voortgezet onderwijs € 29.399 

Aanmelden als ontwikkelschool kan nog tot 13 oktober 15:00 uur. Op de website www.curriculum.nu 
vind je meer informatie.  

 

x-apple-data-detectors://3/
http://www.curriculum.nu/
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GNE Awards : Register now! 
Do you have students who are interested in giving a speech or writing an argumentative piece? Why 
not enter them for the 2018 Public Speaking Award or Young Writers Award, hosted by Nuffic? 
 
Speaking – Public Speaking Award 
Students prepare a speech of 5 minutes which they perform during a preliminary round held in 
February/March. Two students from each round will go to the semi-finals held on the 18th of April at 
Deltion College in Zwolle to perform an impromptu speech. Eight students will then compete in the 
final on the same day. 
Writing – Young Writers Award 
Students write an argumentative piece to be sent in before 12 February 2018. A jury of journalists 
then create a shortlist from which the grand jury chooses a winner on 18 April 2018 at Deltion 
College in Zwolle.  
 
More information 
You can now register your students through our website https://www.nuffic.nl (a maximum of 6 per 
competition). Deadline for registration is 30 November 2017. Questions? Please do not hesitate and 
contact us at gneawards@nuffic.nl  
We wish you and your students good luck with the preparations and above all lots of fun! 
 
Kind regards, 
Team GNE Awards by Nuffic 

 

More Nuffic News 
Nuffic is one of Levende Talen’s non-profit partners and we keep each other updated with 
information and activities. We will try to keep you informed through our newsletter but feel free to 
visit the Nuffic’s website: https://www.nuffic.nl Most of the information on our website is also 
available in English. The Nuffic activities till the end of December 2017 include:  
 
1. Landelijke tto-dag 10 november. Inschrijving nu open, voor iedereen toegankelijk. 
2. Talenlabel uitreiking bij landelijke studiedag 3 november (let op: volgend jaar is het thema 

.Buurtalen/Grenstalen: extra interessant voor de collega's van Fa en Dui)  
3. De doorontwikkeling van het tweetalig onderwijs ligt op schema; op de tto-dag een update en 

medio volgend jaar presenteren we een nieuwe (aangepaste) standaard. 
 
Centre of Expertise for Global Learning  
Wat heeft een docent nodig om goed onderwijs met internationale elementen te kunnen verzorgen? 
Dat is de belangrijkste vraag voor het nieuwe Centre of Expertise for Global Learning. “Wil je echt 
meters maken met internationalisering, dan moet je beginnen bij de docent, zodat die weet hoe te 
handelen in een international classroom” volgens Nuffic’s Roos Hogenkamp, hoofd Kennis & 
Innovatie. 
Het expertisecentrum is een samenwerkingsverband van lectoren die onderzoek doen naar 
internationalisering in het onderwijs. Het initiatief komt van de Haagse Hogeschool, Hogeschool 
Rotterdam en Stenden Hogeschool. De Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool en 
Hogeschool Zuyd sloten zich ook aan. Ook Nuffic doet mee. 
Missing link 
Een conferentie op 19 en 20 september jl. markeerde de start van het expertisecentrum. 
‘Professional development of lecturers – the missing link in internationalisation’ was het thema.  
Onderzoek 
De professionele ontwikkeling van docenten op het gebied van internationalisering is dus een 
belangrijk aandachtspunt van het expertisecentrum. Dat geldt ook voor de effecten van die 
internationalisering op de competenties van studenten. Het onderzoek richt zich op alle sectoren, 
met de nadruk op het hoger onderwijs. 
 

http://nuffic.m13.mailplus.nl/nct3414402/stgrEjsYdsx3RGF
http://nuffic.m13.mailplus.nl/nct3414403/stgrEjsYdsx3RGF
https://www.nuffic.nl/
mailto:gneawards@nuffic.nl?subject=GNE%20Awards
https://www.nuffic.nl/
x-apple-data-detectors:/--3
x-apple-data-detectors:/--4
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Vacancy for  Construction groups B1 and B2 for Central Examination for Vocational 
Examination.  

Please apply as soon as possible if you are interested in constructing exams. If you have any 

questions please contact Wim Mulder: mailto:wim.mulder@cito.nl 

 
Voor de constructiegroepen centrale examens zijn wij op zoek naar een constructeur mbo Engels B1 
en/of B2. Ben jij goed in het stellen van de juiste vragen? Ben je een creatieve en vakbekwame 
docent, die graag met de vakinhoud en de toetsing bezig is? Werk dan mee aan de constructie van de 
centrale examens! 
Cito zoekt meerdere docenten die vanaf 1 september 2017 of zo spoedig mogelijk daarna 
beschikbaar zijn voor een van de constructiegroepen B1 of B2 van Engels-mbo. Bij de samenstelling 
van de constructiegroepen kijken wij naar een gelijke verdeling van de 8 sectorkamers. 
 
Werkzaamheden 
Als constructeur werk je mee aan de ontwikkeling van de examens op ERK-niveau B1 of B2 voor de 
mbo-opleidingen op niveau (3 en) 4. Beide examens Engels bestaan uit de onderdelen Lezen en Kijk-
Luisteren. Je zoekt programma’s voor kijk-luisteren of leesteksten en maakt opgaven. De constructie 
en revisie van opgaven doe je grotendeels vanuit huis. Eens in de 4 tot 6 weken komen de 
constructiegroepen bij elkaar om de productie en voortgang te bespreken. Het deelnemen aan een 
constructiegroep neemt ongeveer 4 uur per week in beslag. 
 
Wat vragen wij van jou? 
Voor deze functie zijn we op zoek naar creatieve en vakbekwame docenten. Daarnaast vragen we 
van je dat jij: 
 werkt als docent in het mbo en voornamelijk lesgeeft in Engels aan een niveau 4-opleiding; 
 recente ervaring hebt met examenklassen; 
 beschikt over gedegen vakkennis; 
 ervaring hebt met Word en professionele opmaakprogramma’s; 
 geen (co-)auteur bent van een onderwijsmethode. 
 
Nog vragen? 
Wim Mulder, projectleider CE mbo Engels B1 en B2, vertelt je graag meer over deze vacature. Hij is te 
bereiken op (026) 352 78 37 of door te mailen naar Wim Mulder. 
 
Belangstelling? 
Mail dan je cv met een korte motivering vóór 15 oktober 2017 naar CTE-BEM@cito.nl, gericht aan 
Ans Wolters. 
 
Delen 

 Deel via Facebook 

 Deel via LinkedIn 

 Deel via Twitter 
 
 

 

mailto:wim.mulder@cito.nl
mailto:wim.mulder@cito.nl
mailto:wim.mulder@cito.nl
mailto:CTE-BEM@cito.nl
http://www.cito.nl/over%20cito/werkgever/docenten_gezocht/constructeur-mbo-engels
http://www.cito.nl/over%20cito/werkgever/docenten_gezocht/constructeur-mbo-engels
http://www.cito.nl/over%20cito/werkgever/docenten_gezocht/constructeur-mbo-engels
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IATEFL Experience Glasgow 2017. 
For LTM I asked three teachers (from different school levels) while in Glasgow to write about their 
first IATEFL experiences and two of them responded with a report. LTM could only place one report 
and in the latest LTM issue, on page 56, you can read the experiences of Babette Meijer, teacher at 
the HvA. I’d like to share the other report from Jessica van Gorkum in this newsletter with you. It is 
written in Dutch because it was meant to be in LTM (it didn't feel right to ask her to write it in English 
again) and I’d like you to read her words. 
 
‘ Jessica van Gorkum, docent Engels ROC Twente. 

Mijn eerste IATEFL-conferentie 
Na een inspirerend verhaal van Patricia Rose, heb ik mij op mogen geven voor mijn eerste IATEFL- 

conferentie. Deze zou dit jaar gehouden worden in Glasgow. 

Aangezien er wel vaker collega’s Engels naar een dergelijke conferentie zijn geweest, kon ik bij hen 

terecht omtrent vragen hoe ik dit diende te regelen. Om naar deze conferentie te mogen gaan, had 

ik toestemming nodig van mijn afdelingshoofd, de directeur van de afdeling waar mijn afdeling bij  

hoort en van de financiële afdeling van mijn ROC college. Verder was het zo dat ik voor de lessen 

die ik afwezig zou zijn, door moest geven wat er gedaan moest worden. 

Aangezien er nog meer collega’s Engels naar Glasgow zouden gaan vertrekken, hebben wij onze 

vertrek- en aankomsttijden met elkaar afgestemd. Ook hebben we elkaar steeds geïnformeerd 

hoe alle financiële- en andere zaken het beste geregeld konden worden, wanneer een van ons een 

stap verder was gekomen met een goede voorbereiding van de trip naar Glasgow. Dit jaar zouden 

nog een aantal collega’s meer aan de conferentie deel gaan nemen. 

Tijdens mijn week in Glasgow heb ik een grote variëteit aan lezingen gevolgd. Zowel 

vakinhoudelijk - als vak overdrachtelijke lezingen, heb ik bijgewoond. Van de lezingen die ik heb 

gevolgd, vond ik die van o.a. Adrian Underhill over uitspraak, van Christian Lee over het aanleren 

van bepaalde grammaticale structuren, de lezing over empathie, de lezing van J.J. Wilson en de 

vele lezingen over neuroscience, fenomenaal. Verder vond ik het fantastisch om allerlei uitgevers 

te bezoeken om te kunnen grasduinen tussen het door hen aangeboden materiaal. Ook de 

aanbieders van gecertificeerde examens vond ik erg interessant. 

Ik zou alle collega’s Engels adviseren om een conferentie als deze, zeker een keer mee te maken. 

Niet alleen omdat je omringd weet door alleen maar collega’s uit hetzelfde vakgebied; dat geeft 

een heel verbonden gevoel, maar ook omdat je zóveel van opsteekt van alle lezingen die er te 

volgen zijn!  

Soms kon ik gewoon niet kiezen: er was zoveel waar ik graag wat meer over zou willen horen, 

nieuwsgierig naar was of bevestigd wilde worden in mijn eigen handelswijze. 

 
Echt een aanrader deze conferentie!!’ 

 
The 52nd  conference is in Brighton: 10-13 April 2018, https://conference.iatefl.org/ 
 
See you in Brighton! 
Patricia Rose, patrose64@gmail.com 
 

https://conference.iatefl.org/
mailto:patrose64@gmail.com
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IATEFL LitSIG Webinar 
Saturday 18 November 2017 at 5pm UK time 
 
Join us at http://iatefl.adobeconnect.com/litsigwebinars/  
 
Sue Leather on Extensive Reading: 'The story's the thing' 
 
Characterisation, narrative style, description and plot …….  
 
With 'story-led' readers, where these features are the important driving force, students at all levels 
can study ‘literature’. How can original readers help you and your students to explore these features 
of narrative? During this session, you will be involved in some multi-skill activities which you can take 
away and try out with your students at all levels. 
 
Speaker: 
 
Sue Leather 
Sue Leather has been in the ELT field for thirty years. Originally from the north west of England, she 
worked as a teacher, teacher trainer and educational manager in Spain, UK and the Netherlands. She 
has an MA in Education from the Institute of Education, University of London. She has written a 
number of articles for ELT journals and magazines, and is a frequent presenter at international 
conferences. 
 
Sue has been writing original learner fiction since 1990 
and has written almost 30 readers. She won the Extensive 
Reading Foundation Award with her CUP reader Dead 
Cold.  She has worked on series with OUP, CUP, Mary 
Glasgow and Heinemann. She is Joint Series Editor of the 
National Geographic/Cengage series Page Turners. Sue 
runs a consultancy group, Sue Leather Associates, which 
delivers training and consultancy internationally.  
www.sueleatherassociates.com  
 
 
Kind regards and enjoy the webinar! 
Christien van Gool 
 
 
 
 

Landelijke Studiedag Levende Talen 
Friday 3 November 2017 
As announced before, Levende Talen has its annual Landelijk Studiedag in Utrecht on Friday 3 
November next. You can still register for this interesting event, so please do so as soon as possible. 
We are all looking forward to meeting you there! This 
year’s theme is: ‘Taal Verbindt’. Please visit the website 
and register: http://www.landelijkestudiedag.nl/ 
 

 
 

http://iatefl.adobeconnect.com/litsigwebinars/
http://www.sueleatherassociates.com/
http://www.landelijkestudiedag.nl/
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Although we have been too busy to organise a meeting in October it is still in the planning to 
organise a meeting soon. As many of you will be aware, the majority of the Pabos in the country have 
signed up to participate in the Aptis speaking test for teachers. Next year it will be a compulsory pilot 
– we are all curious to see the results and hope that our students will all reach the B2 level. 
Experiences from last year’s pilot were generally positive with very few technical issues and many 
happy students clutching B2 certificates. Next year the Aptis will be compulsory for all Pabos so it’s 
good that most schools are joining in this year for a dry run before it becomes compulsory. 
 
Another thing that is no doubt in the back of your mind at the moment is the Body of Knowledge. 
The document is in its first draft phase and has already gone to some trusted reviewers. It will then 
be fine-tuned and soon afterwards also presented to the Vedocep for feedback. We have done our 
best to include all the results of the data collection from last year and think it will be a document 
which we can all be proud of and use to justify our curriculum choices. 
 
Please remember the VVTO research awards and stimulate bachelor and master students to submit 
their research. 
 
As mentioned above, the Nuffic is holding their TTO conference on November 10th this year. You will 
be interested to read that there is a primary school delegation present, including Ton de Kraay, Carly 
Klein, Myrna Feuerstake, Karin Winkel and myself. It is super to see so much attention for bilingual 
primary education at this conference. 
 
Please keep an eye on our Facebook Page or Twitter accounts for more frequent updates.  
 
Hope to see many of you on the 3rd and/or 10th of November. 
Louise 
 
 
 

 

https://www.nuffic.nl/primair-onderwijs/vroeg-vreemdetalenonderwijs-vvto/onderzoek-vvto-onderzoeksprijs
https://www.nuffic.nl/bestanden/documenten/overview-workshops-national-clil-conference-2017.pdf
https://www.facebook.com/Vedocep/
https://twitter.com/
https://www.brookes.ac.uk/courses/undergraduate/primary-teacher-education-campus-based/

