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We gaan het in dit webinar hebben over …

• Het geactualiseerde ERK in een notendop: - Paradigma en kernbegrippen
- Aanpassingen en toevoegingen
- Nieuwe schalen

• ERK-portaal in een nieuw jasje: - Overzicht: wat vind je waar?
- Wat komt nog?

• Inzoomen op profiel lerarenopleider - Opzet profiel
- Wat is binnenkort beschikbaar?

• Het Companion Volume in de opleiderspraktijk: - Wat doe je nu al?
- Wat kun je nog meer doen?

Doel: jullie bijpraten rond de actualisatie van het ERK;
jezelf en anderen (laten) inspireren als het gaat om de eigen onderwijspraktijk.



COMPANION VOLUME 2020

• Conceptueel kader en uitgangspunten 2001 nog steeds geldig

• Layout: gebruikersvriendelijker

• Kernbegrippen versterkt:
• Social agency en Action-oriented approach
• Mediation
• Plurilingual & pluricultural



De taalgebruiker als social agent

Focus op
• Onderlinge afhankelijkheid van individueel en collectief;
• Het proces van betekenis maken door middel van taal is een cognitief en sociaal-dynamisch proces 

(co-construction of meaning);
• Taalgebruikers zetten al hun ‘talige’ middelen in (plurilingual approach);
• Culturele / interculturele dimensie vraagt om de ontwikkeling van kritisch-cultureel bewustzijn.

Wat betekent dit?
• Rijke taaltaken waarin taal nodig is voor doelgerichte actie in samenwerking;
• Taalgebruikers maken keuzes binnen contexten en voorwaarden, denken en handelen strategisch;
• Aandacht voor het sociale aspect van communicatie: voor product én proces;
• Taalvaardigheden niet afzonderlijk gezien, maar vaak in combinatie;
• Mediation en meertalige benadering staan centraal in communicatie.



Mediation

Communicatie bevorderen door het overbrengen en 
toegankelijk(er) maken van betekenis

Mediation van teksten: de betekenis van een tekst voor 
zichzelf en voor of met anderen begrijpelijk / 
toegankelijk maken

Mediation van concepten: samen nadenken om verder 
te komen, reguleren van de interactie (zelf, van 
anderen)

Mediation van communicatie: begrip bevorderen, 
omgaan met misverstanden en (menings-, culturele) 
verschillen

dimensies van taalprocessen



Voorbeelden van handelingen denkbaar bij Mediation

samenvatten, noteren, toelichten, vertalen, tolken, stroomlijnen, 

doorgeven, uitleggen, verslag leggen, herformuleren, verduidelijken, 

interpreteren, beschrijven, overbrengen …..



Plurilingual & Pluricultural

… naar een netwerk met meerdere 
verbindingen: een holistisch repertoire van talen 
en variëteiten, dat steeds in ontwikkeling is

Van het idee van talen naast elkaar…



Inzet van meertalig en pluricultureel repertoire

… Om een tekst te begrijpen

… Om de communicatie te bevorderen

… Om een taal te leren

… Om op taal te reflecteren





Overzicht aanpassingen

• Meer descriptoren voor het laagste (A1 en pre-A1) en het hoogste beheersingsniveau (C2), en voor de 
plusniveaus A2+, B1+ en B2+;

• Uitbreiding van het aantal descriptoren voor mondelinge productie, zowel in de bestaande schalen als in een 
nieuwe schaal voor het verstrekken van informatie;

• Herontwikkeling van de schalen voor fonologische beheersing (uitspraak en intonatie);
• Vervanging van het begrip 'native speaker' door 'proficient speaker’;
• Hercalibrering van sommige descriptoren (soms naar een andere schaal verplaatst of van niveau verschoven);
• Toevoeging schalen voor gebarentaal;
• Verzameling descriptoren voor young learners (7-10 jaar en 11-15 jaar).



Nieuwe schalen

• Lezen als vrijetijdsbesteding en reactie op creatieve teksten, inclusief literatuur;
• Online mondelinge en schriftelijke communicatie;
• Veel schalen voor mediation: van tekst, van concepten, van communicatie;
• Meertalige en pluriculturele competentie.



One thing should be made clear right away. We have NOT set out to tell 
practitioners what to do, or how to do it. We are raising questions, not 
answering them." (CEFR 2001, Notes to the user)

Wat betekent het actie-gerichte paradigma van het ERK voor visie en doelstellingen van het MVT-
onderwijs in Nederland? Zijn er ook kritische noten?

Wat is de relevantie en de bruikbaarheid voor het landelijke en het schoolcurriculum? Welke 
keuzes maken we? Wat zijn de voorwaarden? Welke beren zien we op de weg?

Welke rol spelen lerarenopleidingen hierin? Wat is een zinvolle en bruikbare manier om het ERK in 
de lerarenopleidingen te implementeren?



VAN THEORIE NAAR CONCREET:   WWW.ERK.NL

Kijkje in de keuken:

https://redactie.slo.nl/preview/tijdelijk/erk-nieuwe-opzet/

https://redactie.slo.nl/preview/tijdelijk/erk-nieuwe-opzet/












Profiel lerarenopleider

Op basis van profiel leraar vo
Met als extra’s:
• Collegevoorbeelden;
• Verdieping;
• *****?



Wat doe jij als lerarenopleider nu al met het CV en wat kan er nog meer?

Uitwisselen in break out rooms en daar inspiratie opdoen (30 min), daarna plenaire uitwisseling

Richtvragen:
1. Wat bied jij je studenten als het gaat om het CV?/Hoe bereid jij je studenten voor op het werken met 

het CV?
2. Good practice: Wat kun jij met de collegevoorbeelden van Nicolette en van Doris en Ana?

https://padlet.com/d_fasoglio/yp3bed91lakvu1xy

De link naar de padlet komt in de chat.
▪ Kopieer de link in de chat en open de pagina in je browser.
▪ Zet de opmerkingen van jullie groep bij de drie vragen in de padlet door op de + onder de betreffende 

vraag te klikken.

https://padlet.com/d_fasoglio/yp3bed91lakvu1xy


Afsluiting

• Plenaire uitwisseling;
• Verzoek aan jullie;
• Toetje.

Richtvragen:
1. Wat bied jij je studenten als het gaat om het CV?/Hoe bereid jij je studenten voor op het werken met 

het CV?
2. Good practice: Wat kun jij met de collegevoorbeelden van Nicolette en van Doris en Ana?



Toetje

Naastlegger Meertaligheid in het moderne vreemde talenonderwijs
• Als inspiratie om op laagdrempelige manier in je lessen aandacht te hebben voor meertaligheid;





Toetje

Naastlegger Meertaligheid in het moderne vreemde talenonderwijs
• Als inspiratie om op laagdrempelige manier in je lessen aandacht te hebben voor meertaligheid;
• Komt in je mailbox;
• Komt binnenkort als interactieve pdf op https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-

thema/mvt/meertaligheid/

https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/mvt/meertaligheid/


Vragen, opmerkingen, suggesties?

Mail ons maar!

d.fasoglio@slo.nl (Daniela)
m.tammenga@slo.nl (Marjon)

mailto:d.fasoglio@slo.nl
mailto:m.tammenga@slo.nl
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