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datum donderdag 12 mei 2011
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maak kennis met goede voorbeelden van scholen, gemeenten  
en provincies en discussieer mee over het beleid voor vroeg  
vreemdetalenonderwijs (vvto) op de conferentie ‘Vvto in opmars!’

Conferentie ‘Vvto in opmars!’

vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) is in opmars! met meer dan 500 vvto-scholen die 
engels, Frans, duits of spaans aanbieden is het een ontwikkeling om rekening mee te  
houden. op 12 mei 2011 worden beleid, wetenschap en praktijk op het gebied van vvto 
engels samengebracht. hoe heeft vvto zich de afgelopen jaren ontwikkeld? hoe fungeert 
het als impuls voor de nederlandse kenniseconomie? Wat wordt er gedaan om de kwaliteit 
te bewaken? en hoe gaan we nu verder? 

deze conferentie is besloten en gericht op beleidsmakers en schoolbesturen. mochten  
uw collega’s nog niet uitgenodigd zijn, dan horen wij dat graag via vvto@epf.nl. u kunt 
’s ochtends kennisnemen van onderzoek, de doorlopende leerlijn, neurolinguïstiek en  
derdetaalverwerving . ’s middags kunt u speeddaten op ons ervaringsterras waar  
deskundigen van scholen, gemeenten en provincies hun ervaringen graag met u delen. 
Voor meer informatie over vvto kunt u kijken op www.europeesplatform.nl/vvto. 

Programma

• ontvangst met koffie en thee van 09.45 tot 10.15 uur
• Welkomstwoord door drs. Jindra divis, directeur europees Platform
• opening en mededelingen door dagvoorzitter, dr. rick de graaff, universiteit utrecht
• drie korte lezingen over onderzoek naar vvto door:
  - prof. dr. Kees de Bot, hoogleraar toegepaste taalkunde, rijksuniversiteit groningen 
  -  prof. dr. Janet van hell, hoogleraar taalontwikkeling,  

radboud universiteit nijmegen & Pennsylvania state university
  - drs. evelien Krikhaar, onderzoeker expertisecentrum nederlands
• Lunch
• speeddaten op het ervaringsterras met diverse goede vvto-voorbeelden
• gastspreker marja van Bijsterveldt, minister van onderwijs (bevestigd)
• Presentatie Platform vvto nederland en standaard vvto door dagvoorzitter
• Plenaire discussie
• afsluiting met een drankje tot 16.00 uur


