Jaarverslag Sectie Bestuur Nederlands Levende Talen over 2014

1

In kort bestek
De bestuurlijke bezetting is in 2014 verbeterd. Roland de Bonth en Christine Brackmann
hebben zich als aspirant bestuurslid aangemeld. In een zestal bijeenkomsten van het hele
SBN is geprobeerd zoveel mogelijk activiteiten voor onze leden uit te voeren. Het werk in de
verschillende werkgroepen heeft daarnaast alle prioriteit gekregen, waardoor de hieronder
genoemde activiteiten zijn voortgezet.
Het SBN heeft vergaderd op de volgende data.
- 21-01-2014
- 12-04-2014
- 18-06-2014
- 17-09-2014
- 29-10-2014
- 15-12-2014
Hier volgt een kort overzicht van de gedane arbeid in 2014.
Acties in 2014

2

Examenbespreking h/v
Examenbespreking vmbo
Overleg met College voor Examens
Onderhouden van netwerk
Vertegenwoordiging in en activiteiten voor het lerarenregister
Activiteiten voor CITO / ICE - Referentiesets 3F:
- bepalen moeilijkheidsgraad centraal examens havo/mbo / 3F
- bepalen moeilijkheidsgraad centraal examen vwo / 4F
- bepalen moeilijkheidsgraad Staatsexamen NT2 programma II

Samenstelling van het bestuur
Paula Bosch, voorzitter
Ton Hendrix, secretaris
Tjitske Westra, penningmeester
Wilma van der Westen, lid
Toine van Gaal, lid en contentmanager
Fonnie Haverkort, lid
Klaas Heemskerk, lid
Clary Ravesloot, sectieredacteur
Aspirant bestuursleden
Roland de Bonth
Christine Brackmann
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Ledenaantal
Het aantal leden voor Nederlands als sectie 1 is sinds januari 2015 975
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Financieel jaarverslag penningmeester SBN 2014
Over het financiële jaar 2014 zijn geen bijzonderheden te melden behalve:
1. In 2014 is ook Sectiebudget deel 2 2013 overgemaakt.
2. Het bedrag voor de bestuursvergoeding 2013 lijkt wederom niet te kloppen; er is nog
€25 van over. Dit moet of terug naar de VLLT of nog naar een bestuurslid worden
overgemaakt. De penningmeester heeft het vergaderoverzicht dat de secretaris
destijds heeft opgesteld, niet meer bij de hand.
3. Gelden van/voor de sectie NT2 zijn ook dit jaar gemerkt opgenomen in het verslag.
4. De penningmeester herhaalt uit het Verslag van de penningmeester van 2013, punt 6
(adreswijziging bij KvK).
5. De penningmeester verzoekt de kascommissie decharge voor haar gevoerde beleid
voor 2014 te verlenen.
De penningmeester wil haar bestuursfunctie voor bestuursjaar 2015 teruggeven aan het
SBN.
Zij bedankt het bestuur voor de leerzame, inspirerende en hartelijke jaren als bestuurslid
van het Sectiebestuur Nederlands van de VLLT!
Arnhem, 1 maart 2015
Tjitske Westra
(afscheidnemend) Penningmeester SBN
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Activiteiten en projecten SBN 2014
Het werk van het Sectiebestuur Nederlands is ook in het afgelopen jaar georganiseerd in
verschillende werkgroepen en projecten
Werkgroep taalbeleid
Motto: Taalbeleid is een zaak van alle docenten!
Project “Docenten aan zet bij taal in alle vakken” 2013/2014
Het project “Docenten aan zet bij taak in alle vakken” werd gecontinueerd in het schooljaar
2013/2014. Na een redelijke start met ongeveer 20 docenten tijdens vijf bijeenkomsten.
De werkgroep is drie keer bijeen geweest. Bij de eerste bijeenkomst begin september waren
ongeveer twintig leden aanwezig, ook uit Vlaanderen. Hoewel we nadrukkelijk docenten van
alle vakken hebben uitgenodigd, waren dit uitsluitend docenten Nederlands. Docenten
kregen voorbeeldmateriaal en uitleg om een interventie te plegen op de eigen school. Op 8
oktober presenteerden de leden hun voorstellen. Deze voorstellen liepen uiteen van
schooltaalwoorden aanpak, de leesaanpak, hoofd- en bijzaken onderscheiden, in gesprek
met leerlingen over moeilijke teksten, het lezen van eindexamenteksten en een enquête
onder secties. Tijdens deze bijeenkomst hadden we veel literatuur en voorbeelden om
geïnspireerd te worden. Op verzoek van de leden stelden we de derde bijeenkomst uit naar
januari om een ieder meer tijd te geven te interventies te plegen. Op 28 januari 2014
kwamen we dus voor de laatste keer bijeen. Door werkdruk en of andere oorzaken is het
ingezakt. Het ‘Jan van Brabant College’ heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de
taalproblematiek op de school en een voorstel van aanpak voor de directie gemaakt. De
andere deelnemers hielden het voor gezien.
Bij het project van 2012/2013 is een website ontwikkeld met informatie, instrumenten en tips
voor docenten: www.docentenaanzetbijtaal.nl. Op deze website is ook de film te zien die is
gemaakt over het project.
We moeten bespreken (zie ALV-agenda) of en hoe we verder gaan met de website.
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Werkgroep vmbo
In het voorbije jaar zijn er afgezien van de examenbespreking voor Kader en GT geen
noemenswaardige activiteiten op touw gezet voor het VMBO. Voor het komende jaar wordt
gedacht aan de volgende mogelijkheid.
Het SBN heeft tot nu toe geen gebruik gemaakt van de invulling van de Landelijke Studiedag
(LSD) van de Vereniging LT in november. De reden daarvan is dat in november ook steeds
de HSN-conferentie wordt georganiseerd en deze trekt alle actieve neerlandici naar zich toe.
Toch gaat het hierbij vooral om havo en vwo docenten en veel minder om vmbo (en mbo?)
leraren. Het zou de moeite waard zijn om voor de LSD een tweetal workshops te organiseren
die vooral op het vmbo zijn toegesneden. Te denken valt aan thema’s als een vernieuwing
van het examen schrijfvaardigheid, de opzet van de digitale examens, de ins en outs van het
volgsysteem, de haalbaarheid van de vereiste referentieniveaus voor BB en kader … Op
deze manier is de sectie veel meer zichtbaar op de LSD en kunnen we actief onze leden
mailen en spreken over onderwerpen die hun aangaan. Mogelijk ontmoeten we dan ook
docenten die ons mee willen helpen in de werkgroep vmbo om relevante inhoudelijke
bijscholingsbijeenkomsten te organiseren.
Werkgroep havo/vwo

PWS-prijs
In 2014 organiseerde het Sectie Bestuur Nederlands van de Vereniging voor Leraren in
Levende Talen (VLLT) in samenwerking met de Internationale Vereniging voor
Neerlandistiek (IVN, voorheen LVVN) voor de tweede keer een profielwerkstukkenwedstrijd.
Winnaar 2013-2014
- Havo: vanwege een te gering aantal inzendingen is er geen havo-winnaar gekozen.
- Vwo: Jenny Trimp - ‘Yo Romeo, wattefok ben jij romeo, swa?’ - Waar komen nieuwe
woorden vandaan? (Begeleidster: Tineke van Putten van het Montessori Lyceum te
Amsterdam).
Een aandachtspunt is/blijft het zoeken naar manieren om de havodocenten te stimuleren de
werkstukken van hun leerlingen in te sturen.
Bijeenkomst nieuw examen Nederlands
Op 11 maart en 1 april 2014 heeft het SBN een tweetal drukbezochte bijeenkomsten over
het aangepaste examen voor havo en vwo per 2015 georganiseerd te Utrecht. Centraal
stonden de volgende vragen: ‘wat zijn de veranderingen en hoe bereid je leerlingen zinvol
voor op dit examen Nederlands?’
Werkgroep mbo
De werkzaamheden voor het organiseren van een symposium over het taalonderwijs in het
mbo zijn in het voorbije jaar gestrand. Voorwaarde voor het organiseren van een symposium
voor taalontwikkelend onderwijs was het initiatief van de lerarenopleidingen. Ondanks
pogingen uit de werkgroep mbo is dat niet gelukt. Ton Hendrix heeft door de ziekte van zijn
echtgenote sinds september niet meer actief in de werkgroep kunnen werken. Het
voornemen bestaat de draad in 2015 weer op te pakken.
Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs
Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs is ontstaan vanuit een
werkgroep Hoger Onderwijs van het SBN en sinds 2011 een zelfstandige stichting.
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Het platform fungeert als plek voor ontmoeting en uitwisseling van ervaringen. Door middel
van kennisdeling en kennisvorming wil het Platform bijdragen aan een verdere ontwikkeling
en initiëring van instellingsbreed taalbeleid in het hoger onderwijs.
Het platform heeft in juni 2014 een bestuurswisseling ondergaan, het bestuur bestaat nu uit
elf enthousiaste bestuursleden uit Nederland en Vlaanderen. Op 15 oktober 2014 heeft
Wilma van der Westen de voorzittershamer overgedragen aan Anne Kerkhoff van Fontys
Lerarenopleiding Tilburg.
In 2014 waren 29 hogescholen en 5 universiteiten aangesloten bij het platform. Vanuit het
platform is Truus Hermans afgevaardigd in de vaststellingscommissie centraal examen mbo.
Er zijn in 2014 weer vier platformbijeenkomsten geweest, afwisselend in Vlaanderen en in
Nederland, waaronder een tijdens de HSN-Conferentie te Brugge, de openbare
platformbijeenkomst.
Het platform is bereikbaar via een website met een vrij toegankelijk en een besloten deel dat
bestemd is voor de aangesloten leden: www.taalbeleidhogeronderwijs.org
Website Levende Talen/ de activiteiten van de contentmanager
“Blanca, Jos en Monique van Hootegem (design) hebben in samenspraak met Antenna het plan
voorgelegd. Daarin ontwikkelt Blanca met Wordpress het informatieve deel van de website; het
ledenbestand (ledenadministratie, contributieverwerking e.d.) dat in de website was geïntegreerd
blijft inhoudelijk ongewijzigd maar wordt in het nieuwe plan zelfstandig en aan de nieuwe website
gekoppeld. Blanca bouwt, Monique ontwikkelt het design en samen zorgen zij voor een logische
(boom)structuur. Beiden schatten in daarvoor elk 36 uur (9 dagdelen) nodig te hebben. Omdat de
website gescheiden wordt van het ledenbestand komt er een aanvullende domeinnaam; hosting en
onderhoud blijven bij Antenna. Op deze wijze blijven de kosten binnen het begrote bedrag. Blanca
hoopt op 1 april de website klaar te hebben.” (citaat uit verslag DB)
Inmiddels zijn verschillende domeinnamen (www.lerarennederlands.nl, .be, .com en .org)
gereserveerd opdat een eigen website kan worden opgezet. In 2015 hopen we daar
vorderingen in te maken.
Naar aanleiding van de pensionering van Willy Weijdema, communitymanager van de
digitale vakcommunity Nederlands, is in LTM3 een verslag van het interview met Willy
Weijdema geplaatst (‘De mailinglist begon met drie mailadressen, waarvan er één van
mezelf was’: Een interview met Willy Weijdema). Door haar vertrek in combinatie met
aanhoudende, technische problemen met de mailinglist is het aanzienlijk lastiger geworden
om grote groepen docenten te bereiken.
De functie van de mailinglist is nu deels overgenomen door Facebook (Leraar Nederlands),
LinkedIn (groep Leraren Nederlands) en Twitter. Er zijn dit jaar daarnaast weer diverse
mailings uitgegaan naar leden, zowel vanuit het sectiebestuur als op verzoek van derden.
Namens het sectiebestuur heeft de contentmanager een bijdrage geleverd aan de volgende
artikelen:
Trouw: Boeken die wel moeten (6 februari 2014)
Onderwijsblad AOB: De dood van het opstel (november 2014)
6

Evaluatie van het beleid en vooruitzichten:
Het aantal leden is in het voorbije jaar stabiel gebleven. Het streven van het bestuur om
docent nabij te werken, niet alleen bij de examens, maar ook bij andere inhoudelijke
bijeenkomsten en in de publicatie in Tijdschrift en LTM blijft het leidend principe bij de keuze
van de activiteiten. Ook in 2014 hebben we ons ingezet voor een beter examen en tegen de
vertoetsing van ons vak. In 2015 zal ook de inrichting van het schoolexamen onderwerp van
gesprek worden. De letterenfaculteiten van de Nederlandse universiteiten hebben in januari
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2015 hieraan een symposium gewijd het SBN is naast vele andere organisaties en
vakdeskundigen in gesprek over een betere vakinhoudelijke invulling van het vak Nederlands
in het voortgezet onderwijs. Ten slotte zal in samenwerking met de lerarenopleiders
aandacht besteed worden aan de oprekking van de toelatingseisen voor de lerarenopleiding.
Beleidsvoornemens voor
2015

Organiseren van een conferentie met mbo vak- en taaldocenten
Examenbesprekingen h/v en vmbo
Publiceren van een nieuw themanummer over veranderingen in
het schoolvak Nederlands
Bijhouden van netwerken
Na- en bijscholingsactiviteiten en intensiveren van contact met
lerarenopleidingen
Intensiveren ledenwerving onder jonge docenten
Achterbanraadpleging over de inrichting van het schoolexamen
Deelnemen aan de gesprekken over een tweede examenzitting
voor schrijven in het vmbo
Overleg met de universiteiten over een diepgaandere
vakinhoudelijke invulling van het schoolvak Nederlands – zeker
voor vwo en havo
Aandacht voor meertaligheid

Met dank aan Paula Bosch, Klaas Heemskerk, Wilma van der Westen, Tjitske Westra en
Toine van Gaal voor hun bijdrage aan dit verslag.
Ton Hendrix
(secretaris)
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