
 
De beroepsvereniging van leraren Levende Talen, opgericht in 1911, bestaat uit een federatie van dertien 
verenigingen van talendocenten (Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Fries, Italiaans, Nederlands & 
Nederlands als tweede taal, Nederlandse gebarentaal, Papiaments, Russisch, Spaans en Turks) met de 
volgende doelen: 

 
• het bevorderen en ontwikkelen van talenonderwijs in alle levende talen in brede zin; 

• het bijeenbrengen van en bieden van een platform aan talendocenten; 

• het behartigen van de belangen van leden in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer: sinds 2004 is Levende 
Talen aangesloten bij de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). 

 
De leden van Levende Talen zijn talendocenten in primair, voortgezet en hoger onderwijs, middelbaar 
beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Het Sectiebestuur Nederlands (SBN) van Levende Talen is op zoek naar nieuwe 
bestuursleden. 
 
Profielschets bestuurslid SBN 
 
Het SectieBestuur Nederlands (SBN) is op zoek naar leden die het bestuur willen 
versterken. We zijn een enthousiaste groep van vrijwilligers die naast hun 
onderwijsbanen hun best doen om het schoolvak Nederlands te verbeteren en op te 
komen voor de belangen van docenten Nederlands. Al jaren is onze bezetting krap. 
Het ontbreekt vooral de werkgroepen (v)mbo en hoger onderwijs aan menskracht, 
maar ook de werkgroep ‘havo/vwo’ heeft onverminderd actieve leden nodig. 
 
Profiel: 
- je bent docent Nederlands in het vo, mbo, hbo of wo; 
- je hebt voldoende tijd om naast het reguliere werk op je school taken te verrichten 
voor de vakvereniging. De tijdsinvestering bedraagt ongeveer één à twee avonden 
per week; 
- je wilt je inspannen voor de vakvereniging door een bijdrage te leveren aan 
vakinhoudelijke activiteiten zoals de landelijke examenbesprekingen of 
studiemiddagen en door het onderhouden van contacten met allerlei organisaties die 
te maken hebben met het schoolvak Nederlands; 
- je vindt het interessant om op een constructieve manier te discussiëren over het 
schoolvak Nederlands en de toekomst daarvan. 
 
Als je interesse hebt, kun je een e-mail sturen naar onze voorzitter Paula Bosch: 
pbosch27451@gmail.com. Het is mogelijk om vrijblijvend een bestuursvergadering 
bij te wonen. 


