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Eerste bulletin van het Sectiebestuur Nederlands van Levende Talen 
 

Beste leden, 

 

Docenten Nederlands zijn drukbezet, zo ook de bestuursleden van de sectie Nederlands van Levende 

Talen. Wellicht ligt het daaraan dat u de laatste tijd te weinig van ons heeft gehoord, terwijl er wél 

veel is gedaan. Om dat goed te maken, brengen wij u hier het eerste nummer van ons nieuwe 

bulletin met een terugblik op 2015 en een vooruitblik op 2016. In de terugblik gaan we in op onze 

reactie op Onderwijs 2032 (ook als bijlage bijgevoegd), de examens Nederlands, onze 

lobbyactiviteiten over het maximale verschil SE-CE, de Landelijke Studiedag Levende Talen, de 

samenwerking met het team achter de Google Drive Schoolvak Nederlands en, tot slot, de 

samenstelling van het bestuur.  

 

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden! Met name het vmbo, mbo en hbo zijn 

ondervertegenwoordigd in het bestuur en dat is jammer, want er zijn veel interessante 

ontwikkelingen. Hier vindt u een profielbeschrijving. Aarzel niet en neem contact met ons op voor 

meer informatie: pbosch27451@gmail.com 

 

We hopen u in 2016 te kunnen ontmoeten – digitaal of in levenden lijve - bij een van onze 

bijeenkomsten, op de vernieuwde website, per mail of wellicht als nieuw bestuurslid. Het is ons 

voornemen u twee keer per jaar via een bulletin te informeren over onze activiteiten. We denken 

nog na over een goede naam voor dit bulletin: suggesties zijn welkom! 

 

Hartelijke groet namens het Sectiebestuur Nederlands, 

 

Paula Bosch 

Terugblik 2015 

Reactie op Onderwijs 2032 
De plannen van het Platform Onderwijs 2032 bieden mooie aanknopingspunten voor een verdere 

ontwikkeling van het onderwijs. Een aantal punten vragen wat het vak Nederlands betreft om meer 

aandacht, zoals de bepalende rol die taal speelt in de maatschappij, de toenemende ontlezing, de 

werkdruk van docenten Nederlands en meertaligheid in relatie met het vak Nederlands. Een ander 

punt is dat het referentiekader ook verplicht gesteld is voor het (v)mbo. Het schoolvak Nederlands is 

daardoor in het beroepsonderwijs weer als apart vak ingevoerd, zelfs met een centraal eindexamen. 

Het is nog maar de vraag of de leerlijn van het algemeen voortgezet onderwijs ook geschikt is voor de 

beroepsgerichte opleidingen. Met het herinvoeren van het vak Nederlands dient zich ook de kwestie 

aan van de benodigde bevoegde leerkrachten Nederlands.  

 

In de bijlage leest u onze reactie op Onderwijs 2032, aangevuld met de visie van het sectiebestuur 

Nederlands op het vak Nederlands. We horen uw reacties graag! 

  

https://nederlandslevendetalen.files.wordpress.com/2016/01/160116-profielschets-bestuurslid-sbn.pdf
mailto:pbosch27451@gmail.com
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Examens Nederlands 
Examenbesprekingen 

De meeste leden kennen het sectiebestuur van de examenbesprekingen. Dit jaar vonden ze plaats in 

Utrecht en waren ze weer drukbezocht. Dit jaar hopen we de bespreking op twee plaatsen in het 

land te kunnen organiseren.  

 

Het sectiebestuur bespreekt de examens elk jaar na met het College voor Toetsing en Examens. Dit 

jaar hebben we onder meer de volgende punten onder de aandacht gebracht:  

 de lengte van de examens, met name in relatie tot de wijziging dat spelling in 2016 mee gaat 

tellen bij het examen. Bij de havo- en vwo-examens van dit jaar zouden de leerlingen te weinig 

tijd gehad hebben om hun teksten op spelling en formulering te controleren; 

 de eenzijdige voorkeur bij het vwo-examen voor De Groene Amsterdammer als bron voor 

examenteksten;  

 de verzwaring van de N-term van het vwo-examen met 0,4: deze verzwaring is doorgevoerd op 

basis van een onderzoek waar het sectiebestuur grote vraagtekens bij plaatst. Het bestuur vindt 

het in dit licht ook opmerkelijk dat het examen Nederlands dit jaar gemiddeld een aantal tienden 

punten lager uitkwam dan andere examens. 

 

Spelling in het eindexamen 

Staatssecretaris Dekker heeft besloten om spelling vanaf 2016 mee te laten tellen bij de beoordeling 

van het examen Nederlands. Deze maatregel is schielijk ingevoerd en leidt onder docenten tot 

gemengde reacties. Natúúrlijk moeten leerlingen correct Nederlands schrijven, is de ene reactie. 

Door spelling mee te laten tellen, zal de betrouwbaarheid van de examentoets  nog verder dalen, is 

de andere reactie.  

Het examen Nederlands kent al jaren een lage betrouwbaarheid in vergelijking met andere examens. 

Dat wil zeggen dat het examen niet goed genoeg meet en dus onvoldoende  weerspiegelt wat 

leerlingen kunnen. Het sectiebestuur heeft er dan ook bij de staatssecretaris voor gepleit spelling 

niet mee te laten tellen. Nu het besluit definitief is, pleiten we er bij het CvTE voor dat leerlingen dan 

in ieder geval genoeg tijd hebben krijgen om hun antwoorden rustig te kunnen controleren.  

Verschil SE-CE 
Het hoofdbestuur van Levende Talen heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van de 

maatregel dat er tussen het SE-cijfer en het CE-cijfer maximaal een verschil van 0,5 punt mag zitten. 

Voor het talenonderwijs geldt immers, anders dan voor de exacte vakken, dat er andere onderdelen 

getoetst worden in het SE. Uit het onderzoek bleek dat scholen hun SE-beleid hebben aangepast, 

zodat er bijvoorbeeld minder ruimte is voor literatuur en juist meer voor leesvaardigheid, een 

vaardigheid die ook al bij het  CE wordt getoetst. Op basis van dit onderzoek heeft de staatssecretaris 

besloten het maximale verschil voorlopig los te laten. Een mooi resultaat van de gezamenlijke 

lobbyactiviteiten van de talensecties van de Vereniging. 

De toekomst van het examen en schoolvak Nederlands 
De al langer bestaande onvrede over het schoolvak en het examen Nederlands werd in 2015 duidelijk 

zichtbaar: de Meesterschapsteams, een samenwerkingsverband van de verschillende universiteiten 

in ons land, publiceerden hun manifest; in december 2015 deden vier hoogleraren een oproep in 
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NRC Handelsblad om de inhoud van het schoolvak te vernieuwen en te actualiseren; het SLO 

organiseerde een expertmeeting over het schoolvak Nederlands. Het sectiebestuur was betrokken bij 

de SLO-meeting en bij de conferenties van de meesterschapsteams. Daarnaast lobbyde het bestuur 

bij de staatssecretaris en de onderwijswoordvoerders expliciet voor een verbreding van het examen: 

niet door spelling het examen in te rommelen, maar door schrijfvaardigheid te toetsen náást 

leesvaardigheid. Schrijfvaardigheid kun je immers niet reduceren tot spelling. Een 

leesvaardigheidsexamen-met-een-snufje-spelling zal de leerlingen bepaald niet inspireren tot een 

goede taalbeheersing, tot creativiteit of tot goede argumentatieve vaardigheden. Juist het opstel 

biedt de leerlingen de gelegenheid een meesterproef af te leggen. De TaalUnie heeft een advies 

uitgebracht over schrijfvaardigheid. Ook daar is er aandacht voor onze zorg over versmalling van het 

curriculum: http://taalunieversum.org/inhoud/schrijfonderwijs-de-schijnwerpers-0  

 

Bij alle discussies over het schoolvak en examen Nederlands in 2015 zijn naar de mening van het 

sectiebestuur Nederlands de docenten nog te weinig gehoord. Een van onze plannen is dan ook in 

2016 een bijeenkomst te organiseren waarbij de docenten Nederlands de hoofdrol hebben in een 

discussie over de toekomst van ons vak. 

Terugblik op de Landelijke Studiedag Levende Talen 
Het SBN heeft er dit jaar voor gekozen de Landelijke Studiedag Levende Talen - zo onder de schaduw 

van de grote conferentie HSN -, niet ongebruikt voorbij te laten gaan, maar in te vullen met 

activiteiten die voor vmbo-docenten interessant kunnen zijn. Dit jaar was er een workshop van 

Marinella Orioni over meertalig opvoeden en een van Hans Goosen en Kirsten van Ingen over een 

geslaagde pilot voor een vernieuwing van het onderdeel  schrijven in het centraal examen. Ondanks 

de gemaakte keuzen hebben we de vmbo-docenten nog onvoldoende kunnen bereiken. De volgende 

studiedag zal weer op het werkterrein van het vmbo worden afgestemd. Vooraf zullen we nog meer 

dan dit jaar aandacht vestigen op deze studiedag. 

Samenwerking met Google Drive Schoolvak Nederlands 
Een aantal docenten Nederlands heeft enige tijd geleden een gedeelde Google Drive ingericht om 

lesmateriaal te kunnen delen. Mado Renkema, Arnoud Kuijpers en Rutger Cornelissen waren de 

motoren achter het initiatief. De drive is zeer laagdrempelig en wordt actief gebruikt. Twee van onze 

bestuursleden, Roland de Bonth en Christine Brackmann, maken deel uit van het team docenten dat 

de oorspronkelijke oprichters is komen versterken. De teamleden beheren nu allen een deel van de 

drive, die de naam ‘Het schoolvak Nederlands’ heeft gekregen. 

Aan het gebruik van Google Drive kleven nadelen: leden kunnen eenvoudig materiaal verwijderen of 

verplaatsen. Daarom is recent de overstap naar een ander systeem gerealiseerd door een van de 

teamleden. De drive is nu te bereiken via http://drive.hetschoolvaknederlands.nl/  

In de Facebook-groep Leraar Nederlands staan in het bovenaan vastgezette bericht instructiefilmpjes 

hoe de drive te gebruiken. Voor niet-Facebookleden:  

 hier vindt u het filmpje met een introductie van de site; 

 hier vindt u het filmpje met een instructie hoe een document te uploaden. 

http://taalunieversum.org/inhoud/schrijfonderwijs-de-schijnwerpers-0
http://drive.hetschoolvaknederlands.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=b9reQm3JXD8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2qFEV6-_S-U&feature=youtu.be
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Samenstelling van het bestuur 
In 2015 verliet Tjitske Westra het bestuur en werden twee nieuwe leden benoemd tijdens de ALV in 

april 2015: Roland de Bonth en Christine Brackmann, die de rol van penningmeester overnam van 

Tjitske Westra. 

 Roland de Bonth heeft Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd aan de toenmalige 

Katholieke Universiteit Nijmegen, waar hij in 1998 ook gepromoveerd is. Sinds 1997 is hij 

werkzaam als docent in het voortgezet onderwijs. Voor taalkunde en historische letterkunde in 

het middelbaar onderwijs heeft hij een meer dan gemiddelde belangstelling. Binnen het SBN is 

hij werkzaam als algemeen bestuurslid in de werkgroep havo & vwo. 

 Christine Brackmann studeerde in 1993 af aan de Universiteit Utrecht en heeft verschillende 

functies bekleed voor ze in 2007 besloot het onderwijs in te gaan. Ze werkt als eerstegraads 

docent Nederlands aan het Christiaan Huygenscollege in Eindhoven. Binnen het bestuur richt ze 

zich op de toekomst van het vak Nederlands en het centraal examen. Haar aandachtsgebied is 

havo/vwo. 

 

De overige bestuursleden zijn: 

 Paula Bosch, voorzitter, aandachtsgebied algemeen en NT2; 

 Ton Hendrix, secretaris, aandachtsgebied algemeen en  vmbo; 

 Toine van Gaal, lid en webbeheerder, aandachtsgebied havo/vwo; 

 Wilma van der Westen, lid, aandachtsgebied hbo; 

 Klaas Heemskerk, lid, aandachtsgebied havo/vwo; 

 Fonnie Haverkort, lid, aandachtsgebied vmbo. 

 

Daarnaast benoemt het sectiebestuur docentvertegenwoordigers die in het College voor Toetsing en 

Examens zitting hebben en aldaar de examens vmbo, havo en vwo beoordelen. Op dit moment zijn 

dat Fonnie Haverkort (vmbo) en Patrick van de Rooijakkers (havo/vwo). Beide docenten zijn aan het 

einde van hun laatste termijn en verlaten in 2016 het CvTE. Het bestuur zoekt dus nieuwe docenten 

die deze belangrijke taak op zich kunnen en willen nemen. Klik op deze link voor een 

profielbeschrijving. 

 

Vertrek voorzitter Paula Bosch 

Paula Bosch heeft aangegeven in 2016 het bestuur te willen verlaten. Paula heeft ruim twee jaar de 

(representatieve) taken die bij het voorzitterschap horen, vervuld. Haar achtergrond in de vereniging 

ligt bij de sectie NT2. Deze sectie is enkele jaren geleden samengevoegd met de sectie Nederlands. In 

de discussies over het schoolvak Nederlands heeft Paula steeds gewezen op de veranderende  positie 

van het Nederlands, dat voor steeds meer leerlingen weliswaar de standaardtaal, maar zeker niet de 

moedertaal  is.  

De vanzelfsprekendheid waarmee Paula haar voorzittersrol heeft vervuld, heeft het voor de overige 

bestuursleden mogelijk gemaakt optimaal en efficiënt te functioneren.  Nu ze heeft aangekondigd 

het bestuur te willen verlaten, zullen we opnieuw onze draai moeten vinden. We zijn dus op zoek 

naar een nieuwe voorzitter en doen een oproep aan belangstellenden onder onze leden. 

 

 

 

https://nederlandslevendetalen.files.wordpress.com/2016/01/180116-profielschets-toegevoegd-lid-cvte-vo-sbn.pdf
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Oproep nieuwe bestuursleden 

Voor de bestuursleden zijn we met name op zoek naar docenten die actief zijn in het vmbo, mbo of 

hbo, maar ook havo/vwo-docenten zijn van harte welkom. Om een goed beeld te krijgen van het 

bestuur en de werkzaamheden, nodigen we u uit één of enkele vergaderingen bij te wonen in 

Utrecht. 

Hier vindt u het profiel van de voorzitter. 

Hier vindt u het profiel van algemene bestuursleden.  

 

Vooruitblik 2016 

Nieuwe website 
Er is een nieuwe website gelanceerd die de verouderde website van het sectiebestuur Nederlands 

vervangt. De nadruk zal komen te liggen op overzichtelijkheid, toegankelijkheid en de snelheid 

waarmee nieuws kan worden gedeeld met onze leden. In samenhang met het voorgaande zullen we 

de diverse sociale media actiever gaan benutten. Uiteraard zult u er ook zaken als belangrijke links en 

de verslagen van de examenbesprekingen aantreffen. Ga naar  http://www.lerarennederlands.nl om 

de website (in aanbouw) te bekijken. 

Bulletin 
Tweemaal per jaar gaan we u in een bulletin informeren over onze activiteiten: in januari en vóór de 

zomervakantie. Wilt u informatie delen met onze leden? Mail dan naar toinevangaal@gmail.com  

Inzet voor schoolvak/examen 
 De examenbesprekingen havo/vwo zullen dit jaar op woensdag 18 mei plaatsvinden. Tussen het 

examen en de bespreking zit het Pinksterweekend, zodat het dit jaar iets langer duurt voordat de 

verslagen beschikbaar zijn. We hopen deze op 19 mei uit te kunnen brengen. 

 De datum van de vmbo-examenbespreking zullen we binnenkort bekendmaken. 

 Het bestuur blijft zich actief bemoeien met de toekomst van het schoolvak en het examen 

Nederlands. We streven ernaar dit jaar een bijeenkomst met leden en niet-leden te organiseren 

om verder te discussiëren over de vraag hoe we het vak Nederlands (nog) interessanter, 

aantrekkelijker en relevanter kunnen maken voor zowel docent als leerling.  

 

 

https://nederlandslevendetalen.files.wordpress.com/2016/01/180116-profielschets-voorzitter-sbn.pdf
https://nederlandslevendetalen.files.wordpress.com/2016/01/160116-profielschets-bestuurslid-sbn.pdf
http://www.lerarennederlands.nl/
mailto:toinevangaal@gmail.com

