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Het schrijflab: creatief schrijven
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Onderwijs op de ABC-eilanden:                  
Een onmogelijk dilemma?
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gezocht
taalredacteuren en taalcorrespondenten

Levende Talen Magazine is op zoek naar taalredacteuren of 

taalcorrespondenten voor Frans, Chinees en Nederlandse gebarentaal

Werkzaamheden taalredacteur
•  Beoordelen van hoofdartikelen en deze     

voorzien van feedback.

•  Werven van hoofdartikelen met betrekking    
tot de eigen taal en/of taaloverstijgende 
onderwerpen.*

•  Werven, schrijven en redigeren rubriekskopij 
(recensies, signalementen, aankondigingen, 
actuele ontwikkelingen op het gebied van de 
eigen taal et cetera).*

•  Bijwonen van redactievergaderingen (acht-
maal per jaar in Utrecht).

•  Contact houden met het sectiebestuur van     
de eigen taal.*

De ideale kandidaat…
•  Is op de hoogte van de ontwikkelingen in      

het betreffende vakgebied.

•  Heeft affiniteit met taalonderwijs en het     
journalistieke metier.

•  Onderhoudt een uitgebreid netwerk op het 
gebied van het onderwijs in zijn/haar taal.

•  Beheerst het Nederlands op zeer hoog    
niveau en heeft een aantrekkelijke en           
toegankelijke schrijfstijl.

•  Beschikt over voldoende tijd om de       
beschreven werkzaamheden uit te voeren.

Taalcorrespondent
*  Mocht u graag regelmatig een bijdrage leveren 

aan LTM, maar niet voldoende tijd hebben om 
een redacteurschap op u te nemen, dan kunt 
u ook solliciteren voor een taalcorrespon-
dentschap. U voert dan alleen de taken uit 
die gemarkeerd zijn met een asterisk.

levende talen

Belangstelling?
U kunt uw belangstelling voor de functie ken-
baar maken door een korte motivatiebrief en cv 
te sturen aan de hoofdredacteur van LTM: Johan 
Graus, via <jgraus@xs4all.nl>. Voor meer infor-
matie kunt u zich ook tot hem wenden.


