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Geachte heer Koopman, 

Met genoegen presenteren wij u het Levende Talen jaarverslag 2019. Hierin doen wij verslag van alle 

activiteiten die onze vereniging in 2019 heeft ondernomen in het licht van haar doelstellingen. 

Daarmee leggen wij verantwoording af aan onze leden en onze relaties. Voor deze activiteiten is een 

organisatie nodig. Op de organisatie gaan we kort in, evenals op de condities die het functioneren 

van de organisatie mogelijk maakten. 

Wij maken van de gelegenheid gebruik uw aandacht te vragen voor het volgende.  

Met u hebben wij meer dan eens betoogd dat een goede beheersing van andere vreemde talen dan 

Engels voor het Nederlandse bedrijfsleven van groot belang is. U heeft er bij gelegenheid op gewezen 

dat door ontoereikende kennis van het Frans kansen op export naar Frankrijk worden gemist en 

daarmee een belangrijke omzet. Maar niet alleen aandacht voor Frans blijft nodig. Ook de taal van 

onze oosterbuur, die toch als een van de economische grootmachten in de regio mag worden 

bestempeld, mag niet worden veronachtzaamd.  

Zowel de positie van het vak Duits als van het vak Frans lijkt nu evenwel onder druk te komen staan 

door de ontwikkeling van een nieuwe leerweg in het vmbo. Die moet de leerwegen GL en TL gaan 

vervangen. Het doel hiervan is leerlingen optimaal voor te bereiden op een vervolgopleiding in het 

mbo of het havo met een meer praktijkgericht programma en met minder theoretische vakken. Op 

zich waarschijnlijk een goede ontwikkeling. Maar de vraag is wat dit betekent voor de vreemde talen.  

Het Engels loopt als kernvak vermoedelijk geen gevaar, hoewel het onzeker is wat men met de uren 

gaat doen. Naar wij vrezen zal een tweede vreemde taal echter bij geen enkel praktijkgericht 

programma verplicht worden en is het nog maar de vraag of en zo ja, in hoeverre Duits en Frans als 

keuzevak zullen blijven bestaan in de nieuwe leerweg.  

Wij hopen dat u onze zorg deelt en uw invloed waar nodig zult willen aanwenden om Duits en Frans 

in de nieuwe leerweg dan wel niet als verplichte tweede taal maar dan toch zeker als keuzevak bij de 

beoogde praktijkgerichte programma’s aan te bieden. 

Namens het bestuur, 

Judith Richters, 

Voorzitter Levende Talen 


