
Ruim 3600 talendocenten zijn lid 
van Levende Talen. Levende Talen 
is opgericht in 1911 en is de oudste 
beroepsvereniging van taaldocen-
ten in Nederland. De leden zijn 
afkomstig uit alle sectoren van het 
onderwijs; ze maken deel uit van 
de secties Arabisch, Chinees, Duits,
Engels, Frans, Fries, Italiaans, 
Limburgs, Nederlands (met NT2), 
Nederlandse Gebarentaal, Neder-
saksisch, Papiaments, Pools, Russisch, 
Spaans of Turks.

Taken van het dagelijks bestuur

›  Het kritisch volgen van onderwijs-
ontwikkelingen.

›  Regelmatig contacten onderhou-
den met het ministerie van OCW,
SLO, CvTE, hogescholen en univer-
siteiten; gremia als de Federatie
van Onderwijsvakorganisaties, de
Onderwijskamer, de Unie/NFTO,
CIEFO (in verband met rechtspo-
sitie onderwijspersoneel); inter-
nationale instituties als het ECML
en FIPLV; de redacties van Levende 

Talen Magazine en Levende Talen

Tijdschrift.

›  Leidinggeven aan het bureau.

›  Up-to-date houden van de web-
site en voeden van sociale media.

›  Organisatie van het jaarlijkse
Congres Levende Talen.

GEZOCHT
Voorzitter voor Levende Talen

Binnen het dagelijks bestuur (db) van onze vereniging Levende Talen ontstaat 
binnenkort een vacature voor een nieuwe voorzitter. Het db bestaat daarnaast uit 
een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een of twee algemene 
bestuursleden. Naast het db kent onze vereniging het hoofdbestuur (hb). Dat 
wordt gevormd door de voorzitters van de zestien vaksecties samen met het dage-
lijks bestuur. Het db komt acht keer per jaar bijeen (of zo vaak als de voorzitter 
dit noodzakelijk vindt), het hb vier à zes keer.

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij de ongeveer veertien db- en hb-
vergaderingen per jaar bijwoont en leidinggeeft aan deze vergaderingen. Daartoe 
stelt hij/zij in overleg met de secretaris de agenda op en nodigt het db en hb uit. 
De voorzitter geeft leiding aan onder andere db, hb en andere gremia binnen de 
vereniging en is het gezicht van de vereniging naar buiten toe.

Benoeming van de voorzitter heeft plaats voor een periode van vier jaar met de 
mogelijkheid tot een eenmalige herbenoeming van vier jaar. De voorzitter wordt 
via detachering in overleg voor minimaal 0,2 fte vrijgesteld van werkzaamheden bij 
de eigen onderwijsinstelling.

De kandidaat naar wie wij op zoek zijn
›  is als taaldocent actief in vmbo, havo, vwo, hoger dan wel wetenschappelijk

onderwijs;
›  kan buiten zijn/haar eigen kaders naar beleidsthema’s kijken;
›  weet zich in woord en geschrift helder uit te drukken;
›  is besluitvaardig en laat daarbij de eigen mening niet prevaleren;
›  weet bijeenkomsten goed voor te zitten en discussies te leiden;
›  kan helder samenvatten en door de samenvatting de discussie verder brengen;
›  laat zich leiden door de rede, niet door emotie;
›  is invoelend én assertief;
›  durft zich te roeren in het publieke debat;
›  getuigt in interne én in externe overleggen van een zekere politieke sensitiviteit;
›  onderschrijft uiteraard met enthousiasme de doelstellingen van onze vereniging.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de huidige voorzitter, Judith 
Richters (<voorzitter@levendetalen.nl>) of tot de secretaris, Dirk Tuin (<secre-
taris@levendetalen.nl>; (06) 223 74 233). Meer informatie is ook te vinden op 
<levendetalen.nl>.

Uw reactie, waarin u met redenen omkleed aangeeft waarom u voor het voorzit-
terschap in aanmerking denkt te komen, en een kort cv, zien wij graag tegemoet 
voor 19 januari 2021 via <secretaris@levendetalen.nl>. Het spreekt vanzelf dat wij 
zorgvuldig zullen omgaan met vertrouwelijke gegevens. Een sollicitatiecommis-
sie uit het db bekijkt de reacties en beslist welke kandidaten uitgenodigd worden 
voor een gesprek. Uiterlijk twee weken na 19 januari 2021 krijgen de kandidaten 
bericht. Het hb draagt de kandidaat naar wie de voorkeur uitgaat ter benoeming 
voor aan de algemene ledenvergadering.
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