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Beleid van de vereniging 

 

De vereniging – bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als Vereniging van Leraren Levende Talen 

-  bestaat sinds 1911. Levende Talen kent zestien vakverenigingen van taaldocenten: Arabisch, 

Chinees, Duits, Engels, Frans, Fries, Italiaans, Limburgs, Nederlands, Nederlandse Gebarentaal, 

Nedersaksisch, Papiaments, Pools, Russisch, Spaans en Turks.  

Levende Talen is een vrijwilligersvereniging.  

 Het hoofdbestuur (HB) wordt gevormd door de voorzitters of vertegenwoordigers van de 

zestien vaksecties samen met het Dagelijks Bestuur (DB). Het hoofdbestuur vergadert vijf 

keer per jaar. Terugkerende punten op  de agenda van het HB en DB zijn: financiële en 

administratieve zaken, interne contacten (met de redactie van tijdschriften, de juristen van 

rechtsbijstand) en externe contacten (OC&W, Kamerleden, Stichting Leerplan Ontwikkeling 

(SLO), College van Toetsing en Examens (CvTE), Federatie van Vakinhoudelijke verenigingen 

Onderwijs (FvOv), European Centre for Modern Languages (ECML), Fédération Internationale 

des Professeurs de Langues Vivantes (FIPLV), website en sociale media, 

onderwijsinhoudelijke thema’s, scholing, ledenwerving en ledenbehoud en vakbondszaken.  

 Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit een onafhankelijke voorzitter , een vicevoorzitter, 

secretaris, penningmeester en een algemeen lid. Het DB komt acht keer perf jaar bijeen of 

zoveel vaker als nodig is. De vergoeding voor de leden van het DB bestaat uit een kleine 

vrijstelling van lessen; twee leden van het DB zijn gepensioneerd, zij ontvangen een 

vrijwilligersvergoeding van 145 euro per maand plus reiskosten. 

De leden van Levende Talen zijn werkzaam in alle segmenten van het onderwijs: van primair 

onderwijs, onder- en bovenbouw vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en wo tot volwassenenonderwijs. De 

vereniging telt zo’n 4000 leden. 

Meer in detail 

 bevordert en ontwikkelt Levende Talen het onderwijs in 16 talen waaronder alle schooltalen; 

 brengt de vereniging taaldocenten uit po, vmbo, vo, mbo, ho en wo bijeen en biedt hen een 

(professionaliserings)platform; 

 is Levende Talen overlegpartner van het ministerie van OCW, het College voor Toetsing en 

Examens, Cito, SLO en de Wetenschappelijke Curriculumcommissie; 

 behartigt ze als lid van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) de belangen van 

haar leden in arbeidsvoorwaardelijke sfeer. 

Levende Talen heeft een  bureau in Utrecht met één secretarieel medewerker die de vereniging voor 

36 uur per week ondersteunt. Haar belangrijkste taken zijn het bijhouden van de ledenadministratie, 

de communicatie met de leden en het ondersteunen van activiteiten van bestuur en secties. Het 
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systeem dat de vereniging voor de ledenadministratie gebruikt is Procurios. Dit systeem combineert 

in optima forma ledenadministratie, relatie- en websitebeheer. 

Levende Talen heeft een  Werkgroep ledenwerving. Wat willen we zijn en voor wie willen we dat 

zijn? Een krachtige vereniging die haar stem kan laten horen, is van groot belang. Zeker in een tijd dat 

aan de fundamenten van toekomstig (talen)onderwijs wordt gewerkt. De organisatiegraad van 

taaldocenten is verhoudingsgewijs laag. Van de naar schatting 20.000 tot 22.000 docenten 

Nederlands en vreemde talen is circa 4.000 lid van Levende Talen. Verhoging van dit aantal is 

constant punt van aandacht. 

Verenigingsbreed biedt Levende Talen jaarlijks congressen en studiedagen aan. Dit soort 

bijeenkomsten worden ook georganiseerd door de 16 afzonderlijke secties  voor hun leden. Ze zijn 

bedoeld om de leden te informeren over onderwijsontwikkelingen en de betekenis die deze 

ontwikkelingen hebben voor de praktijk van hun onderwijs. Daarnaast worden 

scholingsbijeenkomsten aangeboden die in het teken staan van professionalisering zowel op het 

gebied van de inhoud als de didactiek van het taalonderwijs.  

Levende Talen is gesprekspartner voor het ministerie van OCW en organisaties die een specifieke 

taakstelling hebben op het gebied van (talen)onderwijs als CvTE, Cito, SLO, e.d.). De vereniging 

brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit met betrekking tot die zaken die het talenonderwijs 

betreffen. Bij de totstandkoming van die adviezen betrekt zij de leden. Die worden tijdens (online) 

bijeenkomsten gevraagd naar hun opvattingen over het thema dat aan de orde is. 

De communicatie met de leden vindt onder meer plaats via de eigen website en de sociale media. 

Daarop wordt veel informatie gedeeld over de activiteiten van de vereniging en zaken die op 

onderwijsgebied aan de orde zijn. De website stelt de leden van secties in de gelegenheid via fora te 

reageren op de centrale examens. Facebook en Twitter van Levende Talen worden vaak gebruikt. Als 

leden zich op de nieuwsbrief abonneren (via de homepage), krijgen ze automatisch een verslag van 

de laatste berichten. Al deze media worden onderhouden door twee leden van het DB. 

Belangrijke communicatiekanalen vormen ook de twee tijdschriften van de vereniging. Levende Talen 

Tijdschrift verschijnt viermaal per jaar. De artikelen in het Tijdschrift behandelen vakdidactische 

onderwerpen en hebben een meer wetenschappelijk karakter dan de bijdragen in LTM, Levende 

Talen Magazine. Elk nummer van Levende Talen Magazine bevat vier hoofdartikelen over 

uiteenlopende onderwerpen. In de artikelen staan talenonderwijs en de praktijk van het lesgeven 

centraal. Ook vakbondszaken kunnen aan de orde komen. LTM verschijnt acht keer per jaar. Beide 

tijdschriften hebben eigen redacties. 

Levende Talen heeft statutair de taak zich om de belangen van de leden op het gebied van 

arbeidsvoorwaarden te bekommeren. Om dit zo goed mogelijk te doen, werkt de vereniging samen 

met andere vakinhoudelijke verenigingen in het onderwijs die ook vakbond zijn.  

 Dat samenwerken gebeurt binnen de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). Het 

bestuur van de FvOv wordt gevormd door de voorzitters of vertegenwoordigers van de 

aangesloten onderwijsvakverenigingen.  

 Levende Talen heeft zelf geen juristen in dienst; deze dienstverlening is uitbesteed aan de 

juristen van een van de andere verenigingen van de federatie, de Unie/NFTO.  

 De FvOv kent een Commissie arbeidsvoorwaarden. In deze commissie wordt Levende Talen 

door de onderhandelaars op de hoogte gehouden van wat er speelt op cao-gebied. De 

bijeenkomsten vinden maandelijks plaats.  


