
 

 

 
 

 
 
Bestuur  
Op 1 januari 2022 bestond het bestuur uit Marlise Kruishoop (voorzitter), Daniel Gibb (penningmeester), Andrea Lutz 
(secretaris), de bestuursleden Amy Klipp, Louise Taylor, Koos van ’t Hul, Janice Wierenga en de aspirant- 
bestuursleden Monica Sienders en Petra Holtkamp. 
Bij de Algemene Ledenvergadering in maart zijn Marlise Kruishoop en Louise Taylor afgetreden. Andrea Lutz is 
voorzitter geworden, Amy Klipp is als vicevoorzitter aangetreden en Monica Sienders en Petra Holtkamp zijn 
volwaardig lid geworden. Daniel Gibb is opnieuw aangesteld als penningmeester.  
Door deze wijzigingen is het sectiebestuur op zoek naar versterking.  Er zijn verschillende uitdagende taken en we 
zijn daarom op zoek naar een secretaris en sectiebestuursleden om het voortgezet onderwijs te vertegenwoordigen; 
ook uit andere takken van het onderwijs is men van harte welkom.  
Het bestuur heeft zeven keer vergaderd en één inspiratiedag georganiseerd. Dit gebeurde afwisselend online en 
fysiek.  
 

Aantal leden: 604 (1e), 166 (2e) 
 

Missie 
We willen ons inzetten voor prikkelend, motiverend en onderzoekend Engels onderwijs. Door het maken van een 
uitgebreide SWOT-analyse hebben de bestuursleden hun ‘point of interest’ bepaald. Op onze eerste inspiratiedag 
hebben wij middels verschillende uitdagende werkvormen een start gemaakt met het uitzetten van een vierjarige 
koers. Hierin hebben wij de vertaalslag van onze ideeën en ambities naar realistische plannen kunnen maken. Er is 
een evenwichtige verdeling tussen aandacht voor grotere onderwerpen en meer gespecialiseerde zaken ontstaan, 
waarbij ieder bestuurslid zijn verantwoordelijkheid heeft genomen.  
Door ons meer zichtbaar in het veld en binnen de vereniging te profileren, zijn er al verschillende samenwerkingen 
ontstaan die zullen bijdragen aan een sterkere beroepsgroep.  
 

Points of interest 
Er zijn drie grotere onderwerpen waar het bestuur zich de komende jaren op wil focussen: Engels in het primair 
onderwijs en de pabo; toetsing en examinering; en contacten met het werkveld.  

 
Amy Klipp en Janice Wierenga zijn de stuwende kracht achter Engels in het primair onderwijs. Zij zijn ook bezig met 
de rol van Engels bij de pabo-opleiding. Gezien de ontwikkelingen betreffende de vakvernieuwing en herijking van de 
kennisbasis doen zich nu kansen voor om het Engels sterker neer te zetten in het veld én om samenwerking met 
andere secties te zoeken met betrekking tot vreemdetalenonderwijs in het primair onderwijs. 
 
Bij Koos van ’t Hul en Petra Holtkamp ligt de focus op Toetsing en Examinering. Zij organiseerden 
examenbesprekingen voor havo en vwo waarvan de verslaglegging gedeeld is met het College voor Toetsing en 
Examinering. Zij zijn ook in gesprek gegaan met een afgevaardigde van het CvTE om de opgehaalde informatie te 
bespreken. 
Het evenwicht tussen centraal en decentrale examinering wordt onderzocht, met het oog op validiteit, 
betrouwbaarheid, transparantie en de doorlopende leerlijn. Er is ook aandacht voor formatief handelen. 
 
Daniel Gibb, Monica Sienders en Andrea Lutz richten zich op de contacten met het werkveld. Zij zetten zich in om de 
sectie Engels te liëren aan personen en organisaties die het Engelse taalonderwijs een warm hart toedragen.  



 

 

Jaarlijks stelt Levende Talen Engels een beurs om de IATEFL te kunnen bezoeken uit. Dit jaar konden 
docenten/studenten die werkzaam zijn in het mbo zich aanmelden. De beurs is toegekend aan een student Engels bij 
Onderwijsassistent. Zij gaat samen met twee van haar docenten deze conferentie bezoeken.  
De relaties met partners zoals OCW, British Council, Nuffic, Nationaal Congres Engels zijn hernieuwd en zullen in het 
komende jaar meer zichtbaar worden.  
 

Grotere Thematiek 
Voor de Actualisatie van de examenprogramma's zit Koos van ’t Hul voor de sectie Engels in de adviescommissie. De 
commissie is onderdeel van dit project waarbij SLO in opdracht van OCW onderzoek en voorstel doet. Andrea Lutz is 
betrokken bij de feedbacksessies die na ieder opgeleverd product van SLO gehouden worden. 
 
De samenwerking met andere talensecties betreffende meertaligheid wordt door Amy Klipp gestimuleerd. Op het 
vlak van toetsing en examinering wordt de samenwerking met sectie Frans en sectie Spaans. 
 
Andrea Lutz heeft zich aangesloten bij de nieuwe werkgroep ledenwerving en -behoud, die door Nicolette Schaper 
wordt geleid. Wij willen graag onze leden nog beter bedienen en heel graag nieuwe aantrekken. 
Voor nieuwe leden hebben we een krachtige powerbank en een onweerstaanbaar leuke tas als welkomstcadeau 
gerealiseerd. 
 
 


