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INLEIDING  
In dit werkplan beschrijft het bestuur van het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger 
Onderwijs (hierna ‘het Platform’) de voorgenomen activiteiten voor het jaar 2015. Het bestuur heeft 
de inhoud van dit werkplan op 28 januari 2015 vastgesteld tijdens een bestuursvergadering die 
plaatsvond in Groningen. Met deze activiteiten wil het bestuur bijdragen aan de realisering van de 
doelen die in 2006 bij de oprichting van de Stichting Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger 
Onderwijs vastgelegd in de statuten:  

a. het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op taalbeleid in het hoger onderwijs in 
Vlaanderen en Nederland; 

b. het ontwikkelen van kennis over opzetten en vormgeven van taalbeleid, 
taalvaardigheidsontwikkeling en taalondersteuning in het hoger onderwijs; 

c. het uitwisselen van kennis en ervaringen op het terrein van taalbeleid, 
taalvaardigheidsontwikkeling en taalondersteuning in het hoger onderwijs en 

d. bijdragen aan onderzoek en kennisvorming over taalbeleid, taalvaardigheidsontwikkeling en 
taalondersteuning in het hoger onderwijs. 

 
Het bestuur van het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs Platform is blij met 
advies ‘Vaart met Taalvaardigheid, Nederlands in het hoger onderwijs’ dat de Raad voor Nederlandse 
Taal en Letteren op 3 maart 2015 heeft aangeboden aan minister Bussemaker. De inhoud van dit 
advies en de twee belangrijkste aanbevelingen van de Raad ‘Vraag van elke instelling een taalbeleid 
dat is toegespitst op de eigen opleidingen’ en ‘Organiseer kennismanagement’ sluiten naadloos aan 
bij de opvattingen van het platform en bij de doelen die het bestuur en de leden voor ogen hebben. 
Het platform wil dan ook graag een rol spelen bij de opvolging van de adviezen van de Raad en heeft 
zich voorgenomen om te blijven investeren in kennismanagement, zowel tijdens de 
Platformconferenties als via netwerking en de digitale mogelijkheden van de vernieuwde website. 
 
Bij dit werkplan horen drie bijlagen. Bijlage 1 geeft een overzicht van de bij het Platform aangesloten 
instellingen voor hoger onderwijs. Bijlage 2 beschrijft de samenstelling van het bestuur op 28 januari 
2015. Bijlage 3 bevat een begroting van de in dit werkplan voorgenomen activiteiten. 
 
 
ACTIVITEITEN 2015 
In de statuten is vastgelegd hoe de Stichting haar doelen wil verwezenlijken. 

a. Het functioneren als werkplatform voor relevante verenigingen en organisaties; 
b. Het bevorderen en vormgeven van actieve samenwerking, projectmatige contacten en 

informatie-uitwisseling tussen de onder a. genoemde organisaties en verenigingen; 
c. Het bevorderen van een hoog professioneel niveau op het terrein van taalontwikkelend 

lesgeven bij allen die lesgeven in het hoger onderwijs; 
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d. Het doen plaatsvinden van geregelde bijeenkomsten van het Platform; 
e. Het bevorderen van alle vormen van samenwerking op het terrein van taalbeleid tussen 

Nederlands en Vlaamse instellingen van hoger onderwijs en het bevorderen en in de 
belangstelling brengen van de positie en het belang van degenen die daarbij betrokken zijn.  

  
In 2015 ligt het accent op de volgende doelen en activiteiten. 

1. De organisatie van het Platform op orde brengen 
2. Bijeenkomsten van leden:  

a. Plenaire platformbijeenkomsten 
b. Bijdragen aan activiteiten binnen de aangesloten instellingen  

3. De website onderhouden en verrijken 
4. PR verzorgen en ‘externe contacten’ onderhouden en uitbreiden 

 
Ad 1: de organisatie op orde 
Mede ten gevolge van alle bestuurswisselingen van de afgelopen twee jaar zijn de organisatie en 
administratie van het Platform  aan onderhoud toe. Het bestuur heeft zich voorgenomen om in 2015 
de volgende zaken te regelen/op orde te brengen. 
 
a. bestuursaangelegenheden 

• een rooster voor aantreden en aftreden voor bestuursleden 
• een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden 
• de bevestiging van de aanstelling van het nieuwe bestuur en de registratie bij de Kamer van 

Koophandel zodra de aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. 
 
b. de ledenadministratie  

• de ledenlijst: namen en adressen van de bij het Platform aangesloten instellingen en 
samenwerkingsverbanden van instellingen, en de namen en adressen van de formele 
vertegenwoordigers van die instellingen/samenwerkingsverbanden 

• de lijst met namen en adressen van de individuele medewerkers van de bij het Platform 
aangesloten instellingen/samenwerkingsverbanden die hebben aangegeven dat zij actief 
willen deelnemen aan platformactiviteiten en toegang willen hebben tot het 
interne/besloten deel van de website van het Platform.   

 
c. de financiële administratie 

Het Platform heeft twee bronnen van inkomsten: bijdragen van de aangesloten instellingen en 
subsidies. 
Het bestuur zal begin 2015:  
• Een besluit nemen over de gewenste relatie tussen de omvang/het aantal studenten van een 

aangesloten instelling of samenwerkingsverband en de hoogte van de ledenbijdrage. 
• Een verzoek om financiering voor 2015 voorbereiden voor de Nederlandse Taalunie. 
• Afspraken vastleggen omtrent vergoedingen en te declareren kosten van bestuurders, leden 

en externe contacten.   
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d. de communicatie 
Het Platformbestuur wil in 2015 werk maken van een betere interne en externe communicatie. We 
hebben daarbij twee doelen voor ogen: 

• Intern communicatiedoel: de betrokkenheid van de leden verbeteren door een duidelijke en 
structurele informatie-uitwisseling via de verslagen van de bijeenkomsten, maar vooral via 
optimalisering van de mogelijkheden die de website biedt.  

• Extern communicatiedoel: om de doelen van het Platform -  efficiënt kennismanagement, 
efficiënte kennisuitwisseling en netwerking - te bereiken, is het nodig om het Platform nog 
beter bekend te maken in het Nederlands/Vlaamse hogeronderwijslandschap.  Om dat doel 
te bereiken, worden onder meer een folder en een poster gemaakt, en wordt een e-mailing 
verstuurd naar actoren die interessant zijn voor het Platform en omgekeerd:  niet alleen 
hogeronderwijsinstellingen maar ook bijvoorbeeld de Vereniging Hogescholen, de VLHORA, 
de VLIR, de Raad voor Nederlandse Taal en Letteren, enz. 

 
 
Ad 2: Bijeenkomsten van leden 
Twee instrumenten staan centraal in het werkplan van het Platform: 
- bijeenkomsten van leden 
- de website 
In deze paragraaf  presenteren we eerst de activiteiten die erop gericht zijn het gesprek tussen de 
leden onderling, en tussen de leden en deskundigen van buiten, te stimuleren en te faciliteren.  
 
a. Plenaire bijeenkomsten 
‘Platformbijeenkomsten’ vormen sinds de oprichting in 2006 het hart van het Nederlands/Vlaams 
Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs. Het bestuur wil jaarlijks vier plenaire bijeenkomsten 
organiseren en gaat daarbij uit van de volgende afspraken/uitgangspunten: 

- de bijeenkomsten zijn gericht op alle actieve leden van het Platform, dat wil zeggen alle 
medewerkers van bij het Platform aangesloten instellingen die toegang hebben tot het interne 
deel van de website en hun collega’s. Alle leden die toegang hebben tot de website, krijgen via 
e-mail een persoonlijke uitnodiging om aan een platformbijeenkomst deel te nemen. 

- De thema’s worden in overleg met de leden door het bestuur vastgesteld. Alle bij het Platform 
aangesloten instellingen en personen kunnen voorstellen doen. 

- Iedere platformbijeenkomst biedt naast een inhoudelijk programma met lezingen, workshops 
enz. ook ruimte voor de deelnemers om met elkaar in gesprek te gaan: vragen te stellen, 
thema’s te benoemen, (goede) ervaringen te delen, afspraken te maken, enz.. 

- Eén van instellingen die in het Platform zijn vertegenwoordigd, neemt de verantwoordelijkheid 
voor de organisatie op zich en is gastheer. De organiserende instelling stelt een programma en 
een begroting voor aan het Bestuur. De organiserende instelling werkt waar mogelijk samen 
met t een of meer andere organisaties en om  binnen de eigen instelling deelnemers uit te 
nodigen om aan de platformbijeenkomst deel te nemen. 

- De organisatoren van een platformbijeenkomst zorgen voor een verslag dat gepubliceerd kan 
worden op het openbare deel van de website van het Platform. De organisatoren kunnen 
ervoor kiezen daarnaast ook een bijdrage te leveren aan het besloten deel. 
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- Elke studiedag leidt bij voorkeur tot minstens één publicatie in een voor de leden van het 
platform relevant vakblad.   
 

In de vergadering van oktober 2014 heeft het bestuur de volgende afspraken gemaakt omtrent de 
platformbijeenkomsten van 2015: 

woensdag 28 januari 2015 in Groningen – verantwoordelijke Aldert Jan van Dijk en Anne Kerkhoff 
vrijdag 24 april 2015 in Brussel - verantwoordelijke An De Moor en Marie-Anne Baert.  
maandag 12/10/2015 in Gent – verantwoordelijke Sibo Kanobana en Pieterjan Bonne 
november 2015 in Tilburg - verantwoordelijke Anne Kerkhoff en Christel Kuipers 

 
Tijdens de Platformbijeenkomst op 24 april 2015 zal prof. dr. Reinhild Vandekerckhove het 
adviesrapport van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren ‘Vaart met taalvaardigheid. 
Taalbeleid in het hoger onderwijs’ voor de leden van het platform komen toelichten. Daarnaast 
zullen er in het voorjaar van 2015 twee aparte bijeenkomsten worden georganiseerd waarin de 
platformleden worden uitgenodigd om zich verder te verdiepen in de inhoud van dit advies en om 
gezamenlijk te overleggen over de betekenis van dit adviesrapport voor de eigen instellingen én de 
werkzaamheden van het platform. Om zoveel mogelijk leden te bereiken, zal deze bijeenkomst twee 
keer worden georganiseerd: één keer in Tilburg (op 31 maart 2015) en één keer in Antwerpen 
(datum nader te bepalen).  

 
b. Bijdragen aan activiteiten binnen de bij het Platform aangesloten instellingen   
Het werkgebied van het Platform is dermate uitgestrekt (Nederland en Vlaanderen) en het aantal bij 
het Platform aangesloten instellingen is zó groot, dat het onmogelijk is alle bij de leden werkzame 
collega’s die horen tot de doelgroep van het Platform, tijdens de plenaire platformbijeenkomsten te 
bereiken. Het bestuur wil daarom leden ondersteunen bij het organiseren van 
bijeenkomsten/studiemiddagen/conferenties in eigen kring. Om dat doel te bereiken, wil het bestuur 
bevorderen dat experts/presentatoren die een bijdrage leveren aan plenaire platformbijeenkomsten, 
bereid zijn om in te gaan op uitnodigingen van platformleden om hun bijdrage binnen de eigen 
instelling te herhalen. Het bestuur wil dat doen door 
- relevante informatie over onderdelen van platformbijeenkomsten bekend te maken via de website; 
- met de betrokken presentatoren afspraken te maken.   
 
Het bestuur zal daarnaast uit haar midden ‘contactpersonen voor de regio’s’ aanwijzen: 
bestuursleden die per regio hun best doen contacten te leggen met vertegenwoordigers van 
instellingen die nog niet bij het platform zijn aan gesloten én om contacten te onderhouden met 
leden van het platform.    
 
 
Ad.3 De website 
De website van het platform - http://www.taalbeleidhogeronderwijs.org – heeft twee belangrijke 
doelen: 
- het openbare deel dient om de activiteiten van het Platform onder de aandacht brengen van een 
breed publiek en 
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- het besloten deel dient om de contacten met en tussen de leden te bevorderen en om kennis over 
taalbeleid efficiënt te delen.   
 
Het bestuur heeft uit haar midden een webbeheerder en een redactieraad benoemd.  
De webbeheerder draagt zorg voor de technische aspecten van de website en onderhoudt de 
contacten met de instanties die we nodig hebben voor hosting en technisch onderhoud.  
De redactieraad is verantwoordelijk voor de inhoud van de site.  
 
 
Ad. 4: PR en externe contacten  
 
Vertegenwoordiging  
Het Platform is sinds 2013 afgevaardigd in de commissie voor de vaststelling van de referentiesets 
(3F) (Wilma van der Westen) en in de vaststellingscommissie centraal examen mbo-4 (Truus 
Hermans).  
 
Samenwerking en afstemming.  
Bestuursleden van het Platform onderhouden contacten met onder meer de volgende 
organisaties/instellingen: 
- de Nederlandse Taalunie 
- De Vereniging Hogescholen 
- het Vlaams Forum Taalbeleid Hoger Onderwijs 
- de Kenniskring TOHO 
-  de VHLORA 
- de VLOR. 
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TAAKVERDELING 
Hieronder worden per beschreven activiteit de ‘eigenaren’ aangewezen. Daarbij worden ook de 
‘reguliere’ taken die niet in dit activiteitenplan worden beschreven, opgenomen. 
 
De organisatie op orde 
Rooster aantreden en aftreden An en Anne  
Aansprakelijkheidsverzekering PieterJan en AldertJan 
Ledenlijst instellingen PieterJan en AldertJan 
Ledenlijst personen Roel 
Ledenbijdrage vaststellen PieterJan en AldertJan 
Subsidieaanvraag Taalunie Anne en An 
Voorbereiden bestuursvergaderingen Anne, An en Roel 
Verslaglegging bestuursvergaderingen en archief Roel 
Penningmeester: administratie, betalingen, enz Aldert Jan 
 
 
Bijeenkomsten van leden 
Bijeenkomst januari AldertJan en Anne  
Bijeenkomst april An en Marie-Anne 
Bijeenkomst oktober Sibo en PieterJan 
Bijeenkomst november Christel en Anne 
Contacten met instelling en zorg voor delen bijdragen/ondersteuning leden: 
Nederland Aldert-Jan, Anne, Christel, 

José, Martine, Roel, Wilma 
Vlaanderen An, Marie-Anne, PieterJan en 

Sibo 
 
Website 
Webbeheerder An 
Redactieraad Wilma, Marie-Anne, An, José 
 
 
PR en contacten 
Taalunie Anne en An 
VHLORA en VLOR An 
Referentiesets  Wilma 
Examens mbo-4 Truus Hermans 
Kenniskring TOHO José 
Vlaams Forum Taalbeleid HO An  
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Bijlage 1 
 
Leden van het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs 
 
Nederlandse hogescholen 

1. HAS Den Bosch 
2. Hogeschool Leiden 
3. Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 
4. Christelijke Hogeschool Windesheim 
5. Christelijke Hogeschool De Driestar 
6. Christelijke Hogeschool Ede 
7. Stoas Hogeschool 
8. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
9. Fontys Hogescholen 
10. Hogeschool van Amsterdam 
11. Hanzehogeschool Groningen 
12. Hogeschool Zeeland 
13. Saxion Hogeschool Enschede 
14. Hogeschool Utrecht 
15. Hogeschool Rotterdam 
16. De Haagse Hogeschool 
17. Hogeschool Inholland 

 
Nederlandse universiteiten 

1. Rijksuniversiteit Groningen 
2. Universiteit van Amsterdam 

 
 
Vlaamse hogescholen 

1. Thomas More Antwerpen en Mechelen 
2. Huis van het Nederlands Brussel 
3. Howest Brugge/Kortrijk 
4. Hogeschool Gent 
5. Odisee (vh HUB-KAHO) 
6. Arteveldehogeschool Gent 
7. Hogeschool PXL 
8. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen  
9. UCLL Leuven-Limburg 
10. VIVES 

 
Vlaamse universiteiten 

1. Vrije Universiteit Brussel 
2. Universiteit Gent 
3. Universiteit Antwerpen 
4. KU Leuven 
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Bijlage 2 
 
Samenstelling van het bestuur van de Stichting Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger 
Onderwijs per 28-1-2015 
 
 
Vertegenwoordigers Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs 

José Beijer (Hogeschool Utrecht), algemeen bestuurslid 

Aldert Jan van Dijk (Hanzehogeschool Groningen), eerste penningmeester 

Roel Huysmans (Hogeschool Rotterdam), secretaris 

Anne Kerkhoff (Fontys Hogescholen), voorzitter 

Martine Kuggeleijn (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), algemeen bestuurslid 

Christel Kuijpers (Fontys Hogescholen), algemeen bestuurslid 

Wilma van der Westen (Haagse Hogeschool), algemeen bestuurslid. 

 

Vertegenwoordigers Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs 

Marie-Anne Baert (Hogeschool Gent), algemeen bestuurslid 

Pieterjan Bonne (Arteveldehogeschool),  tweede penningmeester 

An De Moor (Odisee), vicevoorzitter 

Sibo Kanobana (Universiteit Gent), algemeen bestuurslid; 
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Bijlage 3 
 
Begroting Stichting Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs 2015 
 
Begroting Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs   
    Raming Inkomsten Uitgaven 
Bijdragen     12750   
Bijdrage NTU aan te vragen 7750   
Bijdrage instellingen 25 * 200 5000   
Sponsering 

 
0   

  
   

  
Platformbijeenkomsten   0 6650 
Voorbereiding nvt 

 
0 

Notuleren + verslaggeving nvt 
 

0 
Zaalhuur 

 
3*300 

 
900 

Catering 
 

3*500 
 

1500 
  

   
  

Vergoeding externe sprekers 10*300 
 

3000 
Reis/verblijfkosten externe 
sprekers 10*125 

 
1250 

  
   

  
Bestuursvergaderingen   0 2300 
Zaalhuur 

 
4*100 

 
400 

Catering 
 

4*100 
 

400 
Reis- en verblijfkosten 
bestuursleden 

  
1000 

Bureaukosten en attenties etc 500 
 

500 
  

   
  

Platformvertegenwoordiging    0 300 
Externe vertegenwoordiging, 
netwerken 300 

 
300 

Werving, werkbezoeken nvt 
 

0 
Advisering nvt 

 
0 

  
   

  
Platformwebsite   0 3500 
achterstallig onderhoud 

  
1500 

Onderhoud 20u*100 
 

2000 
Totaal   Inkomsten 12750   
    Uitgaven   12750 
Totaal   Inkomsten-uitgaven 0 
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