
 
 

REDACTIESTATUUT – november 2020 
 
WIE 

1. De redactieraad is een werkgroep van het Platform. Zoals in elke werkgroep kunnen niet-
bestuursleden van het Platform deel uitmaken van de redactieraad en maakt minstens 1 lid van de 
redactieraad ook deel uit van het Platformbestuur. 

2. De redactieraad bestaat uit redactieleden die worden aangesteld door het bestuur voor een 
zittingsperiode van drie jaar. Er is geen beperking op het aantal redactieleden.  
 

 WAT - HOE 
3. De redactieraad heeft tot doel de websites en nieuwsbrief van het Platform te stofferen.   
4. Op de algemene website neemt de redactieraad het initiatief om: 

a. de sectie ‘Laatste nieuws’ te voeden;   
b. de bibliografie bij te werken en aan te vullen met nieuwe, relevante thema’s;  
c. na te denken over de afstemming van de bibliografie en de website kennisdeling.  
d. externe voorstellen op de openbare website te plaatsen mits de tekst betrekking heeft op 

taalbeleid in het hoger onderwijs, de tekst niet kwetsend is en gepubliceerd wordt met 
naam van wie de tekst heeft aangeleverd.  

5. Op de website kennisdeling neemt de redactieraad  in afstemming met de werkgroep kennisdeling 
het initiatief om:  

a. ingezonden goede praktijken te redigeren en te publiceren;  
b. nieuwe kennisdelingsitems te verzamelen, te beschrijven en te publiceren.  

6. Op basis van de toevoegingen op de websites kan de redactieraad enkele items uitlichten in een 
nieuwsbrief. Een nieuwsbrief wordt niet meer dan maandelijks verstuurd.  

7. De redactieraad kan besluiten dat tekst die niet meer actueel is in een archief wordt geplaatst.  
8. De redactieraad kan met meerderheid beslissen om eerdere informatie te redigeren en te 

verwijderen. Dit gebeurt in korte schriftelijke afstemming met het bestuur.   
9. De redactieraad heeft minstens 2 maal per jaar een overleg of werkmoment.  

 
EINDDOEL 

10. Platform(bestuurs)leden dienen de websites te ervaren als een goed, handig en actueel instrument. 
 
 

 


