Naam organisatie

Levende Talen Nederlands

Afkorting

LTN

Website

https://lerarennederlands.nl

Contact

voorzitter@levendetalen.nl

Werkgebied – regio

Nederland

Werkgebied – thema

Vereniging van leraren Nederlands

OVER DE DOELEN
Doelen van de organisatie
(reden, noden van het werkveld…)

LTN heeft de volgende doelen:
• de bevordering van de studie van de Nederlandse taal en het onderwijs daarin;
• het behartigen van de belangen van leraren in de Nederlandse taal;
• het organiseren van nascholingscursussen en congressen voor leraren in
• de Nederlandse taal;
• het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Doelniveau (hoger onderwijs,
voortgezet onderwijs…)

Voortgezet onderwijs. LTN wil graag ook actief worden voor en binnen het primair onderwjs, maar
daarvoor ontbreekt het vooralsnog aan tijd en bestuurskracht.

Doelpubliek (docenten, leerkrachten,
beleidsmedewerkers…)

Leraren, leraren-in-opleiding, lerarenopleiders, medewerkers van instellingen en organisaties die
zich door dienstverlening, ontwikkelwerk, onderzoek en beleidsvorming en -uitvoering bekommeren
om het onderwijs Nederlands.

Meer info over de ‘leden’ en structuur
(bv. individuen, instellingen…)

Secties Nederlands van scholen, lerarenopleidingen, hbo- en wo-opleidingen op het terrein van
het Nederlands, CvTE, Taalunie, SLO, Cito, adviescentra, uitgeverijen.

OVER DE ACTIVITEITEN
Huidige speerpunten

• Curriculumontwikkeling (Curriculum.nu)
• Problematiek centrale eindexamens Nederlands
• Versterking van schoolexamens Nederlands
• Examenbesprekingen i.s.m. CvTE
• Laaggeletterdheid, onderwijs in begrijpend lezen
• Versterken van verbindingen met: primair onderwijs en hoger onderwijs
• Versterken van verbindingen met lerarenopleidingen
• Meer aandacht voor NT2

Soorten activiteiten
(overleg, bijscholing…)

• Organiseren van thema-bijeenkomsten voor leden en niet leden informatieverstrekking inzake
het schoolvak
• Organiseren van congressen en nascholingscursussen voor leraren Nederlands
• Verspreiden van LTN-standpunten via de media
• Verspreiden van kennis over didactisch onderzoek door de Werkgroep Onderzoek en Didactiek
Nederlands
• Onderhouden van contacten met onderwijsinstanties, commissies en beleidsmakers

Belangrijke vaste activiteiten
(jaarlijkse studiedag, adviesrapport…)

• Landelijke studiedag Levende Talen (waarvan Nederlands qua aanbod en deelname een belangrijk
deel vormt)
• Inspiratiedagen
• Examenbesprekingen

Belangrijke publicaties of materialen

• Levende Talen Tijdschrift, Levende Talen Magazine
• https://didactieknederlands.nl/over-didactiek-nederlands/
Deze informatie werd voorgesteld op de ontmoetingsdag voor taalorganisatie van 3 juni 2020.

