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Werkgebied – regio Nederland en Vlaanderen, in Europa actief binnen Cercles  
(European Confederation of Language Centres in Higher Education)

Werkgebied – thema Onze leden verzorgen taal-, vertaal/tolk- en communicatieve vaardighedenondersteuning en  
taaltoetsing binnen hun instellingen in de breedst mogelijke zin en geven advies over, dragen bij  
aan het taalbeleid van hun instelling

  OVER DE DOELEN

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

De NUT heeft een netwerk- en platformfunctie:
• Uitwisselen van informatie 
• Delen van kennis en ervaringen
• Bundeling van expertise
• Netwerkvorming en internationale dimensie

Doelniveau (hoger onderwijs,  
voortgezet onderwijs…)

hoger onderwijs, hoger opgeleiden

Doelpubliek (docenten, leerkrachten, 
beleidsmedewerkers…)

medewerkers, docenten, studenten, externe klanten

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

Leden zijn talencentra aan universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen. Zij worden  
door hun directeuren vertegenwoordigd. De NUT heeft 28 leden, 22 in Nederland, 6 in Vlaanderen en  
2 geassocieerde leden in Suriname en Indonesië. Het bestuur bestaat uit 5 leden en 1 secretaris. 
Bestuursleden zijn per drie jaar verkiesbaar en afkomstig uit het ledenbestand.  
De NUT heeft zes inhoudelijke themagroepen met vertegenwoordigers vanuit de ledentalencentra:
NT2, Toetsing, Vertalen/tolken, Moderne Vreemde Talen, Academisch taalgebruik, Interculturele  
Communicatie

  OVER DE ACTIVITEITEN

Huidige speerpunten De NUT heeft vorig jaar een grootschalige heroriëntering achter de rug, met een aantal speerpunten 
voor het komend jaar:
• Actieve inmenging  en positionering discussie taalbeleid (waaronder Engelstaligheid)
• Gezamenlijke positionering inhoudelijke discussies onder de aandacht brengen bij netwerkpartners
• Netwerkrelaties verstevigen en uitbreiden
• Stimuleren leden intercollegiale intervisie m.b.t. naleving Gedragscode NUT

Soorten activiteiten  
(overleg, bijscholing…)

Overleggen, Collegiale intervisie (in kader gedragscode), Verkiezing NUT-project van het jaar

Belangrijke vaste activiteiten  
(jaarlijkse studiedag, adviesrapport…)

•  Jaarlijkse conferentie met directeurenvergadering en themagroepvergaderingen, inhoudelijke  
workshops

• Directeurenmiddag (inhoudelijk)
• Jaarlijkse docentendag (inhoudelijk)
• Jaarverslag, jaarrekening

Belangrijke publicaties of materialen Jaarverslag 2019: www.nut-talen.eu

Deze informatie werd voorgesteld op de ontmoetingsdag voor taalorganisatie van 3 juni 2020.


