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Levende Talen is de vakvereniging van talendocen-
ten. Twaalf vakverenigingen vinden bij Levende Talen 
onderdak: de secties Arabisch, Duits, Engels, Frans, 
Fries, Gebarentaal, Italiaans, Nederlands, Nederlands 
als tweede taal, Russisch, Spaans en Turks. Het belang-
rijkste doel van Levende Talen als vakvereniging is het 
ondersteunen van haar leden ter bevordering van het 
talenonderwijs. 
Er spelen veel ontwikkelingen in het talenonderwijs die 
vragen om ondersteuning van de leden van Levende 
Talen. Een greep uit de onderwerpen:
•  Het toekomstige lerarentekort vraagt om reactie. Veel 

jonge docenten vinden dat het onderwijs nu te weinig 
groeiperspectief biedt en dreigen het onderwijs te 
verlaten. 

•  De positie van de talen in het onderwijs staat onder 
druk, met name de positie van de tweede moderne 
vreemde taal. 

•  Koppeling van de examens mvt aan het Europees 
Referentiekader met ingang van 2007. 

•  Onduidelijke en onzekere politieke besluitvorming 
ten aanzien van positie en inhoud van het schoolvak 
Nederlands.

Plannen 
In 2007 bestaat Levende Talen 95 jaar. Het is duidelijk 
dat voor het bereiken van het 100-jarig bestaan niet 
alleen een heldere toekomstvisie belangrijk is, maar 
dat pro-actief beleid daarbij nodig is: niet afwachten 
wat er voor het (talen)onderwijs wordt voorgesteld door 
beleidsmakers, maar als vakvereniging zelf initiatieven 
ontwikkelen en op ontwikkelingen en veranderingen 
anticiperen. 
Inventarisatie van de plannen en acties van de talen-
secties van Levende Talen heeft in 2006 geleid tot het 
formuleren van een nieuwe toekomstvisie en plannen 
om deze toekomstvisie te realiseren. 
De kern van de toekomstplannen is het uitbreiden van 
beroepsgerichte ondersteuning, in nauwe samenwer-
king met de talendocenten zelf, door middel van
a.  de ontwikkeling van vakinhoudelijke beroepsstan-

daarden specifiek voor talendocenten, door talendo-
centen; 

b.  de opzet en het beheer van een beroepsregister voor 
talendocenten;

c.  koppeling van a en b aan nascholingsmogelijkheden. 
Deze beroepsgerichte ondersteuning helpt het docent-
schap aantrekkelijker te maken, doordat het voortdu-
rende professionalisering lonend maakt.
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BEROEPSSTANDAARDEN EN REGISTER IN HET TALENONDERWIJS 

Wat is BiT ?

Diplomering aan het einde van de opleiding is tegenwoordig niet meer voldoende om een beroepsleven lang 

goed te kunnen functioneren. De vrijblijvendheid rond na- en bijscholing zal ook voor (talen)docenten haar 

langste tijd hebben gehad. Met de invoering van de Wet beroepen in het onderwijs (Wet BIO) met ingang van 1 

augustus 2006 worden op termijn formele eisen gesteld aan docenten. Levende Talen speelt daarop in met een 

project voor beroepsstandaarden en een register in het talenonderwijs (BiT). BiT is niet een op zichzelf staand 

project, maar wordt als pilotproject gekoppeld aan de SBL-competenties (competentie 3).

BiT
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Projectvoorstel beroepsstandaarden
Om deze plannen te verwezenlijken heeft Levende Talen 
aan het IVLOS (lerarenopleiding en onderwijsexpertise-
centrum van de Universiteit Utrecht) gevraagd om een 
projectvoorstel te schrijven. Het dagelijks bestuur van 
Levende Talen heeft vervolgens dit voorstel als subsidie-
verzoek ingediend bij OC&W. OC&W heeft het verzoek 
gehonoreerd, onder voorwaarde dat het project als 
pilot dient voor andere vakverenigingen, afstemming 
met twee andere vakverenigingen plaatsvindt (KVLO 
en NVvW) en deel uitmaakt van het project Registratie 
Beroepsbeoefenaren In het Onderwijs dat onder regie 
van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) wordt 
uitgevoerd. 
Met deze constructie kan Levende Talen als vakver-
eniging inspelen op de SBL-competenties en op de 
Wet BIO, en kunnen talendocenten hun registratie en 
(na)scholing inzetten bij hun persoonlijk ontwikke-
lingsplan (POP), de invulling van functionerings- en 
beoordelingsgesprekken, et cetera.
Het pilotproject van Levende Talen is een belangrijke 
schakel in het registratieproject van SBL, waarmee we 
een flinke stap maken in een aantoonbare deskundig-
heidsbevordering van talendocenten.

SBL-project
Het project van SBL bestaat uit meerdere deelprojec-
ten: regie en coördinatie, draagvlak, registratiecriteria 
van niet-vakspecifieke competenties, administratieve 
procedures en regels, specificatie en ontwerp van een 
computerondersteunde registratieomgeving. 
Levende Talen voert binnen dit geheel het deelproject 
‘Registratie van vakspecifieke competenties’ uit. Andere 
geïnteresseerde vakverenigingen kunnen de uitkomsten 
van het project van Levende Talen gebruiken voor hun 
eigen vakdocenten.
Het SBL-project wordt geleid door Joost Pijpers van SBL; 
de stuurgroep van het project bestaat uit Annet Kil, voor-
zitter van SBL, Marianne Bodde namens Levende Talen, 
een lid namens KVLO, een lid namens NVvW en een 
waarnemer namens het ministerie van OC&W.
 
Deelproject BiT
Het deelproject van Levende Talen heeft de naam 
Beroepsstandaarden en register in het Talenonderwijs 
(BiT) gekregen. Dit project concentreert zich op de ont-
wikkeling en registratie van de vakinhoudelijke en vak-
didactische competenties van talendocenten. Het pro-
ject loopt minimaal een jaar vanaf 1 januari 2007. 
Het BiT-project past een prototypebenadering toe: op 
verschillende momenten zullen de tussenresultaten 
uitgetest worden door leden van de beroepsgroep. 
Intensieve betrokkenheid van de beroepsgroep is cru-
ciaal voor de ontwikkeling van beroepsstandaarden 
en registratie. In het project besteden we dan ook veel 
aandacht aan de deelname van Levende Talensecties 
en individuele talendocenten aan ontwikkelgroepen en 
klankbordbijeenkomsten.

Onderzoek IVLOS
Het IVLOS van de Universiteit Utrecht doet het onderzoek 
voor BiT en beantwoordt daarbij de volgende vraag:

Waaraan moeten vakspecifieke beroepsstandaar-
den voor talendocenten voldoen, uitgaande van 
en voortbouwend op de SBL-competenties, en hoe 
kunnen zij worden geïmplementeerd en leiden tot 
een registratie- en nascholingstraject?

Levende Talen heeft daarbij de volgende subopdrachten 
gegeven:
•  ontwikkel concept-beroepsstandaarden op basis van 

vakinhoudelijke en vakdidactische competentiepro-
fielen;

•  ontwikkel een concept-registratieprocedure;

Op 1 augustus 2006 trad de Wet op de Beroepen in 
het Onderwijs in werking (de Wet BIO). Verplichte 
registratie van leraren maakt van deze wet geen 
onderdeel meer uit. Een door de beroepsgroep zelf 
gehanteerde registratie is een waardevolle aanvulling 
op de Wet BIO als een teken van kwaliteit van indivi-
duele beroepsbeoefenaren. Diverse vakverenigingen 
en onderwijsorganisaties willen de mogelijkheden 
verkennen om een register van leraren open te stel-
len.
Het blijft niet bij verkennen, want zowel voor school-
leiders (NSA), lerarenopleiders (VELON), leraren 
lichamelijke oefening (KVLO) als de remedial teachers 
(LBRT) zijn intussen registers geopend. Andere orga-
nisaties treffen voorbereidingen om dit voorbeeld te 
volgen, zoals Levende Talen en de vakvereniging van 
leraren wiskunde, de NVvW. Binnen de overkoepelen-
de vereniging van vakverenigingen (Platform VVVO) 
bestaat bij meer lidorganisaties belangstelling. In 
september 2006 heeft de minister van OC&W aan de 
Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) gevraagd de 
regie te nemen en deze initiatieven te coördineren.
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•  adviseer over de ontwikkeling van een nascholings-
aanbod en -procedure in relatie tot certificering;

•  draag zorg voor afstemming met en betrokkenheid van 
de doelgroep;

•  draag zorg voor pilotuitvoering en aanpassing, voor 
afstemming met en overdracht aan de andere vak-
verenigingen via het platform VVVO.

Het onderzoek wordt gecoördineerd door dr. Rick de 
Graaff van het IVLOS, die veel ervaring heeft op het 
terrein van kwaliteitszorg in het voortgezet en hoger 
onderwijs, beroepscompetenties en professionalisering 
van docenten. Professor dr. Huub van den Bergh, bij-
zonder hoogleraar vanwege de Vereniging van Leraren in 
Levende Talen heeft een adviserende rol. Drs. Marianne 
Bodde vertegenwoordigt Levende Talen. Drs. Ben van de 
Laar is aangetrokken als projectleider door het DB van 
Levende Talen.

Communicatie
Al met al is de projectuitvoering vrij complex, maar dat 
moet ook wel met deze belangrijke materie en zoveel 
betrokken belanghebbende partijen. De fasering van 
het project zorgt voor een grote betrokkenheid van de 
Levende Talensecties en individuele talendocenten. 
Ook op andere wijze informeren wij de betrokkenen 
over het verloop van het project. De ontwikkelingen 
worden vermeld op de website van Levende Talen, 
<www.levendetalen.nl>, ‘Kennis’. 
We maken elk kwartaal een nieuwsbrief, ook voor exter-
ne stakeholders, en we zijn aanwezig op vergaderingen 
van Levende Talen en VVVO om informatie te geven en 
reactie te vragen.
Op de Algemene Ledenvergadering van Levende Talen 
op 14 februari 2007 geven Rick de Graaff en Ben van 
de Laar een presentatie over BiT. Op de bestuursdag 
van 21 april 2007 staat het project BiT gepland en zul-
len de secties een actieve bijdrage kunnen leveren aan 
de formulering van vakinhoudelijke en vakdidactische 
standaarden, en aan de voorstellen voor registratie.
Op korte termijn zal ook een presentatie voor het 
Platform VVVO ingepland worden.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marianne Bodde, Levende Talen, 
<voorzitter@levendetalen.nl>
Rick de Graaff , IVLOS Universiteit Utrecht, 
<h.c.j.degraaff@ivlos.uu.nl>
Ben van de Laar, projectleider,
<bvdlaar@plex.nl>

Fasen van het BiT-project
Het project bestaat uit een aantal fasen. De projectfa-
sen in een notendop:
1. Afbakening en inventarisatie
  Het vaststellen van de context, de aansluiting bij 

andere beroepsstandaarden, inventarisatie van 
bestaande voorbeelden en ervaringen. Het samen-
stellen van een projectadviesgroep bestaande uit 
vertegenwoordigers van Levende Talen, organisatie 
schoolleiders, SBL en Platform VVVO.

2. Specificatie en selectie
  Bepalen van de toepasbaarheid van ontwikkelingen 

elders voor de specifieke situatie van de talendo-
centen en de criteria voor de vakinhoudelijke stan-
daarden. Afstemming met SBL, Platform VVVO en 
met criteria van het Landelijk Platform BIO.

3. Aanbevelingen (voor de fasen 4 t/m 7)
  Bepalen wat er nodig is voor de ontwikkeling en het 

onderhoud door de vereniging van de beroepsstan-
daarden en registratie, in interactie met het bestuur 
van Levende Talen. Afstemming met SBL, Platform 
VVVO en Platform BIO. 

4. Ontwikkelen van concept-beroepsstandaarden
 In samenwerking met teams van talendocenten.
5.  Ontwikkelen van een concept-registratie-

procedure
  In samenwerking met teams van talendocenten, 

vertegenwoordigers van secties van Levende Talen, 
schoolleiders en in afstemming met SBL en VVVO.

6.  Advies over de ontwikkeling van een na-
scholingsprocedure en -aanbod

  In samenwerking met teams van talendocenten, 
vertegenwoordigers van secties van Levende Talen, 
schoolleiders en nascholingsinstituten. 

7. Pilotuitvoering en aanpassing
  Uittesten van een (zelf )beoordelings- en registratie-

traject, in samenwerking met docenten en scholen. 
Evaluatie en vaststelling van de beroepsstandaarden 
en registratieprocedure, afgestemd op de criteria 
van het SBL.

8.  Rapportage; Overleg en afstemming; 
Presentaties en discussie

  Aan Levende Talen en SBL, en aan andere vakvereni-
gingen via VVVO.


