gaat naar onderwijs. Dat was zo in 2012,
dat blijft zo in 2013 en 2014. Overigens
zijn die uitgaven vanaf 2000 ieder jaar
procentueel gestegen en staan ze sinds
2009 op het huidige niveau. Vergelijken
kan: voor 2013 is het de helft van wat er
aan de zorg wordt uitgegeven, maar even
veel als veiligheid, defensie en infrastructuur samen (zie <www.cpb.nl>). Het is
appels met peren vergelijken, maar het
maakt duidelijk wat er aan onderwijs
wordt uitgegeven.
We gaan in ieder geval minder pensioenpremie betalen, van 25% naar 21%
van ons brutosalaris. Per saldo betalen we
net zoveel, zo niet meer, maar het wordt
over meer jaren uitgesmeerd. Dat is geen
onderwerp in het NOA, maar wordt elders
besproken. Die onderhandelingen voert
de Centrale voor Middelbaar en Hoger
Personeel (CMHP). Die vertegenwoordigt de FvOv en daarmee Levende Talen.
Minder positief is dat recent onderzoek
uitwijst dat er tot 2020 nauwelijks tekorten aan docenten ontstaan. Dat is geen
goed nieuws voor jonge docenten. In
het gehele land komt er eerder krimp
en tegelijkertijd blijven oudere docenten
langer werken. Vandaar die lagere pensioenpremie. Een enkel vak op een enkel
niveau in een enkele plaats zal zich aan
deze trend onttrekken, maar de trend is
naar beneden.

LEVENDE Talen tijdschriften
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Perry van Kerkhoven
Voor vragen over uw rechtspositie kunt u terecht
op (06) 546 889 93 en op <vakbondsmedewerker_02@levendetalen.nl> (met een underscore
voor 02). Ik bied altijd een luisterend oor.
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LTM EN LTT DIGITAAL TE RAADPLEGEN
Dankzij een donatie uit de financiële
nalatenschap van de Vereniging voor
het Onderwijs in het Nederlands (VON),
die in september 2004 werd opgeheven,
werd het mogelijk in 2013 een goede
(door)start te maken met het digitaliseren van LTM en LTT. Op de website
‘Levende Talen Tijdschriften’ (<www.
lt-tijdschriften.nl>) zijn de jaargangen
vanaf 2005 van LTM en LTT te raadplegen.
Vanaf jaargang 2012 zijn voor wat LTM
betreft naast de artikelen ook de poëzierubriek van Jan de Jong en de bijdragen
van Rob van Veen over jeugdliteratuur
via ‘Levende Talen Tijdschriften’ te raadplegen. Regelmatig verschijnen in LTT
recensies van proefschriften en boeken;
ook die worden vanaf 2012 in het digitale
archief opgenomen.
Op termijn zal <www.lt-tijdschriften.
nl> teruggaand gecompleteerd worden tot en met 1989. De Koninklijke
Bibliotheek heeft de jaargangen 1930–
1940 van Levende Talen gedigitaliseerd
en online gezet op <http://tijdschriften.
kb.nl>.

Conclusie
Inmiddels zijn er in het land op vier plaatsen informatiebijeenkomsten geweest.
Levende Talen heeft ieder lid gevraagd
zich uit te spreken over dit verre van perfect NOA. Ik hoop dat we ons niet door
populisten en kortetermijndenkers gek
laten maken. Gebruik je verstand. Het
gaat tenslotte om onze banen, om onze
toekomst.
■

OVER

VON-erfenis
In september 2004 is de Vereniging voor
het Onderwijs in het Nederlands (VON)
opgeheven. Daarmee kwam er ook een
einde aan het tijdschrift Moer. Bij het beheer van de VON-erfenis is vanaf het begin gezocht naar mogelijkheden om alle
35 jaargangen van Moer digitaal beschikbaar te stellen. Daarnaast is de publicatie
van het VON-cahier Forum of arena: Opvattingen over literatuuronderwijs mogelijk gemaakt: <www.voncahier.nl>.
Het beheer van het Moer-archief
was in particuliere handen; dat bleek
in de praktijk niet optimaal te verlo-

60

L ev end e Ta len Ma ga zine 201 3|7

LTM-ARCHIEF

LTT-ARCHIEF

NIEUWS

pen. Ook in de toekomst zou het beheer
van dat archief gegarandeerd moeten
zijn. Met een schenking uit de VONerfenis is mogelijk gemaakt dat het Moerarchief ondergebracht is op de site van
de Nederlandse Taalunie: <http://taalunieversum.org/inhoud/tijdschriftenarchief>.
Bovendien kon met een schenking uit de VON-erfenis het archief
van VONK en Tsjip/Letteren dit jaar ook
online worden gebracht onder beheer
van de Nederlandse Taalunie. Op
dezelfde manier wordt op dit moment
nog gewerkt aan de digitalisering van
het tijdschrift Spiegel, dat zich richtte
op onderzoek en ontwikkeling op het
gebied van de didactiek van het moedertaalonderwijs en van de opleiding tot
leraar in de moedertaal.

Digitalisering LTM en LTT
Als laatste activiteit in het beheer van de
VON-erfenis is vorig jaar contact gezocht
met Levende Talen om te bekijken of ook
aan de digitalisering van Levende Talen
Tijdschrift en Levende Talen Magazine een
bijdrage geleverd kon worden. Binnen
de vereniging was al pionierswerk voor
de digitalisering van de tijdschriften verricht, maar het bleek moeilijk te zijn om
de vaart erin te houden.
Op dit moment wordt gewerkt aan
de verdere digitalisering van LTM en LTT.
Alle nummers van LTM en LTT vanaf 2005
tot en met 2013 zijn al te raadplegen.
In de volgende fase zal dat voor LTT en
LTM vanaf 2000 het geval zijn. Het is de
bedoeling dat eind 2013 de laatste fase
van het plan is afgerond: dan zouden de
jaargangen Levende Talen 1989 tot 2000
beschikbaar moeten zijn.
■
Hans Goosen & Monique van Hootegem

