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BevestigingadviesopdrachtNederlands

Geachte heer Van Saarloos,
De Geesteswetenschappen zijn onmisbaar in het stelsel van universitair onderwijs en
onderzoek.
Zij hebben een belangrijke waarde voor onze taal, taalbeheersing en cultuur, en zijn
daarnaast van toegevoegde waarde voor andere disciplines bij de aanpak van de
maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.
Het Nederlands neemt daarbij, als onze lingua franca, een bijzondere positie in.

In de afgelopen tien jaar is het aantal afgestudeerden in de bachelor- en masteropleidingen
Nederlands in het wetenschappelijk onderwijs fors gedaald.
Deze tendens draagt mogelijk bij aan het tekort van leraren Nederlands en zet
waarschijnlijk het streven naar meer wo-opgeleide leraren in het voortgezet onderwijs verder
onder druk.
In de media en Tweede Kamer is aan deze teruglopende studentenaantallen dan ook
aandacht besteed.
Diverse organisaties en partijen zijn op een of andere manier bezig met het vraagstuk.
Zo wordt vanuit het Nationaal Platform voor de Talen een Deltaplan opgesteld om de

instroom in de moderne talenopleidingen in het algemeen te vergroten.
In het debat bestaan verschillende opvattingen over de oorzaak van de teruglopende
studentenaantallen alsook over hoe deze tendens kan worden doorbroken.
Bij deze bevestig ik dan ook de eerder gemaakte afspraak dat de KNAW een advies uitbrengt
met daarin een analyse van de situatie en mogelijke oplossingsrichtingen gericht op het
vergroten van het aantal studenten dat (delen van) een wetenschappelijke opleiding
Nederlands volgt of een opleiding volgt die hier significante raakvlakken mee heeft, zodat het
aantal Neerlandici toeneemt.
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Ik verzoek u dit advies in te dienen in oktober 2019 en op te stellen in samenspraak met een
brede vertegenwoordiging uit het veld zelf, als ook met vertegenwoordiging vanuit
verschillende van de huidige initiatieven op het gebied van de moderne talen, in het
bijzonder de Raad voor de Neerlandistiek en het Nationaal Platform voor de Talen.
Met vriendelijke groet,

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

de directeur Hoger Onderwijs en Studiefinanciering,

an
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