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1. Conceptactieplan 2007 en conceptbegroting 2007
Het Comité van Ministers stelt de conceptbegroting 2007 van de Nederlandse
Taalunie vast en keurt het conceptactieplan 2007 goed. De conceptbegroting is
opgebouwd uit € 8.564.000 bijdragen en € 2.990.101 overige inkomsten. Van de
bijdragen wordt € 5.531.000 ter beschikking gesteld door het Nederlandse
ministerie van OCW en € 3.033.000 door het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Beide ministeries reserveren dit bedrag voor het werkjaar 2007
alvast op hun begroting.
Het conceptactieplan en de conceptbegroting 2007 van de Nederlandse Taalunie
worden voor commentaar voorgelegd aan de Raad voor de Nederlandse Taal en
Letteren en de Interparlementaire Commissie.
In aansluiting op de associatieovereenkomst tussen de Nederlandse Taalunie en de
Republiek Suriname stelt het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling van de
Republiek Suriname capaciteit beschikbaar voor het realiseren van activiteiten in
het kader van de Nederlandse Taalunie, die zijn gericht op Suriname.
2.

Krijtlijnen meerjarenbeleidsplan 2008 - 2012

Het Comité van Ministers stelt, als uitgangspunt voor verdere bespreking en
uitwerking, de krijtlijnen voor het Meerjarenbeleidsplan 2008 - 2012 van de
Nederlandse Taalunie vast.
•

•

Belangrijke accenten hierin vormen de georiënteerdheid op:
•

taalgebruiker én taal;

•

doelgroepen en publiek;

•

doelen en effecten;

•

uitbouw van een infrastructuur van en over het Nederlands.

Als uitgangspunt voor de begroting geldt het niveau van de meerjarenbegroting
2003-2007. Innovaties en nieuwe activiteiten dienen uit dit budget bekostigd te
worden. In uitzonderlijke gevallen zal het Comité aanvullende
projectfinanciering overwegen.

•

De krijtlijnen worden uitgewerkt op basis van raadpleging van relevante
veldpartijen, het advies van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren,
een evaluatie van de beleidsperiode 2003-2007 door het Algemeen Secretariaat
en ambtelijk overleg.

•

De notitie Nederlands zonder drempels; krijtlijnen meerjarenbeleidsperiode
Nederlandse Taalunie 2008-2012 gaat als bijlage bij dit besluit.
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3. Titulatuur en afkortingen inzake bachelor en master
Het Comité van Ministers heeft kennisgenomen van de brief d.d. 22 februari 2006
van de voorzitter van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, waarin
gepleit wordt voor een inventarisatie en een zo groot mogelijke uniformering van
titels en afkortingen die sinds de invoering van de bachelor-master-structuur ten
aanzien van opleidingen, graden en diploma's in Nederland en Vlaanderen gelden.
Het Comité van Ministers is van mening dat de kwestie van titulatuur in de bamastructuur niet louter taalkundig behandeld kan worden, maar bekeken dient te
worden in de ruimere context van het streven naar een Europese ruimte voor
Hoger Onderwijs. Het Comité zal de brief dan ook inbrengen bij de NederlandsVlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en vraagt de algemeen secretaris om de
NVAO enige achtergrondinformatie te bezorgen die bij de behandeling van de brief
meegewogen kan worden.

Den Haag,
13 juni 2006
rzitter van h t

ité van Ministers

Maria van der Hoeven
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