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EUROPEES TALENLABEL VOOR INNOVATIEVE PROJECTEN OP HET 

GEBIED VAN TAALONDERWIJS EN HET LEREN VAN TALEN 

 
Europese prioriteiten voor de talenlabelcampagnes van 2016-2017 

 

De Europese prioriteiten voor het Europees Talenlabel 2016-2017 worden afgestemd op 

de doelstellingen die door de ministers van Onderwijs zijn vastgesteld in de Verklaring 

van Parijs
1
. 

 

De Verklaring van Parijs van de ministers van Onderwijs roept op tot maatregelen op alle 

niveaus om de rol van het onderwijs te versterken bij de bevordering van burgerschap en 

de gemeenschappelijke waarden van vrijheid, tolerantie en non-discriminatie, teneinde 

bij te dragen tot sociale cohesie en een geïntegreerde samenleving. Het vervolg op de 

verklaring wordt als een belangrijke prioriteit aangemerkt in het nieuwe gezamenlijk 

verslag van de Raad en de Commissie over de uitvoering van het strategisch kader voor 

Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020)2. 

  

 
1. Meertalige scholen en klassen: diversiteit in scholen omarmen 

 

Meertalige scholen en klassen zijn wat taal en cultuur betreft heterogeen. Het is mogelijk 

dat leerkrachten en leerlingen een verschillende taal- en culturele achtergrond hebben en 

geen taal of culturele achtergrond gemeenschappelijk hebben. Sommige of alle leerlingen 

worden hierdoor mogelijk verplicht de onderwijstaal te leren en hebben hiertoe extra 

ondersteuning nodig. Dergelijke situaties doen zich bijvoorbeeld voor; in scholen met 

nieuwkomers die als immigranten of vluchtelingen binnenkomen; scholen met tweetalig 

onderwijs, waar twee talen worden gebruikt als instructietaal; internationale scholen; of 

scholen waar regionale, inheemse of minderheidstalen worden aangeboden. 

 

Meertalige klassen komen alsmaar vaker voor in de EU-landen: steeds meer 

schoolkinderen hebben een andere moedertaal dan de voornaamste onderwijstaal op 

school. De situatie tussen verschillende lidstaten in de Europese Unie kan sterk 

uiteenlopen en ook de expertise en ervaring met de manier waarop meertalige klassen 

het best worden ondersteund, kan enorm variëren. Grootschalige immigratie is in veel 

gebieden van Europa een relatief recent verschijnsel en de onderwijscultuur moet worden 

aangepast om het leren van talen op verschillende manieren te ondersteunen. 

                                                            
1 Op 17 maart 2015 kwamen de ministers van Onderwijs van de EU in Parijs bijeen om te bespreken hoe onderwijs en opleiding zo goed 

mogelijk kunnen inspelen op de uitdagingen inzake sociale insluiting, radicalisering en burgerschap: 

http://ec.europa.eu/education/news/2015/0316-paris-education_en.htm  

2
 http://ec.europa.eu/education/documents/et-2020-draft-joint-report-408-2015_en.pdf  

http://ec.europa.eu/education/news/2015/0316-paris-education_en.htm
http://ec.europa.eu/education/documents/et-2020-draft-joint-report-408-2015_en.pdf
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De veelheid aan talen die meertalige kinderen het klaslokaal in brengen, vormt een 

belangrijke uitdaging voor leerkrachten en schoolhoofden, maar ook een mogelijke troef. 

Leerkrachten hebben behoefte aan een specifieke opleiding en bijkomende ondersteuning 

bij het geven van onderwijs aan leerlingen die de schooltaal als tweede of extra taal 

leren. 

 

Voorbeelden van goede praktijken zijn tegenwoordig over heel Europa te vinden, en het 

verspreiden van deze kennis zou de leerkrachtengemeenschap in haar geheel ten goede 

kunnen komen. Mits meertalige klassen op adequate wijze worden ingezet, kunnen zij 

meer taalbewustheid opleveren bij iedereen, kinderen op lange termijn helpen met het 

leren van andere talen en hun ook een open en nieuwsgierige houding bijbrengen ten 

aanzien van culturele diversiteit. 

 

Deze prioriteit is gericht op de formele onderwijssector en besteedt tevens aandacht aan 

meertaligheid en het leren van talen in instellingen voor beroepsonderwijs en -

opleidingen.  

Labelprojecten zouden goede praktijken voor meertalige scholen/klassen kunnen 

identificeren die diversiteit en interculturele dialoog waarderen en meertaligheid 

stimuleren, die taalverscheidenheid benutten als een hulpmiddel bij het leren van talen, 

en die relevante professionele ontwikkelingsprogramma's voor leerkrachten bevorderen. 

Er zou in het bijzonder aandacht kunnen worden besteed aan ondersteuningsmaatregelen 

voor kinderen die de onderwijstaal niet machtig zijn. Elk kind moet gelijke kansen krijgen 

om zijn capaciteiten op school te benutten. De beheersing van de onderwijstaal vormt 

hiertoe een noodzakelijke voorwaarde. 

 

2. Taalvriendelijke samenleving – het informeel leren van talen 

 

Onder "taalvriendelijke samenleving" wordt verstaan: een sociale omgeving waar talen 

leren en intercultureel begrip worden aangemoedigd en waar meertaligheid wordt 

gestimuleerd en als positief wordt ervaren. Sprekers van alle talen worden ten volle 

gerespecteerd in hun behoeften en taalverscheidenheid wordt voorgesteld als een troef 

voor een geïntegreerde samenleving en voor economische ontwikkeling. Elke 

gemeenschap in Europa kan taalvriendelijker worden door de mogelijkheden om andere 

talen te horen en te zien beter te benutten en door alle talen in de gemeenschap te 

respecteren, om zo het leren van talen en het intercultureel bewustzijn te helpen 

bevorderen. 

 

Er zijn tal van manieren om dit te verwezenlijken; de vaardigheden van meertalige 

burgers, uitwisselingsstudenten enz. benutten, ondertitels gebruiken in films en 

televisieprogramma's, de kracht van de media aanwenden om burgers in contact te 

brengen met andere talen en culturen, het bevorderen van projecten voor 

intergenerationeel leren, toerismeprojecten, grensoverschrijdende projecten, enz. 
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Informeel leren speelt een belangrijke rol bij de bevordering van een taalvriendelijke 

samenleving. Van alle manieren van leren waarmee ieder van ons dagelijks in contact 

komt, is informeel leren de belangrijkste. Het leren van een taal vindt plaats in 

familiekring, tijdens het tv-kijken of bij het gebruik van onlinemedia, door contact met de 

omgeving, door kranten en boeken te lezen, door naar de radio te luisteren of films of 

televisieprogramma's te bekijken, door interactie met sprekers van andere talen of door 

nieuwe technologieën en onlinehulpmiddelen te gebruiken. 

 

Labelprojecten zouden dergelijke praktijken en maatregelen kunnen identificeren en 

stimuleren om het informeel leren van talen en een taalvriendelijke samenleving te 

bevorderen. De projecten moeten innovatieve methoden aanreiken voor het informeel 

leren van talen voor deelnemers van alle leeftijden. Ze moeten gebruikmaken van 

beschikbare informele situaties en middelen, van nieuwe media, onlinehulpmiddelen, 

praktijkgemeenschappen enz., en kunnen gericht zijn op familie-, gemeenschaps- of 

intergenerationeel leren. Een breed scala aan actoren kan hieraan bijdragen, van 

maatschappelijke organisaties, regionale en lokale overheden en gemeenten, tot 

ziekenhuizen, gevangenissen, de media, gemeenschapscentra en musea,. Een taal leren 

kan overal! 


