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Editoriaal

In Laten we elke taal benaderen als de goudmijn die ze in wezen is gaan 
Hilde De Smedt en Johan Leman dieper in op meertaligheid. Ze 
benaderen meertaligheid voor elke mens als een meerwaarde, als 
een goudmijn. In het artikel vragen ze ook regelmatig om verder 
dan Vlaanderen en Brussel te kijken. De meertaligheid bij ons is 
complex, maar zeker niet uniek. We kunnen ook veel van initiatie-
ven uit het buitenland leren.

Marike de Bruyne en Jack Deurings breken in De taal-
coördinator: de taal(pro)motor van de school, vanuit kwaliteits-
verbetering en het verhogen van taalopbrengsten, een lans 
voor het aanstellen van een taalcoördinator. De taalcoördi-
nator is een brugfunctie tussen de directie, interne begelei-
der of zorgbegeleider en de collega’s. In het artikel gaan ze in 
op de taken van een taalcoördinator. 

Anderstalige nieuwkomers zijn vandaag een belangrijk 
aandachtspunt op school. In elke school vind je wel een 
stukje van de wereld terug. Maar hoe vangen scholen en leer-
krachten dit op? Waar zit de expertise en waar vind je deze 
terug? In Alles is taal van Lieve Lenaerts en Yasmine Wau-
thier nemen we een kijkje in een aantal scholen. Tussendoor 
krijg je ook heel wat algemene tips mee.

Door leerlingen zoveel mogelijk verschillende ervaringen 
te laten opdoen, door hen te confronteren met informatie-
verwerkende activiteiten waarin taal en vak volledig in el-
kaar overvloeien, krijgen leerlingen geleidelijk aan greep op 
nieuwe concepten en leren ze taal ook als een middel gebrui-
ken. Op deze wijze verwerven ze niet alleen de vakdoelen, 
maar worden ze ook taalvaardiger. In Elke leraar is leraar Ne-
derlands ... De rol van taal bij onderwijs en leren stellen Rita 
Rymenans, Koen Van Gorp en Harry Paus daarom dat 
elke leraar een taalleraar is.

In Iedereen Meertalig van Evy Ceuleers wordt meertalig-
heid bekeken vanuit het onderscheid tussen individuele en 
maatschappelijke meertaligheid. Bij individuele meertalig-
heid gaat het om de meertalige competenties van het indi-
vidu. Daarbij wordt gekeken naar de meer-talige bagage die 
een spreker in zijn communicatieve rugzak heeft zitten. Bij 
maatschappelijke meertaligheid wordt gekeken naar land zo-
als België, maar ook naar meertaligheid als gevolg van migra-
tie en globalisering. 

Esther Wijnen beschrijft in Curriculumvernieuwing als 
collectief proces de cruciale rol die een taalcoördinator heeft. 
Vanuit zijn inhoudelijke kennis en deskundigheid op het ge-
bied van taalonderwijs en met goed coachende en commu-
nicatieve vaardigheden is de taalcoördinator een belangrijk 
teamlid in het collectief leren op school.
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