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Expert Taalbeleid 
Door de ogen van een deelnemer 

Al voor het derde jaar op rij bieden we  de opleiding 'Expert Taalbeleid' aan.  Dat ook niet-
leerkrachten met dit uitgebreide traject hun blik op taalbeleid kunnen verruimen, mag blijken 
uit onderstaande getuigenis van een deelnemer: 

Bij taal dacht ik enkel 
aan lezen en schrijven. 

'Ik werk als intercultureel medewerker bij Onderwijs & Opvoeding. Vanuit deze dienst volg ik de 
vorming ‘taalexpert’ in het secundair onderwijs. Ik ben geen leerkracht. Bij taal dacht ik enkel aan 

lezen en schrijven. Taalbeleid? Tja, wat zou dat kunnen 
inhouden? Een papier met schrijfregels voor de school, de 
boodschap dat er Algemeen Nederlands moet gesproken 
worden, een alinea in het schoolreglement?...  

Met enige nieuwsgierigheid volgde ik de vorming, maar ook 
met de bedenking: kan ik, als niet-leerkracht, volgen tijdens 
deze vorming? Van bij de start werd me duidelijk hoe theorie 

verweven werd met de praktijk. Leerkrachten kregen opdrachten mee naar huis om in de klas toe 
te passen. Hier kwamen prachtverhalen met 
succeservaringen uit voort! Maar er werd ook stilgestaan 
hoe de leerkrachten een taalbeleid kunnen vormen en 
uitdragen op school. Niet een algemeen verhaal, maar de 
vormgeefster slaagt er in om op maat te werken met 
iedere school. Geen simpele opdracht als je bedenkt dat 
toch wel 7 verschillende scholen, vertegenwoordigd door 
12 leerkrachten, deelnemen. Soms heb je bij een vorming 
het gevoel: mooi in theorie, maar nu? Deze vorming biedt 
niet enkel draagkracht maar ook DAADkracht aan de leerkrachten. Zij krijgen materiaal en 
informatie om actief in hun school te werken aan een taalbeleid en om klasoverstijgend taalRIJK 
aan de slag te gaan. En ja, zelf ben ik er ook wijzer uit geworden. Taal is ruimer dan enkel de 
Nederlandse les met enkel lezen en schrijven. Ook de praktijkleraar gebruikt taal en kan bewust 
met taal omgaan.  

Deze vorming biedt niet 
enkel draagkracht maar 
ook DAADkracht aan de 
leerkrachten. 

Mijn visie over 
taalbeleid is gegroeid.  

Mijn visie over taalbeleid is gegroeid. Als dit goed 
ondersteund wordt door een directie, geloof ik dat het 
leerkrachtenteam taalkrachtig aan de slag kan en zeker een 
meerwaarde zal betekenen! Niet alleen voor de leerling is dit 
een meerwaarde, maar ook voor de relatie leerkracht – 

leerling. Ik merk aan de feedback van de leerkrachten dat zij, door deze iets-andere-manier-van-
les-geven, zelf ook voldoening uit de les halen. En leerlingen reageren enthousiast. Mooi toch?'  

 

Geprikkeld door dit verhaal?  Je kan alle info over de opleiding Expert Taalbeleid terugvinden 
in onze vormingsbrochure 2012-2013: 

Info over opleiding Expert Taalbeleid Basisonderwijs: Naar de brochure  

Info over opleiding Expert Taalbeleid Secundair Onderwijs: Naar de brochure  
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