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Werkgebied – regio Nederland, Vlaanderen, Suriname, NVT in de wereld

Werkgebied – thema Beleids- en kennisorganisatie voor het Nederlands

  OVER DE DOELEN

Doelen van de organisatie  
(reden, noden van het werkveld…)

De Taalunie stimuleert mensen en organisaties om het Nederlands optimaal te gebruiken.  
Dat doet ze door:
•  ervoor te zorgen dat het Nederlands beschreven wordt (grammatica, woordenschat) en dat  
die beschrijving beschikbaar is;

• de overheid en andere instanties te adviseren over het Nederlands;
• het gebruik van het Nederlands in verschillende sectoren te bevorderen;
• onderwijs Nederlands te ondersteunen, zowel binnen als buiten het Nederlandse taalgebied;
• het Nederlands en de Nederlandstalige cultuur wereldwijd uit te dragen.

Doelniveau (hoger onderwijs,  
voortgezet onderwijs…)

De hele onderwijsketen (van basisonderwijs tot hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, en  
de wetenschap)

Doelpubliek (docenten, leerkrachten, 
beleidsmedewerkers…)

Beleidsmedewerkers, bestuurders, intermediaire werkveld (onderwijsondersteuners, lerarenopleidingen, 
onderzoekers)

Meer info over de ‘leden’ en structuur 
(bv. individuen, instellingen…)

Het beleid van de Taalunie wordt bepaald door het Comité van Ministers: de bewindslieden voor 
onderwijs en Cultuur van Nederland en Vlaanderen. Het beleid wordt voorbereid door de medewerkers 
van het algemeen secretariaat van de Taalunie. 

  OVER DE ACTIVITEITEN

Huidige speerpunten Binnen de vijf aandachtsgebieden (standaardtaal; Nederlands, taalvariëteiten en andere talen;  
onderwijs Nederlands in Nederland en Vlaanderen; Nederlands wereldwijd;  
taal en cultuur) werkt de Taalunie de komende jaren aan:
•  een samenleving waarin de Nederlandse taal en de Nederlandstalige cultuur voor iedereen  
toegankelijk zijn;

• taalcreativiteit voor elke taalgebruiker;
• internationalisering van de Nederlandse taal en de Nederlandstalige cultuur. 

Soorten activiteiten  
(overleg, bijscholing…)

Adviseren aan de overheden en het intermediaire veld, signaleren van beleidsvraagstukken, opiniëren. 
Daarnaast het bieden van handreikingen voor de implementatie van taalbeleid. Verbinden van partijen, 
Vlaams-Nederlandse uitwisseling

Belangrijke vaste activiteiten  
(jaarlijkse studiedag, adviesrapport…)

• Rapport Staat van het Nederlands
• Week van het Nederlands
• (Zomer)cursussen voor docenten en studenten NVT.

Belangrijke publicaties of materialen • Vaart met Taalvaardigheid
• Iedereen taalcompetent!
• Effectief onderwijs in begrijpend lezen

Deze informatie werd voorgesteld op de ontmoetingsdag voor taalorganisatie van 3 juni 2020.


