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20 jaar EDT  

 

 

 

  “  

 

Situering van de ‘Europese Dag van de Talen in Vlaanderen’ en van het bestaande protocol 
 

In een indrukwekkend afsluitend congres in het Europees Parlement in Brussel werd 2001 

uitgeroepen tot het Europese Jaar van de Talen. België was toen voorzitter. Naar aanleiding van de 

evaluatie van het Europees Jaar van de Talen besliste de Raad van Ministers van de Europese Unie 

om elk jaar op 26 september een Europese Dag van de Talen te vieren. De Raad riep haar lidstaten 

op om jong en oud te stimuleren meer talen te leren. De landen konden deze oproep op een 

gedecentraliseerde en flexibele wijze beantwoorden, volgens hun eigen wensen en prioriteiten. De 

Raad van Europa zou jaarlijks een gezamenlijk thema bepalen.  Het Europees parlement (776th 

meeting-6 December 2001) ondersteunde deze initiatieven. Het was de geboorte van een logo en 

een website www.coe.int/JEL 

 

Het was op vraag van de Raad van Europa dat een ‘relay-person’ werd aangeduid binnen de 

Vlaamse onderwijsinspectie: Jean-Marie Marchand, coördinerend inspecteur SO. Minister van 

Onderwijs Marleen Vanderpoorten had oor naar de Europese oproep. Op haar departement vond ze 

drijvende krachten als Luc Adriaens die geloofde in het portfolio en in volwassenenonderwijs, als 

Nicole Raes die als gedetacheerde (directrice) begaan was met motivatie voor taalleren, voor 

taalsensibilisering en die de Europese drijfkracht een kans wou geven. Maar terwijl in de ons 

omringende landen zoals Nederland en Frankrijk alles in gereedheid werd gebracht voor deze 

viering, bleef het in Vlaanderen erg stil. Erger zelfs, er werd geknipt in het aantal lestijden vreemde 

talen in het secundair onderwijs, terwijl de taalvaardigheid toen al achteruit ging. Het taalonderwijs 

stond, in tegenstelling tot wat vanuit Europa aanbevolen was, onder druk: het aantal lestijden Frans 

was verminderd door de onderwijsverstrekkers en er waren geen Eindtermen basisvorming voor 

Duits voorzien. 

En meertaligheid stond in Vlaanderen hoegenaamd niet op de onderwijsagenda. Het waren de 

lerarenverenigingen ‘talen’ met als drijvende kracht het toenmalige BVLF en Roeland vzw, die 

reageerden en de handen in elkaar sloegen. Ze stelden aan Minister Marleen Van der Poorten voor 

om met hun ‘platform’’ voortaan in Vlaanderen de viering van de Europese Dag van de Talen in te 

vullen, met alternerend een congres in Brussel om de aandacht van het beleid op het belang van 

sterk talenonderwijs te vestigen,  en een sensibiliserende actie in scholen en centra voor 

volwassenenonderwijs.  

 

Het was dus uiteindelijk dankzij het individuele initiatief van Michael Goethals en Luc Adriaens en 

het actieve gehoor bij bezorgde leraren dat die  eerste vergadering plaatsvond  en een eerste folder 

in Europees perspectief- in 2002 verscheen met de aankondiging van het eerste thema: Life Long 

Language Learning.  

 

Het platform met vertegenwoordigers van lerarenverenigingen Frans, Engels en Duits, gesterkt door 

het vsko, het gemeenschapsonderwijs,  lerarenopleidingen van Vlaamse universiteiten, en de 

basiseducatie, nam stelling over de situatie en de mogelijke evolutie in de komende jaren van het 

onderwijs van moderne vreemde talen in het secundair onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap en 

in een Europees perspectief.  Het platform vond het wenselijk dat ook in Vlaanderen 

beleidsvoerders, onderwijsverstrekkers en schoolleiders mee nadachten over een beleid voor het 

leren van talen en het bevorderen van taalverscheidenheid. De Europese Dag van de Talen bleek 

hiervoor een  geschikt evenement te zijn.  

In overleg werd beslist om een protocol op te stellen (tussen het platform en de Minister) om de 

afspraken vast te leggen voor een samenwerkingsverband voor de invulling van de Europese Dag 

van de Talen in Vlaanderen.  

 

http://www.coe.int/JEL
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De onderwijsinspectie kreeg een verbindende rol tussen het platform en het beleid. Dat initiatief 

mondde uit in het eerste congres in 2003 over Levenslang leren en talen. En de Minister engageerde 

zich meteen om meertaligheid en talenonderwijs in het bso op de agenda te plaatsen. 

 

 

Deze samenwerking leidde tot een drievoudig resultaat: 

(i) een eerste congres over het onderwijs van moderne vreemde talen in de Vlaamse gemeenschap 

in 2003 met als centrale vraag: Ondersteunt het secundair onderwijs in Vlaanderen het leren van 

vreemde talen en de meertaligheid?  Het congres richtte zicht tot directies van secundaire scholen 

van alle netten; verantwoordelijken en begeleiders van vakgroepen moderne vreemde talen; leraren 

moderne vreemde talen in het secundair onderwijs; beleidsmakers; directies, docenten en lectoren 

van opleidingsinstituten SO1 en SO2; leden van verenigingen van leraren moderne vreemde talen; 

vertegenwoordigers van ouderverenigingen. 

 

(ii) De stellingen. Door middel van een montage van videobeelden van taalonderwijs zetten 

bovenstaande organisatoren van het congres een bevraging in van de bevindingen van de 200 

aanwezigen, schoolbreed bevestigd d.m.v. een enquête in Schooldirect. Er werden 25 stellingen 

geformuleerd, waarvan er 5 unaniem werden goedgekeurd. Deze waren:  

 

1. Er zijn voor het vreemdetalenonderwijs meer contact- en taakuren nodig om te 

beantwoorden aan de sterke vraag naar praktische taalbeheersing. (stelling 3) 

 

2. Scholen, inrichtende machten en onderwijskoepels, moeten de taalkundige competenties 

van hun leerlingen ondersteunen en van hun meertaligheid één van hun hoofddoelen maken, in 

functie van een expliciete Europese oriëntatie. (stelling 7) 

 

3. De Europese aanbeveling “iedere burger kan minstens twee vreemde talen leren” dreigt 

de gewaardeerde status van Duits als derde vreemde taal in Vlaanderen te ondergraven. Die status 

van de derde vreemde taal moet door eindtermen worden beschermd. (stelling 10) 

 

4. De overheid moet ontwikkelingsdoelen (basisvorming) formuleren in de eerste graad B-

stroom en de tweede en derde graad BSO voor vreemde taal/talen, in overeenstemming met 

minimumniveaus van het algemene Europese Referentiekader. (stelling 14) 

 

5. Individuele competenties van leerlingen in andere talen dan de onderwijstaal 

(Nederlands) moet men valoriseren (bv. via een Taalportfolio):erkennen en gebruiken, individueel 

en in functie van de groep lerenden. (stelling 21) 

 

(iii)  Er werd een protocol voorgesteld  voor  EDT:  Samenwerkingsverband voor de invulling 

van de Europese Dag van de Talen in Vlaanderen. Daarmee wilden de initiatiefnemers: 
 

1. bijdragen tot een positieve beeldvorming van het onderwijs van moderne vreemde talen 

in het secundair onderwijs in Vlaanderen; 

 

2. het steeds groeiende belang onderstrepen van de beheersing van moderne vreemde talen 

in het “Europa van de 25” op economisch, maatschappelijk en onderwijskundig vlak; 

 

3. een duidelijk en ondubbelzinnig engagement verwoorden van de verschillende 

onderwijsinstanties (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de verschillende onderwijsnetten) 

i.v.m. een zo breed mogelijk aanbod van een dynamisch moderne vreemdetalenonderwijs; 

 

4. in een resolutie, krachtlijnen definiëren voor het ontwikkelen van een duurzaam moderne 

vreemdetalenbeleid op school. 

 

Dat laatste was essentieel want er was in Vlaanderen geen door de overheid gestuurde organisatie in 

tegenstelling tot andere lidstaten. Zoals bijvoorbeeld in Nederland. Daar verzorgde het Nationaal 

Bureau Modern Vreemde Talen (dat de opdracht kreeg om alle ontwikkelingen op het gebied van 

talenonderwijs op elkaar af te stemmen en er samenhang in aan te brengen)  zowel de coördinatie 
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van de Europese Dag van de Talen als de uitreiking van het Europees Talenlabel, de ontwikkeling 

van Webquest, Talenquest, Taalportfolio, enz…. .  

 

De kernwoorden van het protocol van 2003 waren : sensibiliseren door middel van gezamenlijke 

initiatieven, projecten en acties in het hele onderwijsveld, debat, informatieverspreiding, kwaliteit 

in het leren van talen en het bevorderen van de taalverscheidenheid, in een Europese Dag van de 

Talen. Het zou een klankbord worden waarin iedereen die begaan was met goed taalonderwijs 

zijn/haar woordje kwijt kon en een steentje bijdragen.  

Het Europese Dag van Talen-platform was geboren, de organisatie van EDT-activiteiten een feit. 

 

Gaandeweg versterkte het platform zich met internationale vertegenwoordiging vanuit de Alliance 

Française, British Council, het Goethe-Institut, de Franse Ambassade. 

 

Voor een vlot en transparant middelenbeheer ging de werkgroep, met de hulp van Roeland 

Taalkampen, over tot de oprichting van een feitelijke vereniging, met  een beperkt budget. Van de 

deelnemers moest voor het congres een toegangsprijs gevraagd worden, maar het lukte met veel 

enthousiasme van de gedegen werkgroep en de hulp van het departement onderwijs. Een greep uit 

de mensen betrokken bij EDT 2003 : Jacques Eichperger, Claudine De Rockere, Astor.Braat, 

Willem Verbeeck, Raymond Gevaert, Michaël Goethals, Martine Leenknecht, Luc Van.Kerchove, 

Mireille Déchelette, Martine Gilis, Els Vermeire, Nathalie Ceulemans, Christine Van Tyghem, 

Brigitte Van Damme, Lut Baten.  Gaandeweg wisselden de voorzitters van het congres naargelang 

de mogelijkheden van de mensen.  Het huis van Roeland in Gent werd onze creatieve wieg, waar 

Jacques met plezier voor elke laatavond vergadering een goed glas wijn chambreerde.  Een van die 

bruisende resultaten werd in 2004: Speel je mee?  
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Op vrijdag 24 september 2004 wonnen alle scholen en klassen van het hele Vlaamse 

onderwijs bij spelenderwijs talen leren. Het doel was duidelijk : vakoverschrijdend, 

spelend , met vreemde talen  omgaan. De  spelregels waren: 
In de taallessen Frans, Engels, Duits, Nederlands (tweede taal), Spaans, Italiaans,... zijn de gespeelde 

spellen uiteraard tegelijkertijd oefeningen om die taal te gebruiken of aan te leren; 

in niet-taalvakken zijn het spellen die het betreffende vak als inhoud hebben, maar waarvan 

het spelmateriaal in een vreemde taal is. 

Gezelschapsspellen uit de winkel (gekocht in onze speelgoedwinkels of spelclubs hier, of 

meegebracht uit Wallonië of Frankrijk, Engeland, Ierland, Duitsland, Oostenrijk, enz.), 

zelfgemaakte taalspellen, of zelfs (waarom niet?) zelf ontworpen en gerealiseerde spellen. 

De ClIL-bal en de idee om een congres af te wisselen met gezamenlijke acties in het 

onderwijsveld was afgetrapt. Leden van de werkgroep verdeelden het Vlaamse land onder 

elkaar om op de EDT-dag een bezoekje af te leggen en de actie op film vast te leggen. Ik 

herinner me een speelplaats vol met joelende kinderen in veel talen in Sint-Niklaas, een 

bord vol woorden uit alle moedertalen van kinderen in een klas in Brussel, de glunderende 

gezichten van een team leraressen dat aardrijkskunde en Engels combineerde in het 

taxispel London.  Het succes kwam ter ore van de nieuwe minister die het overlegplatform 

wou steunen maar die het ook wou aanpassen. Die nieuwe minister heette niet voor niets 

Frank Vandenbroucke. Hij zou de werkgroep, het platform en het departement tot een 

hoger niveau tillen: De Lat hoog voor Talen, het congres van 2007 in het Citadelpark in Gent. 

Een tweedaags congres, gratis, voor 700 mensen. 
 

Het nieuwe protocol 
 

Enkele vertegenwoordigers van het Overlegplatform nodigden de nieuwe Minister van 

Onderwijs en Vorming, Frank Vandenbroucke, uit om kennis te nemen van het bestaande 

protocol en om het desgewenst verder uit te voeren. De minister wenste een nieuw 

protocol af te sluiten waarin hij naast de bestaande ook bijkomende verbintenissen zou 

aangaan.  

   

Op zijn beurt nodigde de minister, naar aanleiding van de Europese Dag van de Talen, zijn 

collega’s van de Franse en de Duitse taalgemeenschappen uit om een gezamenlijk overleg 

op te starten rond het leren van vreemde talen en taaldiversiteit. Dit overleg zou in eerste 

instantie tot doel hebben om informatie en expertise uit te wisselen over taal leren, vroege 

taalverwerving, beleid rond talen en taalverscheidenheid. Op termijn zou onderzocht 

worden of het opportuun was om een aantal gezamenlijke initiatieven te nemen, om 

bijvoorbeeld mogelijke instrumenten op elkaar af te stemmen of samen te ontwikkelen 

(Taalportfolio, CEF, Europass,…), om de uitwisseling van leraren (native speakers) over 

de gemeenschappen heen mogelijk te maken, om een gezamenlijke publicatie met 

praktijkvoorbeelden te verzorgen. De lerarenverenigingen legden contacten. In Wallonië 

werd vooruitgang gemaakt met CLIL, Content and Language Integrated Learning. Er lag 

veel op de plank. Tot een structurele samenwerking met Wallonië kwam het niet, wel met 

de Brusselse gemeenschap. 

 

 Ik herinner me een vergadering over het EDT-protocol waarbij we voorop zetten waar we 

met het talenonderwijs 10 jaar later wilden staan. Het antwoord van de minister was 

steevast dat zijn ambtstermijn de helft daarvan was en hij binnen die periode verandering 

wou. We tackelden hem terug met de vraag of ook in het beroepsonderwijs niet alleen 

Frans maar ook Engels tot het pakket kon behoren. Hij had oor naar de vraag voor 

ondersteuning van deze kwetsbare groep en van taalsensibilisering bij kinderen. Hij 

ondertekende het protocol op 6 juli 2005. Dat was in voorbereiding op een nieuw congres 

over vroege taalsensibilisering. Hij werkte mee aan het congres met een sterk 
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geapprecieerde toespraak over Meertaligheid, gelijke kansen en kwaliteit: hoe ook inzake 

talen goed zijn voor de sterken en sterk voor de zwakken? Er was ook een opgemerkte 

toespraak van prof. David Little van het Trinity College te Dublin. Over Language 

learning and Europe’s future: a view from elsewhere. De aanzet was gegeven voor het 

grote congres.  

 

Maar eerst, in 2006 moest de wedstrijd geboren worden. Scholen werden uitgedaagd om  

zelf vreemde talenspelmateriaal te maken, uit te testen en dat op het congres voor te 

stellen. De opdracht luidde:  

Ontwerp en realiseer zelf een  

gezelschapsspel in een vreemde taal  

voor je schoolvak 

 

Konden scholen talen vakoverschrijdend integreren? Kon STEM en TAAL samenwerken? 

Op de uitgebreide en geactualiseerde site (deel van het Departement Onderwijs en 

Vorming), vonden leerkrachten praktische tips en achtergrondinformatie voor 

uitgeprobeerde lesvoorbereidingen, met verslagen en foto’s van de succesvolle speeldag 

als inspiratie. Er worden sponsors gezocht en prijzen uitgeloofd. De genomineerden 

mochten intekenen bij een jury. Het was ambitieus, jawel, maar heel geslaagd. Hoe fier 

waren die scholen niet toen ze de jury konden meesleuren in hun eigen spel!  

 

En toen was het er, 2007, de talentweedaagse, in Gent.  

 

 
 

De stellingen werden besproken in een panelgesprek en opnieuw bijgesteld. Taalinitiatie, 

talensensibilisering, meertalig onderwijs, het Europees Referentiekader, taakgericht leren, 

taalgericht vakonderwijs, gelijke kansen, een eigen talenbeleid op school: het moet kunnen 

in Vlaanderen.   

De werkgroep, met steun van prof. Van de Craen en Devriendt , organiseerde een 

symposium binnen het congres over CLIL (E.M.I.L.E. Enseignement d’une Matière par l’ 

Intégration d’une Langue Etrangère zag het licht). Leraren uit Waalse scholen kwamen 

hun ervaringen delen en filmpjes, opgenomen in de klassen, zetten kracht bij. Het werkte. 

Waarom het ook niet in Vlaanderen echte voet aan de grond geven? En de bal ging aan het 

rollen.  

We zongen in 2008 nog na met de actie: EDT, Daar zit muziek in! Scholen zongen in een 

vreemde taal.  

 

En toen nam Epos op vraag van de onderwijsinspectie, de relay rol over.  

 

 

Voor het congres in 2009 kon het platform rekenen op de volle ondersteuning van EPOS, 

zowel voor de organisatie van het congres als voor de tweejaarlijkse wedstrijden, onder de 

stuwende kracht van Annemie Dewael en de daadkracht van Renilde Reynders. De 

uitreiking van zowel het Talenlabel (ELIT) als de EDT-wedstrijd zou van dan af op het 

congres gebeuren. Het was het European Year of Creativity and Innovation. Wat waren 

onze key competences in creativiteit? 
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De titel was: Creatief en innovatief talenbeleid in Vlaanderen. Wat leren we van Europa? 

Els Vermeire was de ‘relay person EDL’ (European Day of Languages) en zette het 

congres mee op de sporen. 10 jaar eerder had Europa al opgeroepen om samen te werken. 

Hoe stond het met het Europees Referentiekader –ERK-? Hoe evalueerden we? Waar stonden we 

met ClIL?, met professionalisme van taalleraren, met talen leren buiten de klas, met vroege 

vreemde talenverwerving, met interculturele vaardigheden?, met digitalisering en virtuele 

netwerking? Bereikte Vlaanderen de Lissabon objectieven wel? Het werd een meer dan rijk gevulde 

dag met veel mindopeners door bevlogen sprekers (Kent Anderson -Århus-, Paul Catteeuw, Lies 

Sercu, Jacques Eichperger Giedo Custers, Sabine Pirchio , Traute Taeschner –Rome, Anders Hingel 

van de Europese Commissie DGEAC-), gevolgde door actieve workshops en interactieve 

postersessies. Het was de tijd van Yes, we can.. Michael Kelly formuleerde het zo:  

 

Wij taalleraren moeten onze keuzes maken, voor onze leerlingen in die bepaalde klassen 

want dat is onze kunde. Uiteindelijk zijn wij de kunstenaars in onze klas, maar ook de 

kennisdelers en moeten wij garant staan voor het leereffect.  

 

Het congres had meer dan een uitloper.  

Eerst en vooral was er de herziening van het protocol en traden nieuwe actoren toe tot het 

platform: oa KlasCement, de Europese Scholen, niet enkel VVKSO en GO!  maar ook het 

Onderwijssecretariaat van de Steden en de Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap, en 

het Animatiecentrum voor Talen vzw uit Wallonië, met Jean-Pierre Gailliez.. Ook Spaans 

werd een actor.  

En tijden veranderden. Het thema van 2010 was: Talen bouwen bruggen!  In het Europees 

jaar van inclusie ( en exclusie) betekende dat concreet: communicatief bewust zijn van de 

functie die vreemde taal vervult als verbinding tussen mensen van verschillende 

achtergronden en culturen. De taal van die andere begrijpen betekent openheid voor die 

ander en respect voor de wijze waarop die in het leven staat. Daarmee leunde EDT aan bij 

het Strategic Framework for European Cooperation and Training, het ET2020. Het leidde 

naar het congres van 2011 over Diversiteit vandaag, Bagage voor Morgen?  

 

Wat nu opdook waren de noden van de burger en de arbeidsmarkt, niet enkel meer 

mobiliteit. Wat waren die transversale taalnoden, the new skills for new jobs initiative? Het 

zou een thema zijn dat nog nazinderde tot 2019 en weer opgenomen werd in het congres 

van 2019 over  De kracht van taal, economisch en sociaal. Nog altijd moesten vreemde 

talen opkomen voor hun intrinsieke waarde, vertaald in uren, in het reguliere onderwijs. 

Frieda Steurs hield een pleidooi, naar aanleiding van de publicatie van haar boek, Taal is 

business een lezing over de impact van taalkundige toepassingen in de samenleving. Het 

opende de ogen. 

 

Een ander resultaat groeide van onderuit. Het wedstrijdthema voor 2010 werd dubbel: 

Beste Dag van de Talen op School (of op het Centrum) en Strip je Talen. Leren met een 

andere (beeld)taal. Bernadette, Rutgeerts trok de wedstrijd, opende er Facebook voor, 

moedigde scholen aan zelf hun clipjes te posten en te stemmen voor de publieksprijs. In de 

bewoordingen van Bernadette over de 1e prijs van de wedstrijd:  

 

De inzending ‘CLIL with Mister V @ het college Vilvoorde’ beantwoordde zowat 

aan alle vooropgestelde criteria en niet alleen namen de leerlingen zelf het initiatief 

om de clip te maken, ze schreven ook zelf de wervende tekst en aanstekelijke 

melodie en zongen zelf hun creatie. Het plezier spat eraf en ook de jury heeft intens 

van de clip genoten. Gefeliciteerd Mister V en CLIL-adepten! 

 

Vanuit haar ervaring met de lerarenopleiding kon ze leraren daadwerkelijk aansporen . 

Hoe konden ze – o.a. in de wedstrijd- authentieke inhoud in een andere taal verwerken en 

ook visualiseren? Hoe konden ze die inhoud als relevante kennis brengen? Sla de handen 



 8 

in elkaar, leraren zaakvakken en talenvakken. Werk zo mogelijk samen met de leraren van 

de Europese scholen, onze nieuwe partners. De wedstrijd van 2020 moest jammer genoeg 

haar bezieling missen.  

 

Met interesse van de pers, we kwamen zelfs op het VRT-journaal, werd het nieuwe, 

aangepaste, protocol (samenwerkingsverband) ondertekend door alle actoren. Het platform 

werd een voorbeeld van overleg. Om een voorbeeld te noemen: op 26 september 2010 

publiceerde de nieuwe minister, Pascal Smet, Vlaams Minister van Onderwijs, Jeugd, 

Gelijke Kansen en Brussel een persbericht met het voorstel om het Engels als 2e taal in te 

voeren in de scholen. Het platform reageerde en overtuigde de minister dat liever niet te 

doen. Het Frans bleef de eerste 2e taal in Vlaanderen. Het Engels won vanzelf aan 

voorsprong. Het protocol, evenals de stellingen, zouden in 2019 nog eens opnieuw onder 

handen genomen worden want het onderwijsveld veranderde ten voeten uit. En 

ondertussen deed ook Spaans actief mee.  

 

 

 
 

Maar we lopen voorop. Er hadden zich tussen 2013 en 2019  nog andere congressen en 

wedstrijden aangediend. Het EDTplatform breidde uit met leden als Jorgen Olsen (voor de 

Europese Scholen), Mathea Simons (UAntwerpen), Sien Van den Hoof (departement 

Onderwijs en Vorming), Sara Gilissen (eTwinning/Epos) en Eva Morre (Epos). Marleen 

Lippens verving Freddy Cloet. Het zocht een nieuwe voorzitter (ik gaf tijdelijk ontslag 

wegens werk in het buitenland) en werkte aan de invulling van het EDT-congres 2013: 

Meertaligheid ondersteunen. Het vond plaats in het Vlaams Parlement met als sprekers 

Annemarie Brugging (DG EAC) en Paul Yperman (van het Vlaams Ministerie van 

Onderwijs en Vorming). Mevr Brugging ging in op het meertaligheidsbeleid van de 

Europese Commissie dat erop gericht is om alle burgers de kans te geven om al op jonge 

leeftijd naast hun moedertaal nog 2 andere talen te leren. Zo wou de Commissie 

samenlevingen ontwikkelen waarin mensen beter met elkaar kunnen communiceren. 

Ondertussen was het doelpubliek immers niet enkel de secundaire scholen. NT2 kwam 

heel specifiek in de kijker in de wedstrijd van 2014.  

 

Het thema van de EDT-wedstrijd was toen: de ‘Beste dag van de Talen’ waarbij 

leerlingen, studenten en cursisten volop gebruik konden maken van vreemde talen en/of 

waarbij de rijkdom aan vreemde talen in de verf werd gezet. De suggestie voor NT2-

leraren was: organiseer een activiteit rond het thema “Leer me je wereld kennen…” 

waarbij leerlingen, studenten, cursisten in het Nederlands hun moedertaal en thuiscultuur 

centraal stelden. 

 

En we bleven groeien. Leen Pil, Daniël Leroy, Tom Smits Torsten Leuscher, Jorgen Olsen 

schopten gaatjes in de agenda. Vanuit de Taalunie versterkte in 2016 Mieke Smits 

(Taalunie), het team en vanuit KlasCement Bea Claeys. Dat was welgekomen voor het 

congres van 2017: “Leraar moderne talen: shaping the future!”, met een zeer gesmaakte 
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taalbattle tussen Carmien Michel en Max Greyson. De keynote was van Valeria Catalano 

(PXL), met als titel: “De leerkracht moderne talen van de 21e eeuw: tussen uitdaging en 

realiteit.” De wat controversiële maar hoffelijke afsluiting was van Kurt Van Eeghem: 

“Taal, het voertuig van de gedachten”.  

 

En zo schrijven we 2021. Eindelijk weer een live congres, hoopten we. De lat wordt hoog 

gelegd voor lezen, in meer talen. De wedstrijd probeert een duw in de rug te geven van al 

wie leesbevordering hoog in het vaandel voert en nodigt buitenschoolse initiatieven en 

bibliotheken uit om mee te dingen 

Covid-19 speelt ons nog parten. In Brussel mag nog geen live congres georganiseerd 

worden. In Leuven mag het wel, maar daar steekt het Wereldkampioenschap Wielrennen 

stokken in de mobiliteitswielen. De KU Leuven wil wel haar campus in Antwerpen Carolus, 

de business school, ter beschikking stellen. Daar fiets het WK enkel over de middag in het 

centrum. We trekken de lijn van 2019, Taal is Business, door. Lezen in alle talen, Het is een 

basisvaardigheid en –noodzaak voor iedereen. En dat zien we aan de talrijke opkomst  (225 

deelnemers) en het brede programma: ook bibliotheken en ouderverenigingen doen mee. 

Als afsluiter nodigt de Nottebohm bibliotheek deelnemers uit op een exclusieve rondleiding 

Maar eerst klinken we op 20 jaar EDT. Op nog zo 20 jaar van overleg, openheid, 

creativiteit, visie en expertise.    

…. 

 

Gemaakt door Lutgarde Baten, oud-voorzitter, 21 september 2021.  
 


