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TOEGEKEND AAN INNOVATIEVE PROJECTEN OP HET GEBIED VAN HET 

ONDERWIJZEN EN LEREN VAN TALEN 

Thema:  

“DigiTAAL TAALleren” 
het leren van talen verbeteren via ICT en digitale media 
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1. HET EUROPEES TALENLABEL  

Het Europees Talenlabel is een initiatief van de Europese Commissie ter bevordering van het 

vreemdetalenonderwijs in de lidstaten van de Europese Unie. Het werd voor het eerst uitgereikt 

in 1998. 

In Vlaanderen wordt het Europees Talenlabel uitgereikt door Epos vzw. De thematische 

prioriteiten en criteria voor deelname werden vastgelegd door de Europese Commissie; 

Vlaanderen voegde er 3 Vlaamse prioriteiten aan toe. 

Meer info over het Europees Talenlabel vind je op:  

https://www.epos-vlaanderen.be/programmas-en-acties/europees-talenlabel/ 

 

2. THEMA  2022 

Het thema van het Europees Talenlabel 2022 is DigiTAAL TAALleren: het leren van talen 

verbeteren via ICT en digitale media 

Digitalisering is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Het belang hiervan werd benadrukt 

door de COVID-19-crisis, die het voor scholen over de hele wereld noodzakelijk maakte om in 

veel grotere mate dan voorheen op digitale onderwijsmethoden te vertrouwen. In de nasleep 

van de pandemie zal blended learning waarschijnlijk veel meer in de onderwijspraktijk worden 

geïntegreerd. Digitalisering brengt uitdagingen met zich mee maar biedt ook heel veel 

mogelijkheden. Het inzetten van digitale tools kan een meerwaarde vormen binnen het 

talenonderwijs. Technologie kan bijdragen tot het verruimen van het talenaanbod, het kan 

drempels vervagen en nieuwe kansen bieden. Heb jij in deze context een project of een initiatief 

opgezet? Aarzel dan niet en meld je aan voor het Europees Talenlabel 2022. 

 

 

 

https://www.epos-vlaanderen.be/programmas-en-acties/europees-talenlabel/
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3. EUROPESE NOMINATIECRITERIA 

Wil je kans maken op het Europees Talenlabel? Dan moet je project / initiatief voldoen aan een 
aantal criteria.  

Je project / initiatief: 

• is innovatief  

• is origineel en creatief 

• is internationaal / Europees georiënteerd 

• motiveert 

• is inspirerend en overdraagbaar 

• draagt bij tot verbetering van het talenonderwijs 

• is gerelateerd aan het thema “DigiTAAL TAALleren” 

• is afgerond tussen 1 januari 2020 en 31 augustus 2022 

• is geëvalueerd binnen de school / organisatie 

• is ingebed in de werking van de school / organisatie 

 

4. VLAAMSE PRIORITEITEN 

De jury geeft voorrang aan projecten / initiatieven die beantwoorden aan één of meerdere van 
onderstaande prioriteiten: 

• Het project / initiatief bevordert emancipatie en inclusie en verhoogt daardoor het 
welbevinden, creëert kansen en succeservaringen. 

• Het project / initiatief bevordert, waardeert en promoot (reflectie op) meertaligheid 
ongeacht de thuis- en onderwijstaal. 

• Het project / initiatief bevordert communicatie: het ontwikkelen van interculturele 
competenties en doeltreffend beheersen van meerdere talen dankzij het inzetten van 
ICT en digitale media. 
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5. DOELGROEP, PROCEDURE EN UITREIKING 

5.1 Doelgroep 

Het Talenlabel kan uitgereikt worden aan elk initiatief dat past bij het thema “DigiTAAL 
TAALleren” zoals hierboven omschreven. Het kan gaan om:  

• scholen uit het basis- en secundair onderwijs 

• hogeronderwijsinstellingen 

• organisaties uit de (non-)formele volwasseneneducatie die zich richten op het 
verbeteren van de taalvaardigheden van volwassenen (CVO, TKO, Vormingplus, 
bibliotheken, cultuurcentra…); 

• elke organisatie die bijdraagt tot de ondersteuning van (toekomstige) 
leraren/vormingswerkers/opleiders in scholen/volwasseneneducatie om met 
taaldiversiteit op school, in de klas en/of in de het maatschappelijk gebeuren om te gaan 
en positief te benaderen. 

5.2 Procedure  

Voor deelnemende Erasmus+ projecten vanaf Call2021 geldt: enkel E+ projecten die ook via 
het eindrapport meedingen naar de award komen in aanmerking. 

Je ontving het Europees Talenlabel niet eerder voor een gelijkaardig project / initiatief. 

Alle inzendingen die ons bereiken voor de deadline van 16 oktober 2022 worden beoordeeld 
door een jury van taal- en onderwijsexperts. Midden november  worden de nominaties bekend 
gemaakt. Hierna volgt een online vragenronde met de genomineerden en de jury. Vervolgens 
worden de winnaars bepaald.  

5.3 Uitreiking 

De prijzen van het Europees Talenlabel worden op donderdag 8 december 2022 uitgereikt. 
Concrete informatie over deze uitreiking volgt nog. 

De laureaten van het Europees Talenlabel 2022 ontvangen een officieel certificaat en een 
geldprijs. Bovendien mogen de laureaten het logo gebruiken van het Europees Talenlabel met 
de vermelding ‘laureaat 2022’ (op briefpapier, website e.a.). 
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Voor de winnaars zijn er de volgende geldprijzen: 

• Eerste prijs: €1000,- 

• Tweede prijs: €600,- 

• Derde prijs: €300,- 

 

6. SAMENSTELLING JURY 

• een vertegenwoordiger van de lerarenopleiding / hoger onderwijs 

• een vertegenwoordiger van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

• een vertegenwoordiger van GO! 

• een vertegenwoordiger uit de volwasseneneducatie 

• een vertegenwoordiger van het Departement Onderwijs en Vorming   

• een vertegenwoordiger van AHOVOKS 

• een jurylid van Nuffic (Nederland) 

• een onderwijsdeskundige  

• een vertegenwoordiger van Epos vzw 

  

7. MEER INFORMATIE ? 

Wens je meer informatie over het Europees Talenlabel? Dan kan je hiervoor terecht bij  

Lotte Bovijn  

E-mail: lotte.bovijn@epos-vlaanderen.be 

Website Europees Talenlabel Epos vzw: https://www.epos-vlaanderen.be/programmas-en-
acties/europees-talenlabel/ 

 

 

https://www.epos-vlaanderen.be/programmas-en-acties/europees-talenlabel/
https://www.epos-vlaanderen.be/programmas-en-acties/europees-talenlabel/

