
 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID 

BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING B: STRUCTUUR- EN 

COHESIEBELEID 

 

CULTUUR EN ONDERWIJS 
 

 

 

 

 

 

ONDERZOEK VOOR DE COMMISSIE CULT - 
MINDERHEIDSTALEN EN ONDERWIJS:  

BESTE PRAKTIJKEN EN VALKUILEN 
 

 

 

SAMENVATTING 

 
 

Inhoud 

Dit verslag bevat een diepgaande vergelijkende analyse van casestudy's 

van dertien talen om inzicht te verwerven in de stand van zaken wat betreft 
minderheidstalen in het onderwijs in Europa. Er worden aanwijzingen voor 
beste praktijken beschreven, en de uitdagingen van minderheidstalen in het 

onderwijs worden belicht. Er wordt speciale aandacht besteed aan 
beroepsopleiding en loopbaanperspectieven. Ten slotte worden er in dit 

verslag aanbevelingen gedaan hoe de EU minderheidstalen in het onderwijs 
kan ondersteunen. 

 

 

IP/B/CULT/IC/2016-073 Februari 2017 

 

PE 585.915 NL 
 



 

 

Dit document is aangevraagd door de Commissie cultuur en onderwijs van het Europees 

Parlement 

 

 

AUTEURS 

 

Rixt VAN DONGERA, MA, Mercator Europees Kenniscentrum 

Drs. Cor VAN DER MEER, Mercator Europees Kenniscentrum 

Richt STERK, MA, Mercator Europees Kenniscentrum 

 

 

Dankbetuiging 

De auteurs bedanken Ramziè Krol-Hage, MA, Jorrit Huizinga, MA, en Marlous Visser, MA, voor 

hun steun en waardevolle opmerkingen gedurende het onderzoek. Voorts zijn er in de loop van 

het project verscheidene experts geïnterviewd, die we bedanken voor hun waardevolle ideeën 

en bijdragen. 

 

 

VERANTWOORDELIJKE ADMINISTRATEUR VOOR DE BELEIDSONDERSTEUNENDE 

AFDELING  

 

Parlementair onderzoeksadministrateur: Michaela FRANKE 

Project- en publicatieondersteuning: Virginija KELMELYTE 

Beleidsondersteunende Afdeling B: Structuur- en Cohesiebeleid 

Europees Parlement 

B-1047 Brussel 

E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 

 

 

TAALVERSIES 

 

Origineel: EN 

 

 

OVER DE UITGEVER 

 

U kunt contact opnemen met de beleidsondersteunende afdeling of u aanmelden voor de 

nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar: Poldep-cohesion@ep.europa.eu 

 

Manuscript voltooid in februari 2017 

© Europese Unie, 2017 

 

Dit document is beschikbaar op internet, zie: 

http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses 

 

 

DISCLAIMER 

 

De meningen die in dit document worden geuit, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid 

van de auteur en geven niet noodzakelijkerwijs het officiële standpunt van het Europees 

Parlement weer. 

 

Nadruk en vertaling met bronvermelding voor niet-commerciële doeleinden toegestaan, mits 

de uitgever daarvan vooraf op de hoogte wordt gesteld en een exemplaar krijgt toegestuurd. 

mailto:Poldep-cohesion@ep.europa.eu


Minderheidstalen en onderwijs: beste praktijken en valkuilen 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 
3 

SAMENVATTING 

Belangrijkste bevindingen 

Op basis van evaluatie van de relevante wetgeving, projecten en literatuur in combinatie met 

een diepgaande vergelijkende analyse van dertien casestudy's, worden in dit verslag 

verschillende belangrijke bevindingen genoemd die essentieel zijn voor een degelijk begrip van 

de beste praktijken en valkuilen wat betreft regionale en minderheidstalen in het onderwijs. De 

belangrijkste bevindingen zijn als volgt: 

 Er bestaat geen pasklare beste praktijk die geschikt is voor alle minderheden. 

 Door een taal als een co-officiële of officiële staatstaal te erkennen, verbindt een staat 

zich ertoe concrete maatregelen te treffen om deze taal te beschermen en te 

bevorderen. 

 Het is de natiestaat die de noodzakelijke maatregelen die zijn overeengekomen, moet 

uitvoeren. 

 Institutionele steun en taalbeleid zijn van fundamenteel belang voor 

minderhedenonderwijs. 

 Voor het minderheidstalenonderwijs is het gebrek aan lesmateriaal van hoge kwaliteit 

en vakkundige minderheidstaal-docenten een algemeen erkend probleem dat moet 

worden aangepakt. 

De meest wijdverbreide en algemeen erkende uitdaging voor het minderheidstalenonderwijs is 

de beschikbaarheid van lesmateriaal van hoge kwaliteit en de bekwaamheid van de 

minderheidstalendocenten. Hoewel er geen pasklare oplossing is voor de uitdagingen waarvoor 

minderheden zich gesteld zien, worden er in dit rapport een aantal algemene aanbevelingen 

gedaan voor de verdere ontwikkeling en bevordering van minderheidstalen. 

Er dient te worden opgemerkt dat de hoofdverantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de 

essentiële maatregelen om de kwaliteit van het minderheidstalenonderwijs te verbeteren bij de 

natiestaat ligt. Een natiestaat kan zich ertoe verbinden de bevordering en ontwikkeling van zijn 

minderheidstalen in de hand te werken door de taal of talen te erkennen als een co-officiële of 

officiële staatstaal en/of door het Europees Handvest voor regionale talen en talen van 

minderheden (ECRML) voor de taal of talen in kwestie te ratificeren. Institutionele steun en 

taalplanning zijn namelijk de belangrijkste onderdelen van de steun die een natiestaat kan 

bieden.  

Aanbevelingen 

De aanbevelingen die uit de vergelijkende analyse van de casestudy's (bijlage 2) kunnen 

worden afgeleid, richten zich op een reeks verschillende kwesties. Op basis van het onderzoek 

in hoofdstuk 1 van dit verslag en de analyse in hoofdstuk 2, worden in dit verslag de volgende 

aanbevelingen gedaan voor de Europese Unie en haar lidstaten: 

 Programma's behouden en bevorderen die gericht zijn op de uitwisseling van ervaringen 

en beste praktijken met betrekking tot regionale en minderheidstalen in Europa;  
 

 EU-breed onderzoek bevorderen naar onderwijs, taalverwerving en lesmethodes in een 

meertalige omgeving;  
 

 De ontwikkeling van lesmateriaal van hoge kwaliteit in minderheidstalen voor alle 

onderwijsniveaus stimuleren; 
 

 Stabiele relaties tussen landen bevorderen, vooral in grensgebieden waar beide talen 

gesproken worden; 
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 Een internationaal beloningssysteem ontwikkelen dat docenten stimuleert om zich te 

bekwamen in het lesgeven in een meertalig klaslokaal; 
 

 Bewustzijn van meertaligheid in Europa vergroten; 

 Lidstaten aansporen om de wetgevingskaders voor gedegen wettelijke erkenning van 

talen te ratificeren; 

 Taalplanning invoeren als belangrijke kwestie voor de lange termijn in de nationale 

politiek; 

 Lidstaten aansporen een doorlopende leerlijn voor minderheidstalen aan te bieden van 

voorschools onderwijs tot derdegraads onderwijs. 
 

De basis voor deze voorstellen en een meer gedetailleerde en verklarende beschrijving van de 

aanbevelingen kan men vinden in hoofdstuk 3. 

Achtergrond 

Er bestaan vele minderheidstalen in Europa, en elke ervan heeft met een andere situatie op 

het niveau van de natiestaat of op regionaal niveau te maken. Er bestaan geen vaste definities 

voor het concept “minderheid” en “minderheidstalen”. Voor dit verslag is de keuze gemaakt de 

definitie te gebruiken die in het ECRML gehanteerd wordt, en de aandacht alleen te richten op 

talen die traditioneel gebruikt worden binnen een bepaald grondgebied van een staat door de 

onderdanen van die staat. Dit houdt in de praktijk in dat de talen die gebruikt worden door de 

groepen die in de afgelopen decennia naar Europa gemigreerd zijn, niet in aanmerking worden 

genomen. 

In het kader van het subsidiariteitsbeginsel moeten zaken met betrekking tot minderheidstalen 

in het onderwijs op een nationaal en soms zelfs regionaal niveau worden afgehandeld. De 

internationale en meer specifiek Europese invloed op deze kwesties moet echter niet over het 

hoofd worden gezien. Een groot aantal landen op het Europese continent heeft het ECRML en 

het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden (FCNM) geratificeerd, 

waarin geëist wordt dat deze landen de relevante maatregelen nemen om de situatie waarin 

hun nationale minderheden en talen verkeren, te verbeteren en te beschermen. Beide zijn 

juridisch bindende instrumenten van de Raad van Europa en met name het ECRML is erg 

specifiek gericht op de rechten die minderheidstalen in het kader van het Handvest kunnen 

opeisen met betrekking tot onderwijs. De invloed van het ECRML en het FCNM, de relevante 

handvesten van de EU, zoals het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, evenals 

de steun die de EU kan geven door bijvoorbeeld onderzoek of projecten te initiëren ter 

bevordering van de samenwerking tussen meerdere minderheidstalengebieden, is in verband 

met minderheidstalen in het onderwijs opmerkelijk relevant. 

Het hoofddoel van dit onderzoeksproject is om een helder overzicht te geven van de situatie 

van dertien Europese minderheidstalen, met name met betrekking tot de rol van 

minderheidstalen in het onderwijs. Het verslag bevat ook een hoofdstuk over achtergronden, 

waaronder de gebruikte definitie van minderheidstalen, een beschrijving van de relevante 

internationale overeenkomsten en de ontwikkelingen op EU-niveau. Het is belangrijk zich te 

realiseren dat er al een uitgebreid netwerk voor de bescherming en bevordering van regionale 

talen bestaat. 

De dertien casussen worden vergeleken op basis van hun “beste praktijken” en “uitdagingen”. 

Hoewel elke regio zijn eigen specifieke taalsituatie heeft, kan de uitwisseling van beste 

praktijken veel opleveren, en kan er veel geleerd worden van elkaars uitdagingen. De rol die 

de EU hierin kan spelen, wordt ook in beschouwing genomen.  
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Methodologie  

De methodologie die voor deze studie gebruikt is, omvatte het schrijven van uitgebreide 

casestudy's voor alle geselecteerde talen. De informatie is grotendeels ontleend aan de reeks 

Regionale Dossiers van het Mercator Kenniscentrum, aangevuld met interviews met experts uit 

verschillende Europese regio's (bijlage 1). Met deze interviews werd het overzicht van de 

casestudy's van dit verslag voltooid, en werd meer gedetailleerde informatie vergaard over 

bijvoorbeeld specifieke taalsituaties en carrièreontwikkelingen. Er is een uitgebreide evaluatie 

van de relevante wetgeving, literatuur en Europese projecten verricht om een omvattend kader 

te scheppen waarin dit verslag en de uitkomsten die het bevat, kunnen worden geplaatst. 


