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SAMENVATTING 

Inleiding 

Het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (ERK) is door de Raad van 

Europa ontwikkeld om op cultuur- en onderwijsgebied eenheid te bevorderen onder de 

lidstaten wat betreft het leren van vreemde talen, en om het leren en onderwijzen van 

moderne talen in Europa transparanter en samenhangender te maken. Het is officieel 

gepubliceerd in 2001. Het ERK voorziet in een algemeen kader dat aangeeft wat 

iemand die een taal leert moet leren om die taal doeltreffend te kunnen gebruiken in 

de praktijk. Het kader creëert zodoende een gemeenschappelijke basis voor 

leerplannen of richtsnoeren voor taalonderwijs, kwalificaties, lesboeken, examens en 

onderwijsprogramma´s in de Europese landen1. Het ERK is gebaseerd op een 

actiegerichte aanpak ten aanzien van taalverwerving en taalgebruik. Het kader 

onderscheidt zes vaardigheidsniveaus bij de verwerving van vreemde talen. Het ERK 

probeert niet alleen de vergelijkbaarheid tussen de landen te vergroten (op basis van 

een gezamenlijk begrippenkader voor het leren van talen), maar ook om recht te doen 

aan de nationale tradities en systemen op het gebied van taalvaardigheidsnormen. 

 

In 2008 heeft het Comité van Ministers de lidstaten een aanbeveling gedaan met 

betrekking tot het gebruik van het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor 

talen (ERK) van de Raad van Europa en het bevorderen van meertaligheid, en hen 

verzocht om het ERK in hun onderwijsstelsel toe te passen en meertaligheid te 

bevorderen. Hierin worden de regeringen van de lidstaten aanbevolen om bij de 

toepassing van het ERK en de bevordering van meertaligheid rekening te houden met 

hun grondwet, hun onderwijsstelsel en de nationale, regionale of lokale 

omstandigheden. Met het oog op deze toepassing worden de volgende maatregelen 

omschreven (onder de kopjes "algemene beginselen" en "specifieke maatregelen"): 

 

 A) Algemene beginselen en maatregelen die ten uitvoer moeten worden gelegd 

door de autoriteiten die op nationaal, regionaal en lokaal niveau verantwoordelijk 

zijn voor het taalonderwijs, waaronder het scheppen van voorwaarden voor een 

doeltreffend gebruik van het ERK. Deze voorwaarden moeten de samenwerking 

tussen de onderwijsinstellingen en de lidstaten bevorderen. Daarnaast moet het 

ERK voorzien in wederzijdse erkenning van taalkwalificaties en in richtsnoeren voor 

het leren van talen, teneinde de meertaligheid onder de Europese bevolking in 

stand te houden en te ontwikkelen. Nog belangrijker is dat deze voorwaarden voor 

docenten, lerarenopleidingen, taalverwervers, onderwijsbestuurders, 

cursusontwerpers, auteurs van schoolboeken, leerplanontwikkelaars en 

exameninstanties een stimulans vormen om het ERK en de onderliggende leerling- 

en actiegerichte, op vaardigheden gebaseerde ERK-benadering toe te passen in de 

methoden voor het leren en onderwijzen van vreemde talen.  

 

 B) Specifieke maatregelen gericht op beleidsvorming, de ontwikkeling van 

curricula en studieboeken, lerarenopleidingen en beoordelingen: de 

nationale, regionale en lokale onderwijsinstanties die besluiten het ERK te gaan 

gebruiken, worden ertoe aangespoord om het kader op een correcte en 

samenhangende wijze toe te passen door de samenwerking tussen alle 

                                                 
1  Raad van Europa, Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen: leren, onderwijzen, beoordelen, 

2001: . 
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belanghebbenden op het gebied van talenonderwijs te faciliteren en te 

coördineren. Dit betekent onder meer dat alle beleidmakers op talengebied en alle 

onderwijsbestuurders ertoe moeten worden aangespoord eenheid te verzekeren in 

de taaldoelstellingen en de voorlichting over taalgebruik en taalvaardigheid in het 

onderwijs te bevorderen. Instituten voor de opleiding van talendocenten moeten 

worden gestimuleerd om het ERK doeltreffend toe te passen in hun 

opleidingsprogramma's. Daarnaast moeten schrijvers van schoolboeken ertoe 

worden gestimuleerd om bij het schrijven van schoolboeken voor taalonderwijs 

rekening te houden met de aspecten van het ERK. Hetzelfde wordt gevraagd van 

degenen die taaltoetsen, -examens en -beoordelingen moeten opstellen. 

 

In de jaren na de ontwikkeling en de publicatie van het ERK is er kritiek geuit op de 

doelstellingen van het kader, de toegankelijkheid ervan, de beschrijving en indeling 

van taalvaardigheden, het aantal vaardigheidsniveaus en de toepassing van het ERK in 

taaltoetsen. Bijna alle aspecten van het ERK zijn vatbaar voor scherpe kritiek, maar 

toch is het aantal taalprofessionals die schriftelijke kritiek hebben geleverd op het 

ERK, gelet op de reikwijdte ervan, relatief laag. 

 

Er zijn op taalgebied verschillende EU-initiatieven ontplooid: projecten binnen het 

programma "Een leven lang leren", de opneming van het ERK in het Europass-cv-

formaat, en de opzet van het Europese onderzoek over taalvaardigheden. De Raad van 

Europa heeft richtsnoeren opgesteld voor de toepassing van het ERK in de praktijk.  

 

 De Raad van Europa heeft in 2009 de handleiding "Examens koppelen aan het 

gemeenschappelijk Europees kader voor talen: leren, onderwijzen, beoordelen 

(ERK)" gepubliceerd. Het doel hiervan is om examinatoren procedures aan de hand 

te doen waarmee ze hun examens kunnen koppelen aan het ERK. 

 In de "Eerste Europese enquête over taalvaardigheden" werden de 

taalvaardigheidsniveaus van leerlingen in veertien Europese landen vastgesteld 

met behulp van ERK-niveaus. In de enquête werden niet alleen de 

taalvaardigheidsniveaus onderzocht, maar kwam men ook tot de bevinding dat de 

nationale instanties in veertien van de zestien onderzochte onderwijsstelsels het 

ERK hadden aanbevolen of verplicht hadden gesteld als onderdeel van het beleid 

voor het leren van talen. 

 

Deze studie verschaft inzicht in de mate waarin het gemeenschappelijk Europees 

kader voor talen in Europese landen wordt toegepast. Deze studie voorziet in: 

 

 een onderzoek naar de vaardigheden op het gebied van vreemde talen in de 

eindtermen van de diploma's en certificaten die ter afsluiting van de bovenbouw 

van het middelbaar onderwijs worden uitgereikt; 

 een onderzoek naar het gebruik van het ERK in het particulier onderwijs, en 

 een beoordeling van de maatschappelijke functie van taalcertificaten. 

 

De nadruk ligt op de eerste doelstelling. 

 

Het onderzoek had betrekking op zes landen (Zweden, Frankrijk, Nederland, 

Hongarije, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk - Schotland. Bij de selectie van de 

landen is rekening gehouden met de taalfamilie, de geografische reikwijdte en andere 

kenmerken. Daarnaast lag in het onderzoek de nadruk op één soort kwalificatie. De 

geselecteerde kwalificaties van elk land hebben een vergelijkbare reikwijdte en functie 

en hebben hetzelfde niveau in het Europees kwalificatiekader (niveau 4 kwalificaties 

die toegang verschaffen tot het hoger onderwijs). De volgende kwalificaties zijn in 
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ogenschouw genomen:Oostenrijk: academisch middelbaar onderwijs (in het Duits: 

allgemein bildende höhere Schule); Zweden: voorbereidend hoger onderwijs (in het 

Zweeds: högskoleförberedande program); Nederland: voorbereidend wetenschappelijk 

onderwijs; VK (Schotland): hogere en aanvullende hogere kwalificaties; Frankrijk: 

baccalaureaat (in het Frans: baccalauréat); Hongarije: algemeen middelbaar onderwijs 

en beroepsgericht middelbaar onderwijs (in het Hongaars: gimnázium en 

szakközépiskola). 

Belangrijkste conclusies 

Over de algemene toepassing kan het volgende worden opgemerkt. In vijf van de 

zes geselecteerde landen schrijft het taalverwervingsbeleid voor dat leerlingen in de 

bovenbouw van het middelbaar onderwijs in elk geval één moderne vreemde taal 

moeten leren. Er bestaan grote beleidsverschillen wat betreft de verwerving van een 

tweede of derde moderne vreemde taal. In een aantal landen (Zweden, Nederland, 

Frankrijk en Hongarije) moeten de leerlingen meer dan één taal leren, terwijl dat in 

andere landen een optie is (het VK - Schotland en Oostenrijk). In de geselecteerde 

landen is er een hooglopend debat gaande over de vraag of leerlingen al dan niet 

moeten worden aangemoedigd tot het behalen van betere resultaten en hogere 

taalvaardigheidsniveaus voor moderne vreemde talen.  

 

Alle geselecteerde landen hebben hun programma's en beleid voor het leren van 

moderne vreemde talen gekoppeld aan het ERK. De meeste landen hebben het ERK in 

zekere mate geïmplementeerd in hun nationale en/of specifieke leerplannen voor 

moderne vreemde talen. Enkel Oostenrijk en Frankrijk hebben het ERK in wetgeving 

verankerd. Het feit dat er geen empirisch bewijs is verkregen met onderzoek naar de 

koppeling tussen het ERK en de eindtermen, de doelstellingen van de leerplannen, de 

examinering en/of andere (beleids)documenten die van invloed zijn op het 

onderwijsstelsel, lijkt een van de voornaamste belemmeringen te vormen voor de 

toepassing van het ERK. De toepassing van het ERK in de klas vraagt daarnaast 

andere vaardigheden van docenten in de moderne vreemde talen. Een aantal landen 

(Frankrijk, Nederland en Zweden) is dan ook bezorgd over de toepassing van het ERK 

door docenten in de moderne vreemde talen. 

 

De voornaamste bevindingen met betrekking tot de specifieke maatregelen inzake de 

toepassing van het ERK (in examens, schoolboeken en lerarenopleidingen) luiden als 

volgt: 

 

In vier van de zes geselecteerde landen (Oostenrijk, Zweden, Nederland en Frankrijk) 

is examinering of toetsing van de eerste moderne vreemde taal verplicht. In 

Oostenrijk, Nederland en Frankrijk moeten leerlingen slagen voor het examen of de 

toets om het diploma te verkrijgen dat toegang verschaft tot het hoger onderwijs. In 

geen van de zes geselecteerde landen is examinering van de tweede moderne 

vreemde taal verplicht. In Nederland en Frankrijk volgen leerlingen verplicht een 

tweede vreemde taal, maar daarbij kan het naast een moderne vreemde taal ook om 

een klassieke of regionale taal gaan. Wat betreft de toepassing van het ERK in 

eindexamens en -toetsen kan het volgende beeld worden geschetst: 

  

 De eindexamens of -toetsen zijn gebaseerd op het ERK (Oostenrijk, Hongarije, 

Zweden en Nederland); 

 De MVT-eindexamens zijn momenteel niet gebaseerd op het ERK (Frankrijk); 

 Er bestaat geen koppeling tussen het ERK en de MVT-eindexamens (het VK en 

Schotland). 

 



De toepassing van het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen in de Europese onderwijsstelsels 

___________________________________________________________________________________________ 

7 

 

In vijf van de zes geselecteerde landen (Oostenrijk, Zweden, Nederland, Hongarije en 

Frankrijk) wordt in de eindtermen aangegeven wat het ERK-niveau van de examens is. 

Slechts twee van de geselecteerde landen stellen verschillende ERK-niveaus vast voor 

minstens vier taalvaardigheden (lezen, schrijven, luisteren, spreken). Wat betreft het 

verzoek van het Comité van Ministers van de Raad van Europa aan de nationale, 

regionale en lokale onderwijsautoriteiten die besluiten het ERK toe te passen, kan 

geconcludeerd worden dat de meerderheid van de geselecteerde landen het ERK 

toepast in toetsen of examens en deze koppeling duidelijk maakt door de MVT-

eindtermen op transparante wijze uit te drukken in ERK-niveaus. 

 

Wat betreft de uitgeverijen van de schoolboeken die gebruikt worden voor de 

geselecteerde kwalificaties kan een onderscheid worden gemaakt tussen landen waar 

de opstelling en inhoud van schoolboeken onderworpen zijn aan nationale regelgeving 

(Oostenrijk en Hongarije) en landen zonder nationale regelgeving op dat gebied 

(Zweden, Nederland, Frankrijk en het VK en Schotland). Wat betreft de toepassing 

van het ERK in deze schoolboeken, kunnen de geselecteerde landen in twee groepen 

worden opgedeeld: landen waar uitgeverijen het ERK indirect toepassen aan de hand 

van in de nationale curricula opgenomen verplichtingen (Oostenrijk, Hongarije en 

Zweden), en landen waar de uitgeverijen zelf mogen beslissen of ze het ERK 

toepassen, of waar het ERK helemaal niet wordt toegepast (Nederland, Frankrijk, het 

VK en Schotland). Wat betreft het verzoek van het Comité van Ministers van de Raad 

van Europa kan worden geconcludeerd dat een aantal regeringen uitgeverijen van 

MVT-schoolboeken verplicht om het ERK toe te passen en dat andere regeringen 

uitgeverijen ertoe stimuleren om het ERK toe te passen in nationale en/of specifieke 

MVT-curricula. 

 

In alle geselecteerde landen, behalve het VK - Schotland, is het ERK opgenomen in de 

scholingsprogramma's voor zittende leraren. Vergeleken met de opleiding van 

toekomstige leraren maken slechts drie geselecteerde landen (Oostenrijk, Nederland 

en Frankrijk) gebruik van het ERK. Derhalve hebben de verschillen tussen de 

geselecteerde landen wat betreft het gebruik van het ERK in de lerarenopleiding 

vooral betrekking op de opleiding van toekomstige leraren. Bijgevolg zijn er vier 

manieren om het ERK toe te passen in de opleiding van toekomstige leraren: 

  

 in het eerste geval zijn opleiders van toekomstige MVT-leraren verplicht om het 

ERK te gebruiken;  

 in het tweede geval is het ERK verankerd in de curricula;  

 in het derde geval worden er geen aanbevelingen verstrekt over of eisen gesteld 

aan het gebruik van het ERK, en  

 in het vierde geval wordt de koppeling niet aangebracht.  

 

Aangezien docenten hun eigen lessen kunnen plannen en opzetten, bijvoorbeeld door 

te kiezen welk materiaal ze willen gebruiken, zoals schoolboeken en didactische 

methoden, kan moeilijk worden vastgesteld of docenten het ERK daadwerkelijk in hun 

lessen gebruiken. Voor een aantal geselecteerde landen wordt echter aangenomen dat 

de MVT-docenten het ERK kennen dankzij de koppeling met de curricula. Wat betreft 

het verzoek van het Comité van Ministers van de Raad van Europa kan worden 

geconcludeerd dat de toepassing van het ERK in de opleiding van toekomstige en 

zittende leraren in een aantal geselecteerde landen door de overheid verplicht is 

gesteld. 
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Over het algemeen maken veel particuliere aanbieders van cursussen in de 

moderne vreemde talen en aanbieders van taaltoetsen gebruik van het ERK. Gelet 

op de redenen waarom men een taalcertificaat wil behalen (vergroting van de kansen 

op de arbeidsmarkt, het certificaat is nodig voor het werk, toegang tot de universiteit, 

persoonlijke ontwikkeling), oftewel gelet op de maatschappelijke functie ervan, lijkt de 

indicatie van het ERK-niveau van toegevoegde waarde te zijn, omdat de aangeboden 

cursussen er transparanter door worden en de grensoverschrijdende erkenning van 

MVT-taalvaardigheidsniveaus erdoor toeneemt. 

 

Over de taalvaardigheidsniveaus van de vreemde talen kan het volgende worden 

opgemerkt. Uit de verschillende gegevensbronnen komt een samenhangend beeld 

naar voren wat betreft de algemene beoordeling van de MVT-taalvaardigheidsniveaus 

in de geselecteerde landen. De volgende ranglijst kan worden voorgesteld:  

 

 Categorie 1: zeer goed presterende landen (Zweden en Nederland); 

 Categorie 2: goed presterende landen (Oostenrijk); 

 Categorie 3: gemiddeld presterende landen (Hongarije en Frankrijk); 

 slecht presterende landen (VK - Schotland).  

 

Hoewel er sprake is van verschillen, bestaat er over het algemeen een verband tussen 

de mate waarin het ERK ten uitvoer wordt gelegd en het taalvaardigheidsniveau. Er 

kan echter niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een causaal verband. Ook 

andere factoren dan de mate waarin het ERK ten uitvoer wordt gelegd, beïnvloeden de 

taalvaardigheidsniveaus van moderne vreemde talen, zoals algemene taaltradities en 

de verspreiding van een taal. Over het algemeen is er in landen met een nationale taal 

die in het buitenland veel gesproken wordt (Engels, Frans), minder noodzaak om een 

andere taal te leren dan in landen met een nationale taal die minder gesproken wordt 

(Nederlands, Zweeds). Daarnaast kan het taallandschap van een land een verklaring 

vormen voor de MVT-taalvaardigheidsniveaus in dat land. 

Conclusies 

Hierna volgen de hoofdconclusies. 

 

Hoofdconclusie 1: De landen passen het ERK in verschillende mate toe. Sommige 

verankeren ERK-gerelateerde eindtermen in de wet, terwijl andere in het geheel niet 

verwijzen naar het ERK. In het algemeen kan worden geconcludeerd dat hoe meer het 

ERK wordt toegepast in beleidsdocumenten (wetgeving en nationale curricula), hoe 

meer het ERK wordt gebruikt in examens, schoolboeken en lerarenopleidingen. 

 

Hoofdconclusie 2: De voornaamste problemen bij de toepassing betreffen het gebrek 

aan empirisch bewijs aan de hand waarvan koppelingen zouden kunnen worden gelegd 

tussen de eindtermen en de ERK-niveaus en het vermogen van MVT-docenten om het 

ERK zoals bedoeld in hun lessen te gebruiken. 

 

Hoofdconclusie 3: Er bestaat algemene overeenstemming over het ERK-niveau in de 

MVT-eindtermen voor de bovenbouw van het middelbaar onderwijs. De eindtermen 

zijn in de zes landen over het algemeen gelijk. In de eindtermen wordt de eerste MVT 

doorgaans ingeschaald op niveau B2 en de tweede doorgaans op niveau B1. 

 

Hoofdconclusie 4: De meerderheid van de geselecteerde landen past het ERK toe in 

toetsen of examens. Het ontbreekt in het algemeen echter aan bewijs aan de hand 

waarvan koppelingen zouden kunnen worden gelegd tussen de MVT-eindtermen en de 

ERK-niveaus. 
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Hoofdconclusie 5: Het ERK wordt over het algemeen gebruikt bij het schrijven van 

schoolboeken. Of het ERK wordt gebruikt hangt in hoge mate af van de vraag of het 

ERK wordt toegepast in de curriculumontwikkeling en genoemd wordt in (wettelijke) 

richtsnoeren (de nationale curricula). 

 

Hoofdconclusie 6: Er bestaan enorme verschillen tussen de landen wat betreft het 

gebruik van het ERK in de opleiding van toekomstige leraren. De situatie is bij de 

opleiding van zittende leraren veel beter. Vijf van de zes geselecteerde landen bieden 

op dat gebied opleidingsprogramma's aan waar het ERK een rol in speelt. 

 

Hoofdconclusie 7: Of docenten in een bepaald land op de hoogte zijn van het ERK 

hangt af van de mate waarin het ERK aan bod komt in het curriculum en de 

lerarenopleiding. 

 

Hoofdconclusie 8: Er bestaat een verband tussen de mate waarin het ERK wordt 

toegepast en de gemeten taalvaardigheidsniveaus. De mate van toepassing lijkt hoger 

te zijn in landen met hogere taalvaardigheidsniveaus. Het oorzakelijk verband 

hiertussen is echter onduidelijk en (omgevings)factoren spelen een grotere rol in het 

verklaren van de taalvaardigheidsniveaus (bijvoorbeeld of de officiële taal veel 

gebruikt wordt buiten het eigen land en het taallandschap an sich). 

 

Hoofdconclusie 9: Over het algemeen is het ERK stevig verankerd in de praktijken 

en procedures van particuliere taalscholen die MVT-certificaten uitgeven. In de MVT-

certificaten wordt verwezen naar het ERK-niveau, het ERK wordt gebruikt in de 

lesmaterialen, en in de opleiding van zittende leraren wordt er aandacht aan besteed. 

 

Hoofdconclusie 10: Het ERK zorgt voor transparantie onder leerlingen, particuliere 

cursusaanbieders en aanbieders van taaltoetsen en biedt de mogelijkheid om 

cursussen met elkaar te vergelijken. Men wil vooral een formeel certificaat halen om 

de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daar komt bij dat de complexiteit van het 

ERK particuliere aanbieders ontmoedigt om het toe te passen, hoewel zij de ERK-

handleidingen en -richtsnoeren nuttig vinden. Er gaan stemmen op voor 

vereenvoudigde versies van het ERK. 

Aanbevelingen  

Het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen is door de Raad van 

Europa ontwikkeld om de transparantie en de samenhang van de MVT-verwerving en 

het MVT-onderwijs in Europa te bevorderen. Het ERK beoogt de vergelijkbaarheid 

tussen landen te vergroten (op basis van een gezamenlijk begrippenkader voor 

taalverwerving) en poogt recht te doen aan de nationale tradities en systemen op het 

gebied van taalvaardigheid. Om ervoor te zorgen dat het ERK in de toekomst zijn 

beoogde rol kan vervullen, daarbij geholpen door EU-acties, worden ten aanzien van 

bovenstaande hoofdconclusies de volgende aanbevelingen gedaan aan het Europees 

Parlement en de lidstaten: 

 

Aanbeveling 1 (aan het Europees Parlement): Het Europees Parlement en de 

Commissie moeten het ERK omarmen als het instrument waarmee de 

beleidsontwikkeling in de lidstaten op het gebied van MVT-verwerving kan 

worden gestimuleerd 

Het ERK bestaat al meer dan tien jaar en in die periode zijn er grote stappen gezet. 

De toepassing kan echter wel een nieuwe, meer politieke impuls gebruiken in de vorm 

van acties van de Europese Gemeenschap ter ondersteuning van het kader van de 

Raad van Europa. Derhalve wordt het volgende aanbevolen: 
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 Zorg voor de verdere ontwikkeling van de taalvaardigheidsenquête door meer 

landen en meer talen te onderzoeken (meer dan alleen de twee meest onderwezen 

talen, om te voorkomen dat de aandacht van beleidsmakers alleen uitgaat naar de 

eerste en de tweede taal). 

 Stimuleer het delen van nationale ervaringen bij het actiegerichter maken van het 

taalverwervingsbeleid en bij het harmoniseren van de beoordeling en de indicatie 

van de vaardigheidsniveaus van leerlingen. Dit kan gepaard gaan met 

intercollegiaal leren, een praktijkhandboek en eengemaakte formaten voor 

verslaglegging over ontwikkelingen. 

 Dring er nadrukkelijker op aan dat de Europese programma's, zoals de opvolger 

van het programma "Een leven lang leren", de toepassing van het ERK en de 

actiegerichte aanpak ondersteunen en het gebruik van Europass-cv's stimuleren. 

Bovendien moet het Europees kwalificatiekader, dat een soortgelijk uitgangspunt 

heeft, op een duidelijkere manier worden gekoppeld aan het ERK om de 

transparantie van en de voorlichting over de actiegerichte aanpak en de ERK-

niveauaanduidingen te verbeteren. 

 

Aanbeveling 2 (aan de lidstaten en het Europees Parlement): De landen moeten 

steun geven aan koppelingen tussen hun onderwijsstelsels en het ERK 

Hoewel er koppelingen worden gelegd tussen de MVT-eindtermen en de ERK-niveaus, 

geven de andere lidstaten daar geen steun aan. Dit is op zich niet nodig, maar als 

onderling vertrouwen in elkaars kwalificaties en geaccrediteerde eindtermen moet 

worden gewaarborgd, moeten de procedures voor het staven van deze koppelingen 

voor de lidstaten begrijpelijk en acceptabel zijn. Derhalve wordt het volgende 

aanbevolen: 

 

 Stel beginselen vast voor de koppeling tussen de taalverwerving in de nationale 

onderwijsstelsels en het ERK. Deze hoeven niet per se betrekking te hebben op de 

technische aspecten, maar moeten worden gebruikt om het politieke en 

maatschappelijke debat over taalverwerving te stimuleren. Het kan daarbij 

bijvoorbeeld gaan om: het erbij betrekken van alle belanghebbenden 

(beleidsmakers, deskundigen, docenten, scholen en uitgeverijen); het inschakelen 

van externe deskundigen; het vaststellen van een gemeenschappelijk actieplan 

voor verwijzing naar het ERK om overeenstemming te bereiken over de reikwijdte 

van de koppeling aan het ERK. 

 Maak het voor andere landen makkelijker om de koppeling tussen de 

taalverwerving in de nationale onderwijsstelsels en het ERK te leggen. De centrale 

vraag is of andere landen vertrouwen hebben in de bestaande koppelingen. Zorg 

ervoor dat collega's (onder wie beleidsmakers), bij voorkeur uit andere landen, 

hun mening over de bestaande koppelingen geven, zodat de koppeling 

betrouwbaarder wordt voor andere landen. 

 Stimuleer dat beleidsmakers uit verschillende landen van elkaar leren en elkaar 

beoordelen om te bevorderen dat er een duidelijker verband wordt gelegd tussen 

de taalverwerving in de nationale onderwijsstelsels en het ERK, waarbij het ERK 

derhalve dient als hervormingsagenda voor het taalverwervingsbeleid. 

 

Aanbeveling 3 (aan de lidstaten): De scholen moeten meer gebruik gaan 

maken van het ERK 

Zoals gezegd wordt het gebruik van het ERK op de werkvloer gestimuleerd door 

beleidsmaatregelen van bovenaf, zoals de opneming van het ERK in de wet of de 

toepassing van het ERK bij de vaststelling van de nationale curricula. Daarnaast zijn 

er aanvullende acties nodig om docenten en uitgeverijen ertoe te stimuleren het ERK 

te gebruiken. Derhalve wordt het volgende aanbevolen:  
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 Maak het kader geloofwaardig en zorg dat het zo goed mogelijk aansluit op de 

nationale situatie door de ervaringen en discussies met andere Europese landen te 

benutten, deskundigen te raadplegen en de handleiding van de Raad van Europa te 

gebruiken. Daarnaast moet het ERK, met het oog op een ondubbelzinnige 

toepassing ervan, worden opgenomen in de nationale curricula en in de specifieke 

MVT-curricula om de actiegerichte aanpak stevig te verankeren in de 

taalverwerving.  

 Stimuleer het gebruik van de ERK-niveaus bij de vaststelling van jaarlijkse 

doelniveaus om de voortgang te bewaken. Er moeten eventueel richtsnoeren 

worden opgesteld voor de vaststelling van subniveaus om een meer stapsgewijze 

ontwikkeling mogelijk te maken. 

 Bevorder dat de schoolboeken in overeenstemming worden gebracht met de 

nationale curricula of leer docenten en scholen hoe ze het bestaande materiaal 

kunnen gebruiken bij de vaststelling van een actiegerichte aanpak. Dit kan 

bijvoorbeeld worden gedaan door de uitwisseling van lesmateriaal breder te 

stimuleren. 

 Leg meer nadruk op een actiegerichte aanpak in de opleiding van toekomstige en 

zittende docenten. 

 

Aanbeveling 4 (aan het Europees Parlement): Er moet verder onderzoek 

worden verricht 

Hoewel deze studie een breed gebied bestrijkt, heerst er over veel ERK-vraagstukken 

nog onduidelijkheid. Daarbij gaat het met name om maatschappelijke en politieke 

vraagstukken op het gebied van taalverwerving. Derhalve wordt aanbevolen nader 

onderzoek te doen naar de volgende vraagstukken: 

 

 Welke talen zijn in opkomst en is het ERK breed genoeg om te worden toegepast 

op niet-Europese talen, zoals het Chinees? 

 Wat is de impact van de Europese taalindicator op het taalbeleid in Europa? Een 

taalindicator is een waardevol instrument om de beleidsdiscussies te stimuleren, 

maar mag de blik op taalverwerving niet vernauwen. 

 Hoe kan het ERK worden gebruikt om de positie van minderheids- en regionale 

talen te versterken? 

 Onderzoek de mogelijkheid van een supranationaal orgaan of adviesgroep waarin 

de landen elkaar beoordelen op de koppeling tussen het nationale 

taalverwervingsbeleid en het ERK. Dit supranationale orgaan zou kunnen fungeren 

als platform voor de uitwisseling van ervaringen, het monitoren van de 

ontwikkelingen, het verstrekken van praktische richtsnoeren, het opbouwen van 

wederzijds vertrouwen in de koppelingen die de landen leggen tussen MVT-

kwalificaties en ERK-niveaus en tot slot het vaststellen en ontwikkelen van de 

beleidsagenda. 


