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Beleidslijnen Taalunie



- Officiële taal in zes landen 

- Naar schatting 24 miljoen sprekers in 

het Nederlands taalgebied

- 17 miljoen Nederlanders

- 6,5 miljoen Vlamingen

- 400.000 Surinamers

- Een onbekend aantal op Aruba, Curaçao en 
Sint-Maarten

(Bron: http://taalunieversum.org/inhoud/feiten - en- cijfers)

Nederlands, enkele cijfers



De landen en regio's waar Nederlands een officiële taal is, werken met 
elkaar samen rond het Nederlands binnen de Taalunie

Samenwerken rond het Nederlands



- Standaardtaal

- Taalvariatie en Meertaligheid

- Onderwijs binnen het taalgebied

- Nederlands buiten het taalgebied

- Taal & Cultuur

- Taal & Samenleving

Themaõs Algemeen Secretariaat



Taalunie en literair vertalen

Expertisecentrum literair 
vertalen (NL - VL)

Vertaalpleidooi 1 (overigens ..)

Petra- e



- Oorsprong in Taalunie - verdrag

- Nu: focus op ondersteuning 

taalprofessionals bij de overheid

- Voorbeeld: samenwerking met 

vertaaldienst Europese

Commissie, o.a. workshops rond 

samenbrengen 

vertaalopleidingen en 

vertaaldiensten EU - instellingen

Taalunie en technisch vertalen



- Taalunie zet in op de aanbevelingen die de Raad 

heeft gedaan in zijn advies over taalvaardigheid 

van studenten in het Hoger Onderwijs

- Implementatie door Nederlands - Vlaams Platform 

Taalbeleid Hoger Onderwijs

- Kennisbank

- Informatiedagen

- Omgaan met meertaligheid

- Functionele taalvaardigheden

- é

Taalvaardigheid in het Hoger Onderwijs



Taalverandering



1965



2018

http://www.street-view-maps.nl/kinderdijkstraat


2018

ѭ Ik heb hier donderdag vijf pond zoete appels 
gekocht. Die waren rot!

- Dat kan gebeuren. In plaats daarvan krijgt u 
een potje met verse honing.

Marc van Oostendorp



2518

- Ik heb hier donderdag vijf pond zoete appels 
gekocht. Die waren rot!
- Dat kan gebeuren. In plaats daarvan krijgt u een 
potje met verse honing.

ѭ Kep koup twei kelou soot appel sjinkse . Hep
sain rot!

ѭ Kan buir . Je kraig in plaats vaarfan ôn fers bilem
pot. 

Marc van Oostendorp





Nederlands

Spaans (Duits, Frans, etc.)



Nederlands

Spaans (Duits, Frans, etc.)



Nederlands

Spaans (Duits, Frans, etc.)

Vertaler



Taalnormen



ABN- propaganda Vlaanderen, vanaf jaren ô60

Resultaat (De Schutter 1998: 234): Tussentaal, ôeen taal die uit angst voor dialect 

(niet netjes) en ABN (onhaalbaar) is geborenõ.



Taalunie - verdrag , 1980

ѭOpgericht als intergouvernementele 

organisatie bij verdrag tussen Nederland en 

België

ѭEenheidsbevorderende doelstelling verdrag: 

ôde integratie van Nederland en de 

Nederlandstalige gemeenschap in België op 

het gebied van de Nederlandse taal en 

letteren in de ruimste zinõ

ѭôGelijke terminologie ten behoeve van 
wetgeving en publicaties õ

ѭôGemeenschappelijk bepalen van spelling 
en grammaticaõ 



Algemene Nederlandse Spraakkunst,
1984, 1997



Pluricentrische visie op variatie (2003)

VARIATIE IN HET NEDERLANDS: 
EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

Taalvariatiebeleid in Taalunieverband
Beleidsadvies opgesteld door de 
Werkgroep Variatiebeleid van de Raad 
voor de Nederlandse Taal en Letteren
(mei 2003)


