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Een primeur 
voor Brussel
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Aanstelling minister 

bevoegd voor 
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Meertaligheid

Doel:

Meertaligheid

structureel 

verankeren in het 

Brusselse beleid



Draagvlak voor 
meertaligheid:
bevolking

Bron: BRIO Taalbarometer (2018)

van de Brusselaars is 

voorstander van tweetalig 

lager onderwijs

90% 

van de Brusselaars 

vindt tweetaligheid een 

noodzaak op de werkvloer

83% 

van de Brusselaars vindt 

dat tweetaligheid deel is 

van de Brusselse identiteit

70% 
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Draagvlak voor 
meertaligheid:
politiek
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Engagementen in regeerakkoorden



Taalbeleid is 
geen taalpolitiek 

Taalbeleid

vertrekt vanuit de 

verschillende talen op het 

terrein en de bestaande 

politieke structuren. Het 

doel is taal te gebruiken 

als instrument om de 

leefwereld van de 

burgers te verbeteren

Taalpolitiek

werkt via wetten die de 

rechten van taalgroepen 

beschermen, bijvoorbeeld:

1831 
Grondwet 

Het gebruik van de 

in België gesproken 

talen is vrij

Taalwet

België = officieel 

4 taalgebieden

1963 1966

Taalwet

bestuurszaken
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Taalwet

onderwijs

1932

Taalwet

gerecht

1935

Taalwet

Belgisch leger

1938



Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid

Cultuur

Inburgering

Tewerkstelling

Beroepsopleiding

Jeugd

Welzijn

Onderwijs

Meertaligheid
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…



Brussel, een 
kosmopolitische stad: 
de cijfers
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2de meest kosmopolitische 
regio ter wereld

1.208.542 inwoners

180 nationaliteiten

100+ gesproken talen



Migratiestromen 
20ste en 21ste eeuw

Bron: BISA
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bevolking op basis 

van nationaliteit 
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Geboren Belg          Genaturaliseerde Belg              EU            niet-EU

2019

1.208.542 

inwoners



©

Bron: BRIO Taalbarometer (2018)

83%

62%

46%

39%

39%

39%

38%

37%

37%

35%

28%

27%

25%

23%
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Meest gekende
talen in Brussel
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87%

34%

16%

9%
5%

Frans Engels Nederlands Arabisch Spaans

Bron: BRIO Taalbarometer (2018)

Brusselaars die een gesprek 

in deze taal kunnen voeren



Meest gebruikte
talen in Brussel
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NL & FR gesproken

in de winkel

NL & FR gesproken

met de buren

Bron: BRIO Taalbarometer (2018)

2001 2018

6%

12% 16%

22%

NL & FR gesproken

op de werkvloer 11% 18%



“Translanguaging”: 
typisch 
Brussels 
fenomeen
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Een beleid rond 
meertaligheid 
in Brussel

Inclusieve 

en functionele kijk op 

individuele meertaligheid: 
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“Het kunnen voeren van minstens 

een eenvoudige conversatie in 

meer dan één taal.”



Onze ambitie

Alle Brusselse jongeren drietalig op 18 jaar: 

Nederlands, Frans en Engels
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Belang van de 
erkenning van 
de thuistalen

Goede kennis van de 
moedertaal bevordert 
verwerving andere talen.

Talensensibilisering: 
positieve attitude 
ontwikkelen vanaf 
kindertijd t.o.v. 
meertaligheid.

Kinderen die meertalig 
opgroeien hebben 
verschillende talen nodig 
om zich emotioneel te 
kunnen uiten.
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Meertaligheid als 

verbindende factor
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Sociale samenhang     Brusselse identiteit     Gedeeld burgerschap



The limits of my
language mean 
the limits of my world.

“
”

Taalkundige Ludwig Wittgenstein 

(1889-1951)
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Meertaligheid
creëert kansen
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Meertaligheid als 
springplank naar 
een job

Promotie van MeertaligheidBron: Actiris

van de vacatures in Brussel eisen 

expliciet de kennis van talen

• 80% hiervan eist de kennis 

van Frans en Nederlands

• 40% hiervan eist de kennis 

van Engels

53% 
van de werkzoekenden 

in Brussel zijn drietalig

FR-EN-NL
2% 



Meertaligheid 
als troef voor het 
bedrijfsleven

Promotie van MeertaligheidBron: Europese Commissie (2006)

11% 
van de bedrijven gaf aan dat ze 

minstens één contract verloren 

hadden door het gebrek aan 

talenkennis in hun bedrijf.



One language sets you 
in a corridor for life. 
Two languages open 
every door along the way.

“

”Taalkundige Frank Smith 

(°1928)

Promotie van Meertaligheid

Maar waarom bij

twee talen blijven?



Op korte termijn

Mapping
bestaande initiatieven:

wie zijn de ‘taallocomotieven’?
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Oprichting Raad 
voor Meertaligheid:

beleid structureel verankeren 



Onderwijs als 
prioritaire partner
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Stimuleren bestaande 
initiatieven en 
samenwerkingen: 
uitwisselen van 
bestaande expertise

Uitwisselen leerkrachten 
Frans en Nederlands,
inzetten op tweetalige 
lerarenopleidingen 

Samenwerkingsakkoord
met federale regering en 
gemeenschappen



Taal: 
beroepsopleiding 
en werk
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Talenpunt, een centrale 

dienst die taalopleidingen 

aanbiedt op maat van 

werkzoekenden



Drietalige 
communicatie 
cultureel aanbod
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Internationaal 
imago als 
meertalige regio
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Europese Dag van de Meertaligheid 
en Dag van de Europese Talen: 
Brussel viert mee!
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Vragen?
Des questions ?

Any questions?
Fragen?

¿Preguntas?

أسئله




