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Visietekst taalcoach 
 
 
Als stad investeren we in een warm en sociaal Sint-Niklaas. Kinderen die je gelukkig laat 
opgroeien, zorgen voor een sterkere en meer open maatschappij. We willen aandacht besteden 
aan het welbevinden van alle kinderen, ook voor kinderen die taalzwak zijn, in kansarmoede 
geboren worden en/of door de mondiale migratiestromen in Sint-Niklaas terecht zijn gekomen. 
Zij maken in het leven een moeilijke start en de stad wil dat zij zich ten volle kunnen 
ontplooien, eerst in de voorschoolse initiatieven, daarna in het onderwijs en later op de 
arbeidsmarkt. Bij het bepalen van onze stedelijke visie over taalbeleid baseren we ons ook op 
de Talennota(2011) van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits waarbij een goede en rijke 
Nederlandse taal als middel tot participatie en integratie centraal staat. We ijveren dus voor een 
taalbeleid dat uitsluiting tegengaat en ontmoeting stimuleert. Dit willen we op een creatieve 
manier en in samenwerking met partners die actief zijn binnen het onderwijslandschap, maar 
ook jeugd, sport, cultuur… bereiken. Door deze verschillende leefwerelden te betrekken, creëren 
we zoveel mogelijk kansen om taalachterstand sneller weg te werken. Bovendien zijn er dan 
meer gelegenheden waar kinderen op een speelse manier hun taalachterstand kunnen 
wegwerken. We geloven dat inzetten op taalachterstand niet enkel in een schoolse context 
moet bijgewerkt worden. Wanneer we kinderen in hun vrije tijd op een onbevangen manier in 
contact laten komen met het Nederlands worden er ook duurzame resultaten geboekt. De 
algemene ontwikkeling van het kind op vlak van sociale vaardigheden, welbevinden en 
zelfvertrouwen worden hier trouwens ook door versterkt. 
 
In Sint-Niklaas is al een grote expertise op vlak van omgaan met anderstaligen. De stad zet 
sterk in op diversiteit en het besteden van aandacht aan anderstaligen. In onze actiepunten, 
opgenomen in het Witboek van stad Sint-Niklaas, nemen we een beschermende rol aan ten 
aanzien van het versterken van kinderen in hun schoolloopbaan door in te zetten op hun 
welbevinden en zo de schoolse vertraging door taal te minimaliseren. Het behalen van een 
goede basis Nederlands voor alle kinderen blijft het einddoel. We willen dat kinderen in de 
toekomst op dit vlak geen kansen ontnomen worden. 
 
“To reject a child’s language is to reject the child.”1 We moeten ons bewust worden van elkaar 
en de taal die we spreken. “Meertaligheid is voor steeds meer kinderen en jongeren een 
vanzelfsprekendheid, in hun gezin, in de stad waar ze wonen, in hun contacten met 
leeftijdsgenoten, in hun mobiliteit, fysiek en via sociale media. Er is, met andere woorden, in 
onze omgeving, in onze scholen, in onze klassen, een meertalige werkelijkheid.”2  We willen 
ernaar streven dat elk kind zich goed voelt en zich ontwikkelt tot een evenwichtig, harmonieus 
persoon om het effectief leren te bevorderen. Een positieve houding ten opzichte van de 
thuistaal en talige diversiteit doet wonderen voor het welbevinden van de leerlingen, maar 
vereist veel van leerkrachten en van de school. Zoiets vraagt tijd, ondersteuning en 
professionalisering. Met het uitwerken van onze visie op taal en het lanceren van een concreet 
project “Taalcoach Sint-Niklaas” willen we hier in de toekomst sterk aan bijdragen. 
 
 
 
 


