
Taal heeft twee gezichten...
We zien echter dat de opgebouwde taalrepertoires
niet allemaal dezelfde status krijgen. Op school 
hebben kinderen nood aan een heel specifieke 
schooltaal, die voor sommige kinderen sterk verschilt
van het alledaagse taalgebruik thuis. Ook West-
Europese talen, zoals Frans, Engels of Duits, krijgen
vaak een hogere status toegekend dan sommige
andere talen. Nochtans zijn taalkundigen het erover
eens dat alle variëteiten van een taal en alle talen 
gelijkwaardig zijn. Geen enkele variëteit of taal is 
intrinsiek rijker, beter of mooier dan de andere.
Maar het is wel zo dat sommige variëteiten en 
talen door mensen of instellingen een hoger 
prestige krijgen toegekend, terwijl andere gedis-
crimineerd of zelfs geweerd worden.

Wanneer ken je een taal echt?
Mensen zijn voortdurend in ontwikkeling… en hun taal evolueert mee. Vanuit 
die actieve visie kunnen we dan ook nooit zeggen dat iemand een taal volledig 
‘kent’. Mensen stoppen nooit met leren hoe ze een taal of meerdere talen inzetten 
of op diverse manieren kunnen gebruiken. Sprekers gebruiken en ontwikkelen 
talen volgens de contexten waarin ze terecht komen, de kansen die ze krijgen, 
of de situaties die het voor hen nodig maken om hun taal/talen aan te passen.  

Iedereen is meertalig!
In die zin is iedereen meertalig, want 
iedereen komt in verschillende contexten
terecht en heeft verschillende talen of 
variëteiten van talen nodig om zich daar te 
kunnen uitdrukken. Meertaligheid gaat dan 
niet alleen om verschillende talen: het gaat ook 
om dialecten, tussentaal, chattaal, lichaams-
taal, gebarentaal, mengvormen van talen, enz.  
Op deze manier ontwikkelt elk individu
een persoonlijk taalrepertoire.
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