
 

 

 

Tijdstip Datum Locatie 

10:30 – 17:00 uur Woensdag 23 maart 2016 Taalunie 
Paleisstraat 9 
2514 Ja Den Haag 

 

   

   

6e LaRa.nl workshop in samenwerking met de 

Taalunie: luistertaal in het Europees 
Referentiekader 

 
Achtergrond 
Op 10 oktober 2015 organiseerde de Taalunie in het Vlaamse parlement in 

Brussel het Taalcongres 2015. De werksessie ‘Laagdrempelig meertalig in 

Europa’ formuleerde de volgende aanbeveling:  

 

Besteed meer aandacht in het onderwijs voor het leren van luistertaal 

als een hoogwaardige receptieve vaardigheid, ook als modus voor het 

academisch onderwijs. Daarnaast is het aan te bevelen het concept 

luistertaal in te bouwen in het Gemeenschappelijk Europees 

Referentiekader voor Moderne Vreemde Taal (ERK), en de 

verschillende referentieniveaus met de bijbehorende descriptoren 

daartoe aan te passen. Zoals het ERK nu uitgewerkt is, is het immers 

gericht op receptieve en productieve communicatie en interactie in 

één en dezelfde taal, terwijl het concept luistertaal inhoudt dat er met 

behulp van twee verschillende talen geïnterageerd wordt. 

 

Deze aanbeveling is door Minister Jet Bussemaker namens het Comité van 

Ministers overgenomen: 

 

Het Comité van Ministers onderschrijft het belang van meertaligheid; 

meertaligheidsbeleid is een beleidsvoornemens van de Taalunie en de 

Taalunie besteedt dus de nodige aandacht aan dit onderwerp. De 

Taalunie zal ook de mogelijkheden van alternatieve manier om 

taalvaardigheid te waarderen, bijvoorbeeld door middel van luistertaal 

en met een verdere uitwerking van het ERK Nederlands, nader 

onderzoeken. 

 

De 6e Lara.nl workshop besteedt aandacht aan de uitwerking van de 

aanbeveling op basis van verslagen van lopend onderzoek naar luistertaal of 

Lingua Receptiva (LaRa). 

Luistertaal in het Europees Referentiekader 

programma 
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Programma 

10.30 – 11.00  Koffie en binnenkomst  

 

11.00 -  11.15  Geert Joris (algemeen secretaris Taalunie) 

  Welkomstwoord  

 

11.15 – 12.00 Charlotte Gooskens (Groningen)  

  Onderlinge verstaanbaarheid van nauw verwante talen in Europa. 

 

12.00 – 12.45  Leonie Cornips (Amsterdam/Maastricht) 

  Luistertalen (V) in Limburg 

 

12.45 – 13.45  Lunch 

 

13.45 – 14.15 Pim Mak, Gerda Blees & Lisanne de Jong (Utrecht)  

Afstemming op de gesprekspartner in luistertaal en Engels als 

lingua franca: een psycholinguïstische verkenning 

 

14.15 – 15.00 Stefan Sudhoff, Stefanie Klok, Jan ten Thije &  

Ineke van den Berg, (Utrecht)  

Luistertaal in de internationalisering van academisch onderwijs.  

 

15.00 – 15.15  Pauze 

 

15.15 – 15.30  Frans Daems (Antwerpen)  

Input voor discussie over Luistertaal in het Europees 

Referentiekader  

 

15.30 – 16.30 Mieke Smits (Taalunie) & Jan ten Thije (Utrecht) 

Discussie: hoe nu verder? 

 

16.30  Afsluiting & borrel  

 

Aanmelding 

Als je wilt deelnemen moet je je voor 15 maart aanmelden bij Mieke Smit 

(msmits@taalunie.org). Er is maar een beperkt aantal plaatsen. Deelname 

wordt bevestigd.  

mailto:msmits@taalunie.org

