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.4an de personeelsleden van de Vlaamse regering en van de kabinetten van de Vlaamse 
ministers 
Aan de personeelsleden van de Vlaamse openbare instellingen 

da r~ in i  23 september 1996 

Betreft: Invoering van de nieuwe spelling. 

e 
Aan de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering 
Aan de personeelsleden van de Vlaamse openbare instellingen 

1. De nieuwe spelling: l september 1996. 

Ingevolge het besluit van de Vlaamse regering van 30 mei 1996 (B.S. 21.6. 1996) wordt de 
nieuwe spelling van kracht op 1 september 1996. Tot 1 september 1997 mag de oude spelling 
nog gebruikt worden. Er is dus een overgangsperiode van een jaar. Scholen en 
overheidsinstellingen kunnen in principe beslissen om pas over een jaar op de nieuwe spelling 
over te schakelen. 

De diensten van de Vlaamse regering, de Vlaamse openbare instellingen en het Vlaams 
Parlement passen al vanaf 1 september 1996 de nieuwe spellingregels in alle officiële 
documenten toe. 

Als overheid hebben we een voorbeeldfunctie te vervullen inzake de nieuwe spelling. We 
moeten dus proberen om de nieuwe spellingregels in al onze documenten zo goed mogelijk 
toe te passen. 

Om de overstap naar die nieuwe spelling vlot te laten verlopen. heeft de afdeling Kanselarij, 
verantwoordelijk voor het spellingproject, een aantal acties ondernomen en stelt ze een aantal 
hulpmiddelen ter beschikking van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse 
regering en van de Vlaamse openbare instellingeil. 
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Hierna lichten we deze acties en hulpmiddelen kort toe: 

1. Spellingbrochure De nieuwe spelling ... in de nieuwe spelling; 
2. Spellingchecker met aangepaste helpfile en leesmij; 
3. Spellingvraagjes op BRTN-radio en -televisie; 
4. Video over de nieuwe spelling. 

2. Acties en hulpmiddelen. 

2.1. Spellingbrochure De nieuwe spelling ... in de nieuwe spelling. 

De cel Taaladvies van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft samen met de 
taaladviseurs van het Vlaams Parlement een brochure uitgegeven, waarin de grote wijzigingen 
uiteengezet worden. 

De spellingbrochure is bedoeld als een soort aanvulling bij de Woordenlijst Nederlandse Taal, 
het bekende Groene Boekje. Om de regels uit de brochure toe te kunnen passen, hebt u 
informatie uit het Groene Boekje nodig. Een Groen Boekje is dus een onontbeerlijk 
werkinstrument voor ieder die de nieuwe spellingregels foutloos wil hanteren. 

De personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering ontvangen de spellingbrochure 
samen met het septembernummer van Goedendag, het personeelsblad van het ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap. De personeelsleden van de Vlaamse openbare instellingen krijgen 
deze brochure eind augustushegin september toegestuurd. 

2.2. Spellingchecker met aangepaste helpfile en leesmij. 

De projectgroep Spelling heeft, na een grondig marktonderzoek, beslist om voor de pc- 
gebruikers van de diensten van de Vlaamse regering een aangepaste spellingchecker aan te 
kopen bij Novell Linguistics voor de tekstverwerkingsprogramma's WP 5 x en Word 6.0. Bij 
de spellingchecker hoort een helpfile, een elektronische versie van de spellingbrochure en een 
leesmij, met taalkundige en technische informatie over de spellingchecker. 

Die spellingchecker wordt geïnstalleerd door de departementale helpdesk. Die installatie zou 
tegen half september afgerond moeten zijn. 

De Vlaamse openbare instellingen kunnen tegen dezelfde voorwaarden als de diensten van de 
Vlaamse regering de aangepaste spellingchecker aankopen. Hierover werd reeds uitvoerig 
gecommuniceerd. 

2.3. Spellingvraagjes op BRTN-radio en-teletekst. 

Op de verschillende BRTN-radionetten wordt vanaf 1 september 1996, telkens voor het 
journaal, een spellingprobleempje behandeld. 



Ook op blz.659 van BRTN-teletekst wordt om de twee dagen een spellingvraag opgelost. Op 
blz.658 wordt meer algemene informatie over de nieuwe spelling gegeven. 

2.4. Video over de nieuwe spelling. 

In opdracht van de Vlaamse minister van Cultuur wordt een video over de nieuwe spelling 
aangemaakt. In die video worden de spellingregels op een ludieke manier gevisualiseerd. In 
het najaar wordt hij aan alle Vlaamse openbare bibliotheken bezorgd, waar hij gratis geleend 
kan worden. 

3. Besluit. 

Het invoeren en correct toepassen van de nieuwe spelling is geen eenvoudige zaak. Mag ik 
daarom alle personeelsleden oproepen om de aangeboden hulpmiddelen zoveel mogelijk te 
gebruiken en een extra inspanning te leveren om zich de nieuwe spellingregels eigen te 
maken. 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 
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