praktische tips gekoppeld worden.

O.A.,
voor informatie over het project Planting
Languages – Seeds of Success
Een aanpak om meertalige gezinnen en hun professionals te
ondersteunen bij de aanpak van de meertalige opvoeding om te zorgen
voor een goede taalontwikkeling en optimaal welbevinden.
Planting Languages – Seeds of Success
De afdeling preventieve logopedie van OnderwijsAdvies is partner in een 2-jarig internationaal
Erasmus+ programma van de Europese Unie genaamd ‘Planting Languages –Seeds of Success’. In
samenwerking met organisaties uit België, Cyprus, Frankrijk en Schotland worden materialen
ontwikkeld om meertalige gezinnen en hun professionals te ondersteunen bij de aanpak van de
meertalige opvoeding om zodoende vanaf de start te zorgen voor een goede taalontwikkeling en
optimaal welbevinden.
Waarom dit project?
Meertaligheid wordt in het algemeen gezien als een taak en verantwoordelijkheid van het gezin.
De talige omgeving wordt in toenemende mate complex: binnen een gezin worden verschillende talen
gesproken, de rol van sommige thuistalen verandert van ‘dagelijks gebruikte taal’ naar ‘cultureel
erfgoed’ en voor sommige talen wordt een positieve of negatieve sociale druk ervaren.
In dit proces zijn ouders de primaire opvoeders en daarom zijn hun taalkeuzes erg belangrijk. Ouders
moeten kansen creëren en het verlangen ondersteunen om elke taal te leren!
Welke producten worden er ontwikkeld?
Toegankelijke materialen die ouders in staat stellen om hun eigen aanpak te ontwikkelen én te volgen
en deze te communiceren met hun omgeving.
1.
Films met taalportretten van meertalige gezinnen om ouders inzicht te geven in de
belangrijke aspecten van een meertalige opvoeding.
2.
Een boekje met een stappenplan voor ouders waarmee ze kunnen reflecteren op hun
eigen specifieke meertalige situatie en hun eigen strategieën kunnen bepalen.
3.
Reminders met informatie over meertalige ontwikkeling rond de leeftijd van 1, 2 en 3 jaar.
4.
Een ‘paspoort’ waarmee ouders hun meertalige situatie en taalkeuzes kunnen
communiceren met hun omgeving (opvang / school).
Doelgroep:
De materialen worden ontwikkeld voor alle ouders die (voor het eerst) met meertalig opvoeden te
maken krijgen én hun professionals.

De partners in het programma:
Belgie: Foyer www.foyer.be
Frankrijk: Multilingual Café
www.multilingualcafe.com
Cyprus: UCLan Cyprus University of

Pyla,

www.uclancyprus.ac.cy
Schotland, UK: APPLA www.appla.org
Nederland: OnderwijsAdvies afdeling logopedie: www.onderwijsadvies.nl

Meer weten?
Neem contact op met Marga van Mil m.vanmil@onderwijsadvies.nl of Carien Deutman
c.deutman@onderwijsadvies.nl

Van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer
079 329 56 00
info@onderwijsadvies.nl

