
 
Programma Derde MIME Expertmeeting 
2 oktober 2017, 15.30 – 18.00 uur 
Universiteit van Amsterdam  
Roeterseilandcomplex, zaal 320 REC B 

Nieuwe Achtergracht 166,1018 WV 
Amsterdam 

 
In samenwerking met: 

 

 
 
15.30 inloop  
 
16.00 2-5’ 
Virginie Mamadouh / Laszlo Maracz, UvA/MIME (http://www.mime-project.org) 
Opening 
 
16.05 5-7’ 
Karijn Helsloot, Studio Taalwetenschap, Amsterdam 
Inleiding derde expertmeeting (meertaligamsterdam.socsci.uva.nl)  
en introductie Amsterdamse Espritscholen, Taal-naar-Keuze (www.taalnaarkeuze.nl)  
 
16.10 5-7’ 
Lotje Cohen,  
Gemeente Amsterdam: Onderzoek, Informatie en Statistiek 
Over de Monitor diversiteit in het basisonderwijs 2015/'16 & 2016/’17 
 
16.15 5-7’ 
Kyra Hanekamp 
Geesteswetenschappen, Nederlands als tweede taal en meertaligheid, UvA  
Verslag van het onderzoek TALAVO (Hanekamp, Kuiken, Jansen en Moeken, 2017), over de 
taaldiversiteit van VO leerlingen in Amsterdam 
 
16.20 5-7’ 
Marja Borgers 
Coördinator nieuwkomers, Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (http://www.ppozo.nl) 
Taalbeleid voor nieuwkomers in Amsterdam Zuidoost 
 
16.25 15’ 
Discussie 

http://meertaligamsterdam.socsci.uva.nl/Expertmeeting.html
http://www.mime-project.org/
http://www.ppozo.nl/
http://www.taalnaarkeuze.nl/
http://www.uva.nl/over-de-uva/de-uva-in-amsterdam/locaties/locaties/locaties/content/folder/roeterseiland/rec-b-c-d-ingang-b-c.html
http://www.uva.nl/over-de-uva/de-uva-in-amsterdam/locaties/locaties/locaties/content/folder/roeterseiland/rec-b-c-d-ingang-b-c.html


 
16.40 10’ Pauze 
 
16.50 10-14’ 
Orhan Agirdag (http://www.uva.nl/profiel/a/g/o.agirdag/o.agirdag.html) 
Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam 
Taaldiversiteit op school: een vergelijking tussen Vlaanderen en Nederland 
 
Vooraf te lezen: - hoeveel effect heeft meer schooltaalonderwijs op de leerresultaten van 
anderstaligen? en - het effect van het doodzwijgen van de thuistaal in het Vlaamse onderwijs 
 
17.00 5-7’ 
Marcel Heeremans 
Docent Nederlands, iPabo Amsterdam (https://www.ipabo.nl) 
Meertaligheid in de opleiding tot docent basisonderwijs 
 
17.05 5-7’ 
Martine Keuning 
directeur van de Kopklas Amsterdam (http://www.kopklasamsterdam.nl) 
De Kopklas, een kans voor kinderen 
 
17.10 5-7’ 
Jacqueline Brecher 
intern begeleider op basisschool Rosj Pina (http://www.jbo.nl/pags_rosjpina/) 
Een schets van meertaligheid in de onderwijspraktijk 
 
17.15 5-7’ 
Moniek Sanders 
het ABC, Amsterdam (http://www.hetabc.nl) 
Meertaligheid in het onderwijs: visies vanuit de onderwijsadviesdienst 
 
17.20 30’ Discussie tot uiterlijk 18.00 
 
 
 
Wij komen bijeen op het Roeterseilandcomplex, en niet in het Bushuis! 
Heeft u zich nog niet aangemeld? Doe het, aub, de ruimte is beperkt. 
Graag een bericht aan k.helsloot@studiotaalwetenschap.nl  
En laat u het weten wanneer u toch niet kunt komen? 

http://www.hetabc.nl/
http://www.orhanagirdag.com/uploads/3/7/9/5/37953745/agirdag___vanlaar__2016__ijb_-_epub.pdf
mailto:k.helsloot@studiotaalwetenschap.nl
https://www.ipabo.nl/
http://www.orhanagirdag.com/uploads/3/7/9/5/37953745/pulinx_van_avermaet___agirdag__2017_.pdf
http://www.kopklasamsterdam.nl/
http://www.orhanagirdag.com/uploads/3/7/9/5/37953745/agirdag___vanlaar__2016__ijb_-_epub.pdf
http://www.uva.nl/profiel/a/g/o.agirdag/o.agirdag.html
http://www.jbo.nl/pags_rosjpina/

