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Het beleidsdossier van het Europese MIME-project, Mobility and Inclusion in a Multilingual Europe 
(www.mime-project.org) wordt deze zomer afgerond. Daarmee komt ook een einde aan de reeks 
Expertmeetings meertaligheid in het basis- en voortgezet onderwijs, die de MIME partners aan de 
Universiteit van Amsterdam samen met Studio Taalwetenschap hebben georganiseerd. We nemen 
de gelegenheid te baat om eindresultaten en toekomstplannen te presenteren. Belangstellenden en 
professionals zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en om zich aan te sluiten bij het 
Netwerk Onderwijs en Meertaligheid in Amsterdam (en omstreken), NOMinA, ter aanbieding aan de 
nieuwe wethouder van Onderwijs en Inburgering van de Gemeente Amsterdam. Meertaligheid in het 
onderwijs raakt het gehele traject: van de thuistalen op de voorschool tot het Engels in het 
wetenschappelijk onderwijs. 
 
MIME staat voor Mobiliteit en Inclusie in een Meertalig Europa (Mobility and Inclusion in a Multilingual 
Europe). Een consortium van 22 wetenschappelijke teams afkomstig uit 16 lidstaten van de EU heeft 
dit programma-onderzoek uitgevoerd, met financiering van het Zevende kaderprogramma voor 
onderzoek (KP7) van de Europese Unie. Speciaal voor beleidsmakers en algemeen belangstellenden 
zijn de resultaten in een Vademecum bijeengebracht, dat op 19 juni a.s. aan de Europese Commissie 
in Brussel wordt aangeboden. Op 27 juni wordt het Vademecum feestelijk gepresenteerd in 
Amsterdam, met bijdragen van de twee Amsterdamse teams (bij ARTES en bij AISSR) eruitgelicht.  
 
De drie MIME-Expertmeetings meertaligheid in het basis- en voortgezet onderwijs hebben tot 
talloze uitwisselingen en voorstellen geleid, afkomstig van leerkrachten, schooldirecteuren, intern 
begeleiders en taalspecialisten, alsook van (gemeentelijke) beleidsmakers, hbo-opleiders en wo-
onderzoekers. Ze zijn bijeengebracht op een website en in een pdf-bundel. Op 27 juni worden de 
belangrijkste bevindingen gepresenteerd, de kenmerken en de noodzakelijk geachte stappen ten 
aanzien van het onderwijs in een dynamisch-meertalig Amsterdam. De deelnemers aan de 
Expertmeetings hebben de wens uitgesproken de uitwisselingen in stand te kunnen blijven houden: 
gezamenlijk geven we op 27 juni een klap hieraan. 
 
Studio Taalwetenschap is een adviesbureau op het gebied van beleid, methode-ontwikkeling en 
training voor meertaligheid in het onderwijs. Op 27 juni zal ook het kersverse SJOES worden 
gelanceerd, een handreiking voor leerkrachten in het basisonderwijs om de rijkdom aan talen in de 
klas te omarmen en tot hun recht te laten komen.  
 
Naast de sprekers uit MIME en Studio Taalwetenschap, zullen Fred Weerman, de decaan Faculteit 
der Geesteswetenschappen en hoogleraar Nederlandse Taalkunde, en Folkert Kuiken, bijzonder 
hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid (bijzondere leerstoel vanwege de Gemeente 
Amsterdam) het woord nemen. Na afloop van het programma en het startsein van NOMinA is er een 
borrel.  
 

https://maps.google.com/?q=Singel+425,+1012+WP+Amsterdam&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Singel+425,+1012+WP+Amsterdam&entry=gmail&source=g
http://www.mime-project.org/


Voor verdere informatie over de organisatie van de bijeenkomst kunt u contact opnemen met 
z.egilmez@uva.nl. Deelname is gratis maar aanmelden is een vereiste. U kunt zich tot 20 juni 
aanmelden. 
 
Voor meer informatie over MIME zie www.mime-project.org 
Voor meer informatie over MIME aan UvA zie http://www.multilingualism.humanities.uva.nl 
Voor meer informatie over de Expertmeetings zie 
http://meertaligamsterdam.socsci.uva.nl/Expertmeetings.html 
Voor meer informatie over SJOES en Studio Taalwetenschap zie 
https://www.linkedin.com/in/karijnhelsloot/ 
http://www.studiotaalwetenschap.nl/ 
 
 
 
Programma 
13:00 - 13:30 Inloop 
13:30 - 15:00 Opening & welkom 

Prof dr. Fred Weerman, decaan Faculteit der Geesteswetenschappen, UvA, over 
tweetalig onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam 
 Prof.dr. László Marácz, vice-coordinator MIME/ UvA-ARTES, over het Vademecum  
Drs. Christopher Houtkamp, MIME/UvA ARTES, over talen en mobiliteit  
Drs. Nesrin El Ayadi, MIME/UvA-AISSR/Centre for Urban Studies, over talen en 
openbare ruimte 

15:00 - 15:10 Korte pauze 
15:10 - 16:15 Dr. Virginie Mamadouh, MIME/UvA-AISSR/UvAccess Europe, over meertaligheid in 

het hoger onderwijs 
Dr. Karijn Helsloot, Studio Taalwetenschap, over meertaligheid in het basis- en 
voortgezet onderwijs en de oprichting van NOMinA  
Prof.dr. Folkert Kuiken, UvA, over SJOES 

     Feestelijke aanbieding van de publicaties 
16:15 - 17:00 Borrel 
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