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Onderwijs	in	de	moedertaal:	recht	van	het	kind?		
	

5e	Conferentie		
Het	begrip	tweetaligheid		
	

op	woensdag	21	november	2018,		
14.30-19.00	uur	in	de	aula	van		
het	Hofstad	Lyceum,	Den	Haag.		
	
	

Met	dank	aan	het	Hofstad	Lyceum	voor	de	gastvrijheid.		
	



	
	

	
Men	realiseert	zich	meestal	niet	hoe	belangrijk	tweetaligheid	is	voor	migranten.	Als	één	van	de	twee	talen	een	
lagere	status	krijgt	toegekend,	worden	de	ouders	van	tweetalige	kinderen	met	moeilijke	keuzes	geconfronteerd.	
Daarom	zetten	we	ons	al	5	jaar	in	om	wederzijds	begrip	te	bevorderen,	met	name	in	het	onderwijs,	zodat	alle	
kinderen	 zich	 veilig	 voelen	 en	 gelijke	 kansen	 krijgen,	 o.a.	 door	 een	 jaarlijkse	 conferentie	 over	 “Het	 Begrip	
Tweetaligheid”	te	organiseren.		
Behalve	 aan	 thema's	 rondom	 taal	 en	 tweetaligheid	 besteden	we	 aandacht	 aan	 culturele	 verschillen,	 rechten	
van	het	kind,	ouderbetrokkenheid,	(passend)	onderwijs,	enz.	Het	thema	van	de	eerste	conferentie	in	2014	was	
het	 25-jarig	 jubileum	 van	 het	 Internationaal	 Verdrag	 inzake	 de	 Rechten	 van	 het	 Kind.	 Voor	 de	 tweede	
conferentie	was	ouderbetrokkenheid	het	hoofdthema.	De	derde	en	de	vierde	conferenties	hadden	respectievelijk	
wederzijds	begrip	en	de	meertalige	opvoeding	tot	onderwerp.	
	

Uitnodiging	
Op	woensdag	21	november	2018	organiseren	de	Poolse	Ambassade,	Stichting	Kreda	en	de	Poolse	School	SPK,	
de	conferentie	"Het	Begrip	Tweetaligheid"	voor	de	vijfde	keer,	speciaal	voor	docenten	en	andere	professionals	
die	met	Poolse	en/of	andere	migrantenkinderen	werken.	De	conferentie	vindt	plaats	van	14:30	tot	19:00	in	het	
Hofstad	Lyceum,	Colijnplein	9	in	Den	Haag.		
	
Dit	 jaar	 heeft	 de	 conferentie	 een	 feestelijk	 tintje,	want	 het	 is	 de	 5e	 keer	 dat	 deze	 voornamelijk	 door	 Poolse	
vrijwilligers	georganiseerde	conferentie	plaatsvindt.	Het	thema	van	dit	jaar	is	het	recht	op	de	moedertaal.	We	
zijn	 blij,	 dat	 we	 een	 gastspreker	 mogen	 verwelkomen	 namens	 de	 Stichting	 Nederlands	 Onderwijs	 in	 het	
Buitenland	(NOB),	die	zal	spreken	over	hun	ervaringen.	Wat	NOB	doet	buiten	de	grenzen	van	Nederland,	doen	
onze	organisaties	hier	in	Nederland.	Stichting	Kreda	organiseert	een	zaterdagschool	voor	Poolse	kinderen,	die	
daar	de	taal	en	cultuur	van	hun	ouders	leren	kennen.	Onze	medeorganisator,	de	SPK	in	Den	Haag	is	eveneens	
een	Poolse	school,	die	aanvullend	onderwijs	aanbiedt	op	basis	van	het	officiële	Poolse	curriculum.	
	
Het	 zou	 heel	 erg	 fijn	 zijn	 u	 persoonlijk	 te	 mogen	 verwelkomen	 en	 samen	 in	 gesprek	 te	 gaan	 met	 andere	
docenten	 en	 professionals,	 leerlingen	 en	 ouders,	 en	 met	 vertegenwoordigers	 van	 verschillende	
migrantenorganisaties	 die	 ook	 met	 het	 onderwijs	 in	 de	 moedertaal	 bezig	 zijn.	 Het	 wordt	 een	 interessante	
culturele	ontmoeting!	En	in	dit	jubileumjaar	sluiten	we	af	met	een	warm	Pools	buffet.		
	
In	de	bijlage	vindt	u	het	volledige	programma.	
Deelname	is	kosteloos	en,	indien	daaraan	behoefte	is,		kunt	u	een	certificaat	van	deelname	ontvangen.	
U	kunt	zich	aanmelden	tot	10	november	bij	Stichting	Kreda,	e-mail:	info@kreda.nl.			
Na	aanmelding	ontvangt	u	een	bevestiging	van	deelname.				
	
	 
	

	
	
	



	
	

	
	
	

Woensdag	21	november	2018	in	het	Hofstad	Lyceum,	Colijnplein	9,	Den	Haag	

De	conferentie	wordt	georganiseerd	door	Stichting	Kreda	in	samenwerking	met	de	SPK	(de	Poolse	School	
in	Den	Haag)	met	dank	voor	de	gastvrijheid	aan	het	Hofstad	Lyceum	en	voor	de	ondersteuning	aan	de	
Poolse	Ambassade	en	de	Gemeente	Den	Haag.	De	middag	wordt	geleid	door	Valeska	de	Bruijne-	Hintzen,	
secretaris	van	de	Stichting	Kreda.	

14:30	 Inloop	
15:00	 Welkomstwoord		

door	mevr.	K.Eckardt,	Voorzitter	Stichting	Kreda	en	de	heer	R.B.F.	Grundeken,	Rector	Hofstad	Lyceum	
15:15				 Stand	van	zaken	m.b.t.	het	Nederlandse	onderwijs	in	het	

buitenland.	
“Buiten	onze	landsgrenzen,	van	Sofia	tot	Singapore	en	van	

Santiago	tot	Surrey,	krijgen	duizenden	Nederlandse	en	

Vlaamse	kinderen	les	in	hun	moedertaal.	Dit	schooljaar	gaat	

het	om	ruim	14.000	leerlingen.	Dat	zijn	kinderen	die	vaak	

weer	terugkomen	naar	Nederland	of	Vlaanderen	-	ruim	een	

derde	al	binnen	5	jaar	-	en	zo	probleemloos	mogelijk	willen	

instromen	in	het	onderwijs.	Voor	die	optimale	aansluiting	

zorgt	een	wereldwijd	netwerk	van	bijna	200	scholen	in	115	

landen.”	In	een	klein	half	uur	licht	Alinda	de	Beus	toe	hoe	het	

Nederlands	Onderwijs	in	het	buitenland	wereldwijd	is	

georganiseerd	en	wat	de	ontwikkelingen	zijn.	

Spreker:	Alinda	de	Beus,		
bestuurlijk	adviseur	bij	Stichting	NOB	

(Nederlands	Onderwijs	in	het	

buitenland).	Als	bestuurskundige	

adviseert	zij	scholen	bij	de	ontwikkeling	

en	uitvoering	van	beleid	en	helpt	zij	hen	

bij	het	realiseren	van	een	effectieve	en	

inventieve	schoolorganisatie.	Daarnaast	

is	zij	bestuurssecretaris	voor	de	Dutch	

International	Primary	Schools	(DIPS/	

IGBO).	
	

15:45			 Wie	luistert	naar	een	kind?	
Het	recht	van	het	kind	op	zijn	eigen	schoolcarrière	en	de	
moedertaal.			
Het	gedachtegoed	van	Janusz	Korczak	was	basis	voor	het	

Internationale	Verdrag	voor	de	Rechten	van	het	Kind	(1989).	
Volgens	Korczak	is	het	kind	vanaf	het	begin	van	zijn	leven	een	

volwaardig	mens	en	heeft	het	recht	op	zijn	eigen	ontwikkeling	

en	welbevinden.				

Spreker:	Arie	de	Bruin,		
voorzitter	van	de	Korczakstichting,	

auteur,	docent	en	trainer	met	veel	

ervaring	in	schoolbesturen	van	primair	

onderwijs	en	betrokken	bij	educatieve	

projecten	in	Nederland	en	in	het	

buitenland	(Malawi).	

16:15	 Pauze	
16:30	
		

“Kreda	on	tour”	 Onderlinge	verwachtingen	hoeven	niet	in	het	zwarte	gat	te	verdwijnen.	Hoe	
leerlingen,	ouders	en	leraren	in	een	multiculturele	setting	kunnen	communiceren.	
Na	een	korte	inleiding	over	een	eerder	uitgevoerd	onderzoek	naar	verborgen	

verwachtingen	houden	we	een	kort	interview	met	Poolse	ouders	en	leerlingen,	die	

vervolgens	vragen	uit	de	zaal	gaan	beantwoorden.		

17:30	 Tafelgesprekken					Gelegenheid	om	informeel	in	gesprek	te	gaan	met	vertegenwoordigers	van	Poolse,	

Roemeense,	Turkse	en	Nederlandse	scholen.	Ook	onze	gastsprekers	zullen	u	ter	woord	

staan.	

18:00	 Er	wordt	voor	een	warme	Poolse	maaltijd	(deels	gesponsord	door	“Bialy	Domek”)	
19:00	 Afsluiting			

	



	
	

	
	

	
Aanmeldingsformulier:	

	
Ik	kom	graag	naar	de	conferentie	“Het	Begrip	Tweetaligheid’		
op	21	november	2018	om	14:30	in	het	Hofstad	Lyceum	in	Den	Haag.	
	
	
Voornaam………………………………………………Achternaam……………………….………….…………….	
	
Naam	organisatie……………………………………………………………………….…………….….………………	
	
Functie…………………………………………………………………………………..………….……………..………….	
	
Adres	organisatie…………………………………………………………………………….…………………….………	
	
Contact	telefoonnummer……………………………………………………………..……………………….………	
	
E-mail:……………………………………………………………………………………………………….……………………	
	
Datum…………………..……………………………………………………………………………..………………………...	
	
	
	
Stuur	uw	aanmelding	per	e-mail	opsturen	naar:		
info@kreda.nl	
of	per	post	naar:	
Stichting	Kreda,	Heereweg	433b,	2161	DB	LISSE,	
tot	10	november	2018.	
	
	
	

	
	 		 	

	
		


