Language
rich europe
Meertaligheid in de publieke
dienstverlening en in de media
Woensdag 12 december 2012 – Den Haag
De British Council, de Vertegenwoordiging van de Europese
Commissie in Nederland en het Mercator Kenniscentrum/
Fryske Akademy nodigen u van harte uit voor het
symposium ‘Meertaligheid in de publieke dienstverlening
en in de media’ op 12 december 2012 bij het Huis van
Europa in Den Haag.
Volgens de resultaten uit het Language Rich Europe onderzoek, een uniek
internationaal project waarbinnen het beleid en de praktijk op het gebied van
meertaligheid in meer dan 20 Europese landen en regio’s geanalyseerd is,
is er weinig variatie in de talen die gebruikt worden in de openbare ruimten
en diensten in Nederland. Nederlands is de standaard en sporadisch worden
diensten ook in het Turks en Arabisch aangeboden, maar in de meeste
gevallen wordt het Engels gebruikt als het Nederlands geen optie is.
De nationale media worden ook overheerst door het Nederlands en het
Engels en er is weinig plaats voor andere talen. Hoe wordt er in andere
landen mee omgegaan en kunnen we daar iets van leren?
Tijdens het symposium zullen we in dialoog gaan over de toenemende
waarde die toegekend wordt aan het Nederlands in de publieke
dienstverlening en in de media. Wat voor rol kan de media spelen in het
ontwikkelen van taalvaardigheden? Zijn er mogelijkheden om
de taaldiversiteit in Nederland op een positieve manier te gebruiken en
op die manier onze samenleving te versterken?

Programma
13.30

Inloop/registratie

14.00

Welkom door Andy Klom, hoofd van de EU Vertegenwoordiging in Nederland

14.15

Panelbespreking onder leiding van dagvoorzitter Wim Daniëls met o.a. de
volgende sprekers:
Prof. dr. Guus Extra, emeritus Hoogleraar Taal en Minderheden aan de
faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Tilburg
Bharti Girjasing, adviseur Internationale Zaken, Gemeente Utrecht

15.15

Korte pauze

15.30

Paneldiscussie

16.15

Afsluiting

16.30

Borrel

17.30

Einde

LOCATIE Het Huis van Europa, Korte Vijverberg 5 Den Haag
Registreren Deelname is gratis. Als u bij de bijeenkomst aanwezig wilt zijn, vul dan
het aanmeldingsformulier in en stuur het vóór 10 december 2012 per email naar
Manon de Ruijter (manon.deruijter@britishcouncil.nl).

ACHTERGROND
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in
het kader van het Language Rich Europe
project. Het Language Rich Europe is een
uniek internationaal project waarbinnen het
beleid en de praktijk op het gebied van
meertaligheid in meer dan 20 Europese
landen en regio’s geanalyseerd is. De
uitkomsten zijn vergeleken met de Europese
aanbevelingen, met als resultaat de
Language Rich Europe (LRE) publicatie. Deze
publicatie zal gebruikt worden om met
beleidsmakers en professionals binnen
onderwijs, media, bedrijfsleven en overheid
een dialoog aan te gaan over meertaligheid
in de maatschappij.
Met steun van:

Deze workshop is de tweede in een reeks
van 3 symposia die de aankomende
maanden georganiseerd zullen worden en
heeft als doel om verder in te gaan op de
resultaten van het LRE project voor
Nederland en Friesland. Daarbij zullen
aanbevelingen opgesteld worden voor
verbeteringen rond meertaligheid in
Nederland en Friesland. Ook zullen we kijken
naar beleid en praktijk in andere landen: wat
kunnen wij van hen leren?

