
Feiten en cijfers:

Een keurmerk voor scholen
waar elke taal welkom is

De Taalvriendelijke School in
Nederland

Steeds meer kinderen spreken
thuis een andere taal naast de 
 officiele schooltaal.  Deze
meertaligheid wordt met open
armen verwelkomd op een
Taalvriendelijke School. Hier wordt
meertaligheid niet als obstakel
beschouwd maar als rijke bron
voor het bevorderen van het
welbevinden en de leerprestaties
van meertalige kinderen.

6 scholen in regio Amsterdam
7 scholen in regio Eindhoven
3 nieuwkomers scholen
6 internationale scholen

Er zijn twintig Taalvriendelijke Scholen in
Nederland (stand januari 2023):

Er zijn inmiddels meer dan 25
Language Friendly Schools in 6
landen: Nederland, Canada, UK,
Spanje, China en Saba (Caribisch
Nederland).
80% zijn openbare scholen en 20%
internationale privé scholen.
70% verzorgt primair onderwijs. 
In totaal krijgen 9.500 leerlingen
onderwijs in een taalvriendelijke
omgeving.

ondersteuning op maat bij het ontwikkelen van een eigen aan de
school aangepaste Taalvriendelijke School-plan.
netwerkbijeenkomsten met gelijkgestemde leerkrachten en
schoolleiders voor het uitwisselen van kennis, ideeën en
ervaringen.
vraagbaak voor omgaan met meertaligheid in het onderwijs
Inspiratiesessies en workshops (fysiek en online) over
taalvriendelijk onderwijs.
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Contact
De Taalvriendelijke School /
Language Friendly School is een
programma van de 

Rutu Foundation voor
intercultureel meertalig onderwijs
R.J.H. Fortuynstraat 185
1019 WK, Amsterdam

info@languagefriendlyschool.org
www.languagefriendlyschool.org

KvK nr 850405026

een kwart van de
Nederlandse bevolking
spreekt thuis een andere
taal naast het Nederlands.
in de grote steden is meer
dan 50% van de
schoolkinderen meertalig.
De meeste leerkrachten
zeggen onvoldoende
voorbereid te zijn op
lesgeven aan meertalige
leerlingen.
onderzoek in Amsterdam
liet zien dat met een
taalvriendelijke aanpak de
rekenprestaties
significant verbeterden
vergeleken met controle
scholen (NRO 2022).

Een wereldwijd netwerk 

Wat de Taalvriendelijke School biedt:

Meer informatie

"The ideal school to think about for multilingual children is
what has come to be known as the Language Friendly School"

 
Prof. Jim Cummins - emeritus professor University of Toronto

 

http://www.languagefriendlyschool.org/
https://woa.kohnstamminstituut.nl/wp-content/uploads/2022/10/Kans-in-Taal.pdf
https://languagefriendlyschool.org/alle-talen-zijn-welkom/

