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Het project WelComm richt zich op kinderen van migranten en het belang van onderwijs
bij sociale integratie. Door op jonge leeftijd in te zetten op educatie helpt het project bij
het creëren van gelijke kansen in het onderwijs.
Kinderen van migranten groeien veelal op in gezinnen waar slechts de taal van het land van
herkomst van de ouders wordt gesproken. Als deze kinderen naar school gaan staan ze voor
een grote uitdaging wat betreft hun woordenschat. Vroegtijdige educatie kan helpen bij het
vergoten van hun taalkennis en ze klaar stomen voor school. Zowel hun eigen integratie als
die van de hele familie wordt op deze manier verbeterd.

doelen
• Handvatten bieden om kinderen van migranten gelijke kansen te geven op de basisschool
• Ouders van de kinderen wijzen op het belang van onderwijs bij integratie
• Innovatieve middelen ontwikkelen voor onconventioneel taalonderwijs om migrantenorganisaties
en taaldocenten te ondersteunen

activiteiten
• Een focusgroep formeren met vertegenwoordigers uit migrantenorganisaties, taalcentra en vrijwilligers
organisaties
• Een behoeftenonderzoek uitvoeren onder migranten en taaldocenten voor het ontwikkelen van een
lesmethodiek.
• Verzamelen van goede praktijkvoorbeelden op het gebied van sociale integratie
• Ontwikkelen van een informele brochure over onderwijssysteem per land voor de migranten ouders
• Ontwikkelen van een Multimedia Learning Kit voor kinderen
• Workshops en traingingen organiseren voor het gebruik en de inzet van de taal leerstof
• Een seminar organiseren waarin de resultaten van het project worden gepresenteerd
• Een website ontwikkelen waarop alle producten en lesmaterialen van het product te vinden zijn.
Multimedia Learning Kit voor migrantenkinderen
Een Multimedia Learning Kit helpt kinderen bij het begrijpen van de lessen, verhoogt de interesse in de lesstof en
geeft inzicht in de voordelen van educatie. De set zal verspreid worden onder migrantenorganisaties, taalcentra
en vrijwilligersorganisaties, die het kunne inzetten in hun werk met migrantenkinderen.
De set bestaat uit:
• Animatie filmpjes (miniseries) onderverdeeld naar thema
• Taalspelletjes en visueel lesmateriaal als vervolg op elk themafilmpje
• Stripverhalen over culturele gewoontes van het nieuwe land, gebaseerd op aangepaste sprookjes
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Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid
voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

