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Het project zal een voorbereidende training en handboek bieden zodat 

het meertalige Language Voices-concept gemakkelijk en met succes kan 

worden gerepliceerd in de hele EU of elders in de wereld; een uitgebreide 

materiaalbank met taalonderwijs, cultureel materiaal, bronnen en een 

mogelijkheid voor online communicatie en taaluitwisseling; een mobiele 

applicatie om taaluitwisseling gebeurtenissen beschikbaar in de partnerlanden 

en een in Finland geregistreerde Language Voices-associatie te vinden om de 

activiteiten voort te zetten. Een van de hoofddoelen voor de partners uit de zes 

landen - Finland (coördinator), Zweden, Nederland, België, Italië, Spanje en 

Turkije – is het  organiseren en leiden van een taalcafé in hun respectievelijke 

steden. Het evenement kan openstaan voor alle mensen of zich bijvoorbeeld 

juist speciaal richten op een bepaalde doelgroep migranten.

LANGUAGE 
VOICES  
A new language cafe 
project in Europe

Het Language Voices-project is een Erasmus+ gefinancierd project dat loopt van 

2017 tot en met 2019. Het project heeft tot doel de toegang van migranten tot 

tweedetaalstudies en sociale contacten te verbeteren en te vergemakkelijken 

door deel te nemen aan Language Voices; taalcafés. Taalcafés zijn informele 

bijeenkomsten op basis van vrijwilligheid die structureel georganiseerd worden. 

Het concept is gebaseerd op het taalcafé Café Lingua in Helsinki, een meertalig 

evenement met zowel migranten als Finnen, waar mensen samenkomen om 

nieuwe talen te leren en te oefenen en in ruil hun eigen moedertaal aanbieden 

aan anderen. Het evenement loopt al een decennium lang succesvol. De 

migranten krijgen toegang tot sociale, informele omgevingen van het thuisland 

terwijl ze worden geïntegreerd in een gemeenschap van studenten en docenten, 

wat vaak een belangrijke succesfactor is bij het tot stand brengen van een 

kwalitatief goed leven in een nieuw land.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of 
the authors, and the Commission cannot be held responsi ble for any use which may be made of the information contained therein.
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Bekijk voor meer informatie en nieuws onze projectwebsite langua-

gevoices.eu en volg ons op Facebook www.facebook.com/languagevoices/ en Twitter @language_voices

Tijdens de startvergadering in Helsinki 
(Finland) in September 2017, Finland, 
ontmoetten de partners van de projectlanden 
elkaar. Kennismakingen vonden plaats en 
overeenstemming werd bereikt  over het 
tijdschema, de administratie en een aantal 
praktische regelingen om de taalcafés lokaal 
op te zetten. Ook is een training aangeboden 
in het opzetten van de cafés en het maken van 
materiaal door de Finse partners, die al tien jaar 
lang het taalcafé Café Lingua in Helsinki runnen.

De volgende stappen zijn onderzoek naar de behoeften van met name migranten op het gebied van taalonderwijs 
en -materiaal in de projectlanden, evenals beste praktijken in de partnerlanden en -regio’s in termen van andere 
taalcafés en evenementen. De partners bereiden ook materiaal voor dat gebruikt wordt bij het besturen van de 
taalcafés, zoals flashcards, discussiekaarten, cultuurquizzen, woorden of zinsneden gebaseerd op de lokale cultuur 
enz. Veel van de flashcards kunnen online worden gemaakt of met behulp van sjablonen die zijn gemaakt voor 
het project en zullen beschikbaar zijn op de projectwebsite voor iedereen om te gebruiken. De partners zullen ook 
beginnen met de voorbereidingen om taalcafés te organiseren in hun respectievelijke steden.
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