
 
Alfadocent, kijk jij over grenzen heen? 
Doe mee aan de online survey! 
Tot 16 mei 2021 

 
Ben jij docent Alfabetisering en geïnteresseerd in het ERK? 

Ben je nieuwsgierig naar wat er nu op Europees niveau voor alfabetisering ontwikkeld wordt?  

Zou je voor Nederland een bijdrage willen leveren en willen meedenken? 

Zijn vaktermen in het Engels geen obstakel voor je? 

Dan willen we de volgende informatie en uitnodiging graag onder jouw aandacht brengen. 

In het project LASLLIAM (Literacy And Second Language for the Linguistic Integration of Adult 

Migrants) wordt een raamwerk voor alfabetisering ontwikkeld.  

Dit raamwerk beschrijft niet alleen de vaardigheden lezen en schrijven maar ook luisteren, spreken, 

gesprekken voeren en de digitale vaardigheden. Voor elke vaardigheid zijn descriptoren 

geformuleerd, doelbeschrijvingen op 4 niveaus: niveau 1, 2, 3 en 4. Niveau 4 is gelijk aan niveau A1 

van het ERK. 

De Council of Europe biedt docenten alfabetisering uit heel Europa aan deel te nemen aan de online 

survey over deze descriptoren. Deelnemen kan tot 16 mei 2021. 

De online survey vind je door op deze link te klikken 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/LASLLIAM 

De werkgroep Alfabetisering NT2 vindt de ontwikkelingen in het ERK erg belangrijk en wil zoveel 

mogelijk docenten bereiken. We zouden het daarom erg waarderen als je de informatie deelt met 

collega’s. Hieronder vind je de uitnodiging van de Council of Europe in het Engels. 

Voor meer informatie en vragen, kun je de werkgroep mailen  

werkgroep.alfabetisering.bvnt2@gmail.com 

De werkgroep Alfabetisering NT2 BVNT2 

________________________________________________________________________________ 

The Council of Europe is offering educators of host country languages to adult 

migrants with low literacy levels the chance to take part in an online survey. The 

survey will be open until 16 May 2021. 

Replies will contribute to finalisation of the descriptors developed within the project 

on Literacy And Second Language for the Linguistic Integration of Adult Migrants 

(LASLLIAM). This project focuses on developing a reference guide for language 

educators who help migrants acquire literacy skills alongside learning a foreign 

language. LASLLIAM is a part of the Council of Europe education sector’s project on 

the Linguistic Integration of Adult Migrants (LIAM), in existence since 2006.  

If you have any questions, please do not hesitate to contact: 

         Fernanda Minuz fernandaminuz@gmail.com 

         Rola Naeb rola.naeb@northumbria.ac.uk 

         Lorenzo Rocca lorenzo_rocca@libero.it 

Thank you in advance for your cooperation in replying to the survey and/or 

forwarding this information to the relevant educators! 
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