De advieswerking van Partners In Meertaligheid
Wat is PIM?
PIM staat voor Partners In Meertaligheid en is een werking van een team van het integratiecentrum
Foyer v.z.w. te Brussel. Als team willen we echt partners zijn in het samen nadenken met gezinnen en
professionelen over de manier waarop kinderen optimaal meertalig opgroeien.
We ontwikkelen onze werking en projecten in nauw contact met de diverse doelgroepen in de
grootstad. Omdat we deel uit maken van het integratiecentrum gaat het hierbij vooral om gezinnen
in een migratiecontext voor wie laagdrempelig werken erg belangrijk is. Het gaat hier om een
doelgroep die constant evolueert. Zo neemt de taaldiversiteit toe, zijn er meer complexe
taalcontexten binnen één gezin en ontmoeten we ouders van zowel de eerste, tweede als derde
migratiegeneratie.
Ons team focust op een aantal specifieke noden binnen dit proces van meertalig opgroeien/
opvoeden.
De nood aan een sterke start
We hebben de laatste jaren heel wat energie geïnvesteerd in het verstevigen van het preventieve
luik van onze werking. Met behulp van de tools uit ‘Planting Languages’ reflecteren we samen met
ouders over hun gezinstaalbeleid. We doen dit individueel maar ook in groepssessies om zo
ervaringsuitwisseling te stimuleren. Tevens ontwikkelen we met steun van HaBilNet een project dat
zich beweegt op de overgang thuis/school.
De nood aan extra taalondersteuning
Binnen onze doelgroep ontmoeten we vaak ouders die het moeilijk hebben om hun kinderen een
sterk taalaanbod te geven. Zowel culturele als persoonlijke aspecten en kansarmoede spelen hierbij
een rol. Ook hier werken we op individueel vlak en via groepssessies. Ons programma PIM@home
biedt o.a. korte instructiefilmpjes in negen verschillende talen.
De nood aan inzicht bij meertalige kinderen met taalmoeilijkheden
Indien er een hulpvraag is rond een mogelijke taalproblematiek in eender welke taal van het kind kan
er bij PIM een taalanalyse uitgevoerd worden. Het gaat hier om de observatie van de thuistaal bij
kinderen met moeilijkheden in de taalontwikkeling, uitgevoerd door taalanalisten. Onze logopedisten
zorgen voor de bespreking van de analyses en verslaggeving. Ze communiceren met de aanvrager en
ouders met adviezen en suggesties voor verdere opvolging.
De ondersteuning van HaBilNet
Door de financiële steun van HaBilNet konden we een extra logopediste inzetten. Zo kan PIM
meertalige gezinnen verder ondersteunen. We hebben zo de mogelijkheid om de toegenomen vraag
om hulp op te vangen en de werking kwalitatief uit te bouwen. In het verleden werkten we
voornamelijk met taalanalyses en eerder sporadisch rond taaladvies. Taaladvies maakt nu structureel
deel uit van onze werking.
Voor vragen over de werking kan u mailen naar PIM@foyer.be

BEDANKT MERCI GRACIAS FALEMINDIRIT GRAZIE OBRIGADO MULTUMIRI HVALA ASANTE TESEKKÜRLER TACK
September 2022

Met de steun van

