
  

 
Enheten för 

flerspråkighet, EFF 

• Richt zich op zowel 

gemeentelijke als 

zelfstandige 

werkzaamheden 

• Moedertaalonderwijs in 

het (speciaal) basisschool- 

en voortgezet onderwijs  

• Moedertaalondersteuning 

op de kleuterschool  

• Studiebegeleiding in de 

moedertaal  

• Introductieondersteuning 

in de moedertaal  

• Opdrachten in kaart 

brengen in de moedertaal 

• Vak- en cursus examen 

in de moedertaal  
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Moedertaalonderwijs 
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Wie komt in aanmerking voor 

moedertaalonderwijs?  
 

(N.B. Geldt niet voor de nationale 

minderheidstalen) 

 
Een leerling waarvan een ouder of verzorger 

een andere moedertaal dan Zweeds spreekt, 

krijgt moedertaalonderwijs aangeboden 
indien:  
1. De taal is de dagelijkse communicatietaal 

van de leerling thuis, en  

2. De leerling bezit de basisvaardigheden van 

de taal.  

De leerling spreekt en begrijpt de taal. Het 

onderwijs wordt gegeven in de moedertaal 

en volgt een nationaal studieprogramma of 

ook wel syllabus. 

Nationale minderheidstalen  

Zweden kent de volgende minderheidstalen: 

Fins, Meänkieli, Sami, Romani en Jiddisch. 

Om hierin onderwijs te volgen, moet je tot 

een minderheidsgroep behoren. De leerling 

hoeft de taal thuis niet te spreken of 

basiskennis van de taal te hebben. Er zijn 

twee syllabi en tijdens het aanmelden kies je 

of de leerling zal starten als beginner of de 

taal als moedertaal heeft.  

 

 

Enheten för flerspråkighet 

(EFF) coördineert het 

moedertaalonderwijs in 

Uppsala.  

Basisvaardigheden 

Basiskennis is een vereiste voor alle talen 

behalve de minderheidstalen.  De docent 

beoordeelt de basiskennis voorafgaand aan de 

start van het onderwijs. Zowel 

luistervaardigheid als mondelinge vaardigheid 

worden beoordeeld. Informatie over wat deze 

basisvaardigheden precies inhouden vind je op 

de website van EFF.  

Zo meld je een kind aan 

De ouder of verzorger meldt de leerling aan. 

Aanmeldformulieren zijn verkrijgbaar op de 

scholen en op EFF´s website. Vul het formulier 

in, onderteken het en lever het in bij de school 

van de leerling. De directeur moet de aanvraag 

goedkeuren en vervolgens stuurt de school de 

aanvraag voor het komende studiejaar uiterlijk 

15 juni naar EFF. Voor aanmeldingen die na 15 

juni binnenkomen kan geen plaats worden 

gegarandeerd.  

Zo is het onderwijs 

georganiseerd 

In Uppsala vindt het moedertaalonderwijs 

plaats buiten de normale lestijd. De lessen 

worden dus buiten de lesuren gepland, vaak 

na het einde van de schooldag. Leerlingen in 

ÅK F t/m 5 krijgen les op hun eigen school.  

Leerlingen in ÅK 6 t/m 9 krijgen in de 

namiddag of avond in groepen les op een 

aangewezen school. De leerling reist zelf 

naar de aangewezen school. Indien de 

leerling geen buspas heeft, deelt de 

moedertaaldocent een buskaartje uit.  

Meer informatie  

Meer informatie over het 

moedertaalonderwijs in Uppsala vind je op 

de website van EFF.  
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