Samen Thuis in Taal
Stedelijk taalproject voor laagtaalvaardige ouders én hun kinderen

Pedagogische infrastructuur
“Samen Thuis in Taal” vormt een onderdeel van de pedagogische infrastructuur van de Spilcentra.
Het is een praktische uitwerking van het beleid van het Spilcentrum t.a.v. educatief partnerschap en taal. Er
wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande structuren binnen de Spilcentra, waardoor er
effectief en efficiënt gewerkt wordt. Na afloop van het project is er een duurzame methodiek ontwikkeld
die in het bestaande netwerk met minimale middelen ingezet kan worden.

Centrum- en gezinsgerichte aanpak
De uitvoering van het project betreft interventies om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren en
ouders hierin te ondersteunen. Dit gebeurt zowel in de Spilcentra als in de thuissituatie door vrijwilligers in
nauwe samenwerking met professionals. Uitgangspunt van het project zijn de kinderen: zij zijn de krachtige
bouwsteen, omdat zij een natuurlijke drang hebben zich te ontwikkelen. Kinderen en vrijwilligers nemen
ouders mee in de positieve spiraal van taalstimulering.

Preventief en curatief
De doelstelling van het project is tweeledig. Preventief als
het gaat om taalachterstand voorkomen bij kinderen en
curatief in het signaleren en bestrijden van
laaggeletterdheid bij ouders door toeleiding naar passende
taaltrajecten. Door vanuit de Spilcentra wijkgericht te
werken, kunnen laagdrempelig trajecten op maat
aangeboden worden. Dit vereist een goed werkend
netwerk binnen de wijk m.b.t. laaggeletterdheid, waarbij
de professionals en de vrijwilligers elkaar op dit gebied
weten te vinden en met elkaar afstemmen en
samenwerken.

Doelstellingen
1.
2.
3.
4.

Versterken van de taalvaardigheid van laagtaalvaardige ouders en hun kinderen;
Bevorderen van een educatief thuismilieu gericht op taalontwikkeling;
Versterken van de samenwerking tussen Spilcentra, maatschappelijke organisaties en DigiTaalhuis;
Verbinden van de bestaande initiatieven m.b.t. taaleducatie in Eindhoven.

Resultaten en opbrengsten
In het ontwikkelingsjaar, dat tot oktober 2019 duurt, willen we de volgende resultaten boeken:
1. Methodiek voor centrum- en gezinsgerichte aanpak in het versterken van de voorleescultuur,
mondelinge taalontwikkeling en geletterdheid;
2. Compact en duurzaam implementatiemodel;
3. Sociale kaart m.b.t. laaggeletterdheid (taalaanbod) voor Eindhoven;
4. 10 Spilcentra nemen deel aan het project voor zowel centrum- als gezinsgericht interventies.
- 60 vrijwilligers zijn geworven en opgeleid voor de uitvoering van het project;
- 100 professionals zijn geschoold in signalering van laaggeletterdheid en doorverwijzing;
- 500 kinderen hebben deelgenomen aan wekelijkse interventie in Spilcentra;
- 120 gezinnen hebben deelgenomen aan “Samen Thuis in Taal” in de thuissituatie;
- Laaggeletterde ouders zijn gesignaleerd en doorverwezen naar het DigiTaalhuis.
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