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SAMEN THUIS IN TAAL
 
Samen Thuis in Taal is een project voor laagtaalvaardige kinderen tot 8 jaar 
en hun ouders. Het project stimuleert de taalontwikkeling van kinderen 
en betrekt en ondersteunt tevens de ouders daarbij. Een team vrijwilligers 
voert het project uit. Samen Thuis in Taal heeft een belangrijke functie 
in het signaleren en aanpakken van laaggeletterdheid. Het kind staat 
centraal, maar we bereiken daarmee ook de ouders in de laaggeletterde 
gezinnen. In deze fase van hun leven, als ouders van jonge kinderen, zijn 
volwassenen vaak gemotiveerd om hun laaggeletterdheid onder ogen te 
zien en stappen te zetten om dit te verbeteren. 



Pedagogische en educatieve  
infrastructuur 

Het project is een praktische 
uitwerking van het VVE-beleid 
van het Integraal Kindcentrum 
(IKC) ten aanzien van educatief 
partnerschap en taal. Om zo 
effectief en efficiënt mogelijk te 
werken, wordt gebruik gemaakt 
van de bestaande pedagogische en 
educatieve infrastructuur van het 
IKC.

IKC - en gezinsgerichte aanpak

De uitvoering van het project 
betreft interventies om de 
taalontwikkeling van kinderen 
te stimuleren en hun ouders 
hierbij te ondersteunen. Dit 
gebeurt zowel in het IKC als in de 
thuissituatie door vrijwilligers, 
in nauwe samenwerking met 
professionals. Uitgangspunt van 
het project zijn de kinderen. Zij zijn 
de krachtige bouwstenen omdat 
zij een natuurlijke drang hebben 
zich te ontwikkelen. Kinderen 
en vrijwilligers nemen ouders 
mee in de positieve spiraal van 
taalstimulering.

Vrijwilligers

Door de inzet van getrainde 
vrijwilligers worden intensieve 
taaltrajecten gericht op 
laaggeletterde ouders én hun 
kinderen mogelijk gemaakt. Op 
ieder IKC is een team van ongeveer 
tien vrijwilligers aanwezig die 
extra taalondersteuning geven 
aan kinderen en hun ouders. De 
vrijwilligers komen veelal uit het 
onderwijs, kinderopvang, welzijn, 
gezondheidszorg of hebben als 
(groot)ouder ervaring en plezier 
in het lezen met kinderen. Dit 
team van Samen Thuis in Taal 
maakt deel uit van het IKC. 
Om hun werkzaamheden goed 
uit te kunnen voeren biedt de 
bibliotheek diverse bijeenkomsten 
deskundigheidsbevordering. 



Preventief en curatief

De doelstelling van het project is tweeledig. Preventief als het gaat om 
taalachterstand voorkomen bij kinderen. Curatief in het signaleren en 
bestrijden van laaggeletterdheid bij ouders door hen naar passende 
taaltrajecten toe te leiden. Via wijkgericht werken vanuit het IKC bieden 
we aan ouders laagdrempelige trajecten die op maat aangeboden worden. 
Dit vereist een goed werkend netwerk binnen de wijk met betrekking tot 
laaggeletterdheid, waarbij de professionals en de vrijwilligers elkaar weten 
te vinden en met elkaar afstemmen en samenwerken.

Doelstellingen van Samen Thuis in Taal

• Het versterken van de taalvaardigheid van laagtaalvaardige kinderen tot  
   8  jaar.
• Het bevorderen van een educatief thuismilieu gericht op taalontwikkeling.
• Het doorverwijzen van laagtaalvaardige ouders naar passende  
   taaltrajecten.



AANBOD
Basispakket 
Tijdens de startbijeenkomst geven we een presentatie van wat er met 
Samen Thuis in Taal mogelijk is, hoe de aanpak in Eindhoven is geweest, 
en waar men zoal rekening mee moet houden. 

Pluspakket 
Met dit pakket bieden we ook deskundigheidsbevordering aan. We 
trainen de vrijwilligers die het project uitvoeren zodat zij inhoudelijk 
voldoende bagage hebben om alle drie de pijlers van het project te 
kunnen uitvoeren. Er is de aanvullende optie om extra begeleidingsuren 
in te kopen.

Compleet pakket
Binnen dit pakket vallen ook de trainingen voor de professionals in en om 
het IKC, als ook een gesprek met de collectioneur en het samenstellen van 
een boekencollectie die aansluit bij de doelgroep. 



*Startbijeenkomst
We gaan in op de voorgeschiedenis van Samen Thuis in Taal, de opbouw van het project, 
wat doelstellingen zijn en voorwaarden om te gaan beginnen. Ook denken we tijdens 
deze bijeenkomst uiteraard graag mee over hoe de start op de locatie gerealiseerd kan 
worden. 

**Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers:
• Uitleg doelen en werkwijze.
• Wat is de meerwaarde van digitale media en hoe kun je digitale prentenboeken  
   inzetten.
• Waarmee moet je rekening tijdens het werken met peuters en kleuters.
• Welke voorwaarden zijn van belang om te starten met het leesproces in groep 3 en 4. 
• Een toelichting op de doelstelling “Het versterken van een voorleescultuur in een gezin     
• met laagtaalvaardige ouders” .  
• Herkennen en doorverwijzen laaggeletterdheid. 
• Welbevinden en betrokkenheid. 

***Training laaggeletterdheid:
We combineren theorie over laaggeletterdheid met oefensessies met een trainingsacteur.

Deze brochure is met zorg samengesteld. Toch kan het zijn dat er 
na publicatie nog (prijs) aanpassingen worden doorgevoerd. Aan de 
inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Menukaart

Basispakket Pluspakket Compleet pakket

Startbijeenkomst * 490,- 390,- 390,-

Bijeenkomsten deskundigheids-
bevordering voor vrijwilligers **

284,-
per training

284,-
per training

Training laaggeletterdheid voor 
vrijwilligers*** 664,- 664,-

(Studie)materialen en naslagwerken 410,- 410,-

Training voor professionals 664,-

Gesprek collectioneur en samen- 
stellen en leveren collectie 
(ongeveer 50 boeken)

995,-

Extra begeleidingsuren Optioneel 
71,- per  uur

Optioneel 
71,- per uur

Totaal 490,-  800,- + 
284,- 2459,- + 284,-
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