
Jaarverslag

“Kind en Taal heeft een verfrisse
nde,

laagdrempelige manier van werken waardoor

ze gemakkelijk bij kwetsbare gezinnen binnen

raken. Wij hebben een hele fijne, verrijkende 

samenwerking met hen waarbij we intensief

onze expertise en ervaring delen met elkaar.”

Ilse Keppers coördinator kinderwelzijn, 

Huis van Het Kind Bilzen

“Instapje+ helpt echt om de barrière

ouder-leerkracht en ouder-school te

doorbreken. Je bereikt er ouders door die

je anders moeilijk kunt bereiken.” 

Caroline Moons, leerkracht Kindercampus 

De Hazelaar

In de zomermaanden organiseren we in verschil-
lende gemeentes taalbaden Nederlands voor 
kinderen van tweeënhalf tot twaalf jaar. In die 
taalbaden gaan plezier en leren hand in hand. 
Kinderen verbeteren zo op een ongedwongen 
en laagdrempelige manier hun talenkennis en 
taalvaardigheid in de lange schoolvrije zomerpe-
riode. We werken thematisch in onze taalbaden 
en gebruiken praatplaten, prenten en gebaren 
om kinderen woordenschat aan te leren die ze 
vervolgens gaan gebruiken in taalactiviteiten. We 
integreren bordspelen, knutselmomenten en
kringspelen in onze taalbaden om het fungehalte
te verzekeren. We werken voor onze taalbaden 
vaak samen met partners. Zo kunnen we meer 
kinderen  bereiken en een leuke en zinvolle 
invulling van hun vrije tijd bieden én hen kennis  
    laten maken met het aanbod
      voor kinderen in hun buurt.

Taalbaden

Taalacademie
Met onze Academie stellen we onze ervaring en

expertise open voor onze vrijwilligers en

professionals. Die kunnen deelnemen aan onze

vormingen rond taalstimulering en 

multiculturaliteit.

Concreet bieden wij organisaties,

gemeentebesturen, scholen en jeugdbewegingen 

de vormingen ‘Spelenderwijs taal stimuleren’ en

‘Positief omgaan met multiculturaliteit’ aan. 

Daarin doen deelnemers kennis over deze 

thema’s op en krijgen ze tools aangereikt om 

doelgericht rond deze boeiende onderwerpen te 

werken in hun professionele context.

Instapje is een voorschools programma in twee 
fasen dat zich richt op ouders van kinderen 
tussen nul en drie jaar. Het doel? De kinderen 
klaarstomen voor het kleuteronderwijs. Dat 
realiseren we door hen onder begeleiding van 
een contactmedewerker samen met hun ouders 
activiteiten te laten doen waarbij ze spelender-
wijs leren. Tot een kind twee jaar is, gaat een 
contactmedewerker elke week op huisbezoek bij 
een kwetsbaar gezin. De focus ligt op veerkracht, 
sociale competentie, cognitieve ontwikkeling, 
taalontwikkeling en opvoedingsondersteun-
ing. Vanaf twee jaar worden de huisbezoeken 
tweewekelijks en afgewisseld met een bezoek 
aan een Instapklasje. Terwijl de kinderen spelen 
en activiteiten doen onder het zorgzame oog van 
een contactmedewerker of vrijwilliger, volgen de 
ouders een vorming 
over een opvoedings- 
of onderwijsthema.

Instapje

Taalvilla
Taallvilla is een programma voor ouders-
vluchtelingen met kinderen van tweeënhalf tot 
drie jaar die nog maar net in ons land aange-
komen zijn. Het programma wordt samen met 
gemeentes georganiseerd en heeft als doel om 
een warme toeleiding naar het kleuteronderwijs 
mogelijk te maken en de onderwijskansen van het 
kind te optimaliseren. Dat doen we door:
• stil te staan bij ouderlijke vaardigheden en
ouderbetrokkenheid;
• in te zoomen op het schoolsysteem en de
verwachtingen van de school;
• ouders te laten kennismaken met het
Nederlands;
• denk- en taalontwikkeling te stimuleren.
We begeleiden ouders-vluchtelingen een maand
lang twee keer per week. Met de hulp van een 
tolk geven we hen informatie, beantwoorden we 
hun vragen, maken we kennis met de nieuwe 
school van hun kind, doorlopen we het school-
reglement en zorgen we voor een warme over-
gang.

Instapje+ is een vroegschools programma voor 
kinderen van tweeënhalf tot zes jaar. Het pro-
gramma is erop gericht om de taalontwikkeling 
van kinderen in de klas te stimuleren, hun on-
derwijskansen te vergroten, de integratie van de 
ouders in de schoolgemeenschap te bevorderen, 
en de school binnen te halen in de huiskamer 
van het gezin. Een keer per maand organiseren 
we op school een ouderbijeenkomst onder bege-
leiding van een van onze pedagogische taaltrain-
ers en een leerkracht van de school. Gedurende 
anderhalf uur werken we samen met de ouders 
rond een bepaald thema dat aansluit bij de 
thema’s die de meesters en de juffen in de klas 
behandelen. Het doel? De ouders aanmoedi-
gen om thuis samen met hun kinderen met die 
activiteiten aan de slag te gaan. Want als ouders 
hun kind blijven ondersteunen en stimuleren, 
ontstaat er een hechte band en zal het kind zich 
beter ontwikkelen.

Instapje +

www.kindentaal.be

“Het is fantastisch om samen met je kind

activiteiten te doen en het te zien

groeien terwijl je opvoedingsadvies krijgt

en andere ouders leert kennen. Instapje

en Instapje+ zijn een must voor elke

ouder. Zij zijn een garantie op mooie

momenten.”

Alex Petridis, papa van Silas

“Alice is een enig kind en heeft geen

neefjes en nichtjes van haar leeftijd. Hier

komt ze in contact met

leeftijdsgenootjes en dat is goed voor

haar sociale vaardigheid. En ik leer hier

nieuwe mensen en culturen kennen en

krijg handige en praktische

opvoedingstips.” 

Sylvie-Anne, oma van Alice

“Wij vinden het heel belangrijk om kinderen van

kwetsbare gezinnen maximale onderwijskansen

te geven zodat ze hun talenten kunnen

benutten. Een goede taalontwikkeling is daarbij

essentieel. We horen van scholen dat het

voorbereide traject Instapje een echte

meerwaarde is. We zijn dan ook heel tevreden

over onze samenwerking met Kind en Taal en

kunnen andere gemeenten alleen maar

aanmoedigen om hetzelfde te doen.” Thomas

Vints, burgemeester van Beringen

2018

Bekijk het volledige jaarverslag op www.kindentaal.be

2018 was een succesvol jaar voor onze 
organisatie. We zijn erin geslaagd om onze 
werking te bestendigen in een jaar waarin 
er heel wat veranderingen plaatsvonden. 
We zijn gegroeid dankzij de inzet en het 
enthousiasme van onze medewerkers en 
de sterke partnerships die we
hebben opgezet. Dat succesvolle jaar geeft 
ons vertrouwen en energie om onze am-
bities voor 2019 waar te maken. In 2019 
willen we:
• onze merkbekendheid vergroten en nog 
meer een begrip worden in onze sector;
• Instapje bestendigen in de gemeentes en 
de digitale wereld;
• waken over de stabiliteit van ons
aanbod en ons personeelsbestand;
• een vanzelfsprekende schakel worden in 
de strijd tegen kinder-
kansarmoede;
• onze rol als aanspreekpunt voor
kwetsbare gezinnen verankeren;
• een zo breed mogelijk aanbod aan taal-
baden uitrollen;
• meer vrijwilligers aantrekken;
• met ons vaderschapsproject meer
vaders naar Instapje en Instapje+ leiden.

BLIK OP 2019

Kind en Taal werkt met mensen. En dat betekent 
dat wij vaak emotionele, mooie en intense 
momenten beleven. Voor een bloemlezing 
hiervan verwijzen we ja graag door naar het 
volledige jaarverslag op onze website.

MEERWAARDES

EVENTS

vaderbetrokkenheid opleiding pxl sprookjestochten
We organiseerden een eerste 

activiteit rond vaderbetrokken-
heid in de sporthal van Genk. 
We nodigden papa’s met hun 

kinderen uit en
boden speel-doe-klim-sport-ac-

tiviteiten aan voor de duo’s. 
Afsloten deden we met een
spannende voetbalwedstrijd 

voor papa’s onderling.

Onze sprookjestochten brachten 
magie tot bij de kinderen; in een 
fantasierijke omgeving lieten we 

gezinnen kennismaken met
sprookjesfiguren en hun avon-

turen. Het waren actieve doe -en 
ontdekmomenten voor ouders

en hun kinderen.

In 2018 beëindigden een groot 
deel medewerkers de tweejarige 

PXL-opleiding
‘Sociaal werken met jonge 

kinderen’. Deze op maat uitgew-
erkte opleiding werd speciaal 

samengesteld en omvatte zowel 
vakken rond communicatieve 
vaardigheden, ontwikkeling-

spsychologie, de sociale kaart 
en een bredere kijk op zorg voor 
de jongsten en kwetsbaren in de 

maatschappij.

CIJFERS 2018

Instapje

• De vorming rond “Spelenderwijs taal 
   stimuleren” werd in het najaar van 2018 aan     
   twee gemeentes en onze groep vrijwilligers   
   gegeven.
• “Omgaan met multiculturaliteit” werd één      
   maal ingericht voor de groep vrijwilligers en   
   tweemaal voor hogescholen UCLL en PXL.

TAALACADEMIE 

Taalbaden

PEUTERS IN ACTIE

Instapje +

• 615 bereikte gezinnen waarvan 340 opgestart    

    in 2018

• 39 verschillende etniciteiten

• 184 Instapklasjes met 1179 deelnemende 

    kinderen en 1222 ouders

• 172 Instapuurtjes voor 2559 kinderen en 2428 

    ouders.

• Schooljaar 2017-2018
• 65 scholen
• 225 kleuterklassen
• 481 oudersessies
• 59 oudersessies per maand
• 556 bereikte gezinnen
• 2029 contacten
• 52 verschillende etniciteiten

• Genk (50)
• Maaseik (32)
• Hechtel-Eksel (28)
• Lanaken (36)
• Bilzen (25)
• Ham (35)
• Beringen (60)
• Lummen (25)

• In 2018 werd het bewegingsaanbod Peuters In  
   Actie georganiseerd in 12 verschillende 
   gemeenten, in totaal goed voor 276 sportieve   
   ouders & 271 beweeglijke kinderen.
• In 2018 waren 36 vrijwilligers actief binnen      
   onze organisatie. In het najaar hielden we een   
   heuse vrijwilligersbattle waar we maar liefst 100   
   kandidaat-vrijwilligers bereikten.”

“Ik kom heel graag naar Instapje.

Ik krijg hier interessante informatie en 

mijn dochter Bushra leert onbewust en op 

een leuke manier Nederlands. Dat zal de 

overstap naar de school vergemakkelijken.” 

Hadieh, mama van Bushra

“Wij hebben tot nog toe alleen 

maar tevreden reacties gehad van de 

mensen die we verwezen hebben 

naar Instapje. Ze stellen de ondersteun-

ing en aanpak van Kind en Taal echt op 

prijs.” Egin Özdemir, medewerker Kind 
& Gezin

“Een Kind en Taal-vrijwilliger zijn is heel leuk!

Je kunt anderen helpen en je ervaring delen.

En je leert zelf ook veel bij van de ouders, 

de kinderen en de contactmedewerkers.”
Canan Dicle, vrijwilliger bij Kind en Taal sinds 2015

De medewerkers van Kind en Taal zijn 

open, spontaan en heel toegankelijk. 

Het is heel fijn om met hen samen te werken 

en zo onze gezinnen te ondersteunen.” 

Catherine Appermont, medewerker 

gezinsondersteuning Stad Hasselt

“Instapje vormt de perfecte tandem met ons 

gezinsondersteunend project Kansen voor 

Kinderen. Samen met Kind en Taal versterken 

we zo gezinnen en kinderen in verschillende 
levensdomeinen.”

Cindy Doumen, directeur Sociale Zaken 
sociaal huis De Semper

“Wij werken nauw samen met 

Kind en Taal en trekken ook samen naar 

scholen. We versterken elkaar en hebben 

hetzelfde doel: het welzijn en welbevinden 

van onze gezinnen verbeteren.”
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