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Kind en Taal 
Wat is Kind en Taal? 
Kind en Taal is een organisatie die het verbeteren van onderwijskansen bij kinderen in lagere sociale milieus in de strijd tegen 
kansarmoede als doel voorop stelt. 
 

Richtpijlen:  

 Interactie tussen ouder en kind. 

 Bevorderen van taal- en denkontwikkeling. 
 

Bestaat uit 2 programma’s die gericht zijn op de voor- en vroegschoolse ontwikkeling van een kind. 
1. Instapje  
2. Pedagogische Taaltrainers 

 
Doelgroep :  

 Gezinnen met kinderen uit een laag sociaal economisch milieu 
 

Kind en Taal stelt kwetsbare werkzoekenden met een multiculturele achtergrond  
tewerk. In coöperatie met IN-Z wordt er ook de kans gegeven aan medewerkers met  
een LDE- en Siné statuut om te werken binnen Kind en Taal. 
De intentie van het hele traject is dat deze medewerkers kunnen 
doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Gedurende het hele 
traject dat deze medewerkers doorlopen, worden er diverse 
opportuniteiten voor persoonlijke ontwikkeling aangeboden om 
de slaagkansen op de reguliere arbeidsmarkt te vergroten. 
 
Doelgroep :  

 Langdurig werkzoekenden 

Kind 
en taal 

SALK

Pedagogische 
taaltrainers

Vrijwilligers

Instapje

contactmedewe
rkers
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 Situering 
 

In het kader van het SALK organiseert Kind en Taal vzw het geïntegreerd aanbod van ‘gezinsondersteuning’( Instapje) en ‘Pedagogische 

Taaltrainers’ in de 13 meest kwetsbare Limburgse  gemeenten (Leopoldsburg, Maasmechelen, Genk, Sint-Truiden, Tongeren, Bilzen, Hasselt, 

Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Dilsen-Stokkem, Lanaken, Heers en Beringen). Het aanbod wordt verankerd in de lokale Huizen van 

het Kind en het onderwijs. 

 

Gebiedsbegeleiders, contactmedewerkers en vrijwilligers werken met laagopgeleide ouders, hun kinderen van 1 tot 2,5jaar oud en hun 

kleuters in de vroegschoolse leeftijd (2,5 tot 6 jaar) aan een kwalitatieve ouder-kind-interactie, aan het stimuleren van de ontwikkeling van de 

kinderen en aan het optimaliseren van de onderwijskansen door het verbeteren van de taal- en denkontwikkeling. 

 

Via convenanten met de 13 betrokken gemeenten, beoogt de organisatie dat beide programma’s geïntegreerd en kwaliteitsvol lokaal worden 

aangeboden. In de convenanten worden de taken en opdrachten van elke actor duidelijk omschreven. 

Kind en Taal vzw voorziet via ‘Lokale Diensten Economie’ in tewerkstellingstrajecten voor de contactmoeders (gezinsondersteuners), die 

middels persoonlijke ontwikkelingsplannen en met ondersteuning van onder andere de VDAB en IN-Z, toegeleid kunnen worden naar reguliere 

tewerkstelling. 

 

Naast 30 VTE gezinsondersteuners zullen in elke gemeente vrijwilligers ingezet worden als Pedagogische Taaltrainers. 
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Het programma Instapje 
Wat is Instapje?  
Instapje is een geprotocolleerd, voorschools ontwikkelingsstimulerend programma voor ouders uit een laag sociaal economisch milieu en hun 

kinderen. De leeftijd van de kinderen binnen Instapje is 1 tot 2,5 jaar.  

Doel:  

 

Werking:  

Home based 

 Huisbezoeken door opgeleide contactmedewerkers 

 Spreken de moedertaal van het kindje 
 Participerend leren  
 Modelleren en informatie-overdracht 

 
Hier wordt gebruik gemaakt van aangepast materiaal en een 
gestructureerde handleiding die wordt bezorgd door Kind en 
Taal.  

Center Based 
 Vanaf 2 jaar: Afwisseling tussen groepsbijeenkomsten voor de 

ouders met of zonder kinderen 
1. Instapklasje: Simulering van de schoolsetting “Pre-kleuterklas” 
2. Ouderbijeenkomsten over aangepaste thema’s  

 

  

Home based:  

 Verbeteren van de onderwijskansen van kinderen die 
zich  
bevinden in kansarme situaties. 

 Stimuleren ontwikkeling van kinderen 

 Verbeteren interactie ouder – kind 

Center based 

 Betere aansluiting met de kleuterschool 

 Kennis en vaardigheden vergroten voor de aanvang van de 
kleuterschool 

 Verbeteren interactie ouder – kind  
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Emotionele steun

Respect 
voor de 

autonomie 
van het 

kind

Structureren en 
grenzen stellen

Informatie 
en uitleg 

geven 

 4 Dimensies die aan de basis liggen van de werking met de gezinnen en hun kinderen. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Effectmeting 
Effect van Instapje op de relatie tussen moeder en kind Effect van Instapje op de cognitieve kinderlijke ontwikkeling 

Moeders uit Instapje scoren beter op:  

 Emotionele responsiviteit 

 Verbale responsiviteit 

 Beschikbaarheid van geschikt speelgoed voor het kind 

 Betrokkenheid met het kind 

 Hogere kwaliteit van de thuisomgeving 

Kinderen uit Instapje scoren beter op:  

 Cognitieve ontwikkeling 
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Het programma Pedagogische Taaltrainers 
Instapje + 

Wat is Instapje +? 
Instapje + is een vroegschools taalstimulerend programma met de focus op het optimaliseren van onderwijskansen voor ouders uit een laag 

economisch sociaal milieu. Dit door het verbeteren van hun taal- en denkontwikkeling, met het accent op het vergroten van de woordenschat. 

De leeftijd van de kinderen binnen Instapje+ ligt tussen 2,5 tot 6 jaar.  

Doel:  

 

Werking:  

Center based: Kleuterschool-component  
Ouderbijeenkomsten op school  

 Per klasgroep  

 8 à 10 bijeenkomsten per schooljaar 

 Keuze uit 14 thema’s – aansluitend bij thema’s in de klas 

 Telkens 8 activiteiten in de praktijk omzetten 

 In het Nederlands  

 Juf/meester woont bijeenkomst gedeeltelijk bij 
 Bevorderen van de talige, cognitieve en sociaal-

emotionele ontwikkeling  

Home based : Thuiscomponent  
Enkel indien er meer nood is aan extra begeleiding komt een vrijwilliger 
aan huis. “Buddy-systeem” 
 

 1 à 2-wekelijks huisbezoek van 1 uur 

 In de sterkst aanwezige thuistaal 

 A.d.h.v. themaboekjes met telkens 8 activiteiten 
 
Taalfocus + Focus op ruimere gezinscontext & gezinsopvoeding  
  

 

  

Taalfocus: 

 Verbeteren van de taal- en denkontwikkeling 

 Vergroten van de woordenschat 

Opvoedingsfocus:  

 Verbeteren van het ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat 
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Gezinnen

• Handvaten voor het 
opvoeden

• Versterkt gevoel van 
verantwoordelijkheid

• Hoger zelfvertrouwen

• Betere hechtingsrelatie

• Weten hoe het kind 
juist te stimuleren

• Juiste speelmateriaal

• Socialisering 

Kinderen

• Betere hechtingsrelatie

• Positieve interactie

• Hogere ontwikkeling 

• Meer kansen in de 
maatschappij op latere 
leeftijd

• Betere 
onderwijskansen

• Juiste speelmaterialen

• Socialisering

contactmedewerkers

• Arbeidsmogelijkheid

• Mogelijkheid tot 
behalen van diploma

• Doorstromen naar het 
reguliere arbeidscircuit

• Stimulans naar 
motivatie

• Socialisering

• Betere thuissituatie

• Kennis opdoen

Maatschappij

• Minder werkloosheid

• Ondersteuning 
moeilijke doelgroepen

• Doorbreken van de 
viscieuze cirkel in de 
lage sociale milieus

• Ondersteuning van 
betere 
onderwijskansen

Effectmeting 
Effect Pedagogische Taaltrainers  Effectmeting op ontwikkeling kleuters 

Deze methodische aanpak kent de grootste effecten in combinatie 
met Instapje en ingebed in een sterk lokaal netwerkweefsel. 

Bevordering van:  

 Talige ontwikkeling 

 Geletterde ontwikkeling 

 Cognitieve ontwikkeling 

 Sociale –emotionele ontwikkeling 

 

Voordelen van Kind en Taal 
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Opstart in Genk: 2008 door 
VZW pas / 
opvoedingswinkel

September 2013: 
Pilootproject Instapje +

December 2014: opstart Kind 
en Taal 

1 Maart 2015: 
Effectieve werking 
contactmedewerkers

1 september 2015: 
Effectieve werking in 
de scholen van de 13        
gemeenten

Regio’s 
Geschiedenis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actieve Regio’s : Limburg 
Motivering: De keuze van de regio’s zijn bepaald aan de hand van de cijfers van Kind en Gezin die uitwezen waar kansarmoede het grootst is.  

1. Sint-Truiden 
2. Tongeren 
3. Heers 
4. Bilzen 
5. Hasselt 
6. Heusden zolder 
7. Beringen 

8. Leopoldsburg  
9. Genk 
10. Houthalen  
11. Lanaken 
12. Maasmechelen 
13. Dilsen-Stokkem 
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Regio Zuid-Oost 
Gebiedsbegeleiders 

 naam Werkgever vte 

Instapje/PT Katrijn 
Denteneer 

IN-Z 1 

Instapje/PT In aanwerving IN-Z 1 

 

 

 

 

 

Vestigingsplaatsen  

Maasmechelen Huis van het Kind - OCMW 

Lanaken Werkwinkel (onder voorbehoud) 

Dilsen-Stokkem OCMW (sociaal huis) 

Bilzen Campus Sociaal huis 

Tongeren OCMW de semper 

Heers        in onderhandeling 

Sint-Truiden        In onderhandeling Contactmedewerkers 

Locatie Naam Werkgever Vte 

Maasmechelen Vlaams K&T 0,8 

 Italiaans K&T 0,8 

 Marokkaans K&T 0,8 

 Turks K&T 0,8 

Lanaken Vlaams K&T 0,5 

 Vlaams K&T 0,5 

Dilsen-Stokkem Turks K&T 0,8 

Bilzen Vlaams IN-Z 0,8 

 Vlaams IN-Z 1 

Tongeren Vlaams IN-Z 0,5 

 Vlaams IN-Z 0,5 

Sint-Truiden Vlaams IN-Z 0,5 

 Vlaams IN-Z 0,5 

           In 
aanwerving 

IN-Z 0,5 

         In 
aanwerving   

IN-Z 0,5 

Heers           In 
aanwerving 

IN-Z 0,5 
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Hamont-
Achel

Neerpelt
Lommel

Overpelt
Bocholt

Hechtel-
Eksel

Leopoldsburg

Peer

Ham

Tessenderlo

Beringen

Heusden-
ZolderLummen

Houthalen-
Helchteren

Zonhoven

HasseltHerk-
de-Stad

Halen

Diepenbeek

Genk

Opglabbeek

As

Meeuwen-
Gruitrode

Zuten-
daal

Maasmechelen

Dilsen-
Stokkem

Maaseik

KinrooiBree

Lanaken

Bilzen

Riemst

Tongeren

Hoeselt

Kortessem
Alken

Wellen

Borgloon

Heers

Gingelom

Sint-Truiden

Nieuwerkerken

Voeren

Herstappe

Regio Midden 

Gebiedsbegeleiders 

 naam Werkgever Vte 

Genk zuid en 
centrum 

Geert Decabooter K&T 1 

Houthalen/Ge
nk Noord 

Nele Schroyen K&T 1 

 

 

Contactmedewerkers 

Locatie Naam Werkgever      Vte 

Houthalen-Helchteren  In aanwerving In-Z 0,5 

  In aanwerving IN-Z 0,5 

 Marokkaans IN-Z 0,8 

 VLaams IN-Z 0,8 

 Turks IN-Z 0,8 

Genk Turks K&T 0,8 

 Turks K&T 0,8 

 Marokkaans K&T 0,8 

 Vlaams K&T/PT 0,5 

 Italiaans In-Z 0,8 

 Marokkaans In-Z 0,8 

 Vlaams In-Z 0,8 

 

Vestigingsplaatsen  

Houthalen-Helchteren Huis van het Kind 

Genk Campus O³ 

 Genk Stalenstraat 

 Genk HVHK Zuid 
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Hamont-
Achel

Neerpelt
Lommel

Overpelt
Bocholt

Hechtel-
Eksel

Leopoldsburg

Peer

Ham

Tessenderlo

Beringen

Heusden-
ZolderLummen

Houthalen-
Helchteren

Zonhoven

HasseltHerk-
de-Stad

Halen

Diepenbeek

Genk

Opglabbeek

As

Meeuwen-
Gruitrode

Zuten-
daal

Maasmechelen

Dilsen-
Stokkem

Maaseik

KinrooiBree

Lanaken

Bilzen

Riemst

Tongeren

Hoeselt

Kortessem
Alken

Wellen

Borgloon

Heers

Gingelom

Sint-Truiden

Nieuwerkerken

Voeren

Herstappe

 

Regio West 

Gebiedsbegeleiders 

 naam Werkgever Vte 

Hasselt/HZ Zahra Boufker K&T 1 

Beringen/Leopoldsb Kristien Gils In-Z 1 

 

 

 

 

Vestigingsplaatsen  

Leopoldsburg Sociaal huis en buitenschoolse opvang 

Heusden-Zolder Patapoef 

Hasselt Thonissenlaan 20 

 

Contactmedewerkers 

Locatie Naam Werkgever     Vte 

Leopoldsburg Vlaams K&T 0,5 

 Turks K&T 0,5 

Heusden-Zolder Turks K&T 0,8 

 Spaans K&T 0,8 

 Vlaams K&T 0,8 

     Soll 7/4 K&T 0,8 

Hasselt Spaans K&T 0,5 

 Marokkaans K&T 0,5 

 Pools K&T 0,5 

 Turks K&T 0,5 

 Vlaams IN-Z 0,8 

 Russisch IN-Z 0,8 

Beringen Turks IN-Z 0,8 

 Vlaams IN-Z 0,8 

 Turks IN-Z 0,8 
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Raad van bestuur

Administratief bediende: 
Phillipe oubelhaj

Dagelijks bestuur

Algemeen directeur : 
Katrien Jansegers

Programmaverantwoordelijk
e Instapje+ : Zena tankowski

Programmaverantwoordelijk
e Instapje: David Celis

Gebiedscoördinator: 
Nele schroyen K&T

Contactmed
ewerkers

Pedagogisc
he 

Taaltrainers

Gebiedscoördinator: 
Geert Decabooter K&T

Contactmed
ewerkers

Pedagogisc
he 

Taaltrainers

Gebiedscoördinator: 
Zahra boufker K&T

Contactmed
ewerkers

Pedagogisc
he 

Taaltrainers

Gebiedscoördinator: 
Katrijn Denteneer IN-Z

Contactmed
ewerkers

Pedagogisc
he 

Taaltrainers

Gebiedcoördinator: 
Kristien Gils IN-Z

Contactmed
ewerkers

Pedagogisc
he 

Taaltrainers

Gebiedcoördinator 
IN-Z ??

Contactmed
ewerkers

Pedagogisc
he 

Taaltrainers

 

Organogram Kind en Taal 
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OCMW

•Doorverwijzing

•Contact voor 
samenwerking: 
Kansarmoede 
Coördinator per 
gemeente

Gemeenten

•Faciliteren ( wifi, 
lokaal, ...)

•Netwerk

•Doorverwijzing

Kind en Gezin

•Doorverwijzing

•Samenwerking en 
terugkoppeling

Huizen van het 
kind

•Netwerk

•K&T is lid hiervan

•Alle partners op 1 
plaats => 
vergaderingen

IN-Z

•Coöperatie

•Aanwerving 
contactmedewerkers 
& 
gebiedscoördinatoren

Partners 
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Belangrijke partners : lokale besturen, plaatselijke onderwijsinstellingen, 
lokale kinderarmoedecoördinatoren , enz. : 
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Werving Gezinnen 
 

Deur aan deur 
Nadat er samen met de partners besproken is wie er onder de doelgroep valt van Kind en Taal gaan de contactmedewerkers persoonlijk van 
deur tot deur om gezinnen te werven.  
 

Bereik lokale pers 
Wegens het maatschappelijk belang rond de organisatie krijgt Kind en Taal veel aandacht in de klassieke pers. Dit is zeer belangrijk naar 
bekendheid toe.  

 Hbvl 
 TVL 
 Lokale pers 
 Enz. 

 

Facebook & Website 
 Aanwezigheid 

 Contentmarketing 

 Nieuwsupdates 

 Enz… 

Partners bij werving 
 Kind en gezin, lokale besturen, onderwijs, Huizen van het kind, Kind en preventie, OCMW,……. 
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Kind en Taal in de praktijk 
Instapje 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pedagogische Taaltrainers 

Voor de scholen: aanwerving  

•Uitleg over 
Instapje plus

•Uitleg over kind 
en taal

Voorstelling directie of 
netten in de 

gemeenschap

•Vraagt voor 
meer informatie

•Afspraak maken

School toont interesse

•Programmaveran
twoordelijke 
komt in de 
school

•Stelt 
verwachting op 
elkaar af

•ConcreetBespreking

•Verdeling tussen 
gemeenten

Afstellen van de 
gemeenten en de 

klassen
•Bespreking 

thema's

•Praktische 
dingen

Samenzitten met 
leerkrachten

Materiaal aanbrengen

•Deur aan deur

•Doorverwijzing 

•Aanvraag van 
gezinnen zelf

Bereiken 
gezinnen

•Gebiedcoördin
ator gaat op 
huisbezoek

•Neemt intake 
gesprek af 

Intake gesprek

•Contactmedewe
rkster

•Overhandiging 
van 
spelmateriaal

•korte 
kennismaking

1ste Huisbezoek

•Contactmedewerkster gaat 
1 keer per week aan de slag 
met het gezin

•Evaluatie van medewerkster 
naar coördinator en 
omgekeerd

Opeenvolgende 
huisbezoeken

Afronding 
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Voor de ouders:  
 

 

 

 

 

 

 

Werking bijeenkomst:  

 

 

 

 

 

•Infomoment

•Brief

•Enz

Aanwerving 
ouders

•Geven aan dat ze willen 
meedoen

•Praktische info

•5€ bijdrage

•Engagementsverklaring 
tekenen

Ouders tekenen in
•Samenkomst in de scholen

•Werken rond thema's

Ouderbijeenkomst

•Leerkracht begint met de 
inleiding 

•korte feedback over het 
kind

•Bespreking thema's

Inleiding

•Contactmedewerker 
neemt over

•Vrijwilliger observeert, 
neemt deel en gaat in 
fase drie de bijeenkomst 
leiden 

Verdere uitleg
•8 activiteiten 

•1 per maand 

•huiswerk mee naar huis

Activiteiten

•Ouder zal thuis moeten 
werken met het kind

•Krijgt aangepast 
materiaal mee naar huis

Overdracht bundel 
en materiaal •Wanneer er een 

noodzaak is en de ouder 
niet weet hoe hij juist 
aan de slag moet gaat 
een vrijwilliger op 
huisbezoek

Huisbezoek
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Bijlagen 
Persberichten 

Persbericht 01/12/2014 
[zaterdag 29 november 2014] 

Kind en Taal doet zijn intrede in 13 Limburgse gemeentes 

Kind en Taal pakt kinderarmoede aan 

Dankzij de middelen van het SALK biedt Kind en Taal zowel ondersteuning als hulp aan gezinnen met jonge kinderen in de 13 meest kwetsbare gemeenten. 

  

Het ontwikkelingsstimuleringsprogramma “Instapje” en het vroegschoolse programma “Pedagogische Taaltrainers” doen vanaf december hun intrede in 13 

Limburgse gemeentes. Het doel is de ontwikkeling van kinderen zo vroeg mogelijk te stimuleren om zo hun kans op schoolsucces te vergroten. 

Op 1 december 2014 vormt een infovergadering voor alle partners uit de verschillende gemeentes het startschot van Kind en Taal. 

  

De uitbreiding van het programma komt er na het succesvolle pilootproject in Genk. Daar bereikte Instapje doorheen de jaren al zo’n 300 gezinnen. 

  

30 contactmedewerkers voor 450 gezinnen 

Met aangepaste programma’s hebben we op maat van de gezinnen aandacht voor zowel de ondersteuning als de ontwikkeling van het kind en de ouder. De eerste 

jaren zijn enorm belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Kind en Taal gaat daarom aan de slag in gezinnen met de allerjongste kinderen. Vzw Kind en Taal 

wil ervoor zorgen dat deze kinderen straks sterker aan de start komen van hun schoolcarrière,”. 

“Instapje biedt gezinsondersteuning en richt zich tot ouders met kinderen tussen nul en twee jaar. Instapje gaat in de verschillende gemeentes van start met een 

team van een 30-tal contactmedewerkers voor 450 gezinnen. Met de informatievergadering van 1 december laten we partners uit de gemeentes  kennis maken 

met het aanbod. Hun steun is belangrijk voor het welslagen.” 

  

Huisbezoeken en groepsbijeenkomsten 

Ouders met een kwetsbare sociaal-economische positie zijn de doelgroep. Vaak is de thuistaal niet het Nederlands en/of zijn de ouders kortgeschoold. Via 

wekelijkse huisbezoeken en ouderbijeenkomsten krijgen ze heel concrete stimulansen en hulp bij de interactie met hun kind. Tijdens de huisbezoeken nemen de 

medewerkers  steevast speelgoed en boekjes mee. Ze laten de ouders zien hoe ze positief kunnen ingaan op de ontwikkeling van hun kind en beantwoorden 

opvoedingsvragen. 

  

Om peuters optimaal voor te bereiden op het onderwijs zijn er ook instapklasjes. Dit zijn tweewekelijkse bijeenkomsten voor kinderen vanaf twee jaar.  

  

Limburgse vrijwilligers als Pedagogische Taaltrainers 
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Met  Pedagogische Taaltrainers wil Kind en Taal de onderwijskansen voor ouders met kleuters in de vroegschoolse leeftijd (2,5 – 6 jaar) optimaliseren. 

Spelenderwijs wordt  hun taal- en denkontwikkeling verbeterd met onder andere aandacht voor het vergroten van de woordenschat. Kleuterscholen zijn hierin 

belangrijke partners. Stevig opgeleide vrijwilligers uit de verschillende gemeentes zullen de taak van Pedagogische Taaltrainers op zich nemen. 

  

Meer info 

Instapje en Pedagogische Taaltrainers is een initiatief van VZW Kind en Taal. 

Voor meer info kan je terecht bij Katrien Jansegers, directeur Kind en Taal (katrien.jansegers@kindentaal.be – 0485 04 29 77) of op www.Kindentaal.be.  

 

Intrede Kind en Taal 
[maandag 1 december 2014] 

Kind en Taal doet dankzij SALK zijn intrede in 13 Limburgse gemeentes 

Het ontwikkelingsstimuleringsprogramma 'Instapje' en het vroegschoolse programma 'Pedagogische Taaltrainers' doen vanaf december hun 

intrede in 13 Limburgse gemeentes. Het doel is de ontwikkeling van kinderen zo vroeg mogelijk te stimuleren om zo hun kans op 

schoolsucces te vergroten. Vandaag vormde een infovergadering voor alle partners uit de verschillende gemeentes het startschot van Kind en 

Taal. De uitbreiding van het programma komt er na het succesvolle pilootproject in Genk, ondersteund door SALKmiddelen. 

Daar bereikte Instapje doorheen de jaren al 300 gezinnen. 

Aftrap Kind en Taal 
[maandag 1 december 2014] 

Zes miljoen euro tegen taalachterstand en kansarmoede 

De provincie gaat kinderen van 1 tot 6 jaar in 13 Limburgse gemeenten beter Nederlands 
leren en klaarmaken voor een vlotte(re) start op school. Zo wordt de taalachterstand 
aangepakt en hopen ze dat minder jongeren zonder diploma afzwaaien. ‘Kind en Taal’ 

werd gisteren afgetrapt en mag de komende vier jaar rekenen op 6 miljoen euro. 
  
 

mailto:katrien.jansegers@kindentaal.be
http://www.kindentaal.be/
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SALK leert kinderen beter Nederlands in 13 gemeenten 
Lancering kind en taal 05/12/2015 

De provincie gaat kinderen van 1 tot 6 jaar in 13 Limburgse gemeenten beter Nederlands leren, zich beter helpen ontwikkelen en 

klaarmaken voor een vlotte(re) start op school. Zo wordt de taalachterstand aangepakt en hopen ze dat minder jongeren zonder diploma 

afzwaaien. ‘Kind en Taal’ werd maandag afgetrapt en mag de komende vier jaar rekenen op 6 miljoen euro SALK-geld. 

 “In sommige gemeenten verlaten zelfs vier op de tien jongeren de schoolbanken zonder diploma. Taalachterstand is daar één van de oorzaken 

van. En er is ook nog altijd die onderparticipatie van Limburgers aan hogeschool of unief. In SALK gaat dan ook terecht heel wat aandacht naar 

onderwijs”, zegt gouverneur Herman Reynders, die twee projecten - samengevoegd tot de vzw ‘Kind en Taal’ - lanceerde: “Op het raakvlak van 

kinderarmoede en taalachterstand. Want die twee gaan dikwijls samen: door taalproblemen of lage scholing raken gezinnen vaak niet uit die 

vicieuze cirkel. De Vlaamse regering maakt er de komende vier jaar 1,5 miljoen euro voor vrij.” 

13 gemeenten 

 In 2015 gaan ze al meteen aan de slag in 13 gemeenten die het meest met kansarmoede geconfronteerd worden: Beringen, Bilzen, Dilsen-

Stokkem, Genk, Hasselt, Heers, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Maasmechelen, Lanaken, Leopoldsburg, Sint-Truiden en Tongeren. © 

Het Belang van Limburg / www.hbvl.be. Zo’n dertig professionelen en honderd vrijwilligers mogen jonge gezinnen begeleiden. “We wachten 

niet tot de kinderen al naar school gaan, omdat het dan vaak al te laat is.” 

Vrijwillig 

 Gezinnen doen enkel vrijwillig mee, ze worden geselecteerd via Kind & Gezin, OCMW, scholen,... “SALK is bedoeld om het Limburgs dna te 

veranderen. Je ziet niet onmiddellijk effect van deze projecten, dit levert niet meteen jobs op. Maar de resultaten zijn er op langere termijn”, 

aldus de gouverneur. 
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Kind en Taal @ Babybeurs 
Limburgs babyweekend 

[woensdag 7 januari 2015 

Kind en Taal zal op 31 januari en 1 februari 2015 aanwezig zijn op het Limburgs babyweekend. In hetInfodorp vinden jullie antwoord op al jullie 

vragen van zwangerschap tot geboorte, van baby tot kleuter! De Winkelstraat loop je niet zomaar door maar kijk je, kies je en koop je toch dat 

leuke rompertje of toffe kleedje voor grote zus.  Het Handelscentrum, daar wandel je tot 2 keer toe op je gemakje eens door want hier is het 

kijken, vergelijken en informeren geblazen. Tal van standhouders specialisten en geboortedrukwerk tot fotografie, van kunstschilder voor de 

kinderkamer tot cateraar en partyruimte voor babyborrel- en kinderfeestjes. 

 

Kind en Taal is te vinden op stand 31. We willen bezoekers van deze beurs onze werking leren kennen met het oog op het verbeteren van 

onderwijskansen via een voorschools en/of vroegschools programma. 

  

Wat? Limburgs babyweekend 

Waar? Grenslandhallen Hasselt - Gouverneur Verwilghensingel 70, 3500 Hasselt (gratis parking voor bezoekers) 

Wanneer? 31/01/2015 & 01/02/2015 

Meer info? Website 

  

http://www.limburgsbabyweekend.be/index.php
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Kind en Taal op TVL 
[donderdag 8 januari 2015] 

''Kind & Taal'' wil achterstand Nederlands wegwerken in 13 gemeenten 

De provincie Limburg gaat in 13 Limburgse gemeenten kinderen van 1 tot 6 jaar beter Nederlands leren, om ze zo klaar te maken voor een 

vlotte schoolstart. Het project heet 'Kind & Taal' en focust vooral op gemeenten en gezinnen waar er veel taal- en schoolachterstand is. Het 

project mag de komende vier jaar ook op 6 miljoen euro aan SALK-geld rekenen. 

 

 

 

 

 

Interview Radio 2 
[zaterdag 10 januari 2015] 

"We willen ervoor zorgen dat de interactie tussen ouder en kind veel beter wordt." 

David Celis licht 

 op Radio 2 de 

 werking van Kind en Taal vzw toe. 
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3...2...1... START! 
[zaterdag 28 februari 2015] 

Na een drukke opleidingsmaand; vier weken van workshops, infosessies, opleidingsdagen, teambuildingen, ontmoetingen, ... zijn onze nieuwe 

contactmedewerkers klaar om uit te vliegen naar hun eigen regio's. We wensen hen alvast erg veel succes! 

 

 

     

  

http://www.kindentaal.be/news/be-nl/0/detail/item/100/
http://www.kindentaal.be/news/be-nl/0/listall/page/1/
http://www.kindentaal.be/news/be-nl/0/detail/item/98/


27 
 

Kind en Taal start in Limburg met nieuw initiatief ‘instapje’ 

DOOR REDACTIE - 03 MAART 2015 - 3500 - SAMENLEVING 

 

Het project ‘instapje’ bestaat uit wekelijkse huisbezoeken en ouderbijeenkomsten. Voor de ontmoeting nemen de contactmedewerkers 
speelgoed en boekjes mee. Ze laten de ouders zien hoe ze positief kunnen ingaan op de ontwikkeling van hun kind en beantwoorden 
opvoedingsvragen. Ook zijn er afspraken zoals de instapje-uurtjes die in bepaalde wijken samenlopen met het Peuternestje en mama’s 

Babbelbox. Om peuters optimaal voor te bereiden op het onderwijs zijn er tevens instapje-klasjes. Dat zijn tweewekelijkse bijeenkomsten 
voor kinderen vanaf twee jaar. 

 

 

 

 

 

 

Het project ‘instapje’ is gericht op maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen tussen 0 en 2 jaar. Onderzoek toont namelijk aan dat de 
eerste jaren enorm belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. Bij een maatschappelijk kwetsbaar gezin wordt er thuis vaak geen 
Nederlands gesproken of zijn de ouders kortgeschoold. Met dit project zorgt Vzw Kind en Taal ervoor dat kinderen uit dergelijke gezinnen 
sterker kunnen starten zodra ze naar school gaan. Het programma duurt anderhalf jaar en is gratis. In Hasselt kunnen 44 gezinnen met 
kinderen tussen 12 en 18 maanden deelnemen. 

Het project loopt niet alleen in de Limburgse hoofdstad. Dankzij de middelen van het SALK kan vzw ‘Kind en Taal’ starten in 13 gemeenten in de 
provincie. Een 30-tal medewerkers tracht in totaal 450 gezinnen te bereiken. Met het initiatief werken ze ook mee aan de uitbouw van lokale 
diensteneconomie. De contactmedewerkers worden via een persoonlijk ontwikkelingsplan en met ondersteuning van VDAB en vzw IN-Z, 
toegeleid naar de reguliere tewerkstelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.limburg-actueel.be/index.php?pc=3500
http://www.limburg-actueel.be/index.php?job=rul&id=26
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Huis van het Kind Lanaken 
[woensdag 11 maart 2015] 

Het Huis van het Kind in Lanaken lanceerde onlangs een oproep voor vrijwilligers voor het project Pedagogische Taaltrainers EN voor gezinnen 

met kinderen voor Instapje. 

 

Studio TVL: interview 
19 maart 2015 

Ruth Claes ( operationeel directeur IN-Z), Sarah Cuypers (Contactmedewerkster Maasmechelen), Katrien Jansegers (Algemeen Directeur Kind 

en Taal)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Contactmedewerkers op de fiets doorheen Limburg 
2 Maart 2015 

Vandaag hebben onze medewerksters hun fiets ontvangen van onze partner Belfius Zonhoven. De medewerkers van Dilsen-Stokkem en 

Maasmechelen geven alvast het goede voorbeeld! 
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Tweede kleuterklas Europaschool showt zelfontworpen kleding op catwalk 
08-12-2014 

 

Naar aanleiding van het thuisbegeleidingsprogramma 'Instapje Plus' werkten de kleuters van de tweede kleuterklas rond het thema kleding. 

De juffen kwamen op maandag in hun pyjama naar school. Door gebrek aan mooie stofjes maakten de kleuters zelf kleding met vuilniszakken. 

Er werden kleedjes, lange broeken, shorts, truien, rokken en capes in elkaar geknutseld en met verschillende materialen mooi versierd. 

Op vrijdag waren alle kindjes wel wat opgewonden, toen ging onze modeshow van start. Alle kleuters, juffen en zelfs de directeur kwamen 

kijken naar onze nieuwe creaties. 

Onder begeleiding van coole muziek en flitsende spotlights liep de tweede kleuterklas fier over de catwalk. 

Het was een heel leuke ervaring! 
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Leopoldsburg pakt kinderarmoede aan 

02/03/2015 om 11:07 door Gemeente Leopoldsburg 

Leopoldsburg - In Leopoldsburg zijn verschillende organisaties, verenigingen en scholen al jarenlang actief in de strijd tegen (kinder)armoede. 

Dankzij het Strategisch Actieplan Limburg² (SALK) en het Lokaal Armoedefonds van de Vlaamse regering ontvangt Leopoldsburg middelen om 

deze strijd tegen kinderarmoede een sterke boost te geven. In 2014 werd het Kinderarmoedebeleidsplan Leopoldsburg 2014 - 2015 

goedgekeurd om de strijd tegen kinderarmoede verder te zetten in Leopoldsburg. Hierin wordt vooral gefocust op acties ten behoeve van 

jonge kinderen (0-3 jaar) en hun omgeving. 

Naast de bestaande acties van verschillende lokale actoren wordt onder andere gewerkt aan de opstart van een Huis van het Kind en de twee 
programma’s: Instapje en Pedagogische Taaltrainers. 

Subsidies voor kinderarmoedebestrijding 
Het OCMW van Leopoldsburg heeft de regierol in de strijd tegen kinderarmoede en heeft hiervoor een budget ter beschikking. Vanuit deze 

opdracht wil het OCMW iedereen motiveren en aanzetten om mee te werken om kinderarmoede te bestrijden. Hiertoe werd een 
subsidiereglement opgesteld. 

Organisaties die een aanvraag wensen in te dienen kunnen het reglement en aanvraagformulier terugvinden op de gemeentelijke website 
www.leopoldsburg.be. 

Voor meer informatie kan je terecht bij Ben Colaers, coördinator kinderarmoedebeleid: 011 53 98 10, ben.colaers@ocmwleopoldsburg.be. 

 


