
       

voor gemeenten 
ONS DOEL 
Een kind dat met een voldoende Nederlands taalniveau naar school gaat, kan goed van start. 
Door ouders van jonge kinderen de juiste handvatten te bieden om de taalontwikkeling van hun 
kind te stimuleren en ondersteunen, zorgen we ervoor dat ieder kind in Nederland goed van 
start kan op school. We richten ons in het bijzonder op laagtalige en anderstalige ouders om te 
voorkomen dat taalproblematiek wordt doorgegeven van generatie op generatie.  

ONZE AANPAK 
Onze taalspecialisten en pedagogen verzamelen en geven tips om thuis spelenderwijs aan de 
slag te gaan met taal. We bereiken ouders via onze site, sociale media, kinderdagverblijven, 
scholen, bibliotheken en consultatiebureaus. Op taalbegintthuis.nl staan: 

-‐ vuistregels voor taalontwikkeling en meertaligheid;  
-‐ eenvoudige ideeën om samen te praten, lezen, schrijven, spelen, zingen en kijken; en,  
-‐ verwijzingen naar diverse apps, websites, filmpjes, uitjes en programma’s.  

Hiernaast bieden wij activiteiten voor ouders en trainingen voor professionals. Onze site en 
materialen zijn in meerdere talen beschikbaar. Ook activiteiten voor ouders verzorgen wij in 
verschillende talen. Landelijk en lokaal werken we samen met verschillende partners.  

ONS AANBOD VOOR GEMEENTEN 
Eigen webpagina’s met lokale, actuele tips 
Wij bieden gemeenten een eigen webpagina (taalbegintthuis.nl/…) met lokale taaltips, een 
actuele agenda met uitjes en een lijst van instellingen waar ouders terecht kunnen met vragen. 
Hiernaast wordt een sociale media strategie opgezet voor specifieke doelgroepen in de regio en 
wordt een netwerk opgezet van lokale partners, zoals de bibliotheek. De kosten hiervoor 
bedragen eenmalig €5000,- en €200,- per maand voor onderhoud van de site en sociale media.  

Taalkoffiemomenten op kinderdagverblijven, scholen, bibliotheken en AZC’s 
Bij taalkoffiemomenten komt een van onze taalcoaches uitleg geven over taalontwikkeling en 
(eventueel) meertaligheid. Daarnaast worden ervaringen en tips uitgewisseld en ontvangen 
ouders de Taal begint thuis tas met folders en materiaal van landelijke en lokale partners. 
Gemeenten kunnen taalkoffiemomenten inkopen, zodat wij deze kosteloos kunnen aanbieden 
aan kinderdagverblijven, scholen, bibliotheken en AZC’s. Een los taalkoffiemoment kost €100,- 
(incl. btw). Afhankelijk van het aantal dat wordt ingekocht, kunnen we een korting geven.  

Lokaal taaltips team 
In gemeenten met een grote doelgroep kan een lokaal Taal begint thuis team worden opgezet. 
Zij houden dan de lokale webpagina bij en verzorgen de activiteiten voor ouders in de regio. De 
kosten voor het werven, trainen en onderhouden van een lokaal team bedragen €5000,- per 
jaar. 

MEER INFORMATIE 
kijk op taalbegintthuis.nl | mail naar info@taalbegintthuis.nl | bel naar 06 24 86 72 48 (Alette) 


