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Succesvolle project ‘Kind en Taal’ breidt verder uit met
gezinscoaches
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Vzw Kind en Taal wilt gezinscoaches inzetten als hefboom in de
strijd tegen kansarmoede. Deze Limburgse organisatie probeert
momenteel 24 gemeentebesturen te winnen voor deze
vernieuwende aanpak. Vanaf volgend jaar hoopt de organisatie 50
gezinnen per deelnemende gemeente intensiever te kunnen
coachen. Kind en Taal kan hiervoor, mits cofinanciering van de
lokale besturen, rekenen op maximaal 1,2 miljoen euro van het
Europees Sociaal Fonds (ESF). Via laagdrempelige programma’s
zullen gezinscoaches werkzoekende ouders aanmoedigen om zich
(opnieuw) op de arbeidsmarkt te begeven. Daarmee wordt het
project ‘Kind en Taal’ verder uitgebreid. Dit project ging in 2015 van
start met impulsen uit SALK 1.0 om de onderwijskansen van
kinderen in kwetsbare situaties te verhogen. “Ook in het nieuwe
SALKturbo-plan verdienen dergelijke initiatieven een prominente
plaats”, aldus Tom Vandeput, gedeputeerde voor Economie.
“Economische groei dient inclusief te zijn waarbij elk talent de kans
krijgt zich ten volle te ontwikkelen. Deze ambitie is ook één van de
vier pijlers van de onze economische groeistrategie SALKturbo.”

De kansarmoede-index stijgt de laatste jaren gestaag. Van de zeer jonge kinderen groeit 1 op de 8 op in
een kansarm gezin. Juist de eerste levensjaren zijn belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en de
kansen op een succesvolle carrière. Kinderen uit kansarme gezinnen lopen heel wat ontwikkelingskansen
mis en beginnen vaak vanuit een andere positie aan het leven. Het is moeilijk die achterstand in te halen.
“Vooral in de Limburgse mijngemeenten ligt de kansarmoede op het vlak van onderwijs gevoelig hoger
dan in de rest van Vlaanderen. Zonder begeleiding lopen nogal wat kansarmen risico de school zonder
diploma te verlaten. Dit verlies willen we koste wat kost vermijden”, aldus Tom Vandeput, gedeputeerde
van Economie. “Eén van de sleutelfactoren om de economie te versterken is het verminderen van de
scholingsachterstand. De sociaal-economische achtergrond van de gezinnen speelt daarin een grote rol.”
“Het is wetenschappelijk onderbouwd dat de schoolprestaties nauw samenhangen met de gezinssituatie.
Dit vraagt dat we oog hebben voor de diversiteit en de specifieke situatie van gezinnen, waardoor
iedereen gelijke startkansen krijgt”, klinkt het bij Bert Lambrechts, voorzitter van vzw Kind en Taal. “Kind
en Taal probeert daarom de taal- en denkontwikkeling te bevorderen en opvoedingsondersteuning te
bieden.”
Opvoedingsondersteuning
Hoe eerder begonnen wordt, hoe groter het effect. Dat is de visie van Kind en Taal. Met middelen uit het
Europees Sociaal Fonds (ESF) en dankzij de nauwe samenwerking met diverse lokale partners waaronder
de Huizen van het Kind, de Opvoedingswinkel en Kind&Gezin konden al diverse acties worden
uitgewerkt.
Eén van die acties is het voorschools programma Instapje. Daarin worden wekelijks gezinnen met jonge
peuters (tussen 1 en 2,5 jaar) thuis begeleid om vlot in het kleuteronderwijs te starten. De medewerkers
laten zien hoe ouders hun kind kunnen helpen bij de taalontwikkeling en beantwoorden vragen rond de

opvoeding. Door de inzet van 30 medewerkers konden afgelopen zes jaar maar liefst 4.345 gezinnen van
77 verschillende nationaliteiten worden bereikt.
Met de steun van ‘Limburg Sterk Merk’ (LSM) werd met Instapje plus een vervolg aan het programma
gebreid. Hier zijn schoolgaande kinderen van 2,5 tot 6 jaar de doelgroep. In school wordt samen met de
ouders verder gewerkt aan taal en opvoeding. Telkens worden, samen met de juf/meester, thema’s
behandeld waarmee ouders thuis aan de slag kunnen. De schooltaal vindt hiermee zijn weg tot in de
huiskamer. Ruim 136 verschillende oudergroepen namen tot hiertoe al deel aan het programma Instapje
Plus.
De afgelopen jaren werd meer en meer duidelijk dat kinderen in de schoolvrije periodes telkens een
terugval kennen in hun kennis van de Nederlandse taal. Om de taalvaardigheden op peil te houden
worden tijdens de schoolvakanties Taalbaden georganiseerd. Leuke opdrachten en activiteiten helpen
de winst op vlak van de Nederlandse taal en ook de schoolstructuur minder snel te verliezen en zorgen
ervoor dat de kinderen hun vrije tijd zinvol kunnen besteden.
Pedagogische taaltraining in ESF
Sinds begin dit jaar wordt het aanbod van Kind en Taal uitgebreid met de gezinscoaches. “Via een
exclusieve oproep vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) konden we ons programma pedagogische
taaltrainers verruimen. Het uitgangspunt is nog steeds het verbeteren van de opvoedingsvaardigheden
en de taal- en denkontwikkeling, maar ditmaal met de focus op het creëren van een stimulerend
gezinsklimaat. Dat houdt in dat we de maatschappelijke participatie van de ouders naar een hoger
niveau proberen te brengen. De ouders worden dus als het ware aangemoedigd het goede voorbeeld te
geven”, aldus Bert Lambrechts voorzitter van vzw Kind en Taal. Een vaste buddy stimuleert ouders om
(opnieuw) deel te nemen aan de samenleving door de eerste stappen te zetten op de arbeidsmarkt of in
de richting van re-integratie. Ze worden warm gemaakt voor opleidingen, Nederlandse taallessen en
rijcursussen, enzovoort. Alles gebeurt op een zeer laagdrempelige en toegankelijke manier en met de
betrokkenheid van gemeentelijke diensten zoals de dienst voor Integratie en Diversiteit, Sociale Dienst,
de Werkwinkels en de Huizen van het Kind, . Binnen het programma gezinscoaches worden de kinderen
van deelnemende ouders ook op woensdagnamiddag bijgewerkt rond hun taal en talenten in de
verschillende taallabo’s.
De nauwe samenwerking met de regionale en lokale partners moet voor een soepele doorverwijzing en
nog betere begeleiding op maat zorgen.
Tongeren, Heusden-Zolder en Genk zetten alvast hun schouders onder het project. Intussen werd het
project van de gezinscoaches ook in 19 andere Limburgse gemeenten voorgesteld . Het gaat om Bilzen,
Hasselt, Beringen, Leopoldsburg, Houthalen-Helchteren, Lanaken, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Ham,
Diepenbeek, Tessenderlo, Lummen en de welzijnsregio Noord-Limburg (Hechtel-Eksel, Bree, HamontAchel, Lommel, Pelt, Oudsbergen, Peer).
“In combinatie met de andere succesvolle initiatieven van de vzw moet dit stimulerend taalprogramma
grootste effecten en vooral nieuwe ontwikkelingskansen boeken. Om straks de arbeidsmarkt te kunnen
betreden is een breed draagvlak met lokale stakeholders en besturen een absolute vereiste. Niet in het
minst om het programma te kunnen verankeren en een duurzaam karakter te geven. De Europese
financiering maakt het voor gemeenten alvast een stuk gemakkelijker om zich hiervoor te engageren.
Wanneer de verdere uitrol overal voet aan wal krijgt, kunnen we de spiraal van generatiearmoede helpen
doorbreken en 1.000 gezinnen een perspectief bieden”, besluit gedeputeerde Tom Vandeput.
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