Rotterdam, januari 2014
Persbericht Training Gezinstaalcoaching voor organisaties

Stichting LOV deelt kennis over succesvol project Gezinstaalcoaching
Stichting LOV geeft in samenwerking met ‘Het begint met Taal’ (fusieorganisatie
van Stichting LNT en Gilde SamenSpraak) een training Gezinstaalcoaching. Deze
training is op vrijdag 24 januari in Kenniscentrum Dona Daria, aan de Gerard
Scholtenstraat 129 in Rotterdam. De training is bedoeld voor alle geïnteresseerden
van thuislesorganisaties die zich verder willen bekwamen in Gezinstaalcoaching.
Het project
Gezinstaalcoaching is een succesvol project van Stichting LOV, speciaal voor gezinnen waarvan zowel
ouders als kinderen (2-5 jaar) nog niet zo goed de Nederlandse taal beheersen. Met deze
begeleidingsvorm leren ouders hoe zij de taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. Ook is er
aandacht voor het taalniveau van ouder en kind, waarbij de taalvaardigheid uit ervaring duidelijk
verbetert. Deze training geeft veel informatie om met deze beproefde aanpak preventief de
taalachterstand bij jonge kinderen tegen te gaan.
Werkwijze van Gezinstaalcoaching
In groepsverband krijgen de ouders een interactieve cursus van drie maanden aangeboden over
allerlei thema's rondom taal en taalstimulering bij jonge kinderen. Deze cursus wordt verzorgd door
speciaal hiervoor getrainde vrijwilligers. Daarna krijgt het kind (eventueel samen met zijn/haar
ouders) drie maanden lang taalcoaching en begeleiding van studenten van de opleiding Logopedie. In
deze unieke werkwijze worden begeleiding van ouder en kind dus geïntegreerd.
Met behulp van gezinstaalcoaching worden( migranten)gezinnen ondersteund in hun taal. Door de
taalontwikkeling Nederlands op jonge leeftijd te stimuleren wordt voorkomen dat een kind met een
taalachterstand op school komt. Ook wordt door de communicatie en interactie tussen ouders en kind
de eigen kracht van het gezin versterkt.
Financiële steun EIF
Dit taalstimuleringsproject is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europees
Integratiefonds en de Gemeente Rotterdam. Het EIF steunt onder andere projecten die het
integratieproces van nieuwkomers uit landen buiten de EU bevorderen. Stichting LOV richt zich op
actielijn 1 uit het jaarprogramma EIF: ‘Landelijke overdracht van taaltrajecten op maat’ in lijn van de
integratievisie “Integratie, Binding en Burgerschap”.
Stichting LOV
Het LOV, Leer en Ontmoetingsproject voor Vrouwen, is één van de organisaties in Rotterdam die zich
bezighoudt met het versterken van taal en participatie van de inwoners. De formele doelstelling is
het empoweren van multi-etnische vrouwen en hun gezin door het versterken van de Nederlandse

taal en participatie. Het LOV is een professionele organisatie met 6 medewerkers en ca. 250
vrijwilligers. Stichting LOV helpt migranten door taalstimulering én sociale activering middels diverse
taalprojecten. Door de taal, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en sociaal netwerk van de deelnemers
te vergroten , groeit de zelfstandigheid en de participatie.

Kijk voor meer informatie op:
www.hetbegintmettaal.nl en www.stichtinglov.nl
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Voor meer informatie over Gezinstaalcoaching kunt u contact opnemen met
Ashraf Reintjes van Stichting LOV, ashraf@stichtinglov.nl of op 06 13007716
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