
  
 

 

Iedereen Telt Mee 
 
Wat is ITM? 
Iedereen telt mee! ITM bestaat uit het stimuleren van de Nederlandse taal en het geven van lichte 
opvoedingsondersteuning. Ouders worden gestimuleerd om hun kinderen naar kindercentra te 
brengen, zodat zij later met succes de basisschool kunnen doorlopen. Daardoor krijgen ze uiteindelijk 
betere kansen op de arbeidsmarkt en verloopt hun integratie zo vlot mogelijk. Ook wordt de 
betrokkenheid tussen ouders, kinderopvang en school gestimuleerd, aangezien dit de 
schoolresultaten van het kind kan bevorderen.  
ITM wordt gefinancierd vanuit VVE-subsidies en wordt gratis aangeboden. 
 
  
Het ITM-team? 
Jonge kinderen hebben recht op een positieve start op school en dit begint bij een zo goed mogelijke 
beheersing van de Nederlandse taal. Peuters en kleuters ontdekken, spelen en groeien. Van die 
kenmerken maken wij als ITM-team gebruik. We bieden de kinderen, die vaak een andere taal- en/of 
culturele achtergrond hebben, het juiste spel of speelgoed om de Nederlandse taal te ontwikkelen en 
stimuleren. 
 
Ellie Dauwerse is de coördinator van ITM. Daarnaast heeft aan-z een aantal collega’s die met de 
ouders samenwerken, dit zijn de ITM-contactmedewerkers: 

 Henny van Os 

 Lenie van Ruth 

 Marina van de Bos 

 Jacqueline Hermans 

 Jacqueline Roos-de Regt 

 Marleen Modde 
  
  
Hoe werkt ITM? 
De contactmedewerkers gaan elk week of om de andere week naar de gezinnen die aan ITM 
deelnemen, om samen met de peuter/kleuter en een van de ouders/verzorgers gerichte activiteiten 
aan te bieden. Uit onderzoek is gebleken dat een goede thuisbegeleiding van het kind door de ouders 
een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Tijdens het huisbezoek begeleidt de 
contactmedewerker het gezin om het kind al spelend te laten leren. De ouder (meestal de moeder) 
speelt hierin een actieve rol. De ITM-medewerkster is het voorbeeld voor de moeder. Ze laat zien 
hoe de moeder op een stimulerende manier met haar kind kan omgaan. De moeder leert door actief 
mee te doen en het voorbeeld van de ITM-medewerkster te volgen. Ook krijgt ze waar nodig 
informatie en advies over de ontwikkeling en opvoeding van haar kind.  
 
Ouders worden tijdens huisbezoeken individueel begeleid (op het vlak van taal en opvoeding). De 
moeder krijgt uitleg en persoonlijk advies. Daarbij wordt rekening gehouden met de eigen situatie, 
de culturele achtergrond en de levensvisie van het gezin. De huisbezoeken maken maatwerk per 
gezin mogelijk.  
 
Het ITM-programma heeft een positieve invloed op de spelontwikkeling. De kinderen starten beter 
voorbereid in groep 1 van de basisschool, vooral wat hun kennis van de Nederlandse 



  
 
 
taal betreft. Daarnaast bevordert dit programma het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen.  
De ouders besteden meer aandacht aan hun kind en gebruiken vaker en bewuster speelgoed en 
boekjes. Het programma verbetert de ontwikkeling van kinderen op taalkundig, cognitief en 
motorisch gebied. Het programma heeft ook een gunstige impact op de omgang tussen ouders en 
kinderen. Ouders spelen meer met hun kinderen en lezen hen meer voor. Ze ondersteunen het kind 
beter en bieden het kind meer structuur.  
 
  
Voor wie is ITM? 
ITM omvat 2 niveaus. Niveau 1 is bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar. Niveau 2 richt zich tot 
kleuters van 4 tot 6 jaar. ITM werkt motiverend en stimulerend voor gezinnen die de Nederlandse 
taal onvoldoende beheersen omdat ze van buitenlandse afkomst zijn of omdat ze een beperkt 
opleidingsniveau hebben. Jeugdverpleegkundigen van de GGD selecteren de gezinnen die voor ITM-
begeleiding in aanmerking komen. 
  
Gezinsgericht 
 
Peuters 
De contactmedewerker bezoekt de peuter 1 keer per week. Een bezoek duurt ongeveer 1 uur. 
Tijdens dit bezoek wordt er o.a. in een prentenboek gelezen, educatief en creatief gespeeld en zo 
nodig aandacht besteed aan lichte opvoedingsondersteuning. De contactmedewerker heeft een 
voorbeeldfunctie voor de ouder, met als voorwaarde dat die laatste actief deelneemt aan het 
huisbezoek. Verder wordt aan de ouder gevraagd de activiteiten regelmatig samen met het kind te 
herhalen. De contactmedewerker motiveert de ouders hun peuter aan te melden bij een 
kindercentrum. Op die manier krijgen kinderen een groot taalaanbod, waardoor ze een goede start 
kunnen nemen in het basisonderwijs. 
De activiteiten van de contactmedewerkers sluiten aan bij de thema’s waarmee in de kindercentra 
wordt gewerkt. Door herhaling van het taalaanbod beklijft de taal sterker. Voor de ITM-peuters sluit 
de thuismethode ‘spelend leren met Uk & Puk Thuis’ naadloos aan bij het thematisch werk in de 
kindercentra. 
 
Kleuters 
De contactmedewerker bezoekt de kleuters 1 keer per 2 weken en ook dit bezoek duurt ongeveer 
een uur. De activiteiten die de contactmedewerker de kleuters in het gezin aanbiedt, sluiten aan bij 
het thematische werk in de basisschool. Ook gebruiken de medewerksters (prenten)boeken die op 
school worden uitgewerkt. Op die manier zit er veel herhaling in het taalaanbod, wat resulteert in 
een sterker beklijvend resultaat. Ook hier zit de kracht in de herhaling. Door haar deelname aan ITM 
raakt de moeder sterker betrokken bij het schoolgebeuren. De ouders worden gestimuleerd om 
dagelijks met hun kind te oefenen. Waar nodig kan er lichte opvoedingsondersteuning worden 
gegeven. 
  
 
Groepsgericht 
 
Oudergroep 
Naast het reguliere ITM-thuisprogramma vinden er in verschillende kernen ouderbijeenkomsten 
plaats. Tijdens deze maandelijkse bijeenkomsten wordt de ouders opvoedkundige en praktische tips 
gegeven en worden ervaringen uitgewisseld.  



  
 
Gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld: kinderen naar bed brengen, tv-kijken, het belang van 
voorlezen etc. Ouders kunnen zelf ook onderwerpen aandragen waar zij over willen spreken. Deze 
bijeenkomsten bevorderen de sociale contacten en ouders met een migratieachtergrond raken beter 
geïntegreerd in de samenleving.  

Ouders moeten de Nederlandse taal spreken, indien nodig werken we met “taalmaatjes”. 

  
Partners 

 Preventieteam basisschool de Stelle 

 Kinderopvangorganisaties 

 Basisonderwijs 

 Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen 

 Gemeente Terneuzen 

 GGD 
 

 

 
 


