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• Rekenen: VDAB of in het CBE 

• Algemene vorming: rijbewijs, 

budgetteren, solliciteren, ouders en 

school,… 

• Taal: NTA, NT2, NT1 

• Computer: Smartphone, starten met 

de computer,… 
 

projecten voor jonge 
ouders 

Vrijwilligers!! 

Projecten: ontstaansgeschiedenis 

• Gent: Peuterpraat 

• Brussel: Kanga en Roe 

• Antwerpen: Taabubbels 

• Geel: Moeder-Taal 

• Tienen: Alfameters 



22/03/2018 

2 

Van een gemeenschappelijke nood… 

• Van moeders die geïsoleerd thuis zitten  

• met hun kind 

• en met opvoedingsgerichte  vragen  

 

 laagdrempelige opvoedingsondersteuning 

 mama’s samenbrengen en hen zo versterken 

 

 

en projectengeld… 

 

• Projectengeld van AMIF om in verschillende 

provincies proeftuinen te organiseren: 

• PROEFTUINEN: “Inburgering op maat voor 

laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen”. 

 

…naar een structurele inbedding.  

In Turnhout concreet: 

• Samenwerking tussen Stad Turnhout 

• Kind en Gezin 

• CBE 

• CVO 

• vrijwilligers 
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4 doelstellingen 

1. Nederlands leren 

2. zorg- en opvoedingsondersteuning 

3. (taal-)ontwikkeling van de kinderen 

4. integratie 

 
 

1. Nederlands leren 
 

2. zorg- en opvoedingsondersteuning  

http://www.basiseducatie.be/sites/default/files/downloads/draaiboek_project_moeder-taal.pdf
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3. kinderen 
 

4. Integratie/ uitstappen 

Ervaringen tijdens het project 

• regelmatige aanwezigheid, geen uitval 

• sociaal contact, netwerk 

• integratie: leren fietsen, naar andere 
dienstverlening 

• wennen aan kinderopvang 

• wereld van de kinderen wordt groter  

• ZELFVERTROUWEN groeit 
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Samenvatting “succesfactoren” 

• Samenwerken, geen eenrichtingsverkeer 

• Leren van elkaar 

• Samenzijn 

• Elkaar zien “moederen” 

• Herkenning 

• Nederlands 

• Vertrouwen in kinderopvang 

• … 

Resultaten nadien 

• Ongeveer 70% stroomt door naar vervolgaanbod 

Nederlands, met opmerkelijk meer spreekdurf 

dan andere csn. 

• vrouwen zijn beter geïnformeerd i.v.m . 

gezondheid, zwangerschap, bevalling en maken 

sterkere keuzes. 

Resultaten nadien 

• moeders zijn beter geïnformeerd ivm school vd 

kinderen en volgen beter op. 

• vrouwen komen meer buiten, maken eigen 

keuzes en traditionele rolmodellen vertonen 

barstjes. 
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Ruimere resultaten 

• CBE Kempen kiest voluit voor structurele 

verankering. 

• CBE Kempen kiest voor jonge ouders als 

prioritaire doelgroep. 

• stevige partnerschappen. 

Ruimere resultaten 

• nieuwe projecten: kinderopvang op de lesplaats 

in VSPW Mol.  “Mama Leert” als good practice 

voor PACE project in Turnhout. 

• “Mama Leert” als good practice PWO-onderzoek 

naar veerkracht bij asielzoekende en 

vluchtelingengezinnen van Afghaanse, Syrische 

en Iraakse origine kort na aankomst.  
 

 

Vragen 

1. Wat kan je doen als je in aanraking komt een 
jonge moeder die geen Nederlands begrijpt?  
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Vragen 

2. Wat kunnen jullie doen om mee te helpen aan 
de veerkracht en strijd tegen kinderarmoede bij 
allochtone en /of kwetsbare jonge gezinnen?  

Vragen 

3. Wat zijn de gevolgen van geïsoleerd zijn 
thuis? 

 

Vragen 

4. Naar welke instanties kan je doorverwijzen?  
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Belangrijk 

• Stad Turnhout : meer dan één op 5 kinderen 
in een kansarm gezin geboren. 

• Belang voor kleuterparticipatie => Start bij de 
mama’s: belang van doorverwijzing naar 
“Mama Leert” en/ of andere instanties. 

• Belang van doorverwijzing naar kinderopvang 
=> Ouders naar de Nederlandse les. 

• Belang van meegaan! Weg vinden is soms te 
moeilijk of de eerste stap is te groot.  

Toekomstplannen 

• Mama Leert in Turnhout => ondertussen 2 

groepen + CVO 

• Moeder-Taal in Herentals, ondertussen ook 

Mol en Geel 

Mama Leert in Turnhout CVO 

CVO: maandag, dinsdag en vrijdag 

9. 00-11. 30 uur 
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Mama Leert in Turnhout CBE 

CBE: maandag en  dinsdag of woensdag en vrijdag 

9. 00-11. 30 uur 

 

Mama Leert in Turnhout 

nu gepland tot eind december 2019 

geïntegreerd aanbod 

anderstalige jonge moeders uit ganse regio 

doorverwijzen naar : 

marjan.vanschaeren@basiseducatiekempen.be  

- promomateriaal (doorverwijzing mama’s) 

vrijwilligers: iris.loots@turnhout.be     

mailto:myriam.marien@basiseducatiekempen.be
mailto:myriam.marien@basiseducatiekempen.be
mailto:sofie.vanhest@turnhout.be

