voor gezinnen
effecten
Activiteit

Resultaten

# kinderen/de
gezinnen hebben
20 weken thuis
een tablet met
(educatieve) taal
apps en digitale
prentenboeken

Samen Digi-Taal
Een ouder-kind activiteit gericht op
ouders en hun jonge kinderen (2-6).
Ouders krijgen een leen tablet met
(taal) apps en fysieke materialen en
worden begeleid gedurende het
programma.
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# ouders en
kinderen hebben
fysieke materialen
(bijvoorbeeld
(prenten)boeken)
gekregen als
aanvulling op het
digitale aanbod

# ouders zijn 20
weken begeleid
(3- 6
bijeenkomsten met
andere ouders
of individuele
begeleiding)

Positief
nevenresultaat:
ouders komen
regelmatig in de
bibliotheek/met de
bibliotheek in
aanraking

korte termijn

middellange termijn

Kinderen horen meer
woorden en rijkere taal

Ouders gebruiken de
tablet en spelen samen
met de kinderen met de
apps en lezen de boeken

Ouders komen in
aanraking met taal
apps en digitale /
fysieke boeken in het
Nederlands (of
andere thuistaal)

Taalontwikkeling van
kinderen neemt toe (m.n.
woordenschat en
verhaalbegrip)

Ouders leren beter
omgaan met een
tablet en de apps te
gebruiken met hun
kinderen

Ouders hebben inzicht in
het belang van de inzet
van digitale middelen bij
de taalontwikkeling van
hun kind.

Gezinnen komen in
aanaraking met
geselecteerde
(kwalitatief
hoogwaardige) apps
met een educatieve
waarde

Ouders leren meer
over de
taalontwikkeling van
hun kind en hoe ze
hier als ouder aan
kunnen bijdragen

Ouders kennen en
ervaren het belang van
hun rol in de
taalontwikkeling van hun
kinderen

lange termijn

Na het traject wordt er
in het gezin nog steeds
regelmatig (digitaal)
voorgelezen en
taalapps ingezet

Er is meer talige
interactie tussen ouder
en kind (gesprek/
praatcultuur, apps inzet,
lezen)

Ouders zijn gemotiveerd
om met hun eigen (digi)
taal vaardigheid aan de
slag te gaan.
Ouders hebben een
visie over
mediagebruik en
deze vertaald naar
opvoedingsstijl en
huisregels

Ouders leren meer
over de digitale
ontwikkeling van hun
kind en hoe ze hier
als ouder aan kunnen
bijdragen

Ouders zijn zich
bewuster van de invloed
van gebruik van
technologie in het gezin

Mogelijk positief
neveneffect
gezinnen leren de
bibliotheek/Taalpunt
kennen.

Gezinnen maken blijvend
gebruik van collectie en
ander aanbod van de
bibliotheek

Impactdoelstelling

Gezinnen blijven
zich samen en op
hun eigen niveau
ontwikkelen

Alle kinderen groeien
op in een taalrijke
thuisomgeving

