
 
 

Ik wil ACTIEF TAAL PARTNER worden  
 
Wat is Actief Taal Partner? 
Je kan op twee manieren Actief Taal Partner zijn: 

1. In je eigen organisatie 
2. Namens Actief Ouderschap 

 
Je bent een Actief Taal Partner in de eigen organisatie als je met behulp van TOLK voor 
taalontwikkeling! ouderbijeenkomsten organiseert en ouderbetrokkenheid bij de taalontwikkeling 
van kinderen helpt vorm te geven.  
Je kan gratis gebruik maken van TOLK voor taalontwikkeling! door een inlogcode aan te vragen  
https://tolk3.nl/index.php?init=_subscribe 
Wil je je wat verder verdiepen in taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid? Wil je graag ervaringen 
delen met andere professionals die ook met TOLK voor taalontwikkeling! werken? Wil je je 
bekwamen in het op gang brengen van gesprekken met ouders? 
Schrijf je dan in voor de training Actief Taal Partner http://tolkinfo.nl/agenda.php  
 
De taalexpert voor opvang en onderwijs om ouderbetrokkenheid bij taalstimulering vorm te geven.  
De Actief Taal Partner namens Actief Ouderschap is een geschoolde taalexpert die de kinderopvang 
en het onderwijs ondersteunt op het gebied van ouderbetrokkenheid bij taal-denkstimulering aan 
kinderen tussen 0 en 11 jaar.  
 
Waarom Actief Taal Partner? 
Taalontwikkeling is een onbewust, linguïstisch proces dat zich ontrolt in de interactie tussen ouder 
en kind. Taalleren is een bewust en pedagogisch proces dat zich afspeelt op school. Een voldoende 
taalontwikkeling is voorwaarde voor schoolsucces. Omdat het aparte processen betreft vraagt 
stimulering ervan om een onderscheidende aanpak. Een Actief Taal Partner vanuit Actief Ouderschap 
voegt linguïstische kennis toe aan de pedagogische deskundigheid van het onderwijs met als doel 
schoolsucces. De Actief Taal Partner helpt de interactie thuis te versterken en bouwt daarmee een 
brug tussen taalontwikkeling en het schoolse taalleren voor alle kinderen, dus ook voor die kinderen 
met een meertalige achtergrond.  
 
Profiel Actief Taal Partner vanuit Actief Ouderschap? 
De Actief Taal Partner is een specifiek geschoolde logopedist of taalspecialist die ouderpartnerschap 
bij taalstimulering kan vormgeven ten behoeve van preventie en (vroege) interventie. De Actief Taal 
Partner biedt op locatie praktische ondersteuning bij het organiseren en uitvoeren van 
ouderactiviteiten met TOLK voor taalontwikkeling! (minimaal 8 dagdelen), coaching on the job en 
logopedische advisering.  
 
Wat bieden we logopedisten en taalexperts met Actief Taal Partner? 

1. Framing expertise. Het helpt logopedisten en taalexperts hun expertise te framen voor 
opvang en onderwijs en dat biedt voor alle partijen een opening tot inhoudelijke 
samenwerking omwille van de kinderen.  

2. Scholing in scholingsruimte Actief Ouderschap, Nijkerk of in overleg een locatie elders. 
(accreditatie wordt aangevraagd voor 5,5 punten) Inhoud: 

• Algemene informatie over ouderpartnerschap in opvang en onderwijs en inzicht in de 
onderwijsorganisatie.  

https://tolk3.nl/index.php?init=_subscribe
http://tolkinfo.nl/agenda.php


• Gebruik TOLK voor taalontwikkeling! preventie en interventie.  
• Kennis interculturele communicatie.  
• Terugkombijeenkomsten met mogelijkheid tot opdoen inhoudelijke kennis d.m.v. een 

spreker en/of uitwisseling van ervaringen met collega Actief Taal Partners. 
3. Administratieve ondersteuning. Facturering verloopt via Actief Ouderschap. 
4. Promotie en publiciteit.  
5. Organisatorisch aanspreekpunt voor alle partijen.  

 
 
Wat vragen wij van logopedisten als Actief Taal Partner? 

1) Voorbereiding en uitvoeren van ouderbijeenkomsten met TOLK voor taalontwikkeling! in 
samenwerking met de opvang/school en op locatie (8 halve dagen d.w.z. 2x voorbereiding en 
6x uitvoering). 

2) Inlogcode en gebruikersnaam voor TOLK voor taalontwikkeling! 
3) Coaching on the job van de professionals in opvang/onderwijs.  
4) Individuele advisering aan ouders en professionals op het gebied van spraak en taal.  
5) Support bij taalachterstanden en meertaligheid.  
6) Deelname aan scholing.  
7) Deelname aan terugkombijeenkomsten.  
8) Administratieve taken t.b.v. facturering.  

 
Honorarium uitvoerder Actief Taal Partner 
Het honorarium van de Actief Taal Partner bedraagt € 180,00 per dagdeel (geen BTW). 
Terugkombijeenkomsten en administratieve afhandeling worden kosteloos verzorgd voor Actief 
Ouderschap. Actief Taal Partners sturen een rekening per maand voor geleverde diensten. De prijs 
voor scholing wordt nader bepaald in de overeenkomst tussen Actief Ouderschap en de Actief Taal 
Partner.  
 
Selectieprocedure Actief Taal Partner 

1) Op basis van een intakegesprek wordt de geschiktheid van de kandidaat voor Actief Taal 
Partner bepaald.  

2) Indien de kandidaat geschikt wordt geacht, wordt een overeenkomst afgesloten waarmee de 
voorwaarden voor scholing en samenwerking worden vastgelegd.  

3) De kandidaat wordt uitgenodigd voor scholing.  
4) Na de scholing geven beide partijen aan of zij verder gaan als Actief Taal Partner. 
5) De Actief Taal Partner wordt persoonlijk benaderd zodra een school zich opgeeft.  
6) Als de Actief Taal Partner akkoord is, worden de afspraken voor de inzet op de betreffende 

locatie vastgelegd in het digitale administratieve systeem waartoe beide partijen toegang 
hebben.  


