
  
 

Iedereen Telt Mee 

 
“Meedoen met ITM is een feest voor uw peuter of kleuter en een goede voorbereiding op 

de basisschool.” 

Wat is ITM?  
Iedereen Telt Mee (ITM) is een gezinsgericht programma voor peuters en kleuters en hun ouders of 
verzorgers. 
Het programma ITM stimuleert kinderen zo vroeg mogelijk in hun (taal-)ontwikkeling zodat zij een 
betere aansluiting zullen krijgen op de basisschool. Om dit te bereiken richt ITM zich enerzijds op het 
stimuleren van de ontwikkeling van het kind en anderzijds op het bevorderen van de kwaliteit van de 
ouder-kind interactie. 
Door de ondersteuning die ITM biedt, raken ouders actiever betrokken bij de ontwikkeling van hun 
kind en raken ze vertrouwd met de werkwijze van de peutergroep en de basisschool. Actieve 
betrokkenheid tussen ouders en school is belangrijk, omdat dit de schoolresultaten van het kind kan 
bevorderen. 
 
Voor wie is ITM? 
ITM is bedoeld voor kinderen in de leeftijdscategorie van 2 tot 6 jaar. De ouder wordt actief 
betrokken bij het stimuleren van de taal en krijgt tips om hier zelf mee aan de slag te gaan met de 
peuter of kleuter. 
JGZ Verpleegkundigen selecteren de gezinnen die voor ITM-begeleiding in aanmerking komen. Het 
kind krijgt een VVE-indicatie waardoor hij, naast de ITM-begeleiding, ook extra begeleiding op de 
peutergroepen krijgen. 
Aan het meedoen met ITM zijn voor de ouders geen kosten verbonden. 
  
Hoe werkt ITM? 
De ITM-medewerker bezoekt wekelijks de gezinnen die aan ITM deelnemen, om samen met het kind 
en één van de ouders of verzorgers gerichte activiteiten aan te bieden.  
Een bezoek duurt ongeveer 1 uur en is er op gericht om op een spelende manier de Nederlandse  
taal aan te oefenen. Tijdens dit bezoek wordt er o.a. in een prentenboek gelezen, educatief en 
creatief gespeeld en zo nodig kunnen ouders ondersteund worden met lichte, praktische 
opvoedingstips.  
Het advies aan de ouder is om de activiteiten regelmatig samen met het kind te herhalen.  
De activiteiten van de ITM-werkers sluiten aan bij het thematisch werken op de kinderopvang en/of 
school. Puk, de pop die hoort bij het VVE-programma wat op de peutergroepen wordt gebruikt, komt 
altijd mee op huisbezoek. 
 
Taalmaatjes 
De ITM-medewerker brengt de ouder op de hoogte van het taalmaatjesproject. De ouder kan aan 
een taalmaatje gekoppeld worden zodat hij of zij ook zelf het spreken van de Nederlandse taal kan 
oefenen.  
 


