
In vervolg op een grote reeks dialoogbijeenkomsten in 2018 en 2019 – waarin verschillende 
spelers in het veld van taalverwerving en taalontwikkeling samenkwamen bij number 5 – 
organiseerde number 5 foundation op 28 juni 2019 een online aftrapsessie.  

Een diverse groep Taalschatten-kernspelers ging onder leiding van initiatiefnemer Laurentien 
van Oranje in dialoog over de missie, rollen en vervolgstappen. Laurentien deelde bovendien 
5 gedachten die cruciaal zijn om van Taalschatten een succes te maken: 

Doe het altijd met alle stakeholders én bovenal de mensen om wie het gaat. Neem de volle-
dige diversiteit (ook van ouders) mee. Daarmee voorkom je het denken in aannames. Er 
bestaat namelijk niet één duidelijke doelgroep. 

We bouwen aan een brede beweging.1

Het is niet ‘blauw’ bedoeld, maar data zorgt wel voor het eerlijke overzicht. Het gaat in dit 
geval dus om alle kinderen; wat is nodig om dit probleem systemisch op te lossen?

Werk data-gedreven2

Haak aan op doelstellingen van anderen, in plaats van je eigen boodschap te pluggen. Soms 
moet je  je eigen boodschap loslaten om beter bij de gezamenlijke missie te kunnen aanslu-
iten. Wees nieuwsgierig en verdiep je in de ander. 

Verdiep je in de ander3

Uiteraard zijn er veel kleine stappen nodig, maar zie ook altijd het grote plaatje. Denk niet 
enkel aan de voordelen voor kinderen wanneer ze 0-4 jaar zijn, maar zie taalontwikkeling als 
een essentiële stap voor hun verdere toekomst én die van de samenleving als geheel. 

Durf groot te blijven denken4

Zet systematisch stappen, maar benut zeker ook de kansen die gaandeweg voorbijkomen. 
Blijf surfen op de energie van anderen en speel in op de dynamiek die ontstaat. Durf de koers 
die je zelf aan het varen bent bij te stellen, op weg naar het behalen van de gezamenlijke 
missie.

Een plan is ook maar een plan5
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