
Bijeenkomst 2
Waalwijk  
Taalontwikkeling 



Even terugkijken 

- Het bieden van prikkels die leiden tot ervaringen
- Het zorgen voor beweging
- Het voorkomen van stress: rust-reinheid-regelmaat
- Interactie!



Taalontwikkeling 



Vragen van jullie 

Taalgevoelig. Wat is dat nou precies?

Hoe kunnen we meertalige kinderen “helpen” – handvaten

Hoe kunnen we kinderen die geen Nederlands spreken beste begeleiden?

Hoe werkt het brein bij meertalige kinderen op  het gebied van taalontwikkeling?

Hoe gaat de sprong van taalarm naar taalrijk?

Hoe ontdek je achterstanden? 



Bron: http://www.kennislink.nl/publicaties/het-idee-m-v

http://www.kennislink.nl/publicaties/het-idee-m-v


Meertalige kinderen hebben een groter risico op een taalachterstand of taalstoornis

Het leren van meerdere talen langer duurt dan het leren van een enkele taal. 

Onderzoek: 
Kind haal op een gegeven moment achterstand volledig in, waarbij belangrijke mijlpalen 
in de taalontwikkeling op gelijkaardige momenten bereikt worden als bij eentalige 
kinderen.



Meertalige kinderen zijn algemeen slimmer dan kinderen die slechts één taal spreken

Niet slimmer

Meertalige kinderen een beter inzicht te hebben in hoe talen in elkaar 
zitten. Taalbewustzijn. 





Woordenschatontwikkeling 

Fasen in ontwikkeling:
Tot 1 jaar voortalige periode (klanken en enkele woorden)
1 jaar tot 2,6 maanden vroegtalige periode ; klanken, woorden en korte zinnen
2,6 maanden tot 6 jaar differentiatie periode; klanken, woorden, woordvormen, 

lange zinnen en nadenken over taal.

6 tot 10 jaar voltooiingsperiode; samengestelde zinnen, teksten in allerlei  
situaties toepassen



0 : klanken, grammatica, passieve woordenschat

1,5 : woorden

2 : twee-woord-zinnen

3 : 3-4-woord-zinnen, klein verhaaltje vertellen 

4 : langere verhaaltjes vertellen, beter verstaanbaar

5 : samengestelde zinnen, goed verstaanbaar

6 : woordenschat van 13.000 woorden

20 : woordenschat van 60.000 woorden





Taalaanbod De leeromgeving 



Eerste taalomgeving: 
Kinderen leren taal in een (taal)stimulerende omgeving, waarin ze aangemoedigd 
worden om te praten en te ontdekken en waar veel interactie mogelijk is met 
volwassenen. 
Thuis 

Tweede taalomgeving: 

Andere kinderen
Mogelijkheid tot spelsituaties en materialen  
“afkijken”  

Derde taalomgeving : 
Contact met de pedagogisch medewerker / leerkracht 



Hoe is dat in Voorschool/Vroegschool?

Tweede taalomgeving: 

Andere kinderen

Mogelijkheid tot spelsituaties en materialen  

“afkijken”  

Derde taalomgeving : 

Contact met de pedagogisch medewerker-
leerkracht 

Wat is er dan in de groep?
Wat biedt je aan?
Wat doe je als professional? 



Een rijke taalomgeving is een omgeving waar 

gepraat, geluisterd en gelezen wordt..



18

- SPEL 

- Routine en regels

- Speelleeromgeving 
(Hoeken, Ontwikkelingsmaterialen, Binnen&Buiten)

- Gepland aanbod en activiteiten 
(Begeleide en geleide activiteiten)

Ontwikkelaanbod



Taal aanbod / omgeving 

Spelverteltafel



Betekenisvolle leesschrijfactiviteiten 



Spelhoeken



Alfabetisch principe 

Lettermuur

Stempels

Taalpoppen



Verschillende soorten Boeken



Begrijpend luisteren 

Digitaal prentenboek 

Gesproken prentenboek

Luisterspelletjes 



Liedjes en Versjes 



Woordenschat 

Thematafel 

Boeken



Taalontwikkeling
de Professional  



Taalontwikkeling 

Taal zorgt voor interactie en dus voor breinontwikkeling!!

Bevorderen door:

Interactie

Rijk aanbod 

Verhalende context = thema 



Ontwikkelingsgerichte interactie
Vaardigheden 

Leidster / Pedagogisch 
medewerker  

Leerkracht 



Samen vatten

Beurt doorspelen

Hardop denken stimuleren

Verrijken van spel door probleem 

Handelingen voordoen

Uitleggen 

Hardop denkproces verwoorden

Uitbreiden van geleerde  

Hardop denken stimuleren

Aan elkaar uit laten leggen

Eigen ervaring inbrengen

Uitdagende taal bieden 

Open en gevarieerde vragen stellen

Feedback geven 

Zichzelf verwoorden 

Spelen

Voorspelen

Spiegelend meespelen

Meespelen 

Vragen stellen als

“Wat nu/ Hoe/vertel”

Stapsgewijs voordoen 

Parafraseren
Betekenisonderhandeling 



Ontwikkelingsgerichte Interactie
Vaardigheden 



Lkr: Hoe kan het dat de stenen nu niet omvallen?

“Doordat je klei hebt toegevoegd… 
Blijven ze op elkaar zitten?




