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Doelen voor vandaag

• Hoe kun je je taalaanbod het best laten 

aansluiten bij het jonge 

nieuwkomerskind?

• Hoe kun je zo optimaal mogelijk 

rekening houden met de sociaal-

emotionele, cognitieve en fysieke 

ontwikkeling?

• Hoe kun je gebruik maken van 

elementen uit de moedertaal?





Taalontwikkeling jonge kind

• Spelend taaldoelen verbinden

• Prikkelen en uitdagen

• Bewust zijn van invloed omgeving en 

materialen



Taaldoelen jonge kind

• Klanken Nederlandse taal (spreektaal)

• Woorden (DAT en CAT)

• BAK-lijsten

• Duizend-en-een-woorden SLO (de eerste 

Nederlands talige woorden voor 

anderstalige peuters en kleuters)









Klanken

• Met welke klanken heeft het 

anderstalige kind moeite

• Vanuit de verschillende taalsystemen

• www.moedint2.nl

http://www.moedint2.nl/


Op welk moment is er logopedische hulp nodig?

• Sommige nieuwkomers blijken moeite te hebben met het 

vormen van bepaalde klanken….

• Objectief waarneembaar technische problemen, bijvoorbeeld 

een hazenlip of slechthorendheid, bij het begrijpen en vormen 

van klanken. Dan is logopedische hulp vanaf de start van het 

nieuwkomersonderwijs noodzakelijk.

• Als er geen zichtbare technische problemen zijn, dan is na 

ongeveer twintig weken wel duidelijk dat een leerling ten 

opzichte van vergelijkbare leerlingen achterblijft met begrip en 

vorming van klanken. Dan kan tak-toets ingezet worden 

(receptieve vaardigheden).

• Ook kan na twintig weken een logopedist gevraagd worden voor 

de screening van alle kinderen. Voor die leerlingen die het 

nodig hebben, wordt vanaf dan een logopedisch traject gestart.





Belangrijke vragen voor ouders



Aansluiten en leren

(Pepper en Weitzman: Praten doe je met z’n tweeën)



Aanzet tot taal

• Materialen

• Spel en handeling

• Handelingen en taal

• PRATEN OM TAAL TE LEREN



Materiaal bepaalt taal

• Ander materiaal

• Andere handeling

• Ander spel

• Andere taal



Praatvormen bewust koppelen aan spel



Speelpraten: spelen met taal

• Spelen met de taal zelf

• Samen plezier hebben in klanken en 

woorden 



Klankonderwijs

• https://www.youtube.com/watch?v=QX

OxDXq20jg

• Impliciet leren en expliciet leren

https://www.youtube.com/watch?v=QXOxDXq20jg


Speelpraten

• https://youtu.be/CBfSFIHmKSo

• Zingen

• Rijmpjes/versjes

• Voorlezen

https://youtu.be/CBfSFIHmKSo


Meertalig voorlezen

• https://www.youtube.com/watch?v=QX

OxDXq20jg

• Erkenning voor meerdere talen

• Genieten van de klankkleuren van talen

• Taalgevoeligheid aanwakkeren

https://www.youtube.com/watch?v=QXOxDXq20jg




Doen praten: Woorden geven aan

handelingen

uitbeeldspel



Doen praten: Action stories – TPR (Asha)

• https://www.youtube.com/watch?v=1Mk6

RRf4kKs van 0.00 – 6:05

• Korte zinnen langzaam aan begrijpen om 

deze daarna ook zelf te kunnen uiten

• Op dezelfde manier als eerste 

taalverwerving:

luisteren-kijken-imiteren

• Holistische benadering:

• Ingangen zijn zintuigelijk: 

visueel-auditief-kinestetisch

https://www.youtube.com/watch?v=1Mk6RRf4kKs




Toepassing



Herhalen van 

de klanken en 

woorden van 

de niuewe 

taal. 

Baert.be



Denk praten: praten over waar 

je aan kunt denken

Leerlingen worden uitgedaagd om:

• actief mee te doen

• actief mee te denken

• actief mee te praten



Steunpraten: extra ondersteuning

van de taal

waar dit nodig is

• Interactieve scaffolding: talige 

ondersteuning tijdens natuurlijke 

gesprekken in de klas

• Geplande scaffolding: talige 

ondersteuning die geboden wordt vanuit 

leermiddelen en lesactiviteiten 

("ontworpen")



Interactieve scaffolding: strategieën
(Smit, Van Eerde, & Bakker)

• Herformuleren van leerling-uitingen

• Verwijzen naar of herinneren aan de 

benodigde denkstappen

• Verwijzen naar of herinneren aan 

specifieke woorden en formuleringen



Interactieve scaffolding: strategieën

• Vragen om gesproken of geschreven 
taal te verbeteren

• Correcte, voorbeeldmatige 
taaluitingen van leerlingen herhalen, 
of de kwaliteit benoemen 

• Leerlingen vragen of aanmoedigen om 
zelfstandig de talige denkstappen te 
verwoorden



Sinterklaas is zijn sleutel kwijt
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Taalspeelhuis

• https://www.youtube.com/watch?v=bDr

nqc7IHRI&feature=youtu.be#t=0m00s

https://www.youtube.com/watch?v=bDrnqc7IHRI&feature=youtu.be#t=0m00s

