
Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet 

mkaat het niet uit in wlkee vloogdre de ltteers in 

een wrood saatn.      

Het einge wat blegnaijrk is, is dat de eretse en de 

ltaatse ltter op de jiutse patals saatn. 

De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast 

wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er 

saatt.  

Dit kmot odmat we niet ekle ltteer op zcih lzeen.  

maar het wrood als gheeel. 

Giedlewg he! 



Breinontwikkeling 

 

• Hardware - 0-6 jaar                                    

  fysieke onderdelen   ontwikkeling van het spreken 

 

• Software - vanaf 6 jaar  

  programma’s  leren - lezen en schrijven 

Breinontwikkeling verloopt volgens fasen: 

 

1. 0 tot 7 jaar: primaire sensorische gebieden 

(zintuiglijke waarneming). Denk- en 

taalontwikkeling komen hierdoor op gang. 

 

      Hierin hebben kinderen een eigen tempo; dit laat 

zich moeilijk sturen. De omgeving faciliteert. 

 

2. Motorische gebieden 

 

3.   7 tot 12 jaar: associatiegebieden (integratie van   

      verschillende zintuigeninformatie) 

 

4. In pubertijd: prefrontale gebieden (motivatie,    

      oordeelsvermogen, langetermijn planning)    



Eerste levensjaar 
 
Vanaf 6 maanden 

• Klankherkenning (1)              

Kind reageert  in eerste 6 maanden op alle klanken 
even sterk, en reageert daarna op taalspecifieke 
klanken 

 
 
• Klankproductie (4) 
 
    -taalspecifiek brabbelen 
    -de tongval 

Voorwaarden: 
Goed gehoor 
Emotionele stabiliteit                                               
(Kind ‘zit lekker in z’n vel’) 



Spraak- en taalontwikkeling is deel van de totale ontwikkeling 

 

• Gehoor 

• Motorische ontwikkeling (omrollen, kruipen, lopen) 

• Denkontwikkeling 

• Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Het tweede levensjaar 

 

• Luisteren, kijken, bewegen en voelen brengen de denkontwikkeling op gang  

• Objectconstantie en symboolbewustzijn 

Objectconstantie 

Besef van je ziet het niet, maar het is er wel. 

Kiekeboespel 

Symboolbewustzijn 

Kind ontdekt de verwijzende functie van taal 

 

Uitdrukking van een gevoel   Au! 

Verwijzing naar voorwerpen  Kijk, bloem!  



Voorwaarden: 
Leervermogen 
Taalinput door omgeving 

 
• Woordbegrip (2)                                                 
Kind ontdekt dat klankcombinaties iets betekenen  

 
 
 
• Persoonlijk woordenboek 
Dit is gebaseerd op woorden waarvoor kind interesse heeft 

 
 
• Woordproductie (5) 

Tweede  levensjaar 
 
 
 

Einde tweede levensjaar:  woordenschatexplosie 



labelen 

categoriseren 

netwerkopbouw 

Woordenschatontwikkeling  2e levensjaar 



Derde  levensjaar 
 
 
 

 
• Zinsbegrip (3) 
Kind herkent zinsstructuren (grammatica) 

 
 
• Zinsproductie (6) 
De eerste zinnen zijn tweewoordzinnen  
Begint tussen 2 en 2,5 jarige leeftijd 
 
 

Twee woordzinnen: 
Papa auto    =    Ik wil met papa in de auto mee 
 
Tevisie niet   =   Hier is geen televisie 
 
Drie- tot vijfwoordzinnen: 
Ik ben zo dorst 
 
Mama vin ik lastig ben   

taalproductie 

taalbegrip 



Zinsbouwontwikkeling  3e levensjaar 

 

Gesprekje in de tuin met een driejarige 

 

• Bij, zoem…………………  Ja, de bijen zoemen 

 

• Bij weg…………………….Ja, de bij is naar de bloemetjes toe 

 

• Bloemen?.........................Ja, de bijen gaat honing halen 

 

• Honing, lekker brood……. Is de honing lekker op brood? 

 

• Ja en beschuit ……………En ook op de beschuit? 

 

•                                           Wil jij een beschuit met honing?  

 

• Ja. 

 

• (De volgende dag) Wil jij een beschuit? 

 

• Ja, niet honing. 

 



 

 

                        
                   Kortom:  kinderen leren woorden waarvoor ze interesse hebben 

 

 

                   Het gaat er in deze fase niet om welke woorden een kind leert,  

                   maar dat een kind woorden leert,  zodat het hersensysteem  

                   ontwikkeld wordt.     

                              

                   Kinderen maken zodoende mentaal een persoonlijk woordenboek 

                    

 

                                    

                                      
                                                                                                                             

  

Taal stimuleer je door 
• gesprekjes 
• liedjes 
• rijmpjes 
• prentenboeken 



0 6 7 10 

neurologische verbindingen 
worden versterkt 

basisvorming  
 van hersenen 

jaar 

zuigeling peuter kleuter schoolkind 

spelend leren 



Oxana 



De test vind je op: 
 

http://kindentaal.logopedie.nl 

De SNEL-vragenlijst bestaat uit 14 vragen over mijlpalen 
die de lijn volgen van de normale taalontwikkeling.              
De test is bedoeld om globaal zicht te krijgen op de 
taalontwikkeling van het kind. 
 
• 14 vragen 
• 10 minuten 

Hoe goed is het mondelinge taalgebruik van mijn kind? 

Doe de SNEL-test:  ‘ Spraak- en taal Normen Eerste Lijn’ 
Voor ouders, leidsters, leerkrachten 

http://kindentaal.logopedie.nl/
http://kindentaal.logopedie.nl/
http://kindentaal.logopedie.nl/
http://kindentaal.logopedie.nl/


Gesprekjes over boeiende onderwerpen 





 



 



Prentenboeken voor 
peuters 

Advies Taallijn 



Prentenboeken voor 
kleuters 

 



www.symbaloo.com/mix/prentenboeken 
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Onderzoek: Verhallen (Universiteit van Leiden) over het belang van 
videoprentenboeken. 
 
Onderzoek wijst uit dat leerlingen met een zeer beperkte woordenschat veel 
woorden oppikken van voorlezen met videoprentenboeken (bewegende digitale 
prentenboeken) ook wel ‘levende prentenboeken’ genoemd. 
 
Deze leveren meer leerwinst op dan zgn ‘statische prentenboeken’ ( = computer leest 
tekst voor en kind kijkt naar afbeeldingen). 
 
Tip: lees eerst het boek voor in een klein groepje en bespreek de afbeeldingen. 
Daarna bekijken de kinderen het videoprentenboek. Dit kan ook thuis. Informeer de 
ouders over sites met digitale prentenboeken. 
 

Een site met veel gedigitaliseerde prentenboeken.  
 
http://m.pinterest.com/vlinder1977/digitale-prentenboeken/ 
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Waarom is een grote woordenschat belangrijk? 

Een beperkte woordenschat leidt bijna altijd tot 
slechte schoolresultaten  



22 

Kinderen uit taalrijke milieus kennen op 3-
jarige leeftijd 5 x zo veel woorden als 
kinderen uit taalarme milieus. 

De verschillen worden daarna niet kleiner, 
maar groter. 

(K. Stahl) 



hond 

blaffen 

bijten 

labrador slim 
lief 

pijn wolf 

bos 

Roodkapje 

jager 

sprookjes 

huisdier 

kat 

wolf en 7 geitjes 

hoektanden 

haai 

hond huisdier 

bijten 

blaffen 

kat 

lief labelen categoriseren 

netwerk-opbouw 

Hoe leren we woorden? 



hond 

blaffen 

bijten 

Lassie slim 

lief 
mama 

juffrouw 

pijn 

hoofdpijn 

wolf 

bos 

Roodkapje 

jager 

sprookjes 

huisdier 

kat 

wolf en 7 geitjes 

hoektanden 

haai 

hond huisdier 

bijten 

blaffen 

kat 

lief 



hond 

blaffen 

bijten 

labrador slim 

lief 
mama 

juffrouw 

pijn 

hoofdpijn 

wolf 

bos 

Roodkapje 

jager 

sprookjes 

huisdier 

kat 

wolf en 7 geitjes 

hoektanden 

haai 

hond huisdier 

bijten 

blaffen 

kat 

lief 
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netwerken  

 

Waar denk je aan? 

 

 

 

veter vaas 



Vaktaalwoorden                          

penicilline   fotosynthese 

koloniaal 

 

Schooltaalwoorden 

Woorden in boeken en teksten 

Woorden gebruikt door taalvaardige 

personen (schooltaalwoorden)                                             

evalueren, bijzonder, onderscheiden 

via, functie, gevolg 

Basiswoorden in het dagelijks taalgebruik (die de 

meeste kinderen vaak al kennen, maar 

tweedetaalleerders nog niet!)                                          

baby  klok   kleur  ster  dokter  

 

 

Welke woorden aanleren? 

Laag 1 

Laag 3 

Laag 2 

bepalen, vaststellen, 

richten, andersom,  

erdoorheen, opzij, 

uitproberen, conclusie, 

reden, oorzaak, gevolg, 

resultaat, correct, precies, 

ongeveer, recht, schuin,  

oplossing, probleem, 

bedenken,  

experimenteren, 

verschillende,  slagen, 

mislukken, richting,  

heen en weer,  

beweging,  

toenemen,  

afstand 
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De olifant 

 

In blub woont een olifant 

Een olifant met blub 

Die oefent al blub donderdag, 

Blub hij wil het blub leren. 

Hij springt in het blub en blub 

Flink met blub zijn oren, 

En als hij blub bezig is, 

Mag niemand komen blub. 

Blub is het geen gezicht 

En blub zijn de deuren dicht. 

Grote en kleine woordenschat 

De olifant 

 

In Artis woont een olifant 

Een olifant met veren 

Die oefent al sinds donderdag, 

Want hij wil het vliegen leren. 

Hij springt in het rond en flappert 

Flink met allebei zijn oren, 

En als hij daarmee bezig is, 

Mag niemand komen storen. 

Voorlopig is het geen gezicht 

En daarom zijn de deuren dicht. 



Schooltaalwoorden uit de nt2-les. 
Zet de clown midden tussen de twee gele blokjes. 
Op het linkerblokje ligt een puntenslijper. 



Hoe leren kinderen schooltaalwoorden? 

 

 Veel praten over allerlei onderwerpen  en  voorlezen 

 Bied ruimte, stel vragen 

 

 Je mag best hoge verwachtingen hebben! 

 Help kinderen moeilijke begrippen te verwoorden,                                            

versimpelen is lang niet altijd nodig (scaffolding) 
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netwerk 



 

de post 

thematafel 
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woordmuur 





1. Vertellen 
2. Voorlezen 
3. Nog een keer voorlezen 
4. Praten over de inhoud 
5. Informatief boek bekijken 









Veel nieuwe woorden 

Schooltaalwoorden 

Stimuleert woordenschat  en 

beginnende geletterdheid 





 



mondelinge taalvaardigheid  

beginnende geletterdheid  

woordenschat 

voorlezen 

schrijfactiviteiten 

spelen met klanken 



Belangrijke voorspellers van leessucces in groep 3: 

• hakken en plakken (auditieve analyse en synthese) 

 

 

 

 

 

• letterkennis 

• benoemsnelheid 

 

 

/tak/         /t/   /a/   /k/ 

/t/ -  /a/ -  /k/    /tak/ 

/kast/    zonder /t/  =  /kas/ 



b oo m 

Spelen met klanken in groep 2 en 3  

t a s 

Welke letter hoor je vooraan? 

Wat hoor je als je de /m/  weglaat? 



Praat met kinderen over letters 
Welke letter is dat? 





Geef kinderen 
schrijfmateriaal 



liedjes  zingen  en   

versjes  opzeggen 



speel spelletjes 

http://www.begheyn.nl/pinkelotje/images/sesamstraat/puzzel_bertenernie.jpg


Thuis met letters 
bezig zijn 



http://www.edegelderland.nl/Images/Upload/3195_vuurwerk_groot.jpg


goede t.v. programma’s 

-  veel informatie 

-  mooie beelden 

-  gemaakt door vakmensen 

-  veel aandacht voor taal 

http://www.rago.nl/Sesamstraat/index.htm
http://www.omroep.nl/nps/sesamstraat/
http://info.omroep.nl/ncrv/willemwever



