
 

Hoe kan ik de taalontwikkeling van mijn kind 
stimuleren?  
 

   

Laat je kind uitspreken 

Geef kinderen de gelegenheid zich volledig uit te 
spreken, ook als ze moeilijk spreken en je weinig 
verstaat. Onderbreek ze niet en vul hun zinnen niet zelf 
aan.  

 

Praat spontaan met je kind 

Neem zeker de rol van therapeut(e) niet over. Leg het 
accent op het omgaan met je kind, op pret beleven met 
elkaar, op elkaar begrijpen.  
 

Wees geduldig 

Taalproblemen bij kinderen zorgen ervoor dat de 
communicatie met het kind stroef verloopt.  Laat 
aanvoelen dat je het kind wil begrijpen en oefen je in 
geduld: geduld om te begrijpen wat je kind zegt. Let er 
ook op dat u geen non-verbale tekenen van ongeduld 
toont (hoofd wegdraaien, veelbetekenend naar andere 
personen kijken, met de voet op de grond tikken ……). 

 

Stel niet te veel vragen 

Vragen kunnen de druk binnen een communicatie 
verhogen. Vermijd vragen die de kennis van je kind 
testen of die te moeilijk zijn voor je kind. Stel ook niet 
te veel vragen na elkaar zodat het kind voldoende tijd 
krijgt om te antwoorden.  
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Wees zelf model 

Spreek zelf duidelijk en op een eenvoudige manier. Gebruik 
geen babytaal (woefwoef, tiktak …) maar noem de juiste 
naam. Gebruik de juiste uitspraak. Bouw eenvoudige, 
correcte zinnen.   

Spreek duidelijk met een goede intonatie en ritme. Gebruik 
veel herhalingen. 

Bijvoorbeeld:   

Kind: “Fuisap?” 
Ouder: “Je wil fruitsap? Ik heb hier nog een beetje fruitsap. Het is 
appelsap. Zou je graag een beetje appelsap drinken?” 

 

Laat je kind veel ervaren 

Een kind leert het gemakkelijkste taal aan wanneer het iets 
in werkelijkheid kan beleven en ervaren.  

Bijvoorbeeld:  

Neem je kind mee naar de winkel. Vertel wat je zal kopen, hoeveel, 
waarom … Spreek over de vorm, het gewicht ….. Laat bij thuiskomst je 
kind helpen om de boodschappen in de kast te zetten. Bespreek waar 
alles staat en waarom iets op die plaats staat (yoghurt in de koelkast, 
daar is het fris). 

 

Hanteer een vangmethode 

Corrigeer je kind niet onmiddellijk voor een foutieve 
uitspraak, woordkeuze of zinsbouw. Reageer op de inhoud 
en niet op de vorm. Het is belangrijk dat de taalkundige 
correctie “verstopt” zit in jouw antwoordzin.  
 
Bijvoorbeeld :  
Kind : “bammeke 
Ouder: : “ Wil je een boterhammetje? Mmmm, zo’n lekker 
boterhammetje!” 
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Speel “samen” 

Het is belangrijk om “mee” te spelen met je kind. Je 
kind leidt het spel. Jij reageert met belangstelling op 
wat je kind vertelt. Op die manier geef je je kind 
informatie over de dingen die hem interesseren. Een 
kind dat de leiding heeft, krijgt de taal die het nodig 
heeft. 
 
Speel op dezelfde manier als je kind. Ga mee in zijn 
spel. Maak grappige geluiden en woorden die passen bij 
wat je aan het doen bent. Zorg dat je ook over een 
eigen speelgoedstuk beschikt zodat je kan meespelen. 
Speel een rol en maak het spel leuk. Verander het spel 
niet. Onthoud dat je af en toe rustig moet wachten om 
je kind de kans te geven het spel te leiden. 
 
Hoelang je samenspeelt is niet belangrijk. Hoe je met je 
kind communiceert telt! Zo geef je je kind de kans om 
nieuwe woorden te leren.  
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Voorlezen  

Voorlezen en vertellen zijn belangrijk om de 
taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Zit lekker 
knus bij elkaar in de zetel en maak er een onmisbaar 
ouder-kind momentje van. Kies verhalen die aansluiten 
bij de beleving en de fantasie van je kind.  

Laat je kind het boek vasthouden en de bladzijden 
omslaan. Geef voldoende tijd om de bladzijde te 
bekijken. Wacht ook af of je kind zelf nog iets wil 
vertellen.  

In sommige boeken staan woorden die veel te moeilijk 
zijn voor je kind. Je kunt deze vervangen door andere,  
gemakkelijkere woorden die je kind wel begrijpt. Je kan 
ook alleen over de plaatjes vertellen en de woorden niet 
lezen. 

Kinderen vinden het ook heerlijk om hetzelfde verhaal 
steeds opnieuw te horen. Hoe meer je kind dezelfde 
woorden hoort, hoe sneller je kind deze nieuwe 
woorden zal kennen.  

Zelfgemaakte boeken zijn ook heel leuk. Die kunnen 
dan over het kind zelf gaan of over iets dat je kind boeit. 
Laat je kind meehelpen bij het maken van je boek. Dit 
geeft je kind prachtige kansen om te communiceren en 
beurten te wisselen.    
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Probeer interactief voor te lezen 

Als je een verhaal voorleest, is het belangrijk dat je je 
kind stimuleert tot nadenken. Dat betekent dat je 
tijdens het lezen heel vaak stopt om vragen te stellen 
en reacties uit te lokken. Je praat ook over dingen die 
het niet kan zien, horen en voelen.  

 

Bijvoorbeeld: Als je met je kind leest in het boek “wat 
een rommel”, kan je praten over: 

- dingen die al gebeurd zijn vb. weet je nog hoe 
rommelig jouw kamer gisteren was? 

- dingen die nog moeten komen vb. na het lezen 
gaan we samen opruimen 

- dingen beschrijven en vergelijken vb. die kamer 
hier in het boek is rommelig, jouw kamer is 
minder rommelig 

- gevoelens vb. mama was boos toen je kamer zo 
rommelig was 

- oorzaken /redenen voor bepaalde gebeurtenissen 
geven vb. een rommelige kamer is niet leuk 
omdat je dan je spullen niet meer kunt vinden 

- fantasiedingen vb. we doen net alsof er een 
goede fee komt die je kamer opruimt, hopus, 
pokus, ...   
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