
Taalontwikkeling 

stimuleren

Als ouder(s) en omgeving van het kind kunt u veel betekenen voor de 

taalontwikkeling van uw kind. Bij vragen of twijfel kunt u altijd contact 

opnemen met de logopediepraktijk. 

Wij ondersteunen en begeleiden u graag hierin.

Meertaligheid

Het kan geen kwaad om 

kinderen meerdere talen aan 

te leren; een kind ontwikkelt 

zich in beide talen echter wel 

iets langzamer.

• Begin zo vroeg mogelijk met 

het aanbieden van beide 

talen

• Spreek als ouder(s) de taal 

die u het best beheerst (uw 

moedertaal)

• Zorg ervoor dat u de talen 

gestructureerd en 

gescheiden aanbied. 

Bijvoorbeeld thuis taal A, 

buiten/school taal B óf 

moeder taal A, vader taal B
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Tips algemeen

• Betrek uw kind bij veel alledaagse dingen, zoals boodschappen doen, 

tafel dekken, eten koken, etc.;

• Benoem alles wat u ziet en doet & benoem wat uw kind ziet en doet;

• Pas uw taal aan, aan het niveau van het kind: gebruik korte zinnen en 

geen moeilijke woorden.

Communiceren

Let tijdens het communiceren 

met het kind op het volgende:

• herhaal zoveel mogelijk 

• maak oogcontact

• ga op ooghoogte zitten

• volg het spel van het kind

• imiteer elkaar

• doe dingen om de beurt 

(beurtgedrag)

• herhaal wat het kind 

zegt/wil zeggen in de 

goede vorm

• geef het kind voldoende tijd 

om te reageren

Communiceren 

doe je samen! Pepper, J. & Weitzman, E. (2009). Praten doe je met 

z’n tweeën. Canada: The Hanen Centre.



Samen met uw kind een activiteit ondernemen is niet alleen maar gezellig en 

goed voor de onderlinge band, maar het kan ook heel leerzaam zijn. Pas de 

gegeven tips van de voorkant toe in onderstaande situaties.

Samen iets doen…
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Samen op pad…
Het kan echter ook heel waardevol zijn om samen 

naar buiten te gaan en activiteiten buitenshuis uit te 

voeren. Op die manier verkent en leert het kind dingen 

buiten zijn belevingswereld.  

Ideeën hiervoor zijn: samen naar de winkel, samen 

naar het park, samen op visite, samen naar het strand.

ACTIVITEIT TIPS

Samen boekjes lezen • [zie folder: Interactief voorlezen]

Samen filmpjes kijken op 

tv/DVD/youtube etc.

• Praat tijdens het kijken over wat u ziet

• Vraag aan het eind terug wat er is gebeurd

• Probeer verbanden te leggen: oorzaak-gevolg, 

probleem-oplossing, middel-doel

Samen liedjes zingen • Gebruik CD’s, youtube, etc.

Samen in huis dingen doen • Samen tafeldekken

• Samen schoonmaken

• Samen afwassen

• Samen opruimen

• Etc.


