
2. Mijn taalgebruik
Je bent je bewust van je eigen taalgebruik. Kinderen leren namelijk taal
door alles wat ze om zich heen te horen krijgen. Je praat zo natuurlijk
mogelijk tegen een kind en gebruikt een rijke en gevarieerde
woordenschat. 

3. Taal bij kinderen uitlokken
Je zorgt niet alleen voor een rijk en gevarieerd taalaanbod, je lokt ook
bewust taal uit bij kinderen. Dit doe je bijvoorbeeld door te reageren
op taaluitingen van kinderen, te zorgen voor een rijk aanbod aan
materialen die taal uitlokken en gesprekjes te voeren (zowel
individueel als in groep).

Kleur het aantal bolletjes
naargelang je zelf vindt
dat je dit goed aanpakt.

Hoe doe je dat concreet? We vatten het samen in 5 acties.

Taalondersteuning bij baby’s / peuters

4. Taal van kinderen verrijken 
Je verrijkt de taal van kinderen door zelf taalactiviteiten te plannen en
op die manier extra kansen te creëren.  Dat wil zeggen dat je op
voorhand gaat nadenken waar en hoe je extra taalprikkels kan
inzetten doorheen de dag. Spelactiviteiten, vrij en begeleid, zijn
daarvoor heel geschikt, want kinderen leren al spelende.

1. Elk moment kan een taalmoment zijn
Het stimuleren van taal is geen aparte opdracht, maar wel een
dagelijks onderdeel van je werking. Alledaagse situaties, spel- en
zorgmomenten in de opvang, zijn ideale momenten om taal te
stimuleren. Zo kan je altijd en overal inzetten op het ondersteunen van
de taalontwikkeling. 

5. Respect voor de thuistaal van kinderen
Je geeft voldoende aandacht aan de thuistaal van kinderen door deze
hoorbaar en zichtbaar te maken in je werking. Dit werkt niet alleen
ondersteunend voor de meertalige ontwikkeling. Je toont ook
waardering en geeft ouders en kinderen een warm welkom en het
gevoel dat ze er echt bij horen.



Actieplan

Bepaal actiepunten die je wil aanpakken in je eigen praktijk.
Denk ook eens na hoe je het materiaal dat je zal aankopen in dit traject je hierbij kan helpen.
Hoe zal je dat gebruiken?

Morgen zal ik ...

Op korte termijn wil ik ….

Op langere termijn maak ik werk van ….

Wil je hierin verdiepen? Neem er onze bronnen bij uit het MeMoQ-project:
Kind en Gezin (2014). Pedagogisch raamwerk voor de kinderopvang van baby's en peuters.
Kind en Gezin (2016). Zelfevaluatie-instrument MeMoQ. Dimensie 4: Educatieve ondersteuning.


