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In 9 stappen naar meer taalstimulering

1   Wat doe je nu al?

Neem een groot blad en noteer wat je nu al doet om 
de taal van de kinderen te stimuleren. Waarschijnlijk al 
heel wat! Vul daarna de test op speelbank.be in en/of 
bespreek de poster met taalstimuleringstips met je team 
of ondersteuner. 

2   Positief en veilig klimaat 

Een belangrijke voorwaarde om tot taalontwikkeling te 
komen is een positief en veilig klimaat creëren voor de 
kinderen. Kinderen kunnen hun taal niet ontwikkelen 
zonder dat ze zich veilig voelen. Wat doe jij om dit aan 
te bieden aan de kinderen? Geef je kinderen voldoende 
ruimte om te spreken? Mogen de kinderen zelf dingen 
uitproberen, aanbrengen of eigen keuzes maken? Welke 
plaats geef je aan de thuistaal? 

3   Ken en bespreek de voordelen 

Bespreek welke voordelen taalstimulering heeft: voor 
jezelf, de kinderen en ouders. Waarom is taalstimulering 
zo belangrijk? Wat zal er veranderen wanneer je meer 
aan taalstimulering doet? 

4   Brainstorm en maak een plan

Wat wil/kan je nog meer doen om de taal van de kinderen 
te stimuleren? Welke nieuwe dingen wil je uitproberen, 
uitwerken of ontwikkelen? Formuleer een aantal doel-
stellingen en concrete acties. Denk na hoe je alles kan 
organiseren en wanneer je stappen kan zetten. Je kan 
heel wat praktijkinspiratie vinden op speelbank.be onder 
het speelgebied Lezen, vertellen en filosoferen. 

5   Persoonlijke uitdagingen in interactie 

Wat voor de één een uitdaging is, is dat niet voor de 
ander. Misschien ben jij een krak in voorlezen maar heeft 
je collega de gave om stillere kinderen spreekkansen te 
bieden. Kies een persoonlijke uitdaging waar je als kin-
derbegeleider in wil groeien. Begin met iets kleins waar 
je je goed bij voelt. Hang je persoonlijke acties op een 
zichtbare plaats. Je kan de acties met een collega of je 
verantwoordelijke delen, zo heb je een buddy die je kan 
ondersteunen. 

6   Neem je tijd en laat je begeleiden

Werken aan taalstimulering omvat heel wat. Het bete-
kent bijvoorbeeld ook dat je werkt aan je begeleiders-
houding, dagindeling, rituelen, ... Neem zeker je tijd om 
aan deze verandering te werken. Volg een vorming of laat 
je begeleiden door een externe taalcoach of vormings-
organisatie. Ook het cahier Taal van VVSG of het boek 
“Allemaal taal” kan je verder op weg zetten en inspiratie 
bieden.  

7   Betrek en communiceer met ouders

Informeer en betrek ouders in je/jullie taalstimulerings-
plannen. Dit kan bijvoorbeeld door hen te bevragen, een 
brochure mee te geven, je visie aan te passen, door een 
poster op te hangen, een fotomuur te maken of door hen 
actief te laten participeren. Nodig hen bijvoorbeeld eens 
uit om eens te komen voorlezen of een liedje te zingen in 
de thuistaal.  

8   Breng taal in beeld

Maak foto’s of video’s of doe observaties terwijl kinderen 
druk in de weer zijn met hun taal. Wanneer je ze achteraf 
op een rustig moment bekijkt, zie je veel meer dan op het 
ogenblik zelf. Het geeft je een schat aan informatie over 
de kinderen en over jezelf als begeleider.  

9   Blijf talig vernieuwen

Taalstimulering stopt natuurlijk nooit. Evalueer na een 
tijdje of je daadwerkelijk meer spreekkansen aanbiedt en 
waaraan je dit merkt. Bekijk eens welke talige activiteiten 
goed lopen, welke toe zijn aan vernieuwing en welke 
nieuwe talige acties je wil introduceren.  
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https://www.speelbank.be/8-taalstimulering
https://www.speelbank.be/ckfinder/userfiles/files/Poster_taaltips_def_LR.pdf
https://www.speelbank.be/zoek/typeId=3

