Suggesties en tips
voor het gebruik van de dvd

De film ‘Het verhaal van taal: uitdagend Nederlands in een
meertalige omgeving’ als discussiemateriaal.

Suggesties en tips voor het gebruik van de dvd
Taal verbindt mensen en gemeenschappen. Talenkennis is daardoor een belangrijke voorwaarde om aan
de samenleving te kunnen deelnemen. In een meerkleurige stad als Brussel is meertaligheid een troef én
een uitdaging. Ook voor de kinderopvang. Zowel het voeren van een goede communicatie met ouders als
het stimuleren van taalontwikkeling bij jonge kinderen is essentieel.
Om tot een goede communicatie met alle ouders te komen, is creativiteit nodig: toegankelijk taalgebruik,
gebaren, foto’s of tekeningen, het betrekken van anderstalige ouders, het aanreiken van lessen
Nederlands, … het zijn hulpmiddelen die de onderlinge communicatie helpen ondersteunen.
Taalontwikkeling bij jonge kinderen wordt bevorderd door hen op vroege leeftijd in contact te brengen
met de rijke taal / talen van andere kinderen en volwassenen. Het biedt kinderen kansen om taalplezier te
beleven en kan hen voorbereiden op de kleuterschool. Nederlandstalige kinderen worden hierdoor
gestimuleerd in hun taalontwikkeling en vormen een positieve houding ten opzichte van meertaligheid;
meertalige kinderen worden ondersteund in het verwerven van de Nederlandse taal op een manier die de
eigen thuistaal respecteert.
In ‘Het verhaal van taal: uitdagend Nederlands in een meertalige omgeving’ gaan we op bezoek in een
aantal Brusselse kinderdagverblijven. Leidinggevenden, begeleidsters en ouders vertellen hun verhaal. Ze
delen hun visie, geven tips en illustreren hoe communicatie tot stand kan komen. In de film zie je 6
kinderdagverblijven die allemaal op hun eigen, bijzondere manier omgaan met taal en meertaligheid. Hun
denkproces en de daaruit voortvloeiende visies en handelingen kunnen een vertrekpunt zijn om de
werking van je eigen kinderdagverblijf onder de loep te nemen.
Je kan deze film met verschillende brillen bekijken. Wil je letten op de plaats die het Nederlands en de
verschillende thuistalen krijgen of eerder op de taalkansen die een zorgmoment biedt? Kijk je naar de
interactie tussen de kinderen of naar het aanwezige materiaalaanbod? Wat je ook doet, je zal stap voor
stap een klare kijk krijgen op taal in je kinderdagverblijf.

Voor wie?






Medewerkers en verantwoordelijken van een kinderdagverblijf
Medewerkers en verantwoordelijken van inloopteams
Medewerkers en verantwoordelijken van een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
(CKG)
Trainers en opleidingverstrekkers van mensen die werkzaam zijn in / willen werken in
kinderopvang
Ouders
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Opbouw van de dvd
De dvd bevat een hoofdfilm en twee extra’s.
De hoofdfilm bestaat uit twee hoofdstukken:
In het hoofdstuk VISIE getuigen ouders, begeleidsters en leidinggevenden over hun ervaring met taal;
thuis en in het kinderdagverblijf. Dit onderdeel is essentieel om een taalbeleid uit te schrijven; een
taalbeleid met respect voor het Nederlands en voor de vele thuistalen van ouders en kinderen.
In het hoofdstuk INTERACTIE verleggen we de focus naar het taalaanbod in het kinderdagverblijf en
concreet naar de interactiemogelijkheden tussen kinderen en begeleidsters en tussen kinderen onderling.
Medewerkers geven tips over hoe je de taalontwikkeling van jonge kinderen kan stimuleren. Dit deel kan
inspiratie bieden om dagelijkse zorgmomenten, vrij spel en begeleide activiteiten talig te verrijken.
De extra’s bestaan uit twee reeksen.
De eerste reeks, Rijke taal in beeld bestaat uit zeven langere fragmenten waarin telkens een specifiek
zorgmoment of een activiteit centraal staat. Bedoeling is om tijdens deze minifilmpjes de taalkansen van
kinderen, ouders en medewerkers te observeren, ze vervolgens samen te bespreken en na te gaan hoe ze
ook in andere situaties van pas kunnen komen. Rijke taal in beeld bevat de volgende fragmenten:








Een bibliotheek in de opvang
Mohammed geniet van de maaltijd
Theekransje met Layla en Ariana
Avontuur in het bos
Poppenspel
Samen zingen
Groentesap maken

In de tweede reeks, Allemaal taal, geeft Machteld Verhelst van het Centrum voor Taal en Onderwijs een
aantal heldere en krachtige tips over taalstimulering bij baby’s, kruipers en peuters. Haar observaties
worden opnieuw aangevuld door de visie van een aantal medewerkers van de Brusselse kinderopvang en
ondersteund door inspirerend beeldmateriaal. Allemaal taal bevat de volgende fragmenten:






Meertalige context
Taalproductie
Begrijpelijke taal
Taal elk moment
Prikkelende ruimte
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Hoe kan je met de dvd aan de slag gaan?
STAP 1. Inleiding geven op het kijkmoment
Afhankelijk van je doeleinden, kan je de film integraal tonen of in verschillende delen. Je kan de nadruk
leggen op één hoofdstuk en dat aanvullen met extra’s of alleen de extra’s gebruiken.
Voor je met de dvd aan de slag gaat, is het belangrijk het kijkmoment in te leiden. Je kan het bekijken van
de dvd laten voorafgaan door een gesprek over taal met als doel de eigen kijk op en ervaringen met taal
onder de aandacht te brengen en ideeën los te maken over de functies van taal in de kinderopvang.
Mogelijke algemene vragen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wat betekent taal voor jou?
Welke soorten taal onderscheid je?
Hoeveel verschillende talen spreek je?
Woon je in een meertalige omgeving?
Wat doe je in situaties waarin je de omgevingstaal niet beheerst (op reis bv.)? Hoe voelt dat?
Hoe communiceer je dan?
Welke taalkansen biedt een kinderdagverblijf?

Als je met het bekijken van de film het uitschrijven van een taalbeleid beoogt, is het nuttig bij de inleiding
even stil te staan bij de betekenis en / of het bestaan van een taalbeleid. Mogelijke vragen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wat is een taalbeleid? (zie beschrijving op pagina 3)
Hebben we een taalbeleid?
Hoe willen we ons taalbeleid vormgeven?
Wie is onze doelgroep? Welke thuistalen zijn aanwezig? Wat verwachten de ouders van ons?
Wat is onze doelstelling op het vlak van taal en taalverwerving?
Welke plek geven we aan het Nederlands en aan de thuistalen?
Hoe zorgen we voor een goede communicatie met alle ouders?
Hoe willen we kinderen taalplezier laten ervaren?
Hoe willen we bij de kinderen een positieve houding stimuleren ten aanzien van het
Nederlands en van andere talen?

Als het bekijken van de film het stimuleren van taalontwikkeling bij jonge kinderen tot doel heeft, kan je
het best even stilstaan bij de betekenis van taalstimulering en meertaligheid. De volgende vragen kunnen
daarbij aan bod komen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoe willen we de kinderen ondersteunen en stimuleren in hun taalontwikkeling?
Wat weten we over taalontwikkeling bij jonge kinderen?
Wat weten we over het ontwikkelen van taalvaardigheid bij meertalige kinderen?
Hoe kunnen we de kwaliteit van de gesprekjes tussen kind en begeleidster verbeteren?
Hoe kunnen we gesprekjes tussen kinderen onderling bevorderen?
Hoe kunnen we een omgeving creëren die maximale taal- en speelkansen biedt?

Vertel aan de deelnemers met welk doel je de film of de extra’s wil bekijken en waarover je het daarna wil
hebben. Op deze manier is het voor de kijkers duidelijk waar ze aandacht aan moeten besteden bij het
bekijken van de film(fragmenten).
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STAP 2. De dvd bekijken aan de hand van kijkopdrachten
Wanneer iedereen een duidelijk globaal beeld heeft van de doelstellingen, kan je vlak voor het bekijken
van de filmfragment(en) een aantal gerichte kijkopdrachten geven. Individueel of per groep. Uiteraard
hoef je het kijkmoment niet in thema’s onder te verdelen. Je kan de film ook gewoon bekijken en meteen
overgaan naar de nabespreking (STAP 4). Indien je de thema’s wel apart behandelt, kan je ervoor kiezen
alleen de hoofdstukken uit de hoofdfilm te laten zien, die aan te vullen met een aantal extra’s of alleen de
extra’s te behandelen.
Verder in deze tekst vind je kijkopdrachten aangevuld met mogelijke vragen. Je kiest de kijkopdrachten in
functie van de doelen die je met het team wil bereiken en op maat van jouw kinderdagverblijf. Niet alle
kijkopdrachten en vragen kunnen tijdens één bijeenkomst aan bod komen. De dvd kan het team
meermaals aanzetten tot reflectie over ‘taal in de kinderopvang’.
Eerst vind je kijkopdrachten die je kan gebruiken bij de ontwikkeling van een eigen taalbeleid.
Gegroepeerd in volgende thema’s: ‘verwachtingen van ouders’, ‘verwachtingen van het team’,
‘communicatie met ouders’, ‘communicatie met kinderen’, ‘slotvragen voor het team omtrent taalbeleid’.
Vervolgens vind je kijkopdrachten die je kan gebruiken om de taalontwikkeling van jonge kinderen te
stimuleren. Gegroepeerd in de volgende thema’s: ‘interactie tussen kind en begeleidster’, ‘interactie
tussen kinderen onderling’, ‘een omgeving die veel taal- en speelkansen biedt’.
STAP 3. De dvd bespreken aan de hand van kijkopdrachten
Na het bekijken van (een deel van) de film, laat je de kijkers eerst verwoorden wat ze gezien hebben als
antwoord op de vragen die hen aan het begin gegeven zijn. Dat kan individueel of in groep, per thema of
per filmfragment. Op basis van de kijkopdracht(en), kan je vervolgens een discussie op gang brengen.
STAP 4. Toepassing op de eigen werking
Vervolgens kan je de kijkers vragen naar hun persoonlijke bedenkingen en opmerkingen. Deze vragen
kunnen daarbij helpen:
1.
2.
3.
4.

Herken je de situaties uit de film vanuit je eigen praktijk?
Zijn de filmfragmenten een realistische weergave van de werkelijkheid?
Ben je het eens met wat er getoond wordt?
Zou je een bepaalde situatie anders aanpakken?
Waarom?
Waarom niet?

Tenslotte kan je de kijkers op basis hiervan een aantal vragen stellen over hun eigen werking.
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Thema’s en gebruiksmogelijkheden
Je kan de film gebruiken om een eigen taalbeleid te ontwikkelen en / of de taalontwikkeling van jonge
kinderen in het kinderdagverblijf te stimuleren.

1. Je wil een taalbeleid uitwerken op maat van jouw
kinderdagverblijf.

Wil je de kansen die kinderopvang op het vlak van taalstimulering en communicatie biedt maximaal
aangrijpen, dan start je het best met het uitwerken van een eigen taalbeleid. Het taalbeleid is de basis van
een goede communicatie en beschrijft de wijze waarop het kinderdagverblijf omgaat met taal en
taaldiversiteit. Het is een geheel van afspraken die gemaakt worden na bewuste reflectie. Daarnaast kan
het taalbeleid ook advies bevatten over taalstimulering thuis, over de schoolkeuze en over meertalig
opvoeden.
Het taalbeleid is een dynamisch proces dat steeds bijgewerkt kan worden. Samen nadenken over de
taalafspraken zorgt voor een gedeelde visie binnen het team. Wanneer die visie duidelijk
gecommuniceerd wordt, kunnen de ouders in functie van dit taalbeleid en de taalkansen die een
kinderdagverblijf dagelijks biedt, de juiste opvang kiezen voor hun kind.

2. Je wil de taalontwikkeling van jonge kinderen stimuleren

Een doordacht taalbeleid vormt de basis voor een taalstimulerende methodiek in de kinderopvang. Om de
taalontwikkeling van kinderen te stimuleren, moet een goed taalaanbod een reflex worden, zowel tijdens
zorgmomenten als tijdens specifieke activiteiten. Het vraagt een focus op taal de hele dag door. Je kan
de dvd gebruiken om je te laten inspireren. De ‘gesprekjes’ tussen de begeleidsters en kinderen en tussen
de kinderen onderling illustreren stuk voor stuk hoe je spreekkansen kan bieden, hoe je kan inspelen op
de taaluitingen van baby’s en peuters en hoe je een goed taalaanbod kan ondersteunen.
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1. Naar een eigen taalbeleid: kijkopdrachten en vragen bij de dvd

In dit deel vind je kijkopdrachten en vragen over de volgende thema’s:
1.
2.
3.
4.
5.

Verwachtingen van ouders
Verwachtingen van het team
Communicatie met kinderen
Communicatie met ouders
Slotvragen voor het team omtrent het taalbeleid

Deze kijkopdrachten zijn suggesties die volgen op de inleiding van het kijkmoment (STAP 1). Je hoeft niet
alle vragen letterlijk over te nemen. Zoek een werkwijze die het best past bij jou en je team.

1. VERWACHTINGEN VAN OUDERS
Relevante onderdelen van de dvd:
het hoofdstuk VISIE uit de hoofdfilm
STAP 1: Inleiding geven op het kijkmoment
Zie supra
STAP 2: kijkopdrachten
1. Wat is de taalachtergrond van de ouders die in de film getuigen?
2. Hoe beschrijven ouders de meertalige context van Brussel?
3. Waarom kiezen de ouders in de film voor een Nederlandstalig kinderdagverblijf?
4. Wat verwachten ouders van het taalgebruik in hun kinderdagverblijf?
STAP 3: bespreking
Vraag de kijkers te verwoorden wat ze gezien en gehoord hebben.
Vinden ze de fragmenten herkenbaar?
Zijn ze het eens met wat er getoond wordt?
STAP 4: toepassing op de eigen werking
1. Wie zijn onze ouders?
2. Wat is hun socio-economische achtergrond?
3. Wat is hun culturele achtergrond?
4. Welke thuistalen zijn in ons kinderdagverblijf aanwezig?
5. Wat verwachten onze ouders van ons als het gaat over taal?
6. Hoe ervaren ouders meertaligheid?
7. Weten we dit? Zo neen, hoe krijgen we hier zicht op?
8. Hoe kunnen we ouders betrekken bij het ontwikkelen van ons taalbeleid?
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2. VERWACHTINGEN VAN HET TEAM
Relevante onderdelen van de dvd:
De volledige hoofdfilm en alle extra’s
STAP 1: Inleiding geven op het kijkmoment
Zie supra
STAP 2: kijkopdrachten
1. Hoe beschrijven medewerkers in de film de taalafspraken in het kinderdagverblijf?
2. Hoe beschrijven de medewerkers in de film een rijk taalaanbod voor kinderen?
3. Welke doelen stellen ze zich op het vlak van communicatie met ouders?
4. Welke doelen stellen ze zich op het vlak van taalstimulering van kinderen?
5. Wat ervaren ze als belangrijke randvoorwaarden om deze doelen te realiseren?
STAP 3: bespreking
Vraag de kijkers te verwoorden wat ze gezien en gehoord hebben.
Is het herkenbaar?
Zijn ze het eens met wat er getoond wordt?
STAP 4: toepassing op de eigen werking
1. Welke doelen stellen we ons op het vlak communicatie met ouders?
2. Welke doelen stellen we ons op het vlak van taalstimulering van kinderen?
3. Wat ervaren we als belangrijke randvoorwaarden om deze doelen te realiseren?
4. Waar staan we sterk in?
5. Wat zijn werkpunten?
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3. COMMUNICATIE MET OUDERS
Relevante onderdelen van de dvd:
- het hoofdstuk VISIE uit de hoofdfilm
- uit de extrareeks Rijke taal in beeld:
- Een bibliotheek in de opvang
- Samen zingen
- uit de extrareeks Allemaal taal:
- Meertalige context
STAP 1: Inleiding geven op het kijkmoment
Zie supra
STAP 2: kijkopdrachten en bespreking
a. De talen die in de kinderdagverblijven gesproken worden.
1.
2.
3.
4.
5.

Welke taal / talen gebruiken de begeleidsters in gesprekken met ouders?
Wanneer spreken ze Nederlands en waarom?
Wanneer maken begeleidsters gebruik van een andere taal dan het Nederlands en waarom?
Hoe reageren de begeleidsters en de ouders als er tijdens deze gesprekken ook kinderen
aanwezig zijn?
Welke oplossingen zijn mogelijk als begeleidster en ouder geen gemeenschappelijke taal
spreken?

b. De lichaamstaal van de begeleidsters en ouders als ze in gesprek zijn met elkaar.
1.
2.

Beschrijf de lichaamstaal van de begeleidsters.
Hoe ondersteunen ze het gesprek met hun lichaamstaal?

c. De manieren waarop andere talen of andere vormen van communicatie op visuele manier
weergegeven worden.
1.

Welke middelen en materialen worden ingezet om naast de verbale en non-verbale
communicatie, informatie uit te wisselen?

STAP 3: bespreking
Vraag de kijkers te verwoorden wat ze gezien en gehoord hebben.
Is het herkenbaar?
Zijn ze het eens met wat er getoond wordt?
STAP 4: toepassing op de eigen werking
1. Welke taal / talen gebruiken we in gesprekken met ouders?
2. Welke taalafspraken hebben we omtrent communicatie met ouders?
3. Wat vind jij het belangrijkste in de communicatie met ouders?
4. Welke middelen en materialen gebruiken wij om naast de verbale en non-verbale communicatie,
informatie uit te wisselen?
5. Hoe kan je ouders betrekken bij het visualiseren van informatie naar alle ouders?
6. Hoe kan je ouders actief betrekken bij de dagelijkse werking en zo hun taal een plek geven in het
kinderdagverblijf?
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4. COMMUNICATIE MET KINDEREN
Relevante onderdelen van de dvd:
De volledige hoofdfilm en alle extra’s
STAP 1: Inleiding geven op het kijkmoment
Zie supra
STAP 2: kijkopdrachten
a. De talen die in de kinderdagverblijven gesproken worden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

In welke taal / talen spreken de begeleidsters met de kinderen?
In welke taal / talen spreken de kinderen met de begeleidsters?
In welke taal / talen spreken de kinderen onderling?
Wordt er tijdens een gesprekje steeds één taal gebruikt?
Hoe reageren de begeleidsters en de kinderen als er tijdens deze gesprekken ook ouders
aanwezig zijn?
Hoe wordt er met anderstalige kinderen omgegaan tijdens de wenperiode?
Welke taal wordt er met de kinderen gesproken na de wenperiode?

b. De lichaamstaal van de begeleidsters als ze tegen de kinderen praten.
1.
2.
3.
4.

Beschrijf de lichaamstaal van begeleidsters en kinderen.
Beschrijf de mimiek van begeleidsters en kinderen.
Beschrijf de gebaren van begeleidsters en kinderen.
Hoe ondersteunen ze de gesprekjes nog?

c. De manieren waarop andere talen of andere vormen van
communicatie op visuele manier weergegeven worden.
1.

Welke middelen en materialen worden ingezet om naast de verbale en non-verbale
communicatie, taal aan te bieden?

STAP 3: bespreking
Vraag de kijkers te verwoorden wat ze gezien en gehoord hebben.
Is het herkenbaar?
Zijn ze het eens met wat er getoond wordt?
STAP 4: toepassing op de eigen werking
1. Welke taal / talen gebruiken we in gesprekken met kinderen?
2. Welke taalafspraken hebben we omtrent communicatie met en tussen kinderen?
3. Maken we voldoende gebruik van lichaamstaal?
4. Maken we voldoende gebruik van materialen die de communicatie kunnen ondersteunen?
5. Waar staan we sterk in?
6. Wat zijn werkpunten?
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5. SLOTVRAGEN VOOR HET TEAM OMTRENT TAALBELEID
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hoe verwerken we deze informatie in een uitgeschreven taalbeleid?
Hoe observeren en evalueren we het taalaanbod binnen de leefgroepen?
Hoe documenteren we de dagelijkse momenten en activiteiten, waardoor het taalaanbod
zichtbaar blijft voor kinderen, ouders en team? (verhalen, foto’s en dvd-opnames).
Hoe realiseren we een samenhangende visie op taal binnen de verschillende leefgroepen in ons
kinderdagverblijf?
Hoe nemen we deze ideeën op in het kwaliteitshandboek?
Hoe betrekken we ouders bij het ontwikkelen van ons taalbeleid?
Hoe informeren we ouders over de taalafspraken binnen het kinderdagverblijf?
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2. Het stimuleren van taalontwikkeling bij jonge kinderen
kijkopdrachten en vragen bij de dvd

In dit deel vind je kijkopdrachten en vragen over de volgende thema’s:
1. Interactiemogelijkheden tussen kind en begeleidster
2. Interactiemogelijkheden tussen kinderen onderling
3. Een omgeving die taal -en speelkansen creëert
Deze kijkopdrachten zijn suggesties. Je hoeft niet alle vragen letterlijk over te nemen. Zoek een werkwijze
die het best past bij jou en je team.
In dit deel vind je kijkopdrachten en vragen over de volgende thema’s:
1. Interactiemogelijkheden tussen kind en begeleidster
2. Interactiemogelijkheden tussen kinderen onderling
3. Een omgeving die taal -en speelkansen creëert
Deze kijkopdrachten zijn suggesties. Je hoeft niet alle vragen letterlijk over te nemen. Zoek een werkwijze
die het best past bij jou en je team.

1. INTERACTIE TUSSEN KIND EN BEGELEIDSTER
Relevante onderdelen van de dvd:
- het hoofdstuk INTERACTIE uit de hoofdfilm
- uit de extrareeks Rijke taal in beeld:
- Mohammed geniet van de maaltijd
- Theekransje met Layla en Ariana
- Avontuur in het bos
- Samen zingen
- Poppenspel
- Groentesap maken
- uit de extrareeks Allemaal taal:
- Taalproductie
- Begrijpelijke taal
- Taal elk moment
- Prikkelende ruimte
STAP 1: Inleiding geven op het kijkmoment
Zie supra
STAP 2: kijkopdrachten (zie tips taalstimulering voor meer uitleg later)
a. de manier waarop gesprekjes aangeknoopt worden
1. Voelen de kinderen zich op hun gemak?
2. Benoemen de begeleidsters wat ze doen?
3. Welke kinderen worden aangesproken?
4. Komen de begeleidsters op ooghoogte van de kinderen?
5. Sluiten de gesprekjes aan bij de belangstelling van de kinderen?
6. Wordt er ingegaan op wat kinderen zelf aanbrengen?
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b. de manier waarop gesprekjes verder gezet worden
1. Benoemen de begeleidsters de voorwerpen rondom hen?
2. Verwoorden ze wat zij en de kinderen doen?
3. Wordt er van spreekbeurt gewisseld?
Wachten de begeleidsters op de reacties van de kinderen?
Komen de begeleidsters en de kinderen evenveel aan bod?
Hoe reageren de begeleidsters als de kinderen niet meteen reageren?
Hoe reageren de begeleidsters als de kinderen antwoorden met klanken?
Hoe reageren de begeleidsters als de kinderen antwoorden met gebaren?
4. Welke soort vragen wordt er gesteld?
Worden er verschillende soorten vragen gesteld?
Open vragen?
Ja-nee vragen?
Hoe reageren de kinderen daarop?
5. Worden vragen afgewisseld met uitleg geven?
6. Hoe wordt er op foutjes gereageerd?
Merken de begeleidsters de ‘foutjes’ van kinderen op?
Hoe reageren ze erop?
7. Wordt het taalgebruik uitgebreid?
Vragen begeleidsters door als een kind iets vertelt?
Bieden ze nieuwe woorden aan?
8. Worden gesprekjes ondersteund door gebaren en mimiek?
9. Worden gesprekjes ondersteund door gebruik te maken van voorwerpen en afbeeldingen?
c. het soort taal
1. Gebruiken de begeleidsters een rijke en gevarieerde taal?
2. Spreken ze rustig?
Is hun stem ontspannen?
3. Welke intonatiepatronen gebruiken de begeleidsters?
met baby’s?
met peuters?
Spreken ze hard, zacht?
Spreken ze melodieus?
4. Gebruiken ze lange of korte zinnen?
STAP 3: bespreking
Vraag de kijkers te verwoorden wat ze gezien en gehoord hebben.
Is het herkenbaar?
Zijn ze het eens met wat er getoond wordt?
STAP 4: toepassing op de eigen werking
1. Herken je de situaties uit de film vanuit je eigen praktijk?
2. Hoe knopen we gesprekjes aan?
3. Hoe houden we gesprekjes op gang?
4. Letten we voldoende op onze taal?
5. Welk soort taal gebruiken we in gesprekken met kinderen?
6. Maken we voldoende gebruik van lichaamstaal?
7. Maken we voldoende gebruik van materialen die het taalaanbod kunnen ondersteunen?
8. Zoek situaties waarin er ‘veel’ communicatie is tussen begeleidsters en kinderen.
9. Hoe komt het dat er dan meer communicatie is?
10. Hoe kan je de communicatie in deze en andere situaties (nog) meer kansen geven?
11. Waar staan we sterk in?
12. Wat zijn werkpunten?
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2. INTERACTIE TUSSEN KINDEREN ONDERLING
Relevante onderdelen van de dvd:
Hoofdstuk INTERACTIE
Uit de extrareeks Rijke taal in beeld:
- Theekransje met Layla en Ariana
- Avontuur in het bos
- Groentesap maken
STAP 1: Inleiding geven op het kijkmoment
Zie supra
STAP 2: kijkopdrachten
1. Spreken de kinderen veel met elkaar?
2. Communiceren ze met klanken?
3. Communiceren ze met woorden?
4. Welk soort zinnen gebruiken ze?
5. Gebruiken ze gebaren?
6. Gebruiken ze gezichtsuitdrukkingen?
7. Gebruiken ze verschillende talen door elkaar?
STAP 3: bespreking
Vraag de kijkers te verwoorden wat ze gezien en gehoord hebben.
Vinden ze de fragmenten herkenbaar?
Zijn ze het eens met wat er getoond wordt?
STAP 4: toepassing op de eigen werking
1. Herken je de situaties uit de film vanuit je eigen praktijk?
2. Zoek situaties waarin er ‘veel’ communicatie is tussen kinderen?
3. Hoe komt het dat er dan meer communicatie is?
4. Hoe kan je de communicatie tussen kinderen in deze en andere situaties (nog) meer kansen
geven?
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3. EEN OMGEVING DIE TAAL -EN SPEELKANSEN BIEDT
Relevante onderdelen van de dvd:
Hoofdstuk INTERACTIE
Uit de extrareeks Rijke taal in beeld:
- Theekransje met Layla en Ariana
Uit de extrareeks Allemaal taal:
- Prikkelende ruimte
STAP 1: Inleiding geven op het kijkmoment
Zie supra
STAP 2: kijkopdrachten
1. Hoe is de ruimte indeling?
Is het er rustig of druk?
Is het gestructureerd, overzichtelijk?
Zijn er aparte hoekjes met een specifieke functie?
2. Welk soort materiaalaanbod is er?
Met welk soort materiaal wordt gewerkt?
Hoe wordt het materiaal gebruikt om taal uit te lokken?
3. Hoe is de dagindeling?
Laat die toe om tijdens zorgmomenten en routinemomenten taalkansen te benutten?
STAP 3: bespreking
Vraag de kijkers te verwoorden wat ze gezien en gehoord hebben.
Vinden ze de fragmenten herkenbaar?
Zijn ze het eens met wat er getoond wordt?
STAP 4: toepassing op de eigen werking
1. Herken je de situaties uit de film vanuit je eigen praktijk?
2. Hoe is jouw leefruimte ingericht?
3. Zijn er verschillende hoekjes?
4. Waar ben je het liefst?
5. Welk materiaal vind jij boeiend om een dialoog met kinderen op gang te brengen?
6. Welk materiaal nodigt kinderen uit om samen te spelen en zo te praten met elkaar?
7. Kunnen de kinderen het materiaal zelf nemen?
8. Heb je een buitenruimte?
9. Kan je op basis van de voorbeelden die je gezien hebt andere activiteiten verzinnen?
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Bijlagen

Verhelst, M., Moons, C. en Joos, S. (2010), Taalstimulering en meertaligheid bij
kinderen van 0 tot 6. Leuven: Centrum voor Taal en Onderwijs.

Tips taalstimulering bij jonge kinderen
1. TAALSTIMULERING VOOR DE ALLERJONGSTEN
Baby’s praten nog niet in de enge betekenis van het woord, maar ze reageren wel op de prikkels in hun
omgeving en bijgevolg ook op talige uitingen. Ze vinden het heerlijk als je tegen hen praat. Dit kan de hele
dag lang, maar zeker ook tijdens het eten en verzorgingsmomenten. Door te vertellen wat je ziet en doet,
leert een baby luisteren naar taal. Ook kan je inspelen op de non-verbale reacties van een baby door te
verwoorden wat je denkt dat hij je wil zeggen. Oogcontact maakt het “gesprek” intenser. Geef geregeld
ook het woord aan de baby. Zijn reactie mag dan niet verbaal zijn, maar met zijn gelaatsuitdrukkingen en
bewegingen zal je merken dat hij actief deel neemt aan het gesprek! Individueel contact is erg belangrijk
voor de allerjongsten. Door middel van klankspelletjes, liedjes, rijmpjes, verhaaltjes… speel je samen met
taal. Een baby vindt herhaling plezierig, en dit zal hem aanzetten tot nabootsing. Ook stimuleer je de baby
om aandacht te hebben voor klank, taal en communicatie wanneer je de door hem geproduceerde
geluidjes nabootst. Let wel dat je niet enkel gaat communiceren in babytaal. Een rijk taalaanbod is, en
blijft, belangrijk. Wanneer baby’s vanaf de geboorte in contact komen (en blijven) met verschillende talen
zullen ze meer gevoelig zijn voor uitspraakverschillen en/of taalconstructies, wat het beheersen van
verschillende talen later kan bevorderen. Taaldiversiteit in het opvanginitiatief kan dus positief zijn voor
iedereen.
Tips om talig bezig te zijn met baby’s


Praat met baby’s, ook al begrijpen ze niet wat je zegt. Ze luisteren en nemen de taal op.



Verwoord wat je ziet of doet, en ook wat je denkt dat ze je willen vertellen. Zo ontdekken ze het
verband tussen taal en betekenis.



Praat tijdens momenten van gezamenlijke aandacht, over wat baby’s zien, horen, voelen,
ervaren, zodat ze taal kunnen beleven.



Gebruik geen ‘babytaal’ in de zin van ‘kromme’ taal. Spreek correct en volledig. Zeg dus bvb. Niet
‘Pappeke eten?’, maar wel ‘We gaan fruitpap eten’.



Speel klankspelletjes door de klanken van baby’s te herhalen en aan te vullen met echte zinnen.



Herhaling zorgt voor een veilige, herkenbare en vertrouwde sfeer waarin kinderen de kans
krijgen nieuwe woordjes en taalstructuren te ontdekken.
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2. TIPS VOOR ALLE KINDEREN
a. Veel spreekkansen bieden
Gesprekjes voeren
Belangrijk is dat kinderen heel veel kansen krijgen om, op hun niveau, allerlei boodschappen te
produceren: over zichzelf vertellen, over wat ze aan het doen zijn, over hun omgeving, hun familie, hun
emoties, hun fantasieën, ... Kinderen die pas een nieuwe taal zijn beginnen leren, gaan eerst door een
non-verbale of stille periode. Ook in de periode waarin kinderen niet spreken, zijn ze bezig met
taalverwerving. Ze luisteren, leren nieuwe woorden, worden zich bewust van (zins)patronen, enz.
Daardoor kunnen ze -als ze eenmaal beginnen te spreken- soms verrassend complexe zinnen gebruiken.
Hoe lang de stille periode duurt, verschilt per kind. Kinderen die een lange stille periode hebben
doorgemaakt zijn vaak even ver in hun taalontwikkeling als kinderen met een korte stille periode.
Tips


Zorg voor een veilige en uitnodigende sfeer waarin kinderen zich op hun gemak voelen.



Voer individuele gesprekjes en gesprekjes in kleine kring. Op die manier zullen de kinderen
spontaner praten.



Kom op ooghoogte van het kind.



Stimuleer kinderen om te spreken, maar dwing hen nooit.



Sluit aan bij de belangstelling van het kind.



Wacht! Geef kinderen de tijd om te reageren.



Neem het woord niet te snel over.



Bewaak de spreekkansen van individuele kinderen. Zorg ervoor dat niet enkel assertieve
kinderen aan het woord zijn.



Toon oprechte aandacht voor wat het kind doet en zegt.



Reageer spontaan en zorg onmiddellijk voor nieuwe spreekkansen.



Sommige kinderen komen makkelijker tot praten via een pop of beer. Ze verwoorden wat de
pop/beer doet, voelt, weet, denkt. Dat is minder direct dan rechtstreeks aangesproken worden.



Lok spontane reacties uit door zelf iets ‘geks’ of ‘fout’ te zeggen.

Vragen stellen
Door kinderen vragen te stellen, geef je hen spreekkansen. Het soort vragen dat je als volwassene aan
kinderen stelt, bepalen de spreekruimte en het verdere verloop van het gesprek. Zo zijn open vragen
moeilijker, maar wel een pak stimulerender dan gesloten vragen: “Speel je met blokken?” vs. “Waarmee
speel je?” vs. “Wat ben je aan het doen?”. Proces- en ervaringsvragen zetten meer aan tot spreken dan
kennisvragen (bv. “Welk dier legt eitjes?”). Wees je bewust van de kracht van vragen voor de
taalstimulering van jonge kinderen. Ook aan baby’s kan je vragen stellen. Las een pauze in zodat ze
kunnen reageren (Door een “uh”, een glimlach, een beweging met de handjes,…). Soms zal je ook zelf al
eens het antwoord invullen, om het gesprek te kunnen verder zetten. Wat belangrijk is bij kleine
kinderen, is dat je varieert in je vraagstelling, dat je vragen afwisselt met rustmomenten en momenten
waarin je uitleg geeft en woorden aanreikt en dat je luistert naar de antwoorden die kinderen geven.
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Tips


Stel vaak genoeg vragen om kinderen spreekkansen te geven.



Leer spreekkansen zien.



Overval kinderen niet met een opeenstapeling van vragen over verschillende onderwerpen. Eén
vraag per ‘spreekbeurt’ waar je dan op kunt doorgaan, is meer haalbaar.



Stel aan ieder kind verschillende soorten vragen.



Stem je vraag af op wat het kind aankan, maar daag kinderen ook uit.



Stel natuurlijke vragen, vragen die voortvloeien uit waar het kind mee bezig is of over iets wat
het kind boeit.

Voorbeeld
Waar speel jij graag mee? (open vraag)
Eet je graag frietjes? (gesloten vraag)
Hoe wil je die doos dichtmaken? (procesvraag)
Heb jij al eens een brandweerwagen gezien? (ervaringsvraag)
Welk dier legt eitjes? (kennisvraag)
Voorbeeld van een gesprekje waarbij de begeleidster doorvraagt, zodat het kind tot een succeservaring
komt bij het spreken:
Jasmina:

“Gespeeld, met ehhh van … Gabriëlle. Die die pop… . En met ze mama van
supermarkt.”

Begeleidster:

“Ah, heb je met Gabriëlle gespeeld?”

Jasmina:

“Ja…”

Begeleidster:

“Jullie hebben met de poppen gespeeld?”

Jasmina:

“Ja, barbie.”

Begeleidster:

“Jullie hebben met de barbiepoppen gespeeld?”

Jasmina:

(knikt)

Begeleidster:

“En toen zijn jullie met de mama van Gabriëlle naar de supermarkt geweest?”

Jasmina:

“Ja, ook David.”

Begeleidster:

“Wat leuk. Je hebt gisteren bij Gabriëlle gespeeld. Jullie hebben eerst met de
barbiepoppen gespeeld en daarna zijn jullie naar de supermarkt gegaan. Samen
met de mama van Gabriëlle, én met David. Wat goed verteld, Jasmina!”
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b. Inspelen op taaluitingen
Reageren op wat kinderen zeggen
Als jonge kinderen spontaan iets zeggen of als ze antwoorden op een vraag, is het van groot belang om
daar positief op te reageren. Je kunt op zeer verschillende manieren reageren op uitingen van
kinderen:door uit te breiden, vragen te stellen ter bevestiging, uit te dagen, door te vragen, en terug te
kaatsen. Ook is het belangrijk dat begeleiders jonge kinderen helpen verwoorden wat ze willen vertellen
en dat ze de tijd nemen om uit te zoeken wat het kind precies bedoelt.
Tips


Stel vragen die naar meer details of nieuwe aspecten vragen. Zo breid je de spreekkansen uit en
toon je dat je geïnteresseerd bent in wat het kind te vertellen heeft.



Wanneer je niet goed weet wat een kind bedoelt, herhaal dan zijn uiting op een vraagtoon om
bevestiging te krijgen.



Daag kinderen uit door te reageren op een speelse, plagende of uitdagende manier op wat ze
doen en zeggen.



Met doorvragen kan je meer informatie achterhalen over wat het kind doet/denkt/voelt.



Reageer op foutjes door in je antwoord de juiste vorm aan te bieden. Dit ‘terugkaatsen’ is erg
voedend voor de taalverwerving.

Voorbeeld
Kind: Ik moet naar dokter!
Begeleider: En waarom moet je naar de dokter? Waar heb je pijn? (uitbreiding)
Kind: Beeboo!
Begeleider: Is je beer boos? (vragen ter bevestiging)
Kind: Kijk, frietjes!
Begeleider: Bwaa, frietjes, zo vies, gooi die maar vlug in de vuilbak! (uitdagen)
Begeleider: Wat heb je getekend?
Kind: Choco.
Begeleider: Hmmm, en wie is die choco dan aan het opeten?
Kind: Ikke.
Begeleider: Huh? Dat is vreemd. Dat ventje dat de choco opeet, heeft een baard...
Kind: Ikke, ikke... baard.
Begeleider: Ah ben je dan verkleed? Heb je een baard opgeplakt? Zoals met carnaval?
Kind: Ja ja. (doorvragen)
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Kind: Been gebreekt!
Begeleider: Oei oei! Dat popje heeft haar beentje gebroken! (terugkaatsen)
Reageren op fouten
Bij jonge kinderen heeft het zeer weinig effect om fouten expliciet te verbeteren. Ze hebben niet altijd
door waarop de verbetering slaat en zijn ook veel meer bezig met de betekenis van taal dan met de vorm.
Bovendien is hun brein er nog niet aan toe om expliciete informatie over de vorm van een taal netjes op
te slaan en op het gepaste moment weer boven te halen. De geleidelijke, natuurlijke taalverwerving die
kinderen opbouwen vanuit mondelinge gesprekken neemt altijd weer de bovenhand. Het is daarom beter
om jonge kinderen in natuurlijke gesprekken te voeden met rijk en correct taalaanbod, veeleer dan hen
expliciet op hun vormfouten te wijzen.
Tips


Berisp kinderen niet wanneer ze fouten maken.



Verbeter fouten van kinderen niet expliciet door op de foute vorm te wijzen.



Herhaal de uiting van het kind en bied in je herhaling het juiste model aan (terugkaatsen).



Lok met je reactie meteen nieuwe taalproductie uit bij het kind. Zo bekrachtig je het kind in zijn
taalgebruik.

Voorbeeld
Kind: Ik heb getekenen een auto.
Begeleidster: Wauw, wat een mooie auto heb jij getekend! Van wie is die auto?
Kind: Ik draw een auto (code-wisseling: Engels woord in Nederlandse zin van een meertalig kind).
Begeleidster: Wauw, wat een mooie auto ben jij aan het tekenen! Van wie is die auto?

c. Een goed taalaanbod geven
Rijk taalaanbod
In de communicatie met baby’s en jonge kinderen is de verleiding vaak groot om je taal te
vereenvoudigen, bvb. door voorwerpen aan te wijzen en er de aandacht op te vestigen met woordjes als
‘dat’, ‘hier’, ‘kijk’,‘zo’, enz. Het is echter belangrijk dat je op een rijke, niet vereenvoudigde manier tegen
hen spreekt. ‘Gewone’ situaties vormen een buitengewone gelegenheid om kinderen een rijk taalaanbod
te geven dat ze meteen kunnen vasthaken aan een concrete ervaring. Praat op een natuurlijke manier
met kinderen, zonder je taal te reduceren. Baby’s en jonge kinderen leren klanken, woorden en intonatie
wanneer je in gewone, dagdagelijkse situaties verwoordt wat je ziet en wat je doet.
Tips


Praat spontaan en natuurlijk over wat het kind doet en beleeft.



Gebruik een rijke en gevarieerde taal.
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Spreek in korte, maar volledige zinnen.



Praat rustig.



Leg de nadruk op kernwoorden (door verandering in toonhoogte, tempo, volume, plaats in de
zin, herhaling).

Voorbeeld
Kind: Oei! Valt!
Begeleider: Oei, de verf is op de grond gevallen. Dat zal ik wel even opkuisen.
Minder rijk

Rijker

a. Waar is de auto? Hier (wijst naar
trui).

a. Waar zie je een auto? Ja, hier, kijk, er staat
een auto op je trui!

b. Pak deze maar.

b. Pak deze stift maar.

c. Waar is het? Oh daar!

c. Waar is het muisje? Oh daar, achter de
boeken!

d. Doe maar! Nee, naar daar!

d. Draai maar aan de stop! Lukt het niet?
Probeer eens

Begrijpelijk taalaanbod
Wanneer je met jonge kinderen praat, is het onvermijdelijk dat je woorden en uitdrukkingen gebruikt die
het kind nog niet (actief) beheerst. Rijke taal loopt vooruit op wat kinderen al zelf kunnen zeggen. Door
nieuwe taal aan te bieden, geef je impulsen aan de talige groei van kinderen. Nieuwe woorden moeten
wel begrijpelijk gemaakt worden. Kinderen leren het best wanneer ze het onbekende kunnen vasthangen
aan iets bekends. Belangrijk is dat de begeleider actief opvolgt of kinderen de boodschap begrijpen en zo
nodig het taalaanbod herhaalt of aanpast om het begrip te bevorderen.
Tips


Maak nieuwe taal zichtbaar en tastbaar door ze visueel te ondersteunen door prenten, gebaren,
voorwerpen, aanwijzen,…



Bied een context aan voor het nieuwe taalaanbod. Verbind het nieuwe taalaanbod met: een
handeling (‘rijden’: voer ze uit met een echt autootje), een visuele, auditieve of tactiele ervaring
(laat het kind de handeling doen en maak ondertussen zelf het bijhorende geluid (‘brrrr’), eerder
taalaanbod dat het kind kent ("de auto rijdt op de tafel, de auto rijdt op de mat, de auto rijdt op
de stoel…"), eerdere ervaringen of kennis van de wereld van het kind (ga aan het raam staan en
verwijs naar de rijdende auto's op straat).



Gebruik alle mogelijke middelen om het begrip te verhogen.



Spreek niet te snel en articuleer goed.

22



Breng ‘reliëf’ aan in wat je zegt. Dat kan door je intonatie, door herhaling of door de kern van je
boodschap naar voren te brengen. (intonatie - “Wil je met de bál spelen?”, herhaling - “Wil je
met de bal spelen? Met de bál?”, kern naar voor – “De bal. Wil je met de bal spelen?”)



Gebruik ook je gezichtsexpressie, wijs dingen aan, gebruik gebaren en prenten.



Herhaal waar nodig.



Volg actief op of de kinderen begrijpen wat je zegt.

Voorbeeld
Anissa en de begeleider spelen aan de watertafel.
Begeleider: Giet dat bekertje eens vol, Anissa.
Anissa giet het maar half vol.
Begeleider: Is het vol nu?
Anissa kijkt vertwijfeld.
Begeleider: Bijna wel he. Vol is helemaal tot van boven. Giet maar!
Anissa giet er water bij, tot aan de rand van het bekertje.
Begeleider: Ja kijk, nu is het bekertje vol. Goed gedaan Anissa!
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Taalstimulering voor meertalige kinderen
HET VERLOOP VAN EEN TWEEDETAALVERWERVINGSPROCES
Wanneer een jong kind in een nieuwe taalomgeving komt (bvb. een Turkstalig kind gaat voor het eerst
naar een Nederlandstalig kinderdagverblijf) gaat het eerst de taal proberen te gebruiken die het al kent
(de thuistaal, in dit geval het Turks). Al meteen zal het kind merken dat de taal die in de nieuwe omgeving
gesproken wordt, niet zijn thuistaal is. Vele kinderen komen dan in een stille of non-verbale periode.
Gedurende een hele tijd - dit kan gaan van enkele weken tot verschillende maanden - gaat het kind de
nieuwe taal opnemen, verwerken en beginnen te begrijpen. Daarna zal de jonge taalleerder individuele
woorden en uitdrukkingen in de tweede taal (hier het Nederlands) gaan gebruiken. Sommige kinderen
imiteren eerst, anderen beginnen al wat te experimenteren met taal. Langzaamaan evolueert de
communicatie van woorden naar zinnen.
Als kinderen een tijd wachten met spreken, of wanneer ze klanken, woorden of patronen uit hun eerste
taal gebruiken in de tweede taal, dan geeft dit soms de idee dat de thuistaal de ontwikkeling van de
tweede taal in de weg staat, maar niets is minder waar. Onderzoek toont aan dat de meertalige1 kinderen
die het heel goed doen op school, vaak kinderen zijn met een stevig ontwikkelde thuistaal. Tijdens de
eerste jaren ontwikkelen kinderen concepten/ideeën over hoe de wereld werkt en leren ze tegelijkertijd
de woordenschat nodig om al wat ze leren, ook te verwoorden. Dit is wat de basis vormt voor de
verwerving van een tweede taal, maar ook voor de schoolse leerprocessen die later zullen volgen. Het
begrijpen van begrippen, denkbeelden en woorden is belangrijk, en niet zo zeer het medium (de taal)
waarin dit leerproces verloopt. Het gebruiken van elementen uit de eerste taal in de nieuwe taal, toont
dat het kind betrokken is bij het verkennen van en experimenteren met de structuur van de tweede taal.
Hieronder staan de verschillende fasen van het tweedetaalverwervingsproces nog eens duidelijk
weergegeven. Dit zijn de grote lijnen: de meeste T2-lerende kinderen volgen dit patroon, maar
kenmerkend voor vroege T2-verwerving zijn ook de grote verschillen tussen kinderen, zeker qua tempo,
maar vaak ook qua route die ze afleggen.
De ‘non-verbale periode’ (ook wel ‘stille periode’ genoemd): Dit is geen, en mag ook niet gezien worden
als, een passieve periode. Kinderen zijn dan ‘stil’ in één taal maar daarom niet in hun T12. Ze hebben deze
non-verbale periode nodig om te kijken, actief te luisteren, om hun omgeving te verkennen, om nieuwe
ervaringen te begrijpen en om nieuwe betekenissen te ontwikkelen. Het geven van een maximaal en
optimaal taalaanbod is cruciaal. Blijf daarom ook actief met hen communiceren, ook al volgt er vaak geen
verbale reactie. Kinderen zullen proberen hun al vergaarde kennis te linken aan de nieuwe taal en
context. Eerst komt het begrijpen, dan pas het spreken. Let wel dat kinderen zich niet gepusht voelen om
de T2 te spreken totdat ze zich zelfzeker genoeg voelen om dit te doen.

Gedurende deze periode zou het kunnen dat kinderen non-verbale gebaren/handelingen of hun thuistaal
gebruiken in antwoord op een vraag of om hun noden aan te geven. Ga hier positief mee om en keur het
vooral niet af! Kinderen verbieden om de T1 te gebruiken problematiseert de non- verbale periode en
helpt ze niet om het Nederlands vlugger of beter te verwerven. Vele kinderen zullen woorden en enkele
korte zinnen, vaak gebruikt door de begeleider en andere kinderen, beginnen imiteren of ‘echoën’ (bvb.
“plassen” of “pipi doen”). Alle pogingen die kinderen ondernemen om te spreken zouden aangemoedigd
en geprezen moeten worden.

1

Iemand is meertalig wanneer die zich in de ene situatie kan/moet uiten in één taal, terwijl die op een
ander moment een andere taal kan/moet gebruiken.
2
T1 staat voor hun thuistaal, ook wel moedertaal genoemd. T2 staat voor een tweede taal. Een kind dat
met zijn familie altijd Berbers spreekt (zijn T1) en dan plots in een Nederlandstalig kinderdagverblijf
terecht komt, zal het Nederlands verwerven als T2.
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Dan komt er een ontwikkeling van ‘formuletaal’ (stukjes zinnen) om te communiceren op sociaal niveau
(bvb. “Mijn beurt”, “Mama komt zo”, “Ik klaar”). Kinderen gaan mee beginnen doen met het produceren
van taal die vaak herhaald wordt in verhaaltjes of liedjes. Sommige kinderen gebruiken ook delen van
zinnen die vaak samen voorkomen, als één woord, zoals 'in de mand' voor het woord 'mand'.
Het spreken met stukjes zinnen zal even blijven duren, maar kinderen gaan meer en meer éénwoordzinnen (vaak zelfstandige naamwoorden) gebruiken die verschillende taalfuncties uitvoeren (bvb. vragen,
antwoorden, benoemen - “Ik?”, “Ik.”, “Ik!”).
Kinderen gaan dan beginnen met hun eigen “telegrafische” zinnen (twee- of driewoord zinnen, bvb. “mijn
zus sjaal”). Functiewoorden worden vaak weggelaten omdat het hoofddoel is zich verstaanbaar te maken.
Non-verbale handelingen komen samen met het spreken.
Later gaan kinderen eenvoudige zinnen produceren met fouten in het gebruik van meervouden,
vervoegingen, persoonlijke voornaamwoorden en lidwoorden. Die foutjes zijn dus helemaal niet
problematisch, maar stapjes in de ontwikkeling. Opnieuw ligt het hoofddoel bij het zich verstaanbaar
maken.
Kinderen zullen meer en meer controle krijgen over het gebruiken van functionele taal. Maar aspecten
van de eerste taal zullen de tweede taal voor een tijd beïnvloeden. Zulke aspecten zijn: woordenschat;
toon en ritme (woorden hebben verschillende betekenissen naargelang de gebruikte toon bvb. in het
Chinees); spreekwoorden en zegswijzen; zinsstructuur/woordvolgorde (bvb. in het Nederlands is het
onderwerp-werkwoord-lijdend voorwerp: “Ik sluit de deur.” In het Urdu is het onderwerp-lijdend
voorwerp-werkwoord: “Ik deur sluit”); lidwoorden (de, het, een); voornaamwoorden (hij/zij, hem/haar,
ik/mij); voorzetsels (in, aan, bij).
Volwassenen accepteren best wat kinderen zeggen en kunnen het daarna anders verwoorden om het
juiste model aan te geven. Expliciete verbetering schaadt hun zelfzekerheid. In het algemeen begrijpen
kinderen dat er grammaticale structuren zijn in de tweede taal die misschien anders zijn dan in hun eerste
taal.
Door je bewust te zijn van bovenstaande taalverwervingsfases vergroot de kans dat je meertalige
kinderen beter kan begrijpen en begeleiden in hun taalleerproces. Gouden regels gedurende het hele
verloop zijn: observeer en wees geduldig, dwing het kind niet tot spreken, blijf wel tegen het kind praten
(ondersteund door gebaren, prenten, voorwerpen, eventueel woordjes in de thuistaal) en ga positief in op
elke poging tot communicatie (non-verbaal en verbaal, zowel in de thuistaal als in het Nederlands).

Tips om het tweedetaalverwervingsproces positief te benaderen


Vele kinderen gaan door een stille of non-verbale periode: ze nemen de nieuwe taal op,
verwerken ze en beginnen ze te begrijpen. Gun hen die tijd.



Daarna gaan ze individuele woorden en uitdrukkingen beginnen gebruiken in de tweede taal
door te imiteren en experimenteren met taal. Ga hier positief op in en moedig hen aan.



Weet dat bij het leren van een tweede taal de thuistaal geen obstructie vormt maar de basis is
waarop gebouwd wordt.



Observeer meertalige kinderen in hun welbevinden, betrokkenheid en taalontwikkelingsproces,
en wees geduldig.
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Dwing kinderen niet tot spreken; blijf wel tegen ze praten (ondersteund door gebaren, prenten,
voorwerpen, eventueel woordjes in de thuistaal) en ga positief in op elke poging tot
communicatie (non-verbaal en verbaal, zowel in de thuistaal als in het Nederlands).



Maak alles concreet. Gebruik visuele tekens en materialen - prenten, boeken, foto’s,
voorwerpen, poppen.



Ondersteun communicatie (breng info over met een gebaar, een actie of een directe blik).



Gebruik de thuistaal om de te leren taal begrijpelijker te maken (zet meertalige
begeleider/ouders in of leer veelvoorkomende woorden/ zinnen).



Betrek het kind met meertalige muziek; gebruik gebaren om de liedjes verstaanbaar te maken.



Zorg voor activiteiten die taalgebruik stimuleren in het spel. Als een kind de taal ook nodig
heeftbij het spel, dan zal het er meer aandacht aan geven en dan ‘beklijft’ de taal beter.



Zorg voor ‘veilige’ activiteiten die taal natuurlijk met zich meebrengt op een niet-bedreigende
manier, bvb. zand- en waterspel: er staat geen einddoel voorop dus is er ook geen angst om
fouten te maken.



Gebruik de naam van het kind regelmatig zodat het zich betrokken voelt.



Gebruik rijke taal in combinatie met eenvoudige opdrachten, bvb. “Eerst gaan we onze handen
wassen. Was je handen maar met deze zeep. Hmmm, die ruikt zo heerlijk!”.



Betrek het kind in sociale verantwoordelijkheden zoals het uitdelen van koekjes of werkjes.



Betrek andere kinderen als focus in een gesprek.



Moedig kinderen aan om goed te luisteren naar elkaar.



Zorg voor activiteiten en routines die kind-kind interactie stimuleren.



Betrek het kind in kleine groepjes met andere kinderen die een goed rolmodel vormen van de te
leren taal.



Zorg ook voor momenten waarop het kind samen kan spelen met anderen die dezelfde taal
spreken, zodat kinderen elkaar kunnen helpen als ze iets niet verstaan.



Zorg voor antwoordkansen door herhaling (bvb. bij het vertellen van een verhaal).



Blijf praten zelfs wanneer kinderen niet reageren.



Aanvaard non-verbale antwoorden - oogcontact en knikken.



Bemoedig en prijs elke poging tot communicatie en elk gebruik van humor.
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