
Wat zegt de regelgeving? 
• Je moet de Nederlandse taalverwerving bij elk kind stimuleren
• Je hebt positieve aandacht voor de taal die het kind thuis spreekt
• Er wordt verwacht dat je vlot Nederlands spreekt 

WAAROM is taalstimulering belangrijk?
De eerste 3 jaren zijn heel belangrijk voor de taalvaardigheid in het hele verdere leven. Kinderen ontwikkelen 
taal op een spontane manier, maar de omgeving heeft hier een grote invloed op. Daarom is het belangrijk 
dat jij als kinderbegeleider hun taalverwerving stimuleert.  
Door een goede taalontwikkeling kan een kind beter voelen en denken. Taal geeft immers 
woorden aan gevoelens en gedachten. Ook de relaties die kinderen later met andere 
mensen aangaan, zullen vlotter verlopen.  
Taalontwikkeling is belangrijk voor de emotionele en de intellectuele groei van kinderen. 

HOE stimuleer je de taalontwikkeling bij kinderen?
Taalstimulering is iets wat best, heel natuurlijk en spontaan gebeurt. Een kind leert 
het meest door dingen vast te nemen, te bewerken, te proeven,… en vooral door de taal die jij 
daaraan koppelt. Benoem de dingen die je ziet en doet tijdens de opvang bv. “Hmm, lekkere 
soep!”, “Kijk eens, het zonnetje schijnt buiten.”, “Zo flink op je buikje rollen, bravo!”, “Wat een 
mooie auto.”,…  

Wat kan je doen?
• Praat duidelijk en articuleer goed.
• Kijk samen in boekjes en vertel wat je ziet of laat het kind vertellen .
• Zing liedjes of laat liedjes horen,…
• Spreek niet te snel tegen de kinderen. Kijk, wacht en luister.  
       Laat ruimte en tijd voor spreekkansen.
• Toon interesse voor de taaluitingen van kinderen
• Benoem wat je ziet, hoort, voelt en doet ‘Jij wou ook zo graag die knuffel. Nu ben je boos’

Waarom is positieve aandacht voor de thuistaal belangrijk?
In onze samenleving spreken meer en meer gezinnen meerdere talen. De thuistaal 
is de taal die het dichtst bij het kind staat, waarmee het kind opgroeit en waarin 
het zijn allereerste ervaringen beleeft.  

• Door positief om te gaan met die thuistaal, maak je de overgang  
tussen thuis en de opvang makkelijker. 

• Wanneer een kind een stevige basis heeft in de thuistaal, zal het 
makkelijker Nederlands leren. 

• De thuistaal is belangrijk voor de identiteit van kinderen en  
de band met de familie en eigen cultuur.

Taal in de gezinsopvang
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DOE-kaart

Het verluieren is een ideaal moment voor een versje, liedje of gesprekje

Een poes 
 is geen  

‘miauwke’; 

 gebruik de 
juiste  

woorden

Verbeter taalfouten 
niet, maar herhaal 
in de juiste vorm.



Hoe doe je het?

Wat adviseert je organisator?

Hoe zorg je ervoor dat kinderen de Nederlandse taal leren?

Hoe besteed je positieve aandacht aan de thuistaal bij meertalige kinderen?

Wat wil je nog verder ontwikkelen?

Taal in de gezinsopvang
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Bied veel  

spreekkansen  

(voer gesprekjes,  

stel verschillende 

soorten vragen, …)

Spreek in  
korte maar  

volledige zinnen. 
Gebruik geen  

babytaal.

Vermijd te veel  
achtergrondlawaai.

Maak taal visueel: 

gebruik prenten, 

voorwerpen

 ‘dzien dobre’   zo zeg je  goedemorgen  in het Pools.
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