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Stimulatie van de vroege taalontwikkeling: 14 tips‐ en suggesties om
taalaanbod en interactie uit te breiden tijdens een gesprek, lezen in een
boekje of het zingen van een liedje
Leo De Raeve, Directeur ONICI, Zonhoven (B): leo.de.raeve@onici.be

De Amerikaanse LENA‐Foundation (www.lena.org ) heeft een interessante folder gemaakt met tal
van tips en suggesties om de taalontwikkeling en de interactie met jonge kinderen te stimuleren.
De originele folder ‘LENA shapes early talk: 14 talking tips’ hebben wij vertaald naar het Nederlands.

We zetten ze even voor jullie op een rijtje:
1.

Praat over wat je doet en wat je denkt: mama gaat de tafel dekken, help je even?
Nu ben ik een beetje moe, nu ga ik even rusten.

2.

Verwoord wat het kind doet of naar kijkt: je bent een mooie toren aan het
bouwen. Zou je graag kleuren (als kind naar de tafel met kleurpotloden kijkt)

3.

Benoem de zaken waar ze in geïnteresseerd zijn: wil je voetballen? Neem de bal
maar. Stamp er maar tegen. Goed zo…

4.

Ga op ooghoogte zitten: zet je dus mee aan de kleine tafel of op de grond als je met je
kind communiceert en neem het bij je in de zetel

5. Aarzel niet om het kind aan te raken, te kittelen of te knuffelen: maak
samen plezier en geniet met je kind. Probeer hierbij wel oogcontact te houden.
6.

Neem de interactie over door te reageren op wat je kind doet of wil zeggen.
Verwoord wat het kind wil zeggen als het daar zelf nog niet de woorden voor heeft.

7.

Wacht op hun reactie: en geef niet te vlug zelf het antwoord. Geef het kind tijd om na
te denken, kijk met een vragend gezicht en dan zal het wel reageren.

8.

Herhaal wat je kind zegt, maar in een korte goede zin: vraag je kind niet om je
te herhalen, maar geef gewoon zelf het goede voorbeeld.
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9.

Wees expressief: laat aan je gezicht zien dat je boos bent of dat je een vraag stelt en
gebruik zoveel mogelijk lichaamstaal (of gebaren) ter verduidelijking van wat je zegt.

10.

Geef het kind de kans om tussen te komen in de interactie: praat zelf niet
voortdurend

11.

Herhaal voortdurend en voeg iets toe aan wat zij zeggen. “Papa weg ?” vraagt het kind.
Mama antwoord: “Ja, papa is met de auto weg”

12.

Volg naar wat ze kijken en naar wat hen interesseert en praat daarover

13.

Moedig ze aan, reageer positief: flink zo. Je kan dat goed. Je bent een grote meid…

14.

Af en toe eens gek doen, kan geen kwaad: maak plezier samen met je kind, doe of
zeg iets geks om reacties uit te lokken. Je kind zal er van genieten en het leert hen ‘te doen
alsof’.

Wist je dat…..?
 Tijdens de eerste levensjaren (vooral tusssen 0-6 jaar) de basis wordt gelegd voor zijn
verdere taalontwikkeling
 Het dan ook erg belangrijk is dat het kind in die periode veel taal krijgt aangeboden
 Niet zozeer het aantal woorden dat tegen het kind worden gezegd zijn belangrijk, maar
nog meer de interactie (de beurtnemingen tussen kind en volwassene). Het aantal
beurnemingen (interactie) dat een kind heeft, is de grootste voorspeller voor de
hersenactiviteit en de ontwikkeling van de hersenstructuur.

Kijk ook even naar de video:


‘Increasing Words & Turns Using Songs & Rhymes’: http://videos.lena.org/videos/

In deze Engelstalige, 4 minuten durende video, krijg je tal van suggesties om de
woordenschat en beurtnemingen van jonge kinderen te stimuleren via liedjes en rijmpjes.
Ook tal van andere interessante video’s om taal te stimuleren vind je op deze site.
Meer interessante documentatie over het stimuleren van kinderen met een cochleair
implantaat vind je op de website van ONICI, onder de rubriek revalidatiemateriaal:
http://www.onici.be/revalidatiemateriaal/downloads#c-content.

Deze folder is een vrije vertaling van de Amerikaanse folder ‘LENA shapes early talk: 14 talking tips’
van de LENA Foundation: www.lena.org .
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