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Voorwaarden voor taalverwerving?

de motor:
Intact taalverwervingssysteem: 

gevoeligheid voor het zien/ontdekken 
van de taalregels de brandstof:

Herkenbaar taalaanbod

Interactie

rijden maar…
Voldoende vermogen om het 

taalaanbod even vast te 
houden – te verwerken – te 

reproduceren



Voortalige ontwikkeling

0- 6 weken Huilen, stemmen herkennen, 

oogcontact

6 weken- 4 mnd Selectief luisteren, geluidjes, kijken 

naar gezicht

4-7 mnd Vocaal spel

Klanken onderscheiden, variaties in 

geluiden, protoconversaties

7 -13/14 mnd Brabbelen

Begin zinsbegrip, beurt nemen

wijzen



• Stream Imitatie Oe Aa van AaptotSchaap | Luister gratis online op 
SoundCloud

https://soundcloud.com/user-26101002/imitatie-oe-aa?utm_source=www.aaptotschaap.nl&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fuser-26101002%252Fimitatie-oe-aa


Dad and son have adorable conversation - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=DOfEu2zqrkQ


Woordenschat top 20

auto koekje hond ja mama

oma bah uit papa pop

dag op poes bal au

eten opa paard nee die



De mijlpalen in de taalontwikkeling

• Tot 1 jaar; oogcontact – mimiek – aanraken – gebaren - wijzen

• 1 jaar; klanken – brabbelen – geluiden – intonatie – woorden

• 2 jaar; zinnen van 2 woorden – voor buitenwereld komt taal nu op 
gang, hoorbaar.

• 2,5 tot 5 jaar; woordenschat groeit explosief – zinnen –
klankontwikkeling (verstaanbaar spreken)



Benadruk je taal

Kort en Krachtig, niet te Snel - ik laat Zien wat ik Vertel.

Kort Krachtig

niet te Snel ik laat Zien

wat ik Vertel

Dan Herhaal! Herhaal! Herhaal!



Visualiseren is ook:

• Wijzen

• Lichaamstaal

• Mimiek

• Voorwerpen

• Foto’s

• Afbeeldingen

• pictogrammen



Gebaren

• Natuurlijke gebaren

• Nederlandse Gebarentaal –
NGT

• Nederlands met gebaren -
NmG



De kracht van gebaren
onder andere:

• Visualisatie 

• Tempo vertraagt - meer 
verwerkingstijd

• Houdt aandacht langer vast

• Geeft communicatiemogelijkheid! 
De sleutel tot contact 

• Vermindert frustratie

• Je kunt makkelijker fysieke hulp 
bieden



Aan de slag met 
gebaren!



Woordenschat top 20

auto koekje hond ja mama

oma bah uit papa pop

dag op poes bal au

eten opa paard nee die



Meer weten?

Wil je nog iets van ons weten? 
www.taalpleziervan0tot4.nl

www.kijkikbeneenkikker.nl

De genoemde strategie ‘Benadruk je taal’ komt uit het ouderhandboek:
‘Praten doe je met z’n tweeën’ (door E. Weitzman) Hanen Centre
www.hanen.org

Wil je meer weten over taalontwikkeling? kijk bijv. op:

www.kindentaal.nl

http://www.taalpleziervan0tot4.nl/
http://www.kijkikbeneenkikker.nl/
http://www.hanen.org/
http://www.kindentaal.nl/

