
 
 
 
 
Tien tips om de taalontwikkeling van je kind te stimuleren. 
 

1. Spreek op ooghoogte met je kind. Je kind moet je recht in de ogen kunnen kijken. Ga op de grond 

zitten met het kind. Toon interesse en maak tijd om te communiceren.  

2. Laat je kind merken dat je luistert. Dit kun je doen door zijn gebaren, geluiden of woorden te 

imiteren. Als hij zijn hoofd schuin houdt, doe jij het ook. Zo merkt hij dat je belangstelling hebt voor 

wat hij doet en zegt en kan zo’n contact uitgroeien tot een gesprek.  

3. Pas je taalniveau aan. Spreek niet in lange, moeilijke zinnen. Kinderen willen jou als ouder 

papegaaien, maar dat is lastig voor je kind als je in te lange zinnen praat. Spreekt je kind in 

tweewoordzinnen? Probeer zelf dan ook regelmatig in tweewoordzinnen te praten, zodat je kind dit 

makkelijker na kan zeggen.  

4. Een gesprek is om de beurt praten. Hoe vaker het kind een gesprekje voert, hoe vaker het de beurt 

krijgt: hoe meer kansen het heeft om te leren. Soms is het moeilijk om het gesprek gaande te houden. 

Je kind begrijpt niet altijd hoe dat moet. Het is een kunst om een gesprek te voeren en er is tijd en 

aanmoediging voor nodig om het te leren.  

5. Kletsen. Verwoord alles wat jullie samen doen, bijvoorbeeld: ‘Jas daar, jas pakken, jas aan, rits dicht, 

knoop dicht, klaar!’.  

6. Maak gebruik van VAT principes. Volg je kind met wat het ziet, doet en denkt. Sluit aan bij de 

interesses van je kind en pas je taal hier op aan. Maak contact door je naar je kind toe te keren, 

oogcontact te maken en vriendelijk te kijken. Probeer nu nieuwe informatie toe te voegen zodat de 

taal uitgebreid kan worden. Je zegt bijvoorbeeld een zin na en voegt er een woord aan toe. 

7. Spelen is leren. Speel samen met je kind. Doe dit elke dag even een vast moment. Kies speelgoed uit 

wat jouw kind leuk vind.  

8. Zing liedjes. Liedjes hebben een melodie met vaak herhaling, de woorden rijmen op elkaar. Dit maakt 

het voor een kind makkelijker, maar vooral leuker om taal te leren en te onthouden.  

9. Lees je kind voor. Voorlezen is erg belangrijk voor de taalontwikkeling. Maak het interactief. Benoem 

de plaatjes die je ziet en vraag het kind plaatjes aan te wijzen. Wil je kind hetzelfde boekje steeds 

opnieuw lezen? Geen probleem! Herhaling is alleen maar belangrijk om taal te kunnen onthouden, 

zeker voor kinderen die moeite hebben met taal.  

10. Gebaren. Ondersteun je taal met ondersteunende kindergebaren. Gebaren zijn makkelijker in te 

zetten dan taal. Zo kan je kind toch duidelijk maken wat het wil. Dit kan frustratie voorkomen. De 

logopedist kan hierbij helpen.  


