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Verloop

1. Mini-kennismaking

2. Een kwaliteitsvolle taalomgeving is cruciaal...

3. ... maar niet steeds gemakkelijk te realiseren!

4. Een blik op routine-momenten: reflectie en uitwisseling



Mijn naam = ............................................................................

En zo noemen de kinderen me: 

......................................................................................................

In de klas:
o sta ik er alleen voor

o doe ik aan co-teaching

o krijg ik ondersteuning van een kinderverzorger/-begeleider

o ...................................................................................................................

Dit vind ik de belangrijkste routine:

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Ik sta voor deze groep / leeftijd:

..........................................................................

= aantal kinderen nu in mijn klas...

... En zo veel komen er nog bij dit jaar:

..............................................................................

..............



LEREN?

Kinderen leren via stimulerende en 

ondersteunende interacties tussen 

leerkracht en kind, in rijke klasomgevingen 

Uitgangspunten:
• Handelen en communiceren in alledaagse situaties

• Kind = actieve partner in de opvoeding

• Nood aan liefdevolle opvoeders en andere kinderen

• Educare  zorg = leren

TAALLEREN? TAALVERWERVING?

 Verlangen om omgeving te begrijpen

Een kwaliteitsvolle taalomgeving



Kwaliteit en 
kwantiteit van 

instructie

Ingesteldheid

Klimaat

(Hattie, 2008)
Rol van de leerkracht

Maar: binnen een competent systeem!

Als leerkracht mag je er niet alleen voor staan!

 belang samenwerking, ondersteuning, leiderschap, 

schoolbeleid, inbedding in een netwerk en de buurt...



TAALAANBOD
Spontaan en natuurlijk

Juist en gevarieerd

Begrijpelijk voor alle kinderen

SPREEKKANSEN
In kleine groepen en één-op-één

Inpikken op wat kinderen doen en zeggen

Voldoende vragen stellen

Gesprekjes op gang brengen

Voldoende tijd geven om te antwoorden

Reactie uitlokken

FEEDBACK
Gesprekjes aan de gang houden

Gepast reageren op fouten

Antwoorden van kinderen uitbreiden

VEILIG EN POSITIEF KLIMAAT
Inzetten op relaties

Inspelen op initiatief van kinderen

Positief omgaan met meertaligheid

Zelfstandigheid van kinderen stimuleren

https://www.vlaamsbrabant.be/nl/onderwijs-en-vorming/educatief-aanbod/toolbox-taalstimulering-voor-voorschoolse-kinderopvang

https://www.vlaamsbrabant.be/nl/onderwijs-en-vorming/educatief-aanbod/toolbox-taalstimulering-voor-voorschoolse-kinderopvang


Niet steeds makkelijk te realiseren...

https://biblio.ugent.be/publication/8601480

Diepgaand kwalitatief onderzoek

Kleinschalig: 4 ‘typische’ kleuterklassen (INSTAP)

+ 100 uur video-observatie

Focus op interactie en taalleerkansen

https://biblio.ugent.be/publication/8601480


Bevindingen

Taal en leren komen niet vanzelf tot stand in de kleuterklas!

In observaties zien we:

1. Grote groepen, met veel drukte, zeker tijdens ‘tussenmomenten’ en routinemomenten

2. Kwaliteit en kwantiteit van geïndividualiseerde interacties is dan erg laag

3. Vaak wordt de groep als geheel aangesproken

4. Gemiddeld 0-4 individuele interacties per activiteit, van enkele seconden

5. Eerder eenrichting en aansporend: vormgeven aan de routine

6. Veel kinderen worden ‘gemist’; terwijl andere (NL-sterker) extra kansen krijgen

7. 20-30% van de tijd gaat naar ‘wachten’

8. Speeltijden en middagpauzes: druk, onveilig en weinig omkaderd

9. Heeft invloed op gelijke verdeling van leerkansen



Blik op routine-momenten

Koek en fruit

Opruimen

WC-bezoek

Jas en 

boekentas

Middagpauze / 

Speeltijden

Verplaatsingen
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Opdracht:

Kies per 2 of 3 een routine-moment.

Bespreek:

1. Hoe verloopt dit nu? Wat zijn je ervaringen? 

Wat gaat goed / minder goed? 

2. Hoe zou je dit moment nog meer taalrijk 

kunnen maken? Maak gebruik van de 7 

bouwstenen om hierover te reflecteren. 


