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De anderstalige kleuter 

Nieuwkomers en anderstaligen in groep 1 en 2  in een reguliere klas. 

 

 

In groep 1 en 2 stromen op scholen regelmatig kinderen in met een andere thuistaal. Het laatste jaar zijn er 

veel Nieuwkomers (vluchtelingkinderen met of zonder status) in ons onderwijs ingestroomd. De 

ontwikkeling van deze kleuters loopt uiteen: heeft de kleuter speelervaring opgedaan? Is er contact 

geweest met andere kinderen? Is de kleuter in het herkomstland naar een crèche geweest?  

 

Het goed kijken naar het kind en aansluiten bij de onderwijsbehoeften is belangrijk. De vraag rijst wat de 

anderstalige kleuter nodig heeft om succesvol het Nederlands onderwijs te doorlopen? Hoe kan de kleuter 

de noodzakelijke inhaalslag in het Nederlands maken?  

 

Dit document begint bij de ouders en de thuissituatie. Vervolgens zoomen we in op wat de anderstalige 

kleuter in de regel nodig heeft en hoe het (taal)onderwijs er voor deze kinderen uit kan zien. Bij de 

Nieuwkomer-kleuters vraagt de sociaal-emotionele ontwikkeling vaak om extra aandacht, vandaar ook 

aandacht hiervoor in dit document. 

 

Met ‘kleuter’ wordt in dit document de anderstalige kleuter of de Nieuwkomerkleuter bedoeld, zowel jongens 

als meisjes. 
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1. Ouders 

De intake  

In het eerste gesprek met ouders is het handig om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over het kind. 

Een volwaardig gesprek met ouders kun je het best voeren met een tolk of de tolkentelefoon. Het is handig 

om het betreffende kind tijdens de intake iets voor te leggen (een puzzel, spel of kleurplaat) om ook meteen 

een indruk te krijgen van het kind. Stel vragen om zicht te krijgen op het gezin en hun achtergrond. 

Gebruik bij het eerste gesprek het inschrijfformulier van de school.   

 

Ouderbetrokkenheid 

Het gezin komt in een geheel nieuwe situatie. Ouders zijn niet bekend met het Nederlandse 

onderwijssysteem en zijn soms analfabeet of zelf niet naar school geweest. Kinderen genieten misschien 

een hele andere opvoeding dan we van Nederlandse ouders gewend zijn. Het is daarom belangrijk aan te 

geven hoe het reilt en zeilt bij jullie op school. Denk aan schoolregels en afspraken (schooltijden, vakanties, 

etc.), normen en waarden.  

 

Wees duidelijk wat je van ouders verwacht. Ga er niet automatisch vanuit dat ouders op de hoogte zijn van 

de afspraken die wij normaal vinden zoals het afmelden, helpen op school, praten met je kind, een boekje 

lezen thuis, gesprekken voeren,  knutselen etc. Probeer ouders bij je onderwijs te betrekken en ondersteun 

hen bij het zoeken naar hulpverlenende instanties (logopedie, gemeente) en de bibliotheek. Informeer bij de 

gemeente of Welzijn naar initiatieven vanuit de gemeente (brede schoolactiviteiten, Stichting Leergeld, 

Jeugdsportfonds). 

 

 Realiseer je dat ouders moeite kunnen hebben met de taal in informatiebrieven. Licht mondeling 

toe en check of het over is gekomen;  

 Zorg ervoor dat  brieven voor ouders kort en bondig zijn en gebruik een afbeelding van de activiteit 

in de brief; 

 Stap eens op ouders af en vraag hen of ze willen helpen bij een activiteit; 

 Vraag andere ouders of zij de nieuwe ouders willen ondersteunen en wegwijs maken; 

 Nodig ouders uit in de groep om mee te kijken (inloop); 

 Geef de woorden en liedjes die zijn aangeboden mee naar huis; 

 Vraag ouders om Nederlandse televisieprogramma’s of filmpjes op internet te kijken samen met 

hun kind; 

 Als het om een vluchtelingkleuter gaat, maak eventueel een afspraak met de begeleider van het 

gezin. 

Spreken van de eerste taal 

Sommige anderstalige ouders zijn in de veronderstelling dat ze, nu ze in Nederland zijn, alleen maar 

Nederlands horen te spreken met hun kind. Dat is onzin. Geef aan dat ouders vooral in de taal blijven 

spreken met hun kind die zij correct beheersen. Ouders moeten in gesprek blijven met hun kind (letterlijk en 

figuurlijk). De eerste taal is voor hen de taal van de emotie, maar ook de taal waarin zij hun denken hebben 

ontwikkeld.   

 

Door gesprekken over het hier en nu en over gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt of in de toekomst 

mee gaan maken (gedecontextualiseerd taalgebruik), leren kinderen. Het maakt niet uit in welke taal het 

kind zijn of haar denken ontwikkelt. Ouders kunnen hen stimuleren en prikkelen. Aan een gebrekkig aanbod 

in het Nederlands heeft de kleuter niets.  
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Als ouders hun kind graag meer Nederlands willen aanbieden, maar het zelf nog onvoldoende beheersen, 

wijs hen dan op de Nederlandse  televisie of digitale prentenboeken. Of laat een oudere broer of zus de 

kleuter voorlezen in het Nederlands. 

 

2. In de groep 

De eerste dagen, als de kinderen door de ouders gebracht worden, kan het afscheid van de ouder(s) 

moeilijk zijn. Om de pijn wat te verzachten, kun je tijdens de eerste dagen de ochtend beginnen met een 

kwartiertje vrij spel of een inloop waarbij ouders mee kunnen spelen. 

 

Kinderen moeten eerst aarden, dingen voelen en ervaren. Bij het ene kind gaat dat sneller en eenvoudiger 

dan bij het andere kind. Er komt heel veel nieuws op ze af in de eerste weken. Geef ze de ruimte om te 

wennen maar wees ook duidelijk en neem de kleuter mee in de structuur. Kijk goed wat de kleuter aankan. 

Neem de kleuter op in de groep en zonder de kleuter zo min mogelijk af. De kleuter leert normaal 

gesproken veel van andere kleuters en de gewone klassenactiviteiten. Daarnaast heeft de kleuter extra 

aanbod nodig om een goede taalbasis voor de toekomst te leggen. 

De sociaal-emotionele ontwikkeling 

 Benader de kleuters zoals je andere kinderen ook zou benaderen. In sommige gevallen hebben 

deze kleuters wel abnormale gebeurtenissen meegemaakt, die ze moeten verwerken. Het moment 

waarop kinderen traumatische gebeurtenissen in hun leven verwerken is per kind verschillend. 

Mocht het kind signalen laten zien, schroom dan niet om professionele hulp in te schakelen; 

 Zoek de sterke kant van de kleuters en benadruk deze. De taal kennen ze (nog) niet, maar andere 

vaardigheden kunnen ze zeker laten zien!; 

 Wees duidelijk en bied structuur aan. Maak afspraken visueel (dagritme, routines) en geef aan als 

de afspraken overschreden worden. Routines kunnen aangeleerd worden m.b.v. ‘gedragslessen’ 

ondersteunt met picto’s;  

 Aan medelijden heeft de kleuter niets; het geeft het gevoel van hulpeloos zijn en dat zijn ze niet; 

 Voor sommige kleuters is het fijn dat ze zich op een eigen plekje ongestoord even kunnen 

terugtrekken (muziekje luisteren, filmpje kijken, tekenen) om tot rust te komen; 

 Is samenspel erg moeilijk? Geef de kleuter dan de ruimte om alleen te spelen. Bouw het 

samenspel langzaam op; 

 Met behulp van plaatjes kun je de kleuter helpen emoties uit te drukken (blij, bang, boos); 

 Investeer  in sociale vaardigheden/ gedragsregels. 

De communicatie   

Het kan even een paar weken duren voordat de kleuter de leerkracht en de andere kinderen begrijpt. Het 

communiceren zal in het begin met handen en voeten gaan. Geef het de tijd en blijf er in investeren. Zorg 

ook dat de andere kleuters dat blijven doen. Het belangrijkste is contact maken en een relatie opbouwen 

met de kleuter en de ouders.  

 

 Soms is het fijn als een klasgenoot die dezelfde taal 

spreekt, de eerst weken even iets vertaalt om iets te 

verduidelijken. Na een aantal weken is dat vaak niet  

meer nodig en soms zelfs niet wenselijk; 

 Spreek rustig in eenvoudige korte zinnen. Gebruik niet 

teveel woorden, zorg zelf voor een correct Nederlands 

taalaanbod. Gebruik je intonatie; 

 Gebruik mimiek en gebaren om iets duidelijk te maken;   

 Wees nadrukkelijk en expliciet; 

 Let op lichaamstaal van de kleuter. Observatie is heel belangrijk vooral de eerste dagen; 

 Geef kinderen het gevoel dat ze zichzelf mogen zijn. Wees geduldig en leg de lat niet te hoog; 

 Verbied de kleuter niet om zijn eigen taal te spreken. Ga er positief mee om. 

Voor communicatie is niet 

per se een 

gemeenschappelijke taal 

nodig; 

7% van communicatie zijn 

woorden. 
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Het spreken in de eigen taal om het hart te luchten of om de  emoties uit te drukken kan voor de 

kleuter even heerlijk zijn. Mocht er een assistent of ouder zijn die kan vertalen dan kan dat voor het 

kind en de leerkracht erg plezierig zijn; 

 Ondersteun de interactie, een verhaal of een gesprek met tekeningen of beelden; 

 Gebruik veel afbeeldingen (www.sclera.be of Google); 

 Tekenen van iets wat je wilt vertellen kan over en weer helpend zijn in de communicatie. “Wat heb 

je gedaan in het weekend?” “Wat gebeurde er bij die ruzie?” 

 

Algemene tips voor in de groep 

In een kleutergroep is de omgeving vaak concreet en visueel. Ook de leerkracht ondersteunt zijn of haar 

taal vaak op allerlei manieren. Dit is voor anderstaligen, naast het voorspelbaar zijn, erg plezierig en 

helpend. Bouw dit uit en zet dit in. 

 

 Wees helder en duidelijk in afspraken en regels. Stel geen lagere eisen aan de kleuters of zwak 

geen regels af die ook voor de andere kleuters gelden. Het is belangrijk dat de kleuter goed weet 

wat mag en wat niet mag. Structuur en regelmaat zijn een belangrijke houvast voor de kleuter;  

 Ondersteun de structuur. Bijvoorbeeld met dagritme-kaarten. Niet alleen aan het begin van de 

ochtend, maar ook bij wisseling van activiteit. Wijs op de dagritmekaart aan waar je bent en wat je 

over 5 minuten gaat doen; 

 Gebruik de klok of time-timer om aan te geven wanneer er gewisseld wordt in activiteit; 

 Zorg dat de nieuwe kleuter met andere kleuters in contact komt en een band kan opbouwen; 

 Betrek de kleuters zoveel mogelijk bij alle opdrachten. Kijk goed wat het kind aan kan, wat betreft 

spanningsboog en niveau; 

 Zorg voor  zoveel mogelijk visuele ondersteuning of concrete materialen bij activiteiten en  

instructie. Zowel bij uitleg als bij het uitvoeren van een werkopdracht; 

 Maak bij instructie gebruik van voordoen- nadoen. Verwoord wat je doet; 

 Geef de kleuter een taakje waar hij/ zij verantwoordelijk voor is; 

 Gebruik veel korte versjes en liedjes om de dag structuur te geven, bijvoorbeeld een liedje voor het 

opruimen of het in de kring  gaan zitten;  

 Als de kleuter nog geen (Nederlandse) taal tot zijn of  haar beschikking heeft om zich te kunnen 

uiten, kan dat ervoor zorgen dat het niet lukt om de grens aan te geven. Dit kan leiden tot conflicten 

met andere kleuters. Spreek met de klas een bepaald woord of gebaar af waarmee kinderen 

kunnen aangeven dat er over hun grens wordt gegaan; 

 Praat er met de andere kleuters over dat de nieuwe kleuter geen Nederlands begrijpt, waardoor 

sommige (spel)regels niet bekend zijn.  Zo ontstaat er meer begrip en tolerantie onderling; 

 Zorg voor extra taalaanbod, pre-teaching, herhaling en controle (zie doelgericht onderwijsaanbod). 

 

De tweede taalontwikkeling 

De kleuters  moeten eerst wennen aan onze taal; dat vraagt tijd! De kleuter kan ondersteund en 

gestimuleerd worden om zijn (tweede) taal en het denken verder te ontwikkelen. Hieronder volgt een aantal 

aandachtspunten en tips hoe dit kan. 

 Door het spel van de kleuter te begeleiden met taal, te verwoorden, betekenis te verlenen met taal 

aan hetgeen er gebeurt, leert de kleuter taal; 

 Door interactie tussen leerkracht en de anderstalige kleuter en ook tussen anderstalige kleuters en 

andere kleuters; 

 Door veelvuldig gebruik te maken van liedjes, vingerversjes, rijmpjes. Kleuters komen zo in 

aanraking met  klanken, zinsconstructies en intonatie van de nieuwe taal; 

 Door bewegingsactiviteiten die ondersteund zijn met taal. Dit zijn ook handige manier om de 

kleuter vertrouwd te maken met instructies; 

 Stel in het begin niet teveel vragen waar je een gesproken antwoord op verwacht. Stel in het begin 

gesloten vragen (ja/nee) of vraag om non-verbale reacties (iets aanwijzen, ophalen, nadoen), dan 

http://www.sclera.be/
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doe je beroep op receptieve vaardigheden (passief). Later volgt het productieve taalgebruik 

(actief); 

 Het gaat in de eerste periode om de inhoud en niet om de vorm waarop iets in gezegd wordt; 

 Verbeter het kind onnadrukkelijk. Kind zegt bijvoorbeeld “hij  eten morgen op school”, leerkracht 

geeft feedback  “ja, hij eet morgen op school”; 

 Pas je taalaanbod op het niveau van het kind aan. Als je bijvoorbeeld een prentenboek voorleest, 

zorg dan allereerst voor een boek waarin uit de plaatjes is af te leiden wat er gebeurt. Vervolgens 

parafraseer je zinnen die moeilijk zijn; je leest die voor zoals het er staat en verandert daarna 

dezelfde zin in een zin die de kleuter wel kan begrijpen. Zo zorg je voor een aanbod op niveau, 

maar maak je de taal toegankelijk voor de kleuter. 

 

Sommige kleuters voelen zich vrij en zullen zelfs in hun eigen taal tegen je spreken, in de veronderstelling 

dat jij hen begrijpt. Anderen hebben in de eerste periode een ‘stille periode’. Zij spreken niet, totdat zij er 

zeker van zijn dat ze hetgeen ze willen zeggen goed uitspreken. Probeer het spreken niet te forceren. Blijf 

wel alert. Als het spreken of het begrijpen uiteindelijk niet vlot of je maakt je zorgen, schakel dan hulp in. 

 

Klassikale activiteiten 

 Zet de kleuter bij kringgesprekken bij jou in de buurt, zodat je gemakkelijk lichamelijk contact kunt 

maken;  

 Ga vooral aan de slag met concrete materialen, levensechte situaties en opdrachten. Koppel die 

aan taal; 

 Zorg voor korte activiteiten waar iets te doen valt; 

 Bewegingsactiviteiten bieden een mooie kans om kleuters op een natuurlijke manier vertrouwd te 

laten raken met instructies; 

 Stel in het begin niet teveel vragen waar je een gesproken antwoord op verwacht. Vraag om non-

verbale reacties (iets aanwijzen, ophalen, nadoen); 

 Zorg dat de kringmomenten kort en effectief zijn. Wat is je doel? Is de activiteit voor de 

anderstalige kleuter te volgen? Is er voldoende te zien? Gebeurt er voldoende of is het met name 

een talige activiteit?; 

 Bouw het kringmoment voor de kleuter langzaam op, als de kleuter storend gedrag vertoont. In de 

kring luistert de kleuter vaak 15 minuten naar een taal die ze nog niet verstaan. Sommige kleuters 

zullen dat in het begin nog niet volhouden. Na 5 minuten kan de kleuter dan een werkje aan tafel of 

op een mat gaan doen. Houd de kring kort; 

 Als de kleuter volgt, kijkt, maar nog niets zegt, is dat geen probleem. De kleuter verwerft dan 

receptieve kennis. Het is een kwestie van tijd voordat een kleuter ook echt deelneemt aan het 

gesprek (productief). Receptieve (taal)kennis (begrijpen) gaat vooraf aan productieve (taal)kennis 

(uiten van deze kennis); 

 Bied visuele ondersteuning bij kringgesprekken door het tonen van afbeeldingen, voorwerpen, door 

iets uit te beelden of te laten uitbeelden; 

 Een gesprek in kleine kring (5 kinderen) is vaak effectiever dan een kringgesprek met de hele klas. 

De kleuter zal makkelijker een inbreng kunnen en durven leveren. Ook is het voor de leerkracht 

makkelijker af te stemmen op de kleuter; 

 Bied een activiteit voorafgaand aan de grote groep al aan in een de kleine groep (pre-teaching). Dit 

zorgt voor herkenning en een competent gevoel; 

 Zorg ook voor herhaling. Voer de activiteit nog een keer uit. 

 

Stem bij hulpvragen af met collega’s. Probeer creatief te denken. 
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3. Doelgericht aanbod 

Hoe leert de anderstalige kleuter (zo snel mogelijk) het Nederlands? 

Hoe sneller de kleuters het Nederlands oppikken hoe fijner. Het stelt de kleuter dan namelijk in de 

gelegenheid om via het onderwijs zijn of haar kennis te vergroten. Net als baby’s verwerven kleuters het 

Nederlands het snelst door de taal veel te horen. Na verloop van tijd gaan ze de taal ook gebruiken. Het 

tempo waarin kleuters de tweede taal verwerven is afhankelijk van onder andere kindkenmerken 

(taalgevoel, leerstijl) en het aanbod thuis en op school. In het leren van een tweede taal zijn 

taalverwervingsstadia te onderscheiden. 

 

De kunst op school is om de kleuter als het ware te verleiden om motiverende dingen te doen, waar ze het 

Nederlands voor nodig hebben. Vervolgens zal de omgeving (leerkracht of andere kleuters) met behulp van 

taal betekenis verlenen aan hetgeen de kleuter ziet, voelt en ervaart. 

 

Wat zijn basisvoorwaarden voor leren? 

 Een positief en veilig leerklimaat; 

 Betekenisvolle taken waarbij kleuters over taal leren, terwijl ze concrete acties uitvoeren en 

concrete ervaringen opdoen. Zeker wanneer er ook over die acties gepraat wordt pikken kinderen 

vaak de taal op. Dit wordt ook wel het actief leren genoemd: het leren door ervaren in combinatie 

met het opdoen van tactiele en lichamelijke ervaringen; 

 Ondersteuning door interacties: je moedigt kinderen aan, denkt hardop, verwoordt handelingen van 

de kinderen en jezelf, gaat in gesprek, geeft nieuwe  impulsen en ideeën en biedt hulp bij 

drempels. Op die manier ondersteun je kinderen door interactie. 

Voorbeeld van verwoorden: leerkracht: “Ik schenk even een kopje koffie in. Wil jij even een kopje 

koffie voor  moeder inschenken? Heel goed, jij schenkt een kopje koffie in voor moeder”. 

 

Incidentele en intentionele taalontwikkeling 

In een rijke taalleeromgeving en in een groep met Nederlandse kinderen om zich heen zal de kleuter veel 

Nederlandse taal terloops oppikken. Tijdens het spelen in de hoeken, het buitenspel en omgang met 

anderen leert de kleuter de Nederlandse taal. Dit noemen we het incidentele taalonderwijs.  

 

Bij intentioneel taalonderwijs is er sprake van een doelgericht aanbod in een activiteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidenteel taalonderwijs 

Een kleuter speelt in een hoek en hoort een 

ander kind een aantal keren ‘kopje’ zeggen 

tegen het Arabische ‘kub’. De kleuter labelt 

het concept in zijn hoofd opnieuw: dit ding is 

een ‘kub’ maar ook een ‘kopje’. 

 

Of een kleuter leert een woord (label en 

concept) doordat het toevallig aan de orde 

komt en de leerkracht het uitlegt en benoemt. 

 

Intentioneel taalonderwijs 

Vooraf vindt er een selectie van woorden 

plaats bij een thema. De woorden worden 

aangeboden in een taalactiviteit. Tijdens 

bijvoorbeeld het spel in de hoeken komen de 

woorden terug, door het materiaal dat bij de 

woorden hoort in de hoeken te leggen. Op 

deze manier zorg je voor herhaling van 

aangeboden woorden. 
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Naast de momenten waarop kinderen terloops taal leren is het van belang om een planning te maken met 

instructiemomenten gericht op taal. Het accent ligt dan op het aanleren van de leerstof (taal). 

Essentieel is dat er in een planning verschillende taalonderdelen voor de anderstalige kleuter zijn 

opgenomen: 

 

Belangrijke taalonderdelen zijn: 

 klanken aanleren; 

 fonemisch bewustzijn; 

 woordenschat; 

 mondelinge taalvaardigheid; 

 begrijpend luisteren en het kritisch luisteren. 

 

Opbouw in activiteiten 

Na een periode van gewenning kan er gestart worden met een doelgericht aanbod voor taal.  

Hiermee wordt bedoeld dat er een planning vanuit een thema is waarin een keuze is gemaakt in soorten 

taalactiviteiten en een selectie van woorden is gemaakt. Welke taalactiviteiten staan centraal? Welke 

woorden en klanken worden aangeboden en herhaald?  

Maak gebruik van de Plan-Do-Act-Check-cyclus. Stel het aanbod bij als het te moeilijk of te makkelijk is. 

 

De eerste maanden zijn Total Physical Respons (TPR) activiteiten zeer geschikt om aan te bieden. Kleuters 

leren woorden en zinnen door opdrachten uit te voeren. “Ik loop naar de deur”, “Nabil rolt de bal”, “Wij 

knippen het papier”. 

 

Ook het aanleren van (beweeg)liedjes en versjes is een goede manier om de kleuters in aanraking te 

brengen met de klank, het ritme, de intonatie, de zinsbouw en de woorden uit de Nederlands taal. 

 

In het begin is het goed om te zorgen voor speciale taalactiviteiten voor de kleuter. Later is het meest 

praktisch als een kleutermethode voorhanden is en deze als uitgangspunt te nemen. Maak een keuze uit de 

activiteiten en zorg voor voldoende herhaling. Ook kan een activiteit in een kleine groep ge-preteached 

worden, waardoor de kleuter zich in de grote groep competent voelt. 

 

Geschikte taalactiviteiten na de eerste periode: 

 interactief voorlezen; zo wordt een beroep gedaan op het begrijpend luisteren. De leerkracht stelt 

tijdens het voorlezen vragen (“Zie jij de koe?”) en de kleuter kan reageren. De betrokkenheid van 

kleuters wordt vergroot als er gebruik gemaakt wordt van concrete voorwerpen ter ondersteuning 

van het verhaal. Bij het gebruik van de verteltafel wordt het hele verhaal uitgespeeld met concrete 

voorwerpen. Later kan het boek nog eens voorgelezen worden. Verder kan het verhaal worden 

uitgespeeld of terugverteld; 

 digitale prentenboeken; klassikaal: dan kan het beeld stil gezet worden om even wat toe te 

lichten of een vraag te stellen. Individueel met een koptelefoon: dan is het een goede herhaling. Als 

ouders thuis ook graag een correct Nederlands taalaanbod geven, kunnen ouders het digitale 

prentenboek thuis herhalen; 

Fonemisch bewustzijn:  

het bewustzijn dat 

woorden uit klanken 

bestaan. 
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 woordenschataanbod; zorg per thema voor een aanbod van 4 tot 5 woorden per dag of minstens 

15 woorden per week. Kies woorden die bij elkaar passen en zet ze in een cluster, bied ze aan en 

zorg voor voldoende herhaling. De aangeboden woorden worden opgehangen in de klas 

(tekeningen of plaatjes internet). Zet de woorden mèt de lidwoorden eronder. Zorg dat je de 

woorden inoefent en herhaalt. Een kopie van de plaat die in de klas wordt gehangen kan in een 

map mee naar huis worden gegeven. Voor het aanbod van woordenschat geldt: zet in op kwaliteit 

in plaats van op kwantiteit.  

Als er een kleutermethode is, kijk dan of er een woordenschatleerlijn in zit. Kijk goed of deze al 

bruikbaar is. Zitten er concreet-visuele materialen bij? Zo niet, kies dan woorden uit de omgeving 

van de kleuter, bijvoorbeeld woorden die de kleuter nodig heeft om te functioneren in de groep. 

Bied deze aan op de ‘Met woorden in de weer-manier’.  

 

 

 

 

NB. De stappen van de viertakt zijn niet nodig bij het aanleren van àlle woorden. Maak vooraf een 

selectie. Woorden kun je ook labelen (omdat het concept al bekend is) of kort uitleggen (ter 

verduidelijking) of veelzijdig (bijv. ineens, terwijl) gebruiken. 

 interactie; tussen leerkracht en kleuter en tussen kleuters onderling. Hiervoor is het contact maken 

met elkaar fundamenteel. De meeste kleuters zullen van nature met elkaar in gesprek gaan. Zorg 

dat ze dat blijven doen, ook al spreekt de kleuter een andere taal. Ze zullen elkaar (meestal) 

begrijpen en verstaan. De leerkracht geeft het goede voorbeeld.  

In de kleine kring of tijdens het spel is er gelegenheid om te komen tot interactie. De leerkracht kan 

het taalaanbod afstemmen op de kleuter. Ook kan de leerkracht verwoorden wat de kleuter doet en 

verleent zo betekenis aan de situatie met behulp van taal; 

Woordenschatuitbreiding  met behulp van Met woorden in de Weer 
 
Om systematisch kennis uit te breiden is bewust inrichten van woordenschatonderwijs noodzakelijk. Dit 
vereist van leerkrachten niet alleen een andere visie op taal en onderwijs, maar ook specifieke didactische 
kennis en een breed repertoire aan vaardigheden. 
 

Woordenschatverwerving is cumulatief. Hoe groter de woordenschat, des te makkelijker is het om meer 
woorden erbij te leren. Op elk nieuw geleerd woord kun je weer met andere woorden voortbouwen. 
Leerkrachten moeten leerlingen een basis geven om systematisch en continu hun woordenschat met 
nieuwe woorden uit te breiden. 
 
Woordenschat(uitbreiding) is onlosmakelijk verbonden met kennisopbouw. Door woorden te leren bereid je 

de kennis van de wereld uit. Het kennissysteem met achterliggende woordbetekenissen wordt geleidelijk 

opgebouwd. Er zal ook een diepere woordbetekenis toegekend kunnen worden, bijvoorbeeld de 

betekenisrelaties (appel – vrucht – voedsel). 

    
Het is niet effectief om woorden ‘los’ aan te leren. Sleutelwoorden uit activiteiten en teksten koppelen in 

clusters (aan elkaar) en aan thema’s  is het meest efficiënt. Als leerkrachten woorden goed selecteren, 

helder uitleggen en systematisch terug laten komen, dan leren kinderen woorden en de achterliggende 

woordbegrippen sneller begrijpen en onthouden. 

Dit kan met behulp van het didactische basismodel de vier stappen van de viertakt: voorbewerken, 

semantiseren (uitleggen van de woorden met de drie uitjes ), consolideren (veel en veelzijdig 

herhalen van de woorden) en controleren. 
http://www.schoolaanzet.nl/uploads/tx_sazcontent/KRBV058_01.pdf     
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 mondelinge taalvaardigheid; zorg voor voldoende spreekgelegenheid voor de kleuter om zo te 

oefenen met de taal. In het begin is dat het meest veilig in een kleine groep of tijdens het spel. Het 

leren begrijpen en spreken van taal gaat gepaard met veel oefenen; 

 taalfuncties; aanleren van taal die past in een specifieke situatie kan tijdens een rollenspel. 

Bijvoorbeeld: hoe vraag of je naar de toilet mag? Of je iets mag lenen van iemand? Wat zegt de 

dokter tegen zijn patiënt?  

 Het aanleren van klanken met klankgebaar is ondersteunend voor de kleuter als het leert lezen. 

Jonge kleuters zijn daar misschien nog niet aan toe. Neem oudere kleuters als het even kan mee 

in het aanbod van de groep om het fonemisch bewustzijn te oefenen. 

Heeft een kleuter na een aantal weken erg veel moeite met de uitspraak van klanken, dan is het 

mogelijk om logopedie in te schakelen. Het programma ‘Steuntje in de rug’ of ‘Wat zeg je?’ kan 

helpend zijn. 

 

 

4. Methode en materialen 

Welke materialen zijn ondersteunend bij de taalontwikkeling? 

Allereerst alle concrete of levensechte materialen uit de directe omgeving van de kleuter, zoals kleding en  

speelgoed,  zijn ondersteunend bij de taalontwikkeling. Ten tweede de speel- en ontwikkelingsmaterialen 

(memorie, actie- reactie) uit de groep zoals prentenboeken, informatieve boeken (de Eerste 

woordenboeken), plaatjes, (interactieve) praatplaten, viltborden, filmpjes van internet etc. Ten derde, als er 

een kleutermethode is, kijk dan goed welke materialen aansluiten bij de kleuter. Ongetwijfeld is veel van dit 

materiaal goed bruikbaar. Denk bij gebruik aan de aandachtspunten die eerder in dit stuk genoemd zijn.   

 

Een aantal geschikte apps 

Linkx - http://linkx-app.com/ - interactieve app : nieuwe  app t.b.v. woordenschatontwikkeling vanaf jonge 

leeftijd bruikbaar!! 

Tag to tap – een app waarbij je foto’s kunt voorzien van praatwolkjes waar je namen van woorden bij kunt 

voegen als tekst en ook gesproken. Geweldig om samen met klasgenoten aan te werken!! (€0.99) 

Toca Town- verschillende interactieve praatplaten. Wordt niet op gesproken. Goed te gebruiken om te 

gebruiken in combinatie met Tag To Tap 

Juf Jannie – verschillende apps op gebied van woordenschat  (€2.99 per stuk) 

1-100: getallen van 1 tot 100 leren en uitspreken (€0.99) 

Maan-roos-vis letterlegger – Sluit aan bij Veilig Leren Lezen (€4.49) 

Music color – Spelenderwijs kleuren leren kennen (€4.49) 

Play & Learn Nederlands 

Meester Sander heeft een aantal apps op een rijtje gezet, betaald en gratis. 

https://meestersander.nl/meester-sanders-apps/apps/  

 

Facebookpagina’s: 

Er zijn talloze facebookpagina’s over kleuters, bijvoorbeeld: 

 Kleutersdigitaal 

 Kleutermeester 

 

Een aantal geschikte websites 

‘Kijkje hier kijkje daar’ – de eerste woorden leren via een eenvoudig computerprogramma 

http://www.graviant.nl/educatieve-software/kijkje-hier-kijkje-daar.html#   

De cd-rom ‘Kijkje hier, kijkje daar’ is een programma wat als hulpmiddel kan worden gebruikt bij het NT2-

onderwijs.Het is bedoeld voor 4 t/m 10 jarigen die net in Nederland zijn aangekomen en bezig zijn met 

http://linkx-app.com/
https://meestersander.nl/meester-sanders-apps/apps/
https://www.facebook.com/kleutersdigitaal/
https://www.facebook.com/kleutermeester
http://www.graviant.nl/educatieve-software/kijkje-hier-kijkje-daar.html
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Nederlands als tweede taal. Met behulp van leuke plaatjes en gesproken teksten wordt getracht om 

kinderen woorden bij te brengen die in het dagelijks leven vaak terugkomen. Dit gebeurt in leuke 

spelvormen. De cd-rom is zelfstandig te gebruiken na een korte introductie (€37.50) 

Online Nederlands leren…. Filmpjes van 4- 6 minuten – thematisch.  

 

Woord voor woord – via  www.youtube.com / https://www.youtube.com/watch?v=Tb3SaTv4clM  

Een website waar je plaatjes kunt vinden bij verschillende thema’s is die van het CED Projectbureau. 

 

Woordkaarten 

Woordkaarten voor kleuters per thema- http://www.cedgroep.nl/sitecore/content/uk-en-

puk/materialen/gratis-woordkaarten/woordkaarten-ik-ko.aspx 

 

Nog meer weten? 

Over de Met woorden in de weer -didactiek 

http://www.schoolaanzet.nl/uploads/tx_sazcontent/KRBV058_01.pdf  

http://www.rezulto.nl/index.php?id=19  

 

Over stadia in de tweede taalverwerving 

http://www.slo.nl/downloads/taalkijkwijzer.pdf/  

 

Over leren van klanken 

CPS: [PDF] fonemisch bewustzijn - CPS Onderwijsontwikkeling en advies 

HCO: [PDF]klankonderwijs - HCO  

 

Methode en materialenbox 

Via de onderwijscoach van het  samenwerkingsverband is er materiaal te leen uit de Methode en 

materialenbox van het SWV IJssel | Berkel. Verschillende  geschikte materialen kunnen worden bekeken en 

uitgeprobeerd. De lijst met materialen is te vinden op de website van het SWV IJssel | Berkel. 

https://www.ijsselberkel.nl/voor-scholen/formulieren  

 

Ook is er een expert op het gebied van NT2 in dienst; zij kan ondersteunen bij vragen met betrekking tot de 

kleuters op school. 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Tb3SaTv4clM
http://www.cedgroep.nl/sitecore/content/uk-en-puk/materialen/gratis-woordkaarten/woordkaarten-ik-ko.aspx
http://www.cedgroep.nl/sitecore/content/uk-en-puk/materialen/gratis-woordkaarten/woordkaarten-ik-ko.aspx
http://www.schoolaanzet.nl/uploads/tx_sazcontent/KRBV058_01.pdf
http://www.rezulto.nl/index.php?id=19
http://www.slo.nl/downloads/taalkijkwijzer.pdf/
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0ahUKEwiQ2ebW9b7SAhVJrRoKHTVWCWEQFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.cps.nl%2Fl%2Flibrary%2Fdownload%2Furn%3Auuid%3A736ec1af-cdf4-4f1d-8f0c-b53e92a1f95b%2Findruk%2Bfonemisch%2Bbewustzijn.pdf%3Fformat%3Dsave_to_disk%26ext%3D.pdf&usg=AFQjCNG51zKGui_LHGb-qdBOwAZlExzidg&sig2=B2_wMUSkLu13UrS_HyVWaw&bvm=bv.148747831,d.d2s
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi2hKbO9r7SAhVG6xoKHbeaBWEQFggmMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.hco.nl%2Fimages%2Fpaginas%2Findegroep%2FNT2%2Fklankonderwijs_def.pdf&usg=AFQjCNGZCAU-K7K4ieCIbr3HdBsPFNX46w&sig2=-Zqch3fymP5l5eBolNctkQ&bvm=bv.148747831,d.d2s
https://www.ijsselberkel.nl/voor-scholen/formulieren

