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BOUWEN AAN TAALTRAJECTEN
IN HET KLEUTERONDERWIJS

Helena Taelman, 7 december 2021, leerstoel onderwijsvernieuwing en - samenwerking



Welkom!

Zet je camera aan, 
maar microfoon uit

Gebruik de 
chat!



Programma van de workshop

1. Inspiratiegids taaltrajecten: van waar en voor wie

2. Organisatie van taaltrajecten

3. Rijke gesprekken

4. Voorlezen

5. Woordenschat
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Het projectteam

Prof. Dr. Jordi Casteleyn, Prof. Dr. Tom Smits & Prof. Dr. Mathea Simons (Universiteit Antwerpen)
Promotoren

Marit Trioen (Universiteit Antwerpen), Dr. Helena Taelman (Odisee), 
Dr. Kirsten Schraeyen, Dr. Astrid Geudens (Thomas More), 
Liese Missine (Universiteit Antwerpen)
Projectmedewerkers

Met warme dank aan het Departement Onderwijs Vlaanderen en de stuurgroep, alle scholen die 
hun inspirerende aanpak met ons deelden, ondersteuners en leerkrachten voor de waardevolle
adviezen en suggesties.



Opdracht van de minister

“Wat zijn de kenmerken van een effectief taaltraject voor leerlingen 
die de onderwijstaal onvoldoende beheersen?”



Goede 
praktijkvoorbeelden

Recente interventies uit 
internationale 

topartikels

Meta-analyses & 
systematische reviews





De praktijkgids en het wetenschappelijk kan je 
zowel online lezen als downloaden



taaltrajecten.be

wetenschappelijk rapport
en bijlagen

praktijkgids

extra fiches

professionalisering

extra bronnen





• Nederlandsetaalleerders

• Kleuters met een taalontwikkelingsachterstand (arme taalomgeving)

• Kleuters met een taalontwikkelingsstoornis (ev. naast andere ontwikkelingsstoornissen)

• Kleuters met een risico op dyslexie (latere lees- en spellingsproblemen)

VERSCHILLENDE CONTEXTEN



In jouw context?

VERSCHILLENDE CONTEXTEN





Welke manier van organiseren 
is de beste?



Situatie A:

Twee kleuterleerkrachten doen aan co-teaching in een grote klasruimte met 40 vierjarigen. Bij voorleesmomenten 
wordt de groep in twee gesplitst volgens de taalvaardigheid. 

Situatie B:

Vier maal per week reserveert de klasleerkracht een moment in kleine groep. Dan krijgen vier kleuters die nood 
hebben aan extra taalondersteuning gedurende een half uurtje haar volle aandacht. Ondertussen neemt de 
zorgleerkracht de rest van de klas over. Soms blijft het kleine groepje gewoon in het klaslokaal, maar soms zoeken ze 
ook een rustig plekje op.

Situatie C:

Op woensdagnamiddag bieden vrijwillige ouders en gepensioneerden extra taalondersteuning aan de kleuters die 
dat nodig hebben. De zorgleerkracht maakt dat de activiteiten aansluiten bij het thema in de klas en begeleidt de 
vrijwilligers. Elke vrijwilliger focust zich op één, maximaal twee kinderen.



Bouwsteen 1

1.1 Investeer in een krachtige klasaanpak om alle leerlingen te bereiken

1.2 Werk in kleine groep of individueel met leerlingen die extra taalsteun nodig hebben

1.3 Leerkrachten zijn de geknipte begeleiders, maar ook paraprofessionals en vrijwilligers kunnen 
mee ondersteunen

1.4 Laat de duur en intensiteit van het traject afhangen van jouw doelgroep, hun leeftijd en 
beoogde taaldoelen



Situatie A:

Twee kleuterleerkrachten doen aan co-teaching in een grote klasruimte met 40 vierjarigen. Bij voorleesmomenten 
wordt de groep in twee gesplitst volgens de taalvaardigheid. 

Situatie B:

Vier maal per week reserveert de klasleerkracht een moment in kleine groep. Dan krijgen vier kleuters die nood 
hebben aan extra taalondersteuning gedurende een half uurtje haar volle aandacht. Ondertussen neemt de 
zorgleerkracht de rest van de klas over. Soms blijft het kleine groepje gewoon in het klaslokaal, maar soms zoeken ze 
ook een rustig plekje op.

Situatie C:

Op woensdagnamiddag bieden vrijwillige ouders en gepensioneerden extra taalondersteuning aan de kleuters die 
dat nodig hebben. De zorgleerkracht maakt dat de activiteiten aansluiten bij het thema in de klas en begeleidt de 
vrijwilligers. Elke vrijwilliger focust zich op één, maximaal twee kinderen.



Buitenschoolse ondersteuning

Extra ondersteuning in groep of 
individueel

Intensivering van ondersteuning in 
kleinere groepen

Brede basisondersteuning: 
effectieve klasaanpak



Valkuilen

❑ Alle werk doorschuiven naar de zorgleerkracht.

❑ Enkel klasaanpak, want alle leerlingen hebben bij ons nood aan extra 

taalondersteuning!

❑ Een vast groepje gedurende het hele jaar.

❑ Alle taalondersteuning binnen de muren van de klas willen doen.

❑ Alle taalondersteuning buiten de muren van de klas willen doen.

❑ Onvoldoende rekening houden met verschillende taalnoden.



Andere screening voor beginnende geletterdheid!

http://fit-voor-lezen.thomasmore.be/signalen/

Of ook:
- Signaleringslijst voor kleuters

https://expertisecentrumnederlands.nl/uploads/default/2/0/2017-protocol-preventie-van-leesproblemen-groep-1-en-2-bijlage-2-signaleringslijst-voor-kleuters-2-0.pdf


Valkuilen

❑ Alle werk doorschuiven naar de zorgleerkracht.

❑ Enkel klasaanpak, want alle leerlingen hebben bij ons nood aan extra 

taalondersteuning!

❑ Een vast groepje gedurende het hele jaar.

❑ Alle taalondersteuning binnen de muren van de klas willen doen.

❑ Alle taalondersteuning buiten de muren van de klas willen doen.

❑ Onvoldoende rekening houden met verschillende taalnoden.

❑ Enkel taalondersteuning binnen het gebruikelijke hoekenwerk.



De paradox van de kleuterklas

Kleine groepen zijn goed voor de taalverwerving

Het gebruikelijke hoekenwerk is NIET goed voor de 

taalverwerving



Dagelijkse observaties in kleuterklassen

Gemiddeld aantal 
per minuut

Hoeken Grote kring Begeleide activiteit 
in kleine groep

Spreekruimte 
geven

0,73   (SD 0,73) 0,96     (SD 0,76) 1,14    (SD 1,30)

Woordenschat 
ontwikkelen

0,24    (SD 0,40) 0,95      (SD 0,95) 0,17      (SD 0,21)

Bron: Hadley, E. B., Newman, K. M., & Kim, E. S. (2021). Identifying Levers for Improvement: Examining Proximal Processes 
and Contextual Influences on Preschool Language Development. Early Education and Development, 1-27.



Het ecosysteem van de kleuterklas
Leerkracht <-> 
kleuters

Activiteitensetting

Verwachtingen van 
de school en hogere 
niveaus (missie, 
doelen, curricula, …)



Uitwisseling organisatie + valkuilen

❑ Alle werk doorschuiven naar de zorgleerkracht.

❑ Enkel klasaanpak, want alle leerlingen hebben bij ons nood aan extra 

taalondersteuning!

❑ Een vast groepje gedurende het hele jaar.

❑ Alle taalondersteuning binnen de muren van de klas willen doen.

❑ Alle taalondersteuning buiten de muren van de klas willen doen.

❑ Onvoldoende rekening houden met verschillende taalnoden.

❑ Enkel taalondersteuning binnen het gebruikelijke hoekenwerk.



Bouwsteen 3

Investeer bewust in mondelinge taalvaardigheid



Bouwsteen 3

Investeer bewust in mondelinge taalvaardigheid

Plan rijke gesprekken om de mondelinge taalvaardigheid te bevorderen

Voorzie voorleesmomenten met veel interactie

Werk doelbewust aan woordenschat, ook expliciet



Programma van de workshop

1. Inspiratiegids taaltrajecten: van waar en voor wie

2. Organisatie van taaltrajecten

3. Rijke gesprekken

4. Voorlezen

5. Woordenschat



Rijke gesprekken

PLANNEN

KANSEN GRIJPEN



Uitdagende vraag: waar kan Fer nu naartoe?



Ondersteunen



(De groene school, Anderlecht, STEM-op-taalproject)



o Investeer in een begrijpelijk en tegelijk prikkelend 

taalaanbod 

oGebruik visuele ondersteuning.

oStel vragen die het denken stimuleren

oBouw de moeilijkheidsgraad van je vragen op.

oGeef kleuters de ruimte om zelf taal te gebruiken.

oWees de geknipte moderator.

Tips voor rijke gesprekken

(praktijkgids, blz. 34-35)



34



Charles

o Investeer in een begrijpelijk 

en tegelijk prikkelend 

taalaanbod 

o Gebruik visuele 

ondersteuning.

o Stel vragen die het denken 

stimuleren

o Bouw de moeilijkheidsgraad 

van je vragen op.

o Geef kleuters de ruimte om 

zelf taal te gebruiken.

o Wees de geknipte moderator.

(Met dank aan Marlies Algoet en haar studente!)



o Investeer in een begrijpelijk en tegelijk prikkelend 

taalaanbod 

oGebruik visuele ondersteuning.

oStel vragen die het denken stimuleren

oBouw de moeilijkheidsgraad van je vragen op.

oGeef kleuters de ruimte om zelf taal te gebruiken.

oWees de geknipte moderator.

Tips voor rijke gesprekken

(praktijkgids, blz. 34-35)



• Plan taal- en denkstimulerende kansen. Maar 
grijp ook kansen!

• Voorzie een rijk thema dat gelegenheid biedt om 
voorkennis op te bouwen. Bied extra voorkennis 
aan sommige kinderen.

• Doe aan preteaching of geïntensifieerd onderwijs
• Richt je lokaal op een slimme manier in.

Voordien en nadien

(praktijkgids, blz. 34-35)



Boekjes maken 
Taaltekeningen

=> Veel kansen 
om het verhaal te 
doen.

Bron: Teaching at the Beginnings. https://www.youtube.com/c/TeachatbOrg/videos



En nu jullie

• In het kader van welke activiteit organiseren jullie graag 
rijke gesprekken?

• Welke tip vind je erg belangrijk? Waarom?



Bouwsteen 3

Investeer bewust in mondelinge taalvaardigheid

HULPMIDDELEN

• VOOR

• TIJDENS

• NA



Gespreksstarters voorbereiden
Vragen en prikkelende beweringen THEMA POLITIE

Kinderen 's ochtends verwelkomen
(speelplaats/in de klas)

Hoe ben je naar school gekomen? Hoe druk was het verkeer op weg naar school?

Eventjes wachten We zullen even doen alsof jullie politiemannen zijn. Politiemannen, toon eens hoe je de auto's doet 
stoppen! Welk teken geef je om de auto's door te laten rijden op het kruispunt?

Koekmoment - Wie zag er al eens een politieman? Wat was die aan het doen?
- Draagt jouw mama/papa een uniform op zijn werk? Waarom draagt hij een uniform? Waarom zouden
politiemannen een uniform dragen? 

Kringgesprek (met de automat erbij) Stel je voor, de lichten van het kruispunt werken niet meer. Wat gebeurt er nu? 
Wat moeten de politiemannen doen? Hoe kunnen ze een ongeval voorkomen?

Hoeken (zeker begeleid fantasiespel!) Automat:  
- Hoe weet de politieauto dat er een ongeval gebeurt?
- Wat moet de politieauto doen als er een ongeval gebeurt? 
- Hoe komt die deuk in deze auto?

Verkleedhoek:
- Politiemannen, vertel me welke oproep jullie kregen.

Zandtafel:
- Waar is het kruispunt?

Jassen Hoe gaan jullie naar huis?
Wie moet er een kruispunt over? 

Gebaseerd op: Wasik & Hindman (2013). Realizing the promise of open-ended questions. The Reading Teacher 67: 302–311.

VOOR



Vragen voorbereiden

(Lieve Van Severen & Dorien Van Rentergem)

VOOR



Spreekkansen plannen en monitoren

Zie ook: https://kleutergewijs.wordpress.com/2020/10/28/spreekkansen-verdelen-in-de-kleuterklas/

Gebaseerd op: Wasik & Hindman (2013). Realizing the promise of open-ended questions. The Reading Teacher 67: 302–311.

Rijke gesprekken met 
minstens drie beurten van 
het kind
---------------------------------------
• Ahmed
• Genesis  IIIIIII
• Mosa
• Sara
• Shirley
• Yasmine  II

TIJDENS



Leerkrachtvaardigheden monitoren

(CombiList)

TIJDENS

https://webwinkel.expertisecentrumnederlands.nl/webwinkel/combilist-een-instrument-voor-taalontwikkeling-via-interactie/39936&page=


Monitoren vanuit doelen

• Het kind kan met steun van de leerkracht een 
kort gesprek doen waarin hij communiceert met 
gebaren en woorden.

• Het kind kan met steun van de leerkracht een 
kort gesprek doen waarin hij korte zinnen 
gebruikt.

• Het kind durft in de grote kring spreken.
• Het kind vertelt in meerdere zinnen wat er 

gebeurt.

NA



Kind-
kindinteracties
observeren

Portfolio om 
interesses te 
documenteren

Eigen 
leerdoelen 
evalueren 

Heel af en toe een 
gestandaardiseerde 
screening

(nuestros niños: Castro et al., 2017; zie ook inspiratiefiche)

Taal-
ontwikkeling
in de thuistaal

NA

https://medialibrary.uantwerpen.be/files/150788/457aa994-e258-448c-a641-7642933f5c7f.pdf


Modelleren: hoe maak ik een vriendje?



Programma van de workshop

1. Inspiratiegids taaltrajecten: van waar en voor wie

2. Organisatie van taaltrajecten

3. Rijke gesprekken

4. Voorlezen

5. Woordenschat



Tips voor onze doelgroep ???



Preteaching

Voorlezen met 
een luistervraag

Het begin, 
midden en 
einde van het 
verhaal 
ontdekken

Voorlezen met 
veel interactie

Verteltafel

Vertelcyclus



Preteaching bij het voorlezen
Meer over preteaching op kleutergewijs.

https://kleutergewijs.wordpress.com/2019/05/22/5-alternatieve-vormen-van-preteaching/


Preteaching

Voorkennis aanbrengen:
- ervaringen
- kennis
- woordenschat

De eerste obstakels voor leesbegrip overwinnen:
- gedetailleerde prenten bespreken
- de grote verhaalstructuur leren kennen



Wat als het boek echt te moeilijk is?

Duidelijke prenten
Eenvoudige taal, eenvoudige inhoud

Duidelijke prenten
Taal is voldoende uitdagend, prikkelende inhoud



De boekenladder

Voorspelbaar
boek

Verhaal Informatief boek met 
verhaaltje

Informatief boek 

(Neuman & Wright, 2013)

Wat als het boek echt te moeilijk is?



De boekenladder

Voorspelbaar
boek

Verhaal Informatief boek met 
verhaaltje

Informatief boek 

(Neuman & Wright, 2013)

Wat als het boek echt te moeilijk is?



Voorspelbaar verhaal

Wie rijdt met de brandweerwagen?
Olifant! Hij rijdt naar de brandweerkazerne. Tuutaa-tuutaa-
tuutaa

Wie rijdt met de limousine?
Poes. Ze rijdt naar haar villa. Zoemmm.



Echt informatief boek of een met een verhaaltje?

Zie ook blogbericht op kleutergewijs

https://kleutergewijs.wordpress.com/2016/01/27/hoe-gebruik-je-informatieve-prentenboeken-in-de-klas/


Wat als het boek echt te moeilijk is?

DIALOGISCH VOORLEZEN



Leerkrachten ondersteunen

- Voorleesroutines afspreken (+ professionalisering)
- Werken met een vast voorbereidingssjabloon
- Boekentips geven
- Voorleestips voor interactie bij de boeken (op post-it note plaatsen in het boek)
- Uitgewerkte voorleesactiviteiten en verwerkingsactiviteiten
- Coaching tijdens het voorleesmoment

- Inzet van ouders of vrijwilligers??
- Thuistaal??



Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4. 

Stap 5

Stap 6

Een leerlijn luisteren en vertellen

(Bleses et al., 2018)



Stap 1 De kleuters kunnen in een verhaal de plaats en de hoofdpersonages identificeren en beschrijven

Stap 2

Stap 3

Stap 4 De kleuters kunnen een verhaal reconstrueren met bepaalde settings en personages. 

Stap 5 De kleuters kunnen zelf een verhaal of een anekdote vertellen met een duidelijk begin, midden en einde. 

Stap 6

Een leerlijn

(Bleses et al., 2018)



Stap 1 De kleuters kunnen in een verhaal de plaats en de hoofdpersonages identificeren en beschrijven

Stap 2 De kleuters kunnen in een verhaal één of meerdere acties of gebeurtenissen identificeren en beschrijven. 

Stap 3 De kleuters kunnen drie of meer belangrijke gebeurtenissen uit een verhaal ordenen. 

Stap 4 De kleuters kunnen een verhaal reconstrueren met bepaalde settings en personages. 

Stap 5 De kleuters kunnen zelf een verhaal of een anekdote vertellen met een duidelijk begin, midden en einde. 

Stap 6 De kleuters kunnen op een gedetailleerde en verstaanbare manier vertellen over gevoelens, gedachten of 

ervaringen in een verhaal.

Een leerlijn

(Bleses et al., 2018)



Inspiratiefiche

https://medialibrary.uantwerpen.be/files/150788/1f301cc4-ad6c-47d7-91bf-503dd7c2e1c9.pdf


❑ Concrete en meetbare doelen
❑ Opklimmen in moeilijkheidsgraad
❑ Vanuit inzicht in deelvaardigheden bij een 

ontwikkelingsdoel
❑ Voldoende intensief en uitdagend
❑ Haalbaar

Jouw eigen leerlijn?



Programma van de workshop

1. Inspiratiegids taaltrajecten: van waar en voor wie

2. Organisatie van taaltrajecten

3. Rijke gesprekken

4. Voorlezen

5. Woordenschat





1. Creëer een rijke en authentieke context

2. Selecteer een aantal relevante doelwoorden vanuit die rijke context

3. Licht deze doelwoorden toe

4. Laat kleuters de doelwoorden zelf gebruiken

5. Zorg voor een transfer naar andere contexten

(inspiratiegids, blz. 40-41)



Woorden selecteren

https://kleutergewijs.wordpress.com/2019/01/30/de-waarde-en-beperkingen-van-woordenlijsten-voor-de-
kleuterklas/



Woorden verklaren (en zelf onthouden)



Nieuwe woorden inplannen om kansen te 
creëren en te grijpen!

Taalgroeikansen in de kleuterklas 70

Uitvinding, ontwerpen, trots, mislukken

(Wasik, B. A., Hindman, A. H., & Snell, E. K. (2016). Book reading and vocabulary development: A systematic review. Early Childhood Research Quarterly, 37, 39–57. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2016.04.003)

https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2016.04.003
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1. Creëer een rijke en 
authentieke context

2. Selecteer een aantal 
relevante doelwoorden 
vanuit die rijke context

3. Licht deze doelwoorden 
toe

4. Laat kleuters de 
doelwoorden zelf 
gebruiken

5. Zorg voor een transfer 
naar andere contexten

Bron: Teaching at the Beginnings. https://www.youtube.com/c/TeachatbOrg/videosc
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1. Creëer een rijke en 
authentieke context

2. Selecteer een aantal 
relevante doelwoorden 
vanuit die rijke context

3. Licht deze doelwoorden 
toe

4. Laat kleuters de 
doelwoorden zelf 
gebruiken

5. Zorg voor een transfer 
naar andere contexten



1. Creëer een rijke en 
authentieke context

2. Selecteer een aantal 
relevante doelwoorden 
vanuit die rijke context

3. Licht deze doelwoorden 
toe

4. Laat kleuters de 
doelwoorden zelf 
gebruiken

5. Zorg voor een transfer 
naar andere contexten
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1. Creëer een rijke en 
authentieke context

2. Selecteer een aantal 
relevante doelwoorden 
vanuit die rijke context

3. Licht deze doelwoorden 
toe

4. Laat kleuters de 
doelwoorden zelf 
gebruiken

5. Zorg voor een transfer 
naar andere contexten

Bron: Teaching at the Beginnings. https://www.youtube.com/c/TeachatbOrg/videosc



Woorden in rijke gesprekken



Is dit dier aan de lijn?



Is dit dier aan de lijn?



Is dit dier aan de lijn?



Is dit dier aan de lijn?



Zie je hier een dier aan de lijn?



Zie je hier een dier aan de lijn?



Is die baby aan de lijn?
Waarom?



2   Verdiepen
1   Uitleggen
0   Gesloten vraag



ALLE ZES BOUWSTENEN ZIJN NODIG 
VOOR RIJKE TAALSTIMULERENDE 

INTERACTIE



Wat blijft jou het meest bij?


