
 

 

 

 

 

 

 

            Lisanne met Julie 

Praatjesmakers 2020 nr. 1 
 
Dag allemaal!  
Daar zijn we weer. Voor jullie ligt een Praatjesmakers waarin taalontwikkeling en het stimuleren ervan de 
hoofdrol heeft. Dat is niet voor niks. Een goede taalontwikkeling zorgt voor een grote woordenschat, taalbegrip 
en het helpt je ook op andere ontwikkelingsgebieden bijvoorbeeld sociaal emotioneel. Want het is zo 
belangrijk dat je kunt aangeven wat je graag wil, maar ook wat je niet wil en waarom niet… 
Daarom taalontwikkeling in de hoofdrol, je kunt er tenslotte niet vroeg genoeg mee beginnen… ;-) In deze 
Praatjesmakers gaat het over de allerkleinsten tot 1½ jaar. In de volgende besteden we aandacht aan 
dreumesen en peuters. 
 
Maar eerst een reminder: 
Let op: In week 13, op maandag 23 maart en donderdag 26 maart hebben we weer 10 minutengesprekjes. 
Schrijf je snel in! Wij kijken er weer naar uit om jullie bij te praten over jullie schatten, lieverds, clowntjes, 
eigenwijsjes, draken, prinsessen en boeffies. De koffie/thee staat klaar en het Groeiboek ook 😊 
 
Taalontwikkeling 
0-6 maanden oud 
Taalontwikkeling bij een baby?! Ja hoor. De communicatie met je kleintje begint eigenlijk al in de buik. 
Van opzettelijk communiceren is in het begin nog geen sprake. Als ouder reageer je vaak alsof dat wel zo is.  
Na verloop van tijd zal je reactie ertoe gaan leiden dat je kind wél met opzet gaat communiceren. 
Een baby communiceert in de eerste maanden op basis van reflexen. Het lacht, huilt, kijkt je aan, kijkt weg, 
beweegt of maakt geluid. Hiermee geeft het zijn lichamelijke behoeften aan en reageert op je stem of op 
geluiden in zijn omgeving. In dit stadium kunnen de momenten van contact heel intens zijn. Ook kunnen heel 
jonge baby’s al eenvoudige mond- en tongbewegingen imiteren. Vanaf een maand of vier raakt je baby 
steeds meer geïnteresseerd in anderen en neemt de wederkerigheid in het contact duidelijk toe. Het begint 
zelf ook klanken te maken en met zijn stem te spelen. Je baby vindt het erg leuk om zichzelf te horen. Zo maakt 
het contact, maar oefent het meteen zijn lippen, tong en mondspieren. Door te lachen en te brabbelen merk 
je dat de baby tevreden is, geniet, of even contact met je wil. Als je daarop reageert, beseft de baby dat het 
op die manier je aandacht kan trekken. Kijkt het langs je heen, dan is de baby waarschijnlijk moe aan het 
worden. 
Als je als ouder deze bewegingen, geluiden en blikken van je baby bestudeert, snap je beter hoe het zich 
voelt en wat het wel of niet prettig vindt. Baby’s hebben al vanaf hun geboorte gezichtsuitdrukkingen en 
lichaamshoudingen om zich uit te drukken. Als er niet wordt gereageerd op zijn subtiele contactpogingen zal 
een baby ‘vragen’ door te huilen. Baby’s huilen zelfs op verschillende manieren. Oplettende ouders weten 
steeds beter wat de bedoeling is: honger, moe, aandacht vragen (‘Ik ben wakker!’), verveling, pijn, ‘Ik heb het 
koud’ (of te warm), of om prikkels te verwerken voor het gaat slapen, noem maar op. 
 
Tips en adviezen: 

 Als je samen met je kind om-de-beurt geluid gaat maken komt het beurt-wisselen al in deze vroege fase van de 
taalontwikkeling op gang. Dit is een belangrijke vaardigheid in het voeren van gesprekjes met anderen. 

 Praat rustig en vriendelijk tegen je baby. Zing en lach met je kind mee. Je kunt over de geluiden die het kindje 
hoort praten en deze uitleggen (‘Broem, doet de auto’). Benoem de personen en dingen om het kindje heen 
(‘Daar is papa’, ‘Kijk de poes’). En vertel je kind steeds wat je aan het doen bent (‘Zo, ik ga je wassen’). Geef je 
kind boekjes van stof of plastic en kijk samen naar de plaatjes. Dit stimuleert het latere lezen. 

 Gebruik een speen alleen als troost of wanneer je kind gaat slapen.  
 



6-12 maanden oud 
Met 6 à 7 maanden begint je baby te brabbelen. Je hoort dan lange reeksen van medeklinkers en klinkers, die 
eindeloos worden herhaald, zoals ‘dadadada’. En soms klinkt het al alsof je baby ‘papa’ of ‘mama’ zegt in 
zo’n brabbelreeks. Wij interpreteren ‘mamamamama’ als: het kindje zegt al ‘mama’! 
Vanaf een maand of 8 gaat de baby opzettelijk communiceren. Het begrijpt dat er verband is tussen zijn 
gedrag en je reacties. 
Het realiseert zich dat het zich het best direct tot je kan wenden als het iets wil hebben of gedaan wil krijgen. 
Zo kan het kindje vragen om een spelletje, troost zoeken of protesteren. 
Je kind leert enkele simpele gebaren te gebruiken zoals wijzen, nee schudden en zwaaien. Als het dit gaat 
combineren met geluiden en blikrichting kunt je steeds makkelijker begrijpen wat het probeert te zeggen. 
Je kind begrijpt enkele namen van personen en voorwerpen uit zijn omgeving, maar deze moeten wel 
zichtbaar zijn voor het kind. Je moet het kind nog wel wijzen op de persoon of het voorwerp. 
Op de groep doen we graag een spelletje aan tafel. “waar is Tim..?” In deze leeftijd kijkt een kind vaak al de 
kring rond en blijft de blik hangen bij het jongetje dat we bedoelen 
 
Tips en adviezen: 

 Spelletjes met je baby zijn voorlopig eenvoudig. Liedjes zingen is fantastisch, zeker als er allerlei spannende 
geluiden en bewegingen aan te pas komen. Enkele voorbeelden zijn: ‘Schuitje varen’, ‘Daar komt een muisje 
aangekropen’ en ‘Hop paardje hop’. Ook kiekeboe-spelletjes zijn favoriet. Zo leert het kindje dat iets dat even weg 
is weer terugkomt. Door het maken van geluiden of bewegingen met zijn hele lichaam laat het je weten dat het 
spelletje door moet gaan! 

 Vanaf ongeveer 10 maanden oud verandert speenbehoefte in speengewenning, dit hèt moment waarop je je 
kind de speen vrij gemakkelijk in korte tijd afleert. Dit is goed voor de ontwikkeling van de mondmotoriek èn een 
recht melkgebit. Komt er net een tandje door, probeer dan een week later om met de speen te stoppen. 

 Sommige kinderen hebben  een open mond, door het kwijlen van doorkomende tanden valt het extra op. 
 Je kindje maakt een ontwikkeling door in het luisteren en praten, maar ook in de mondmotoriek en de algehele 

motoriek. 
 
 

1-1½ jarigen 
Je kind brabbelt veel en gevarieerd; dit klinkt als de taal die je spreekt. Als een kind bijna een jaar is, 
verschijnen vaak de eerste woordjes. De verschillen tussen kinderen zijn echter zeer groot: zo zijn er kinderen 
die hun eerste woord al laten horen als ze 8 maanden zijn, maar er zijn ook kinderen bij wie dat pas op de 
leeftijd van 18 maanden gebeurt. 
In het begin van de zogenaamde één-woordfase gebruikt je kind een klein aantal losse woorden (10 à 20). Die 
verwijzen naar mensen, voorwerpen of gebeurtenissen in het hier-en-nu, die zeer interessant zijn voor het kind. 
Een woord kan diverse betekenissen hebben; bijvoorbeeld ‘papa’ kan betekenen: ‘Daar is papa’, ‘Die fiets is 
van papa’ of ‘Papa, til me op’. 
Ook ‘vertelt’ je kind nog veel zonder woorden. Dat kan ook heel duidelijk zijn. Zo kan het naar iets reiken 
waarmee het wil zeggen: ‘Dat wil ik hebben’. Als het iets niet wil duwt je kind het weg of schudt zijn hoofdje. 
Wil het aandacht, dan maakt je kind gevarieerde geluiden. Het lacht als het plezier heeft en zwaait bij het 
afscheid nemen. 
Je kind begint een woordbegrip te ontwikkelen. Het begrijpt woorden steeds beter, ook zonder dat je daar 
een verdere aanwijzing bij geeft. Ook reageert je kind op zijn eigen naam en begrijpt het al eenvoudige 
opdrachten (‘Pak de bal’). 
 
Tips en adviezen 

 Varieer met je stem, dit vindt je kind leuk. Laat je kind het plezier van communiceren zien. 
 Moedig alle vormen van wederzijdse communicatie aan: gekke bekken trekken, (glim)lachen, aankijken, 

kiekeboespelletjes. 
 Geef je kind boekjes voor in de box van hard karton, stof of plastic. Bekijk samen de plaatjes (‘Kijk een eendje. 

Kwakwak zegt het eendje’). 
 Stimuleer je kind om uit een echte beker te drinken, dat is goed voor de ontwikkeling van de mondspieren. 

 
 
(Deze informatie komt grotendeels van de site kindentaal.nl) 
Wanneer je het volgende A4-tje uitprint en op een zichtbare plek hangt, heb je een leuke reminder om te zien waar je kind 
ongeveer is in zijn of haar taalontwikkeling en op welke manier je je kind het best stimuleert. 
Onze pedagogisch medewerkers zijn dagelijks volop bezig met de taalontwikkeling van jonge kinderen, mocht je vragen 
hebben, stel ze gerust. 
 

 
 
 

Dit was het weer, tot de volgende keer!   



 


