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Een opmerking over het gebruik van ‘hij’ en ‘zij’
In dit boek wordt afwisselend ‘hij’ en ‘zij’ gebruikt. Om de zaken eenvoudig te houden
wordt de groepsleidster altijd met ‘zij’ aangeduid. Maar omdat we onderkennen dat er ook
mannen binnen de educatie van jonge kinderen werken, zal de lezer zien dat in sommige
illustraties ook groepsleiders staan afgebeeld.
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Stop! Stop!
We hebben net
onze halte gemist!
Jammer dan!
Volgende halte is
het Marktplein!

x
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Inleiding
Het verband tussen ervaringen in de eerste
levensjaren en latere leerprestaties
Een directeur van een kinderdagverblijf in Toronto zei laatst:
Als opvoeders van heel jonge kinderen is het onze verantwoordelijkheid om elk kind op
alle terreinen van ontwikkeling de beste ervaringen, kennis en groei te geven, opdat we
dit kind iets meegeven waar het de rest van zijn leven profijt van heeft.
Het wordt inmiddels algemeen onderkend dat de eerste levensjaren van een kind de
belangrijkste zijn voor de ontwikkeling van de hersenen. Dit betekent dat de kwaliteit van
de ervaringen die het kind in zijn vroege jeugd opdoet in hoge mate bijdraagt aan het uiteindelijke slagen in zijn leven. Als leidster van jonge kinderen zullen de dingen die je doet,
en hoe je ze doet, een impact hebben op ieder kind in jouw klas. Nu kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een fysieke beperking vaak in groepen met zich normaal ontwikkelende kinderen worden geplaatst, is de uitdaging voor jou zo mogelijk nog groter.
In de paar korte jaren dat kinderen zich in de voor- of vroegschoolse situatie bevinden,
moeten ze op twee belangrijke ontwikkelingsgebieden werken aan een sterke basis:
u sociale vaardigheden – om goede relaties aan te kunnen gaan en vast te houden, en
u taalvaardigheden – om goed te kunnen communiceren en te slagen op alle onderdelen
van educatie.
Als je kijkt naar het curriculum van basisscholen in landen als Canada, de Verenigde Staten en het Verenigd Koningrijk, zul je zien dat ze gebaseerd zijn op de verwachting dat
kinderen van vijf of zes die voor het eerst naar school gaan:
u in staat zijn taal te gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals vragen stellen en
beantwoorden, ideeën en informatie uitwisselen, hypotheses ontwikkelen en fantaseren,
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u

u

ten opzichte van leeftijdgenootjes en volwassenen passende communicatie- en
gespreksvaardigheden kunnen hanteren, en
over een groeiend vocabulaire beschikken en zinnen gaan gebruiken die steeds langer
en complexer worden.

En dit zijn nog maar een paar van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in
de eerste jaren op school te slagen en de geletterdheid te ontwikkelen die zo sterk verbonden is met taalontwikkeling.
Dit boek bevat de instrumenten die kinderen op weg helpen om te worden wat ze voor
de rest van hun leven zullen zijn: goede vrienden, gesprekspartners, lezers, schrijvers en
mensen die iets kunnen leren. Lees verder en je leert hoe je kinderen kunt aanmoedigen
om actieve gesprekspartners te worden en hoe je het soort interacties en conversaties kunt
opzetten die hun taalvaardigheden bevorderen, wat zal bijdragen aan hun begrip van de
wereld. Lees hoe je kinderen kunt helpen contacten aan te gaan met hun leeftijdgenoten,
wat essentieel is voor hun geestelijke gezondheid en hun leerproces. Ontdek manieren om
kinderen aan te sporen taal te gebruiken om te fantaseren, te onderhandelen, te plannen
en problemen op te lossen. Voortbouwend op deze essentiële taalvaardigheden zul je zien
hoe nauw taal en geletterdheid met elkaar zijn verbonden en hoe je kinderen kunt voorbereiden op geletterdheid, te beginnen in hun eerste levensjaren.
Deze kindgerichte benadering om de ontwikkeling van sociale vaardigheden en taalvaardigheid en van geletterdheid te bevorderen, is ontleend aan Learning Language and
Loving It – The Hanen Program® for Early Childhood Educators and Preschool Teachers.
Dit is een intensief trainingsprogramma dat op locatie door Hanen-gecertificeerde taal- en
spraaklogopedisten wordt gegeven aan groepsleidsters die werken met kinderen in de eerste levensjaren. Dit boek, in vertaling getiteld Leren praten met plezier, is een gebruiksvriendelijke gids om deze benadering te integreren in dagelijkse interacties en activiteiten,
zodat kinderen als ze naar de basisschool gaan helemaal klaar zijn voor een levenslang
leerproces.

2
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Toelichting bij de observatieformulieren
Er zijn vier observatieformulieren in dit boek opgenomen: aan het eind van hoofdstuk 1,
hoofdstuk 2, hoofdstuk 6 en hoofdstuk 9. Ieder observatieformulier is ontworpen om je de
informatie uit het betreffende hoofdstuk te laten gebruiken zodat je je meer bewust wordt
van de mogelijkheden en behoeftes van het individuele kind.
Het observatieformulier in hoofdstuk 1 (‘De interacties van een kind met leidsters en
leeftijdgenoten’, p. 26) helpt je bij het bepalen van de communicatiestijl van een kind en
van de situaties waarin hij het meest en het minst communiceert.
Het observatieformulier in hoofdstuk 2 (‘De communicatiefase van het kind’, p. 54)
helpt je te bepalen in welke communicatiefase een kind zit en ook zijn vermogen tot sociale interacties. Als het kind verbaal is, geeft het formulier richting aan jouw observaties van
zijn taalvermogen om zich uit te drukken of iets te begrijpen.
Het observatieformulier in hoofdstuk 6 (‘De interacties van het kind met leeftijdgenoten’, p. 218) helpt je bij het bepalen van het vermogen van het kind om interacties te hebben met leeftijdgenoten.
Het observatieformulier in hoofdstuk 9 (‘De ontwikkeling van doen-alsofspel’, p. 317)
helpt je bij het bepalen van het niveau van doen-alsofspel van een kind.
Als je bezorgd bent over het vermogen van een kind om te communiceren, raden we je
sterk aan deze observatieformulieren te gebruiken. In de nu volgende hoofdstukken is veel
van de informatie verdeeld in onderdelen die gaan over de behoeften van kinderen, afgestemd op hun fasen van taalontwikkeling en hun communicatiestijlen. Door de observatieformulieren in hoofdstuk 1 en 2 in te vullen, kom je te weten welke onderdelen van dit
boek het meest relevant zijn voor de individuele kinderen in je klas.
N.B. Alle observatieformulieren mogen gekopieerd worden.
Ze zijn ook te downloaden van www.swpbook.com/2061.

Inleiding
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Deel

1
Kijk eens beter
naar communicatie
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Deel 1 van dit boek gaat over beter kijken naar communicatie.
In hoofdstuk 1 krijgen we ‘Een inkijkje in interactie tijdens de eerste levensjaren’ en
kijken we naar de communicatiestijlen van kinderen en de rollen die groepsleidsters
spelen tijdens hun interacties met de kinderen. We zien hoe leidsters en kinderen
elkaars communicatieve gedrag beïnvloeden en wat er gebeurt met kinderen die niet
of niet helemaal kunnen deelnemen aan deze belangrijke dagelijkse interacties.
In hoofdstuk 2, ‘De fasen van taalontwikkeling: praten heeft tijd nodig’, kijken we
naar de fasen van communicatie- en taalontwikkeling om te weten wat je mag verwachten van kinderen in verschillende leeftijden en fasen. Als je deel 2, 3 en 4 van dit
boek leest, zal deze informatie over de fasen van taalontwikkeling je helpen die toe te
passen op de kinderen met wie je werkt.
Dus lees verder. Met beter kijken naar communicatie zet je een belangrijke eerste
stap om kinderen te helpen vaardige gesprekspartners te worden.

Deel 1
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Hoofdstuk

Een inkijkje in interactie
tijdens de eerste levensjaren
Mijn beurt om zand te
storten? Oké!

Er is zo veel dat een kind over communicatie kan leren van een betrokken groepsleidster.

Hoofdstuk 1 – Een inkijkje in interactie tijdens de eerste levensjaren

7
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A. Werken aan contacten die vertrouwen en
communicatie opbouwen
André, 19 maanden, is nieuw bij Kinderdagverblijf Doornroosje. Op deze eerste dag
staat zijn moeder op het punt weg te gaan – en dat weet hij! Hij klemt zich aan
haar vast en schopt en schreeuwt als ze weggaat. Maria, André’s groepsleidster,
tilt hem op en probeert hem te troosten, waarbij ze zelf wordt geschopt

Wat zou Maria nu moeten doen? Wat is de beste manier om met een kind om te gaan dat
nieuw is in het kinderdagverblijf, heel bang is voor deze omgeving en zich onzeker voelt?
Het is de moeite waard om hier even bij stil te staan, want wat Maria nu gaat doen zal
enorm veel uitmaken voor André – voor wat hij vindt van het kinderdagverblijf, voor hoe
hij zich voelt, en voor hoe hij groeit en zich ontwikkelt in deze nieuwe omgeving.
Maria zou André een tijdje kunnen
troosten en hem dan alleen laten om te
zien wat hij zal doen.
Of ze kan wat tijd aan hem
besteden door met hem te spelen,
zodat ze een band met elkaar
kunnen opbouwen en André
kan leren Maria te vertrouwen.
Maria kiest voor het spelen.

Een nieuw kind komt naar het
kinderdagverblijf – en hij is bang
en overstuur.

8
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Maria neemt André mee naar de zandtafel. Na een tijdje kalmeert hij wat en gaat
hij met een emmertje zand storten.
‘O’, zegt Maria, ‘je stort nu zand!’
Ze doet hetzelfde, stopt en kijkt daarna weer naar hem.
Hij wijst naar haar emmertje alsof hij zeggen wil: doe het nog eens!
‘Mijn beurt om zand te storten?’, vraagt ze. ‘Oké!’
En Maria stort met haar emmertje weer zand op de zandtafel. Ze maakt er een
spelletje van, waarbij Maria en André om de beurt hun emmertje leeggooien. Terwijl ze samen spelen, lachen ze de hele tijd. André lijkt helemaal niet meer op het
verdrietige kind van wie de moeder twintig minuten geleden vertrok. Ook als
Maria hem alleen laat om andere kinderen aandacht te geven, blijft hij tevreden
doorspelen.
In de dagen erna spelen Maria en André het spel van zand storten nog een paar
keer. Nu André zich in zijn nieuwe omgeving wat meer op zijn gemak voelt, begint
hij te communiceren met de andere leidsters en de andere kinderen. Hij zegt nu
‘zah’ als hij wil dat Maria met hem komt spelen!

Beseft Maria hoeveel André heeft gehad aan deze interacties met haar? Misschien heeft ze
er niet lang over nagedacht – ze is gewoon blij dat hij zoveel gelukkiger is! Maar als we
even iets beter kijken naar hoeveel André erop vooruit is gegaan, begrijpen we beter hoe
belangrijk deze dagelijkse interacties zijn. Ze zijn niet alleen belangrijk voor de sociale
ontwikkeling en de taalontwikkeling, maar ook voor hoe kinderen zichzelf voelen en
hoe ze een omgeving als een kinderdagverblijf ervaren. Maria volgde haar instinct bij het omgaan
Mijn beurt om zand te
met André, maar in feite voldeed ze aan twee
storten? Oké!
voorwaarden die de ontwikkeling van het leren
communiceren en praten bevorderen:
u interactie en
u informatie.

Er is zo veel dat een kind over communicatie
kan leren van een betrokken groepsleidster!

Hoofdstuk 1 – Een inkijkje in interactie tijdens de eerste levensjaren
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Interactie
Leren communiceren en praten gebeurt tijdens de dagelijkse interacties die kinderen hebben met hun verzorgers, en na een tijdje ook met hun leeftijdgenoten. Deze interacties
moeten leuk zijn en vaak gebeuren, en ook een tijdje duren (hoe langer hoe beter). Het
belangrijkste van alles is dat het kind actief deelneemt aan deze gesprekken – alleen door te
communiceren met ervaren gesprekspartners kan hij er zelf één worden. Taal wordt alleen
geleerd als er eerst interactie is, zoals bij André, van wie de interactie met Maria tijdens het
spel van zand storten leuk was en lang duurde.

Informatie
Tijdens interacties is het nodig dat hun gesprekspartners kinderen informatie geven die te
maken heeft met het onderwerp van gesprek. Deze informatie moet relevant zijn en aansluiten op het taalniveau van het kind, zodat hij het kan gebruiken om door te bouwen op
wat hij al weet. Maria zei steeds het woord ‘zand’ toen zij en André emmertjes leeggooiden. Ze zei het iedere keer weer, eenvoudig en duidelijk. André hoorde het zo vaak terwijl
hij iets met het zand aan het doen was, dat hij eruit op kon maken dat dit de naam was
voor het spul dat hij in zijn emmertje deed en er weer uitgooide.
Maar alleen een woord kennen is voor een kind niet genoeg motivatie om het te
gebruiken. Hij moet ook een reden hebben om het te gebruiken. In dit geval zei André
‘zah’ omdat hij echt wilde dat Maria met hem ging spelen. André’s gebruik van het woord
‘zand’ is een uitstekend voorbeeld van het feit dat de wens om iets met anderen te doen de
beste motivatie is om te communiceren.
Zo werkt het leren van taal. Eerst moet er een positieve interactie zijn tussen een kind
en een volwassene. Dan kan het kind de informatie die hij van de volwassene kreeg gebruiken om tijdens de interactie zijn taalvaardigheden te vergroten.
Maria creëerde voor André een ideale situatie om taal te leren. Daarbij gaven haar
warmte en ontvankelijkheid hem de motivatie en het zelfvertrouwen dat hij nodig had om
te communiceren met haar en anderen in zijn vreemde, nieuwe omgeving.
Zo'n omgeving hebben alle kinderen in hun eerste levensjaren nodig – een omgeving
waarin ze gekoesterd worden en die hun de hele dag door kansen biedt voor positieve,
leuke interacties.
Kinderen met taalachterstanden hebben dit soort kansen nog meer nodig.
Dit zijn de uitdagingen waarmee je als opvoeder van jonge kinderen te maken krijgt.
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