
 

 
Vijf Gouden Taaltips 

voor ouders van baby’s en jonge kinderen 
 

Taal leren gaat niet vanzelf. Hoe meer taal je 
kind hoort, hoe beter het kan leren praten en 
communiceren. En hoe meer woorden het 
leert. Deze ontwikkeling begint al in de buik: 
juist in de eerste twee jaar zijn de hersenen 
heel gevoelig voor taal. Ook als je het niet 
merkt is de taalontwikkeling dus in volle gang. 
Ook lang voordat je kind zijn eerste woordjes 
zegt.  
 
Je kind leert het meeste door naar jou te 
kijken en luisteren en samen te praten. Je kind 
leert dan veel meer dan wanneer het naar een 
(leerzaam) filmpje kijkt. En zo bereid je je kind 
ook het beste voor op de basisschool. Want 
ook lezen en schrijven begint met praten en 
luisteren. Dat geeft zelfvertrouwen. En als je 
kind sterk is in taal wordt van alles 
gemakkelijker: leren, vriendjes maken en 
talenten ontdekken. En zelfs het praten over 
gevoelens of gezondheid, omgaan met geld en 
het vinden van een baan.  
 
Dus door veel met je kind te praten leg je een 
goede basis voor een gelukkig leven.  
En… aandacht is gezellig en kost niks!  
 
Wat kun jij doen als ouder?  
Deze Taalschatten Tips zijn wetenschappelijk 
onderbouwd en helpen jullie samen op weg.1 
 
1. Contact maken 

o Zorg dat je kind je gezicht kan zien als 
je praat: je bewegende mond, ogen en 
wenkbrauwen leren het veel over 
emoties en woorden.  

o Laat je niet steeds afleiden door je 
telefoon: dan mis je belangrijke 
signalen van je kind.  

o Kijk veel naar je kind: dan kun je zien 
of het met je wil praten of spelen.  

2. Duidelijk praten 
o Praat langzaam en met verschillende 

toonhoogten: dan kan je kind beter en 
langer naar je luisteren.  

o Gebruik gewone woorden en praat in 
gewone zinnen.  

o Stop af en toe even met praten: dan 
kan je kind terugpraten. Zo krijg je een 
echt gesprek. 
 

3. Samen onderzoeken 
o Benut kleine momenten tijdens de 

dag om te vertellen wat jullie zien, 
horen en doen. Bijvoorbeeld thuis, 
onderweg of tijdens het winkelen of 
wandelen.  

o Wijs voorwerpen aan: zo leert je kind 
nieuwe woorden en ziet het waar ze 
bij horen.  

o Lees voor en zing liedjes.  
 

4. Vragen stellen 
o Stel vragen over mensen, dieren of 

dingen die jullie zien. 
o Stel vragen en geef zelf antwoord als 

je kind nog niet kan praten.  
o Benoem het gedrag van je kind en stel 

een vraag. Bijvoorbeeld: “Je huilt! Ben 
je verdrietig of boos?” of “Je wrijft in 
je ogen, ben je moe?”. 
 

5. Actief reageren 
o Geef je kind tijd en ruimte om te 

reageren op wat je zegt.  
o Reageer op geluiden of een lach van je 

kind door het na te doen of iets terug 
te zeggen. 

o Zeg woorden na, ook als het niet 
helemaal duidelijk is wat je kind 
precies zegt. 

 

 
1 Huidige partners van Taalschatten: Number 5, Stichting Lezen & Schrijven, Tilburg University (2022) 


