
                                                                         

 

NT2 stimuleren bij jonge kinderen.    

 

Een kind kan pas echt leren als het zich veilig voelt en over een gezonde dosis 

zelfvertrouwen beschikt. Het verdoent dus prioriteit om dit te realiseren. Leerkrachten 

kunnen NT2-beginners hierbij helpen door zo snel mogelijk woorden aan te bieden 

waarmee de kinderen hun gevoelens en behoeften kunnen uiten. Aangezien deze 

kinderen nog geen Nederlands kennen, moet de leerkracht hiervoor andere manieren 

aanreiken. Zo kun je b.v. plaatjes gebruiken van een kind dat naar de w.c. gaat, dorst 

heeft of gevallen is. Met behulp van deze ‘emo-kaarten’ kun je nagaan wat er is of wat 

het kind nodig heeft en kan het kind aangeven wat het wil. (Ramoult, 2002). 

 

 

Vuistregels taalaanbod. 

Veel anderstalige kinderen horen het Nederlands vooral in de peuterspeelzaal of op 

school. De kinderen leren veel taal door de manier waarop de leerkracht Nederlands 

spreekt. Het is daarom belangrijk dat men zich bewust is van het taalaanbod (Appel, 

2004). Waar moet je op letten? 

❖ Spreektempo en articulatie: praat langzaam en duidelijk. 

❖ Zinsbouw: praat in korte zinnen. 

❖ Accentuering: benadruk belangrijke woorden in een zin. 

❖ Woordkeuze: kies voor makkelijke woorden. 

❖ Ondersteun je taal met mimiek, gebaren, handelingen en materialen. Doe veel 

voor, geef hints, wijs dingen en plaatjes aan. 

❖ Herhaal zinnen en vragen en/of verwoord ze op een andere manier. 

❖ Handelingen verwoorden: benoem wat er gebeurt. Dit levert een duidelijk en 

begrijpelijk aanbod op. Bv: ‘Wil je een appel?’ (aanwijzen) ‘Of een mandarijn?’ 

(aanwijzen) Kind wijst de appel aan. ‘Een appel. Jij wilt een appel. Jij vindt een 

appel lekker.’ Door telkens de nadruk te leggen op appel, pikt het kind dit 

woord makkelijk op. Later kun je woorden toevoegen die met een appel te 

maken hebben, zoals b.v. stukje, snijden, mes. 

❖ Spreek altijd in correcte Nederlandse zinnen.  

❖ Breng zelf veel taal in. De taalproductie van het kind bestaat uit reageren op 

dat aanbod. Dus niet, zoals bij NT1-kinderen, de nadruk leggen op het 

uitlokken van taalproductie. 

 

 

 



Vuistregels interactie. 

Als een kind nog niet zoveel Nederlands spreekt, is interactie niet altijd even makkelijk, 

omdat het kind dan nog niet veel terugzegt. Enkele tips: 

• Topicalisatie: de spreker zet het belangrijkste onderwerp van een zin a.h.w. apart 

van de rest van de zin. Benadruk het woord aan het begin of eind van de zin en/of 

herhaal het woord; ‘Pindakaas, vind jij pindakaas lekker?’  

• Begripscontrole: controleer of je het kind goed hebt begrepen. Dit kan door te 

herhalen wat het kind heeft gezegd of door verder te vragen. Biedt woorden aan 

die het kind misschien nodig heeft om iets duidelijk te maken. 

• Vermijd open vragen. (Wie, wat, waar, hoe) Die zijn nog erg moeilijk voor NT2-

beginners. 

• Begin met meer gesloten vragen:  

- Ja/ nee vragen: ‘Wil jij een koekje?’  

- Aanwijsvragen: ‘De fiets. Zie je de fiets? Wijs maar aan, de fiets.’ 

- Of/ of vragen: ‘Is dit een trui of een jas?’ 

- Tegendeelvragen met woorden die het kind al kent: ‘Is dit een aap?’ Bij het 

plaatje van   

   een leeuw. 

• Geef het kind de tijd om te reageren en bepaal niet altijd zelf het onderwerp van 

gesprek. Volg het kind, observeer, vraag de ouders. Wat vindt het kind leuk?  

• De NT2- beginner begrijpt meer dan dat hij kan zeggen. Houd daar rekening mee. 

Soms kun je uit een reactie van het kind opmaken dat hij iets heeft begrepen, bv 

als het naar de paraplu kijkt als dat woord net is genoemd. 

• Er is ook sprake van interactie als het kind non-verbaal reageert, bv door te 

wijzen of te knikken. 

 

Vuistregels feedback. 

Het is belangrijk dat NT2-beginners worden verbeterd als zij fouten maken. Verbeter 

liefst spelenderwijs. 

o Modelleren en uitbreiden. Bv: Kind: ‘Ik pop.’  Leerkracht: ‘Ja, jij pakt de pop.’ 

o Verbeter de uitspraak van het kind door de uitspraak correct te herhalen. 

o Door feedback te geven laat je het kind merken dat je het begrijpt en volgt. Dit 

motiveert een kind om meer te praten. Spreek waardering uit voor wat het kind 

goed zegt. Herhaal goed taaluitingen van het kind. Geef luisterresponsen, zoals 

‘mmm’, ‘o’, ‘ja’. 

 

Vuistregels TPR  (Total Physical Response). 

Bij de TPR-methode worden de NT2-beginners op geen enkele manier gedwongen om te 

praten. Daardoor levert het weinig stress op. Leren door te doen. 

▪ De leerkracht verwoordt de opdracht en doet het voor. 

▪ De groep doet het na. 

▪ Eén kind voert de opdracht alleen uit. 

Opdrachtvoorbeelden: ‘Ik loop naar de deur.’  ‘Ik hang mijn jas aan de kapstok.’  ‘Ik leg 

de schaar op de tafel.’  

Zinnen vaak herhalen, ook in jij/jullie vorm. Deze methode inbedden in allerlei activiteiten. 



 

De vier fasen van tweede taalverwerving. 

Gewenningsfase, redzaamheidsfase, meedoenfase, leerfase. 

 

Observatieschema. 

 
Fasen 

 

 
Observatiepunten 

 

 

Fase 1: 
Gewenningsfase 
 

Oriëntatie op school en 
tweede taal 

 

Stille periode 
Aanpassing aan het leven op school: 

• Heeft belangstelling voor wat andere kinderen doen 

• Neemt deel aan activiteiten, eventueel op zichzelf 
• Is gericht bezig, eventueel op zichzelf 
• Zoekt contact met kinderen en volwassenen 
• Kent de regels en routines van de groep 

• Praat tegen andere kinderen in de eerste of tweede taal 
 
Ontvankelijkheid voor de tweede taal: 

• Probeert betekenissen over te dragen met handelingen, 
gebaren en de weinige woorden die het kent 

• Begint te reageren op eenvoudige aanwijzingen 

• Kan zich al vaardig verweren met gebaren en woorden 
• Begint mee te doen met liedjes en versjes 

 

 
Fase 2: 
Redzaamheidsfase 

 
Redzaamheidstaal 

 
• Kan mensen en dingen benoemen 
• Vraagt om namen van mensen en dingen 

• Pikt uitleg over namen op 
• Kan behoeften kenbaar maken via taal 

 

 
Fase 3: 
Meedoenfase 

 
Omgangstaal 

 
• Kan activiteiten van zichzelf en anderen benoemen 
• Kan eenvoudige beschrijvingen van handelingen geven o.a. 

met plaatsaanduiding 
• Kan activiteiten van andere kinderen sturen en zelf reageren 

op aanwijzingen van andere kinderen 

• Kan voorkeur en afkeer uitdrukken 
• Kan via taal inspelen op handelingen van zichzelf en anderen 

 

 
Fase 4: 

Leerfase 
 
Leertaal 

 
• Kan hoeveelheidsaspecten in situaties beschrijven 

• Kan kwalitatieve aspecten in situaties beschrijven, o.a. kleur 
• Kan vergelijkingen onder woorden brengen 
• Kan volgorde-aspecten in processen beschrijven 
• Kan verbanden tussen verschijnselen onder woorden brengen, 

o.a. oorzaak-gevolg relaties 
• Kan vragen stellen naar verbanden tussen aspecten van 

situaties 

• Kan gebeurtenissen in de toekomst onder woorden brengen 
 

 

Uit: Taalbegeleiding bij kleuters, Teunissen 

 

 

 



Aanraders: 

Werkmap ‘Klein beginnen’  Praktische map met lessuggesties en woordlijsten rond 17 

thema’s die aansluiten bij gebeurtenissen in het leven van de kleine nieuwkomer. CED, € 59,95 

Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters: Lijst en handleiding gratis te downloaden.  

NT2 Praat mee!  Kleuters. Leer- luisterboek Nederlands voor nieuwkomers.             

Van Schoolsupport. 

Mijn eerste Van Dale. Voorleeswoordenboek. Vanaf 2 jaar. 

Mijn tweede Van Dale. Nu in losse deeltjes op thema. Vanaf 2 jaar. 

Prentenboeken voor peuters. Denk aan Dikkie Dik, Nijntje, Eric Carle. 

Versjesboeken; Miep Diekmann; Stappe stappe step. Han G. Hoekstra: Rijmpjes en 

versjes uit de nieuwe doos. Annie M.G. Schmidt: De mooiste kindergedichten. 

 

 

 

Bruikbare websites: 
 

 

http://prentenboekeninalletalen.nl 
 

http://www.prentenboek.nl/ 
 
https://eduapp.nl/profielen/warempel/lijsten/nt2-en-woordenschatapps 
 
http://www.tabletportaal.nl/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=taal&categorie%5B0%5D=wo
ordenschat 
 
http://www.kleutertabletportaal.nl/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=letters-en-
woorden&categorie%5B0%5D=woordenschat 
 
http://www.hipenhot.nl/apps-woordenschat-kinderen-verbeteren/ 
 
http://linkx-app.com/app/ 
 
https://www.leerkinderentalen.nl/leer-kinderen-nederlands/app/   

 
https://www.onlinebibliotheek.nl/ebooks/ 
Gratis digitale prentenboeken. Inloggen met lidmaatschapsnummer. 

  
http://www.jekanmewat.nl/ Heel veel oefeningen om Nederlands te leren… 
 

http://members.ziggo.nl/mary.vink/frame.htm 
Lezen in beeld. Werken met picto’s. Deze picto’s zijn te gebruiken voor dagritmekaarten, dag- en 
weektaken, beginnend leesonderwijs, woordenschatonderwijs. 

 

http://kwartet.yurls.net/nl/page/   Woordenschatkwartetten. 

 
 

 

http://www.prentenboek.nl/
https://eduapp.nl/profielen/warempel/lijsten/nt2-en-woordenschatapps
http://www.tabletportaal.nl/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=taal&categorie%5B0%5D=woordenschat
http://www.tabletportaal.nl/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=taal&categorie%5B0%5D=woordenschat
http://www.kleutertabletportaal.nl/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=letters-en-woorden&categorie%5B0%5D=woordenschat
http://www.kleutertabletportaal.nl/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=letters-en-woorden&categorie%5B0%5D=woordenschat
http://www.hipenhot.nl/apps-woordenschat-kinderen-verbeteren/
http://linkx-app.com/app/
https://www.leerkinderentalen.nl/leer-kinderen-nederlands/app/
https://www.onlinebibliotheek.nl/ebooks/
http://www.jekanmewat.nl/
http://members.ziggo.nl/mary.vink/frame.htm
http://kwartet.yurls.net/nl/page/


                                                                                

Jonge kinderen Nederlands leren. 

 

Tips voor thuis: 

 

https://voorleesexpress.nl/locatie/denbosch : Een vrijwilliger komt uw kind thuis 

voorlezen. 

 

Bereslim: de aanbieder van digitale prentenboeken en pedagogisch verantwoorde 

computerspellen voor kinderen van 2 tot 7 jaar. Kinderen kunnen leuke en leerzame 

spelletjes doen en prachtige digitale prentenboeken bekijken. De producten van Bereslim 

kunnen door scholen en kinderopvangorganisaties gebruikt worden, zowel op locatie als 

thuis. Voor ouders gratis: inloggen met biebpas. (Gratis te verkrijgen bij de 

bibliotheek.) 

 

SchoolTV-afleveringen groep 1 en 2: Koekeloere.   (Youtube) 

SchoolTV-afleveringen groep 1 en 2: Het zandkasteel.   (Youtube) 

 

WoordExtra (Squla, 2019) Gratis woordenschatgame 3-6 jaar. Vraag activatiecode aan. 
 

Jokie (Efteling) 

  

Z@ppelin  

  
Bobo 

 

Taalzee (abonnement)         

 
BookaBooka prentenboekenapp  (abonnement) 

 
 

Voorlezen in de eigen taal is een goede manier om aan de thuistaal te werken.  

Prentenboeken in 31 talen: https://worldstories.org.uk/library. 

 

Ouders kunnen zelf taallessen volgen bij ABC: https://www.abcleermee.nl/ 

Binnen Humanitas kunnen vrijwilligers iets betekenen voor gezinnen: 

https://www.humanitas.nl/afdeling/s-hertogenbosch/over-ons/ 

 

 

https://voorleesexpress.nl/locatie/denbosch
https://worldstories.org.uk/library
https://www.abcleermee.nl/
https://www.humanitas.nl/afdeling/s-hertogenbosch/over-ons/

