




Wanneer een kind een achterstand heeft in de taalontwikkeling, wordt deze gedu-
rende de schoolcarrière vrijwel nooit meer ingelopen. 
Het is belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. 
Een goede beheersing van de Nederlandse taal is daarbij essentieel. 

In ‘Beweging in taal’ wordt gewerkt vanuit modeling en demonstration: De leerkracht 
doet de opdrachten voor (= modeling) de kinderen doen na (= demonstration). 

De kinderen spreken in het begin nog niet, maar na een periode van een aantal weken 
krijgen ze behoefte om zelf te gaan spreken. De rollen worden omgedraaid en de kinde-
ren geven opdrachten in de doeltaal, de anderen voeren deze uit. Bekende opdrachten 
kunnen gecombineerd worden tot nieuwe opdrachten en dus nieuwe zinnen. De taal-
vaardigheid wordt hiermee flexibel, wat belangrijk is voor een vloeiend taalgebruik.

Didactische uitgangspunten:
• De leerkracht doet voor, de kinderen doen na;
• De kinderen herhalen wat de leerkracht zegt en voeren de bijbehorende fysieke 
  handeling uit;
• De aan te leren woorden worden veelvuldig herhaald;
• De leerkracht stimuleert kinderen nieuwe woorden en zinnen zelf te produceren naar 
  mate de herhaling vordert;
• Er wordt directe feedback gegeven.

Vanaf het begin van deelname aan het programma begrijpt het kind de leerkracht: elk 
woord is gekoppeld aan fysieke actie waardoor kinderen gelijk mee kunnen doen en 
succeservaring opdoen.
Door opgedane succeservaring zullen kinderen eerder geneigd zijn om te proberen 
woorden en zinnen te produceren.
Acties en concrete voorwerpen maken het leren makkelijk, leuk en duidelijk.

“Voorschool kan een groot verschil 
maken in het leven van een kind. Wat mij 
betreft moet het niet uitmaken waar hij of 
zij woont, maar dat is nu wel zo. Ik ga sa-
men met de Tweede Kamer kijken hoe ie-
der kind met een risico op taalachterstand 
het aanbod kan krijgen dat het nodig heeft 
om een goede start te maken op de basis-
school.

        

” Staatsecretaris Sander Dekker
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Wat is ‘Beweging in taal’?
‘Beweging in taal’ is een taalstimule-
ringsprogramma dat de taalontwik-
keling van taalzwakke peuters en 
kleuters te stimuleert middels fysieke 
activiteiten. 
 
Didactiek ‘leren door te doen’
Omdat meerdere recente weten-
schappelijke onderzoeken hebben 
uitgewezen dat het werkt als aan taal-
leren een actieve component wordt 
verbonden, wordt het element van 
beweging gebruikt om op effectieve 
wijze de taal te stimuleren bij het jon-
ge kind. 



Het geleerde wordt beter onthouden, doordat meerdere zintuigen gebruikt worden bij het 
aanleren. Het motorisch stelsel wordt tot activiteit aangezet en elke motorisch aange-
leerde vaardigheid heeft een effect op de lange termijn.

Betekenisvolle activiteiten
Betekenisvolle activiteiten vergroten de betrokkenheid van kinderen. Om ervoor te zor-
gen dat kinderen zo optimaal mogelijk leren, is er naast een actieve component ook een 
betekenisvolle component gekoppeld aan iedere activiteit.
Betekenis geven we op verschillende manieren aan de taalactiviteiten die aan bod ko-
men:
• Activiteiten worden gekoppeld aan thema’s;
• Bij iedere activiteit behoort een liedje, verhaaltje of versje waar nieuwe woorden 
  worden aangeboden;
• Kinderen worden actief betrokken in alle activiteiten: de taalvaardigheid wordt vergroot 
  door ‘te doen’.

Basiswoordenlijst Amsterdamse kleuters
De Basiswoordenlijst Amsterdamse kleuters groep 1 is uitgangspunt voor het taalaan-
bod aan de taalzwakke 3- en 4-jarigen. Per activiteit is overzichtelijk weergegeven welke 
woorden kernwoorden, of andere veelvuldig gebruikte woorden zijn.

Differentiatie
Iedere activiteit kent vereenvoudigings- en verdiepingsmogelijkheden. Wanneer er veel 
peuters deelnemen aan de activiteit, of kinderen die Nederlands niet als moedertaal 
hebben, kan ervoor worden gekozen om de activiteit in eerste instantie te vereenvoudi-
gen. In de loop van de week, wanneer de activiteit al enkele keer is gedaan, kan deze 
worden uitgebreid met een toevoeging van spelmogelijkheden of uitbreiding van de aan 
te leren woorden.
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Selectie van leerlingen
Alle drie- en vierjarige kinderen worden gescreend volgens genormeerde meetinstru-
menten van Cito die de woordenschat en mondelinge taalvaardigheid meten. Kinderen 
die hier onvoldoende op scoren, komen in aanmerking voor ‘Beweging in taal’. Het be-
treft doorgaans kinderen met Nederlands als eerste of als tweede taal en kinderen uit 
een gezin met een lage sociaal economische status.

Doel
Voor- en vroegschoolse taalondersteuning en stimulering heeft als doel taalzwakke kin-
deren extra te stimuleren in de ontwikkeling van hun Nederlandse taalvaardigheid, zodat 
uitval beperkt blijft en het beste uit ieder kind wordt gehaald. Ieder kind moet immers 
gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Thema’s
Er zijn 18 thema’s ontwikkeld die meerdere uitgewerkte lesactiviteiten bevatten. Gedu-
rende drie opeenvolgende weken wordt er gewerkt aan een thema.
De thema’s zijn zo opgebouwd dat nieuwe taalzwakke peuters of kleuters op ieder wille-
keurig moment in het programma kunnen instromen. De lesactiviteiten binnen een the-
ma kennen geen vaste volgorde waarin deze moet worden doorlopen. Het is belangrijk 
dat activiteiten worden uitgevoerd die op dat moment aansluiten bij de behoefte en be-
levingswereld van de kinderen. Woorden blijven immers pas beklijven als ze betekenis 
hebben en veelvuldig worden herhaald. Het is daarom belangrijk om goed te kijken wat 
er in de leefwereld van de kinderen speelt.

De thema’s van ‘Beweging in taal’:
 •   Circus    •   School
 •   Dierentuin    •   Sinterklaas 
 •   Eten en drinken  •   Sprookjes 
 •   Familie   •   Tellen 
 •   Herfst    •   Voertuigen
 •   Kerst    •   Winter
 •   Kleuren   •   Wonen
 •   Lente    •   Ziek zijn
 •   Lichaam   •   Zomer

Van ieder thema worden tenminste twee of drie activiteiten uitgevoerd. Iedere week 
staat één activiteit centraal, die tenminste twee keer wordt aangeboden.

Er is in de opzet van dit taalstimuleringsprogramma bewust gekozen voor herhaling van 
de activiteiten.
Door veelvuldig herhalingen worden woorden echt ingeslepen en daarmee toegevoegd 
aan de vocabulaire van het kind. 
Door activiteiten te herhalen, krijgt het kind het gevoel dat het weet wat er van hem wordt 
verwacht. Hierdoor is er een grotere kans dat taken goed worden uitgevoerd, waarmee 
direct succeservaring wordt opgedaan. 
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Sociaal leren
Het is belangrijk dat het programma tegemoet komt aan de basisbehoeften van een 
kind, namelijk; relatie, competentie en autonomie. Een kind moet het gevoel hebben 
bepaalde taken aan te kunnen, competent te zijn. Dit gevoel wordt bereikt wanneer het 
kind succeservaring opdoet. Daarbij leren kinderen van en met elkaar. Ze bootsen elkaar 
na en leren zo nieuwe vaardigheden, woorden en zinnen. 

Organisatie
‘Beweging in taal’ kan worden ingezet voor peuters, peuters & kleuters of alleen voor 
kleuters. Afhankelijk van de doelgroep is het belangrijk dat wordt gekozen voor de juiste 
begeleiding. Het programma vraagt een tijdsinvestering van vier keer 15 minuten per 
week. 

Het programma wordt uitgevoerd door een leerkracht. Ter ondersteuning is een pedago-
gisch medewerker aanwezig gedurende de activiteit.
De pedagogisch medewerker stimuleert de kinderen tot het nadoen van de leerkracht en 
helpt hen de fysieke handelingen uit te voeren.
Tevens observeert en registreert de pedagogisch medewerker woorden en zinnen die 
nieuw worden begrepen of geproduceerd. Observaties kunnen worden opgenomen in 
het eigen observatie- en registratiesysteem.

Leren met nieuwe media
Jonge kinderen groeien op met de nieuwste media van deze tijd. Daarnaast zijn kinde-
ren visueel ingesteld. Het is dan ook belangrijk om bij hun manier van leren en werken 
aan te sluiten. Nieuwe media geeft tevens vele mogelijkheden die het leren effectiever, 
flexibeler en passender maken. Zo wordt nieuwe media gebruikt voor visuele ondersteu-
ning (bijvoorbeeld digitaal prentenboek, kijkplaat etc.) in de activiteiten en het geven 
van directe feedback wanneer het kind een nieuw woord benoemt. Tablets laten bij het 
klikken op  plaatjes de juiste benaming en uitspraak van het bijbehorende woord horen.

Leerrendement
Met ‘Beweging in taal’ worden aanzienlijk betere prestaties geleverd op het gebied van 
woordenschat en mondelinge taalvaardigheid. De leerkrachten merken op dat  kinderen 
meer spreken en begrijpen. Na zeven maanden is een groei van 1 tot 2 niveaus op 
genormeerde Cito-toetsen niet uitzonderlijk.

Ouderbetrokkenheid
Ouders worden bij het programma betrokken door een themabrief die bij ieder thema 
wordt uitgegeven en een inspiratiekwartier dat aan de start van een nieuw thema wordt 
gehouden.
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In de themabrief worden alle kernwoorden weergegeven en staan meerdere suggesties 
en tips voor thuis vermeld. In het inspiratiekwartier krijgen ouders  gelegenheid om de 
startactiviteit van een thema bij te wonen om zo ook geïnspireerd te raken voor oefenin-
gen thuis.

‘Beweging in taal’ in een integraal kindcentrum
‘Bouwen van onderaf’ is een belangrijke pijler voor het ontwikkelen van gedegen onder-
wijs. Het programma is ontwikkeld vanuit de visie dat onderwijsvernieuwing zo vroeg 
mogelijk moet beginnen om van daaruit verder te gaan bouwen. Ieder kind moet name-
lijk de kans krijgen om zich te ontwikkelen, ongeacht zijn of haar achtergrond.

‘Beweging in taal’ heeft het meeste effect wanneer een leerkracht en een pedagogisch 
medewerker zich gezamenlijk sterk maken voor de uitvoering van het programma. 
Het effect van een leerkracht die benoemt wat er gebeurt en directe feedback geeft, 
wordt vele malen groter wanneer tegelijkertijd de pedagogisch medewerker handelingen 
voordoet, meedoet en ondersteunt. 
Het programma is daarom uitermate geschikt om uit te voeren in een integraal kindcen-
trum, waar de handen in één worden geslagen en programma’s worden geïntegreerd 
om een kind optimaal te kunnen voorzien in zijn of haar onderwijsbehoeften.

Ontwikkelingen
Het programma is ontwikkeld in het werkveld en speelt daarom in op datgeen de onder-
wijspraktijk daadwerkelijk kan verbeteren. Het onderwijs is dynamisch en volop in bewe-
ging, daarom wordt continue gewerkt aan verdere ontwikkeling van ‘Beweging in taal’.
Er wordt o.a. gewerkt aan de volgende ontwikkelingen:
• Aanpassing aan de nieuwste media van deze tijd; 
• Verbeteren van de effectiviteit van leren, door hoogbegaafde kinderen o.l.v. de ontwer- 
• per nieuwe toepassingen voor het programma  te laten ontwikkelen die van meerwaard-
  de zijn. 
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Interesse in ‘Bewegen in taal’?
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact op per e-mail via: 
g.vanveldhoven@borgesius.net 

Wanneer u besluit het programma uit te willen gaan voeren binnen uw peutergroep, 
kinderdagverblijf, school of ikc, zijn er verschillende mogelijkheden tot trainingen en/of 
begeleiding om didactiek van ‘Beweging in taal’ volledig eigen te maken.


