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Vraag 

Welke taalactiviteiten (gericht op mondelinge en schriftelijke vaardigheden) hebben een 
bewezen positief effect op de taalontwikkeling van kleuters met een 
ontwikkelingsvoorsprong? 

 
Kort antwoord  

Onderzoek naar de effectiviteit van taalactiviteiten op de taalontwikkeling van kleuters 
met een ontwikkelingsvoorsprong is schaars. Echter, er zijn wel aanwijzingen voor 
kansrijke taalactiviteiten die de taalontwikkeling in zijn algemeenheid stimuleren, zoals 
interactief voorlezen,  mindmapping en dialogische gesprekken voeren. Veel van deze 
activiteiten kunnen voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong worden gericht op 
hogere cognitieve vaardigheden (zoals parafraseren, analyseren, evalueren, reflecteren 
en samenvatten) en resulteren in nieuwe inzichten (boeken als toegang tot nieuwe 
informatie, nieuwe ervaringen, nieuwe werelden). Dit vraagt om differentiatie in de les. 

 

Toelichting antwoord  

De kleuterperiode is een cruciale periode voor de ontwikkeling van taalvaardigheid. De 
meeste leerkrachten besteden dan ook veel tijd aan het stimuleren van de 
taalontwikkeling van jonge kinderen. Er zijn echter verschillen tussen kinderen in hun 
niveau van taalvaardigheid en de snelheid waarmee zij hun taalvaardigheid ontwikkelen. 
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong hebben doorgaans ook een 
taalontwikkelingsvoorsprong (Althuizen et al, 2016a, 2016b). Deze kinderen zijn meestal 
op tweejarige leeftijd al in staat om hele gesprekken te voeren (Althuizen et al., 2016a), 
beschikken over een grote woordenschat (Curkierkon et al. , 2007; Kuo et al., 2010; Van 
Gerven, 2001) en leren snel taal te gebruiken om eigen ideeën te delen en informatie te 
verkrijgen (Curkierkon et al., 2007; School aan zet, n.d.; Saralini, 2017). Kleuters met 
een ontwikkelingsvoorsprong zijn daarnaast eerder in staat om lange en complexe zinnen 



 
 
 

 
 

te formuleren (Harrison & Bauer, 1982; Kuo et al., 2010). Ook op het gebied van 
leesvaardigheid loopt deze groep kinderen vaak voor: er wordt geschat dat de helft van 
de kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong al kan lezen voordat ze naar school gaat 
(Brown & Rogan, 1983; Harrison & Bauer, 1982; Kuo et al., 2010). Bovendien zijn zij 
vaak al vroeg geïnteresseerd in non-fictie boeken en in boeken voor oudere kinderen 
(Harrison & Bauer, 1982). Deze kinderen zullen moeten worden uitgedaagd door 
bijvoorbeeld verrijkende activiteiten aan te bieden op het gebied van lezen en schrijven 
om zo hun positieve zelfevaluatie, motivatie, interesse en autonomie te bevorderen 
(Kennisrotonde, 2018).  

 

Onderwijs aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong 

De gedachte dat kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong minder begeleiding nodig 
hebben, is een misvatting (Van der Wilt, 2020). Doordat deze groep kinderen in hun 
ontwikkeling voorloopt, is het belangrijk om extra uitdaging te bieden. Daarvoor is het 
allereerst noodzakelijk dat de ontwikkelingsvoorsprong wordt opgemerkt (Smutney, 
1999; Mooij, 2008). Vervolgens is het van belang het onderwijs aan kleuters met een 
ontwikkelingsvoorsprong aan te passen aan de behoeften van deze kinderen (Mooij, 
2008). Hoewel kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong soms wel extra werk krijgen, 
dienen zij meestal ook deel te nemen aan het reguliere onderwijsprogramma (Brown & 
Rogan, 1983). Hierdoor gaat deze groep kinderen niet altijd met plezier naar school. Op 
lange termijn kan het er bovendien toe leiden dat de motivatie van kleuters met een 
ontwikkelingsvoorsprong afneemt of zelfs grotendeels verdwijnt (Brown & Rogan, 1983; 
Smutney, 1999). Bijvoorbeeld: wanneer kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong wordt 
gevraagd boekjes te lezen die voor hen te gemakkelijk of oninteressant zijn, is de kans 
groot dat hun leesmotivatie geleidelijk afneemt (Brown & Rogan, 1983). Om de motivatie 
van deze groep kinderen te ondersteunen, is het dus belangrijk om kleuters met een 
ontwikkelingsvoorsprong specifieke activiteiten aan te bieden.  

  

Mogelijke taalactiviteiten voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 

Op het gebied van leesonderwijs hebben Brown en Rogan (1983) in hun theoretische 
artikel verschillende suggesties gedaan voor het onderwijs aan kleuters met een 
ontwikkelingsvoorsprong. Leesonderwijs aan deze groep kinderen vraagt volgens hen om 
aanpassingen: het zou gericht moeten zijn op de ontwikkeling van hogere cognitieve 
vaardigheden (zoals parafraseren, analyseren, evalueren en samenvatten). Leerkrachten 
zouden kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong die al kunnen lezen moeten uitdagen 
om hetgeen ze hebben gelezen toe te passen en daar kritisch op te reflecteren. 
Bovendien zou leesonderwijs moeten bijdragen aan de ontwikkeling van hun 
probleemoplossend vermogen en zou het voor deze kinderen nieuwe inzichten (boeken 
als toegang tot nieuwe informatie, nieuwe ervaringen, nieuwe werelden) moeten 
opleveren. Brown en Rogan (1983) en Van der Pol (2010) geven aan dat verhalen, zoals 
bijvoorbeeld sprookjes of verhalende prentenboeken, hiertoe kunnen uitdagen als 
leerkrachten daar specifieke vragen over stellen (Waarom is juist dit dier geselecteerd 
om deze rol te spelen? Wat is de moraal van het verhaal? Herken je elementen uit het 



 
 
 

 
 

verhaal in je eigen leven? Is dit echt gebeurd of verzonnen?). Bovenstaande 
vaardigheden kunnen zowel met voorlezen als met zelfstandig lezen worden ontwikkeld.  

 

Hoewel de aanbevelingen van Brown en Rogan (1983) concrete handvatten bieden voor 
het aanbieden van taalactiviteiten voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong, zijn 
hun aanbevelingen niet gebaseerd op empirisch onderzoek. De enige empirische studie in 
deze context is die van Walsh en Kemp (2012). In hun casestudie hebben zij onderzocht 
wat het effect is van het stellen van hogere orde vragen tijdens een een-op-een 
leessessie op de mondelinge taalvaardigheid van een kleuter met een 
ontwikkelingsvoorsprong. Hogere orde vragen zijn open vragen die een complex en 
diepgaand antwoord vereisen en doen daarmee een beroep op de hogere cognitieve 
vaardigheden. Om zicht te krijgen op de mondelinge taalvaardigheid van het kind werd 
gekeken naar de complexiteit van de antwoorden. Die complexiteit werd gemeten door te 
kijken naar het gemiddeld aantal woorden per antwoord. Uit de onderzoeksresultaten 
bleek dat het stellen van hogere orde vragen een positief effect had op de mondelinge 
taalvaardigheid van het kind.  

 

Effectiviteit van taalactiviteiten in het kleuteronderwijs 

Onderzoek naar de effectiviteit van taalactiviteiten op de taalontwikkeling van kleuters 
met een ontwikkelingsvoorsprong is zeer schaars. Er is echter wel veel onderzoek gedaan 
naar de effectiviteit van taalactiviteiten voor alle kleuters. Eén van de meest effectieve 
taalactiviteiten is voorlezen. Het voorlezen van boeken helpt kinderen onder meer hun 
woordenschat uit te breiden, verhaalstructuren te ontdekken en inzicht te krijgen in de 
relatie tussen gesproken en geschreven tekst (Zucker et al., 2013; Van der Pol, 2010). 
Vooral interactief voorlezen is bewezen effectief in het stimuleren van de taalontwikkeling 
van kinderen. Uit een meta-analyse van Mol et al. (2011) bleek bijvoorbeeld dat 
interactief voorlezen een positief effect heeft op de woordenschat en letterkennis van 
kinderen. Zowel de kwaliteit van het voorlezen als de frequentie waarmee er werd 
voorgelezen waren van belang. Van der Pol (2010) toonde daarnaast aan dat interactief 
voorlezen met specifieke voorleesaanwijzingen de literaire competentie van kleuters 
verhoogt. 

Naast interactief voorlezen kan er ook op andere manieren worden voorgelezen. Een 
relatief recente ontwikkeling in het voorlezen aan jonge kinderen betreft de inzet van 
mindmaps (Van der Wilt, et al., 2019). Een mindmap kan worden gebruikt om informatie 
overzichtelijk weer te geven (Buzan & Buzan, 2000). Tijdens voorleesactiviteiten in de 
kleuterklas wordt er in het midden van een vel papier de titel van het boek geplaatst en 
van daaruit worden er vier hoofdtakken getekend: (1) wie, (2) waar, (3) probleem en (4) 
oplossing. Deze takken representeren de verschillende dimensies van het verhaal. 
Onderzoek naar het gebruik van mindmaps tijdens het voorlezen in kleuterklassen heeft 
de effectiviteit ervan aangetoond. Uit de resultaten van en grootschalige studie bleek dat 
het gebruik van mindmaps tijdens het voorlezen een positief effect had op het 
verhaalbegrip, de productieve woordenschat, de literaire competentie en de 
luistervaardigheid van kleuters (Van der Wilt et al., 2019).  



 
 
 

 
 

Uit onderzoek naar gesprekken in kleuterklassen is daarnaast gebleken dat vooral het 
voeren van dialogische gesprekken een positief effect heeft op de taalontwikkeling van 
kinderen (Mercer & Dawes, 2014). Dialogische gesprekken zijn gesprekken waarin 
leerkrachten ruimte geven aan de eigen inbreng van kinderen en hen stimuleren actief 
deel te nemen, op elkaar voor te bouwen, naar elkaar te luisteren en samen te redeneren 
(Van der Veen et al., 2017b). Een interventie gericht op het inzetten van dialogische 
gesprekstechnieken bleek in een periode van acht weken te leiden tot vooruitgang in de 
mondelinge taalvaardigheid van kleuters (Van der Veen et al., 2017a).  

 

Overwegingen bij taalactiviteiten voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 

Bij het aanbieden van taalactiviteiten voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong lijkt 
differentiatie van belang. Gedifferentieerde instructie aan kleine, flexibele groepjes blijkt 
bij jonge kinderen bij te dragen aan zowel woordenschatontwikkeling als leesbegrip, en 
biedt ruimte voor verschillen tussen kinderen (Kennisrotonde, 2018). Echter, het lijkt 
tevens van belang om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong niet altijd af te 
zonderen van de rest van de groep, maar ook binnen de groep ruimte te creëren voor 
differentiatie. Klassikale taalactiviteiten, zoals kringgesprekken, waarin wordt 
gedifferentieerd (bijvoorbeeld door het stellen van verschillende type vragen; Walsh & 
Kemp, 2012) kunnen er juist voor zorgen dat de taalontwikkeling van kleuters met een 
ontwikkelingsvoorsprong wordt gestimuleerd en dat deze kinderen tegelijkertijd 
onderdeel blijven uitmaken van de groep.  
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Voor meer informatie over kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong: Kenniscentrum 
voor Makkelijk Lerenden  

Model2Talk is een interventie gericht op het inzetten van dialogische gesprekstechnieken.  
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