
Taalontwikkeling

bij peuters
Neem contact op bij vragen!
We willen hierbij benadrukken dat elk kind zich op 
zijn of haar eigen tempo ontwikkelt. Bij twijfel over 
een taalontwikkelingsachterstand is het verstan-
dig om contact op te nemen met een deskundige. 
Deze bezit de vaardigheden om een achterstand in 
de taalontwikkeling van jouw peuter vast te 
stellen. Deze kan jou eventueel taalontwikkeling 
oefeningen voor de peuter meegeven die hem of 
haar stimuleren om te praten en op niveau te 
komen. Dit gebeurt op een speelse en leuke 
manier die bewezen effectief is. Het is ook 
mogelijk dat er een fysieke oorzaak speelt 
waardoor de taalontwikkeling achterblijft. Het kan 
bijvoorbeeld zo zijn dat jouw peuter niet goed kan 
horen. Onze deskundige kan je dan doorverwijzen 
naar een arts. 

bel met 06 54 32 77 26

Wij hebben
met alle

zorgverzekeraarseen contract

Raadpleeg voor een actueel overzicht 
van onze vestigingen, de openingstijden 

en de mogelijkheden onze website



Dit zijn cruciale mijlpalen
Dit zijn belangrijke mijlpalen bij verschillende 
leeftijden:  

• Met twee jaar zijn kinderen in staat om twee-woord 
zinnen te maken. Daarnaast kunnen ze hun eigen 
lichaamsdelen op verzoek aangeven. Kinderen zijn 
in staat simpele opdrachten uit te voeren en 
vragen te beantwoorden. Verder kunnen 
kinderen tot tien verschillende woordjes 
gebruiken. 

• Met drie jaar kunnen kinderen circa 
1.000 woorden daadwerkelijk 
zeggen. Ze kunnen er daarbij zelfs 
wel 1.250 toepassen. Daarnaast 
zijn kinderen van 3 in principe 
in staat om werkwoorden 
correct te vervoegen en meervouden te 
maken. Daarnaast kunnen ze zinnen van 3, 4 of 5 
woorden samenstellen. 

• Met vier jaar kunnen kinderen doorgaans volledige 
zinnen maken en kunnen ze ook samengestelde zinnen 
moeiteloos opnoemen. Daarnaast kunnen ze uit zichzelf 
een verhaal vertellen en logische antwoorden geven aan 
de hand van jouw vragen.  

Taalontwikkeling bij peuters
De peuterfase is een belangrijke periode waarin peuters hun 
spraak en taal ontwikkelen. Hier geven we jou een idee van 
wat jouw kind op een bepaalde leeftijd zou moeten kunnen. Er 
zijn vastgestelde mijlpalen voor de taalontwikkeling bij 
peuters, die we hieronder op een rij zetten. 

Daarna geven we nog een aantal tips die de taalontwikkeling 
bij een peuter stimuleren. Het is belangrijk om gedurende deze 
periode als ouder de focus te leggen op taalontwikkeling bij 
peuters, maar besef dat dit natuurlijk gaat en dat elk kind zijn 
of haar eigen tempo volgt. Mocht je toch twijfelen over de 
ontwikkeling van het taalvermogen van jouw kind kun je altijd 
contact opnemen. 

Belangrijke ontwikkelingen bij de 
spraak- en taalontwikkeling
Meestal beginnen kinderen na hun eerste en voor hun 
tweede verjaardag de eerste woordjes te zeggen. Als een 
kind ongeveer anderhalf jaar oud is zegt het doorgaans 
tussen de 10 en 20 woordjes. 

Vanaf de tweede verjaardag versnelt de spraak en taal van 
jouw peuter en soms leert een kind in die fase wel 10 extra 
woorden per week. Daarnaast kunnen ook anderen jouw 
kind steeds beter verstaan en leert het correct complete 
zinnen maken. 

Doordat het kind ook met anderen praat groeit het taalver-
mogen snel en wordt de taalontwikkeling bij peuters 
verstevigd. Nu zetten we belangrijke mijlpalen op een rij. 

Drie tips voor het ontwikkelen van de 
taalvaardigheden van jouw peuter
Drie belangrijke zaken op een rij:

• Gebruik de directe omgeving van het kind. Wijs naar 
voorwerpen en probeer het kind de naam te laten 
zeggen. Zo kun je taalontwikkeling peuter oefenen en 

eenvoudig implementeren tijdens het dagelijks leven. 

• Daarnaast is voorlezen 
belangrijk. Kinderen breiden zo 

hun woordenschat uit en leren 
woorden in hun context te 

plaatsen. Heerlijk ontspannen om te 
doen voor het slapen gaan en 

bijzonder goed voor de taalontwikkeling 
bij peuters! Boeken die rijmen, moedigen 

het kind aan om mee te denken en te praten.  

• Een andere manier om de taalontwikkeling 
te bevorderen is als je jouw kind vertelt wat je 

(samen) doet tijdens het dagelijks leven. Bijvoor-
beeld als je aan het schoonmaken bent, bij het in bad 

gaan, en zo voort. Vertel daarbij wat je doet, hoe het 
gebeurt en neem je kind mee in het verhaal. Hoewel je 
kind misschien niet direct reageert, leert het wel nieuwe 
woorden die vanzelf een keer terugkomen. 

www.logopedie-direct.nl
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Maak direct een afspraak:


