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Taalonderwijs aan het jonge kind 
 

leergang 
De leergang ‘Taalonderwijs aan het jonge kind’ heeft tot doel leraren in de onderbouw en 
intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van 
lees-/taalonderwijs op ‘expertniveau’. Het gaat daarbij om de kenmerken van 
opbrengstgericht werken: deze kennen en toepassen in het eigen onderwijs aan leerlingen in 
de groepen 1, 2 en 3; de resultaten van het leerproces kunnen analyseren en evalueren; en 
op grond daarvan nieuwe lessen kunnen ontwerpen. 
De leergang heeft diverse actuele inzichten over het leren van het jonge kind tot 
uitgangspunt. 
U werkt tijdens deze leergang actief aan verbetering van de opbrengsten van het 
taalonderwijs in uw onderbouwgroep. 
 
Webpagina Taalonderwijs aan het jonge kind:  
https://www.c-lion.nl/opleiding/taalonderwijs-aan-het-jonge-kind 
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In het kort 

De taalontwikkeling van het jonge kind is 
enorm gebaat bij een rijke taalomgeving, 
bij veel mogelijkheden voor actief 
taalgebruik, bij een structurele monitoring 
van de taalschat en het systematisch 
aanvullen van de woordenschat en veel 
goede voorbeelden van gesproken taal. 
In deze leergang reflecteert u op uw eigen 
handelen in de onderbouw en vergelijkt dit 
met evidence based didactiek. 
 
Doelgroep 
Leraren in de onderbouw van het primair 
onderwijs vormen de eerste doelgroep. 
Ook intern begeleiders zijn welkom. 
Deelnemers nemen de eigen praktijk als 
uitgangspunt, waardoor de leergang een 
zeer praktisch karakter heeft. 
 
Inhoud 
Hoe zorg je ervoor dat jonge kinderen al 
spelend hun taal ontwikkelen? 
Taalonderwijs wordt in de kleutergroepen 
vormgegeven door een groot aantal 
activiteiten: voorlezen, vertellen, het 
aanbieden van versjes en prentenboeken, 
kringgesprekken, praatplaten, 
poppen(kast)spel, taalspelletjes, maar ook 
in vrij spel, het spelen in (taal)hoeken en 
door het werken met taal-
ontwikkelingsmaterialen. 
 

Die activiteiten worden gekozen op basis 
van de leerlijnen en tussendoelen voor het 
jonge kind, op basis van een goede 
observatie van het ontwikkelingsniveau 
van het kind, en kennis van ontwikkelings-
bevorderende activiteiten die de leraar 
kan inzetten. 
U leert in deze leergang een beredeneerd 
onderwijsarrangement vorm te geven 
waarin de kenmerken van 
opbrengstgericht en handelingsgericht 
werken worden ingezet, afgestemd op de 
specifieke ondersteuningsbehoeften van 
het jonge kind. 
 
Studiebelasting 
We adviseren gedurende de leergang 
zoveel mogelijk tijd aan het lesgeven in 
taal/lezen te kunnen besteden, liefst aan 
kleuters maar ook groep 3 is geschikt, 
minstens 3 uur per week gedurende 
minstens zes weken. Daarnaast zal in die 
periode ongeveer 2 uur per week nodig 
zijn voor zelfstudie. Er worden drie 
collegedagen ingepland. De totale 
normstudielast van de leergang is 42 uur 
(=1,5 EC’s). 
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Studieprogramma 
 

Inhoud 
In deze leergang staan de volgende 
doelen centraal: 

• De leraar is zich ervan bewust dat 
een dagelijks goed en rijk 
taalaanbod belangrijk is en weet 
welke manieren er zijn om dit te 
realiseren; 

• De leraar kent de leerlijnen van de 
verschillende taal (sub)domeinen 
en kan de tussendoelen vertalen 
naar activiteiten waardoor alle 
tussendoelen van beginnende 
geletterdheid in de onderbouw aan 
bod komen; 

• De leraar kan taalactiviteiten en 
talige routines zo vormgeven, dat 
ze aansluiten bij de ontwikkeling 
en het spel van jonge kinderen; 

• De leraar weet hoe hij doelgericht 
ontwikkelingsmateriaal kan 
inzetten om de taalontwikkeling te 
stimuleren; 

• De leraar kent de tussendoelen 
van beginnende geletterdheid en 
weet de leeromgeving zo vorm te 
geven dat deze krachtig is en 
stimuleert tot taalgebruik; 

• De leraar kan de ouders concreet 
advies geven voor een rijk 
taalaanbod thuis. 

Het programma wordt opgebouwd vanuit 
het principe van ‘flipping the classroom’: u 
gaat voorafgaande aan iedere 
bijeenkomst zelf op zoek in voor u 
geselecteerde literatuur en u reflecteert op 
uw eigen handelen. Tijdens de 
bijeenkomsten analyseren we de 
dagelijkse praktijk verder en evalueren 
deze op grond van evidence based 
inzichten: actuele ontwikkelingen in het 
(lees-/taal-) onderwijs aan het jonge kind. 
Na de bijeenkomsten onderzoekt u welke 
verbeteringen er mogelijk zijn in de eigen 
groep, welke effecten deze hebben en wat 
dat betekent voor de opbrengsten van de 
leerlingen. 
 
Werkvormen 
De leergang wordt uitgevoerd volgens de 
beproefde C-LiON / Via Vinci Academy-
didactiek; Creation Based Learning®, die 
optimaal tegemoet komt aan de wensen 
van professionals: praktijkgericht, 
resultaatgericht en activerend. De 
leergang doet een sterk beroep op de 
zelfverantwoordelijkheid van de 
studenten. 
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Praktische informatie 

Prijs 
Voor deze leergang betaalt u (inclusief 
toegang tot de e-learning): € 750,- 
Kosten literatuur: additioneel. 
Onze opleidingen zijn btw-vrij. 
 
Studiebelasting 
We adviseren gedurende de leergang 
zoveel mogelijk tijd aan het lesgeven in 
taal/lezen te kunnen besteden, liefst aan 
kleuters maar ook groep 3 is geschikt, 
minstens 3 uur per week gedurende 
minstens zes weken. Daarnaast zal in die 
periode ongeveer 2 uur per week nodig 
zijn voor zelfstudie. Er worden drie 
collegedagen ingepland. De totale 
normstudielast van de leergang is 42 uur 
(=1,5 EC’s). 
 
Locaties en data 
De leergang wordt aangeboden voor 
individuele deelnemers, op de locaties: 
Breda, Hoofddorp en Zwolle. Tot enkele 
weken voorafgaand aan de startdag is het 
in enkele gevallen mogelijk om de locatie 
aan te passen aan uw wensen indien de 
samenstelling van de groep dit mogelijk 
maakt. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met ons secretariaat. Er zijn meerdere 
startmomenten per jaar. 
Daarnaast worden incompany trajecten 
verzorgd, verspreid over het hele land. 
 
 

Docenten 
De leergang wordt gegeven door 
vakbekwame docenten, trainers en 
praktijkbegeleiders die beschikken over 
uitgebreide theoretische kennis en ruime 
praktijkervaring. 
 
Tineke Bordewijk; 
Angelique Kees. 
 
Resultaat 
Diploma 
De leergang wordt afgesloten met een 
certificaat dat onderdeel uitmaakt van de 
opleiding Taalexpert, die erkend wordt 
door Stichting Post-HBO. 
 
Competenties 
U leert de taaldidactiek tot en met 
expertniveau, met specifieke inhoudelijke 
kennis over opbrengstgericht lees-
/taalonderwijs aan het jonge kind. 

 

/opleiding/taalexpert

