
 1 - 1,5 jr 1,5 - 2 jr 2 - 2,5 jr 2,5 - 3 jr 3 - 3,5 jr 3,5 - 4 jr

 

Begrijpt enkele dagelijks 
gebruikte zinnen. 

Op 12 mnd reageert een 
kind op vragen zoals 
´Waar is...´?

Begrijpt: 
‘Pak deze vast’
‘Haal jouw jas’
‘Ga maar zitten’
‘Pak de lepel’
‘Zet maar neer’

Begrijpt fantasie-opdrachtjes 
en imiteert.

Kan lichaamsdelen 
aanwijzen op verzoek en
begrijpt zinnetjes van 3 
woorden. 

Begrijpt opdrachten 
zoals:
‘Dat moet in de kast.’ 
‘Zoek dezelfde blokjes’
‘Pak alle grote dieren’
‘De lepel moet in het 
kopje’

Heet - koud
Vrouw - man
Groot - klein
Lang - kort 
Dik - dun 

Begrijpt: ‘geen auto maar 
een vliegtuig’ 

Begrijpt voorzetsels: in, op, 
over, achter, naast.

 
 
 
 
 
 
 
 

boe (broek)
din (drinken)
eke (beker)

Brabbelt rond 1 jaar bij 
spel hele verhalen. 

is dat (wat is dat?)
mannie (mag niet)
mamavage 
(mama vragen)
auto pakke
boek weg

boek papa
bal buite
auto oma
deur open
daargaatie

jas aandoen?
opa kom nie
mama met auto weg!
gaat papa doen? 
niet jas aan? 
soentjes uit 
wie is dat? 

ik ga bij oma wonen

als ik val, moet ik huilen

de deur moet niet dicht 

Praat verstaanbaar over 
gebeurtenissen thuis of 
peuterspeelzaal.

- weiniger 
- ik ben een beetje moe vandaaf
- ik heef gespeeld bij 
- ik heb geloopt
- ik ga naar school, omdat ik 
vier ben 

Vraagt: 
waarom? wanneer?  hoeveel?

 
 
 
 
 
 
 
 

mama 
papa 
eep (lepel)
uis (huis)
oem (bloem)
poe (poes)

appe (happen)
tapot (kapot)
tinke (drinken)
hijapoppe (helikopter) 

mus op (muts op) 
boeke nat! 
(broek nat)

Makkelijke klanken: b, p, 
m, aa, a, e, i 

staks (straks)
vlolijk (vrolijk)

Eerste medeklinker-
verbindingen: st, tr.

Verstaanbaar voor 
bekenden.

ik loop naar opa
wij gaan op reis

naar de stad toe

wij gaan naar het stand
(strand)

Spreekt vrijwel alle klanken in
woorden en zinnen goed uit.
Verstaanbaar voor
onbekenden. 
Nog moeilijk: s, r, l, ng

Wat is de gemiddelde Nederlandse taal- en spraakontwikkeling? 
Ieder kind is natuurlijk uniek en iedere ontwikkeling verloopt op eigen tempo, maar soms is er (tijdelijk) meer hulp nodig. In deze tabel vind je voorbeelden 
van taal die passend is bij de gemiddelde eentalige ontwikkeling. Neem bij vragen en/of twijfels contact op met de logopedist.
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Niveau Tijdsduur Wat zien en/of horen we?

Voorproductie Dit kan ongeveer 6 maanden duren. Stille periode
Nauwelijks begrip
Luisteren en opnemen van de taal

Vroege productie 
(redzaamheid)

Dit kan ongeveer een halfjaar tot een jaar duren. Ontwikkeling taalbegrip
Antwoorden in 1 à 2 woorden 
Imitatie van woorden
Werkwoorden gebruik tegenwoordige tijd 

Spraakontwikkeling
(redzaamheid)

Dit kan één jaar tot drie jaar duren. Goed taalbegrip
Eenvoudige, korte zinnen
Maakt grammaticale- en uitspraakfouten

Gemiddelde taalvaardigheid
(omgangstaal)

Dit kan drie tot vijf jaar duren. Heel goed begrip
Steeds minder grammaticale fouten

Vloeiende taalvaardigheid
(schooltaal)

Dit kan vijf tot zeven jaar duren. Heel goed begrip
Variabele zinsstructuren en werkwoordstijden
Nieuwe taal wordt bijna volledig beheerst

Hoe verloopt de meertalige taal- en spraakontwikkeling?
De meertalige taal- en spraakontwikkeling is afhankelijk van vele factoren waaronder de kwaliteit en kwantiteit van het taalaanbod in de omgeving.
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