
Het leren praten is een grote 

stap in de ontwikkeling van 

jonge kinderen. 

Ouders kunnen een belangrijke 

rol spelen bij de taal- 

ontwikkeling van hun kinderen.

In deze folder vindt u enkele 

suggesties.

Leren praten

Kinderen van 0-4 jaar 

Algemene informatie,
adressen en 
telefoonnummer

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is dé plek in de  

gemeente Purmerend waar u als ouders/verzorgers 

terecht kunt voor advies, begeleiding en hulp bij de 

opvoeding en verzorging van uw kind, vanaf het  

moment van zwangerschap tot uw kind volwassen is. 

In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, basisscholen, 
scholen voor voortgezet onderwijs, maatschappelijk werk, MEE (de ondersteuner voor mensen 
met een beperking),  welzijnswerk en de gemeente Purmerend samen

Als u naar aanleiding van deze folder vragen heeft en/of uw zorgen wilt bespreken 

met een deskundige, kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

• U kunt telefonisch contact opnemen  

• U kunt langskomen bij het inloopspreekuur

• Als u uw zorgen wilt bespreken met een pedagogisch adviseur kunt u een   

 afspraak maken bij het opvoedspreekuur

• Online advies van een pedagoog kan ook via www.opvoedwegwijzer.nl

 

Locaties Centrum voor Jeugd en Gezin Purmerend 
Waterlandplein 5  •  1441 RP  Purmerend

Inloopspreekuur: elke woensdag van 13.00 - 14.00 uur

Landauerstraat 200  •  1445 PX  Purmerend

Inloopspreekuur: elke dinsdag van 9.00 - 10.00 uur en elke vrijdag van 11.30 - 12.30 uur

Abel Tasmanplein 5  •  1448 NL  Purmerend

Inloopspreekuur: elke maandag en donderdag van 13.00 - 14.00 uur

Telefonische bereikbaarheid 
Voor alle vragen over gezondheid, voeding, gedrag en opvoeding van kinderen

en jeugd is het Centrum voor Jeugd en Gezin Purmerend bereikbaar van 

8.30 uur - 16.30 uur op nummer 0299 - 457096 

Opvoedspreekuren 
Hiervoor dient vooraf een afspraak gemaakt te worden. 

Dit kan via nummer 0299 - 457096 

Purmerend

Website en Email

www.cjgpurmerend.nl

cjgpurmerend@ggdzw.nl



Ontwikkeling
Kinderen kunnen onderling 
nogal verschillen in wanneer 
ze beginnen te praten en hoe 
snel ze hun woordenschat 
uitbreiden. Praten begint 
eigenlijk al met huilen, lachen 
en de geluiden die baby’s 
maken om aandacht te krijgen 
of om aan te geven dat er 
iets is (bijvoorbeeld honger). 
Vanaf ongeveer 12 maanden 
zeggen de meeste kinderen 
een paar woordjes zoals papa, 
mama, nee. Kinderen van 3 
jaar kunnen vaak al (korte) 
zinnetjes praten en begrijpen 
al meer dan 800 woorden. 

Praten en luisteren
• Het is belangrijk om goed te luisteren naar uw kind. 
• Het is beter om even af te wachten wat uw kind wil zeggen, in plaats 
 van het zelf in te vullen of voor te zeggen. 
• Door veel met uw kind te praten, leert uw kind hoe belangrijk praten is. 
• Voor de taalontwikkeling is het goed om met uw kind over dagelijkse
 bezigheden, gevoelens en belevenissen te praten. 
• U kunt de woordenschat van uw kind vergroten door de dingen te
 benoemen waar het naar kijkt. 
• Uitleg geven over dagelijkse werkzaamheden, kan bij uw kind interesse
 wekken en het aanmoedigen vragen te stellen. 
• U kunt zelf het goede voorbeeld geven: de taalontwikkeling wordt
 gestimuleerd als u dingen bij de juiste naam noemt en correcte zinnen 
 gebruikt. 
• Als uw kind een woord verkeerd uitspreekt, herhaal het woord dan op
 een juiste manier. Als uw kind bijvoorbeeld ‘toto’ zegt, kunt u als 
 reactie geven: “Ja, dat is een auto.” 

Woordenschat uitbreiden
• Stel uw kind vragen en moedig het aan om meer te praten. Als uw 

kind u bijvoorbeeld een auto laat zien, kunt u het aanmoedigen er 
meer over te vertellen. U kunt dit doen door bijvoorbeeld niet alleen 
te zeggen: “Dat is een auto” maar door er extra vragen over te stellen. 
Bijvoorbeeld: “Ja, dat is een auto, welke kleur is de auto?” of wijs 
bijvoorbeeld de onderdelen van de auto aan. Benoem wat uw kind ziet 
zoals wielen of deuren. 

• Door het stellen van vragen tijdens het spelen kunt u de woordenschat 
van uw kind uitbreiden. Bijvoorbeeld door het stellen van vragen als 
“waar slaapt de pop?”. 

 
Voorlezen
Naast praten met uw kind is voorlezen ook een goede manier om de 
taalontwikkeling te stimuleren. 
• Probeer uw kind regelmatig voor te lezen (als het kan, minstens één 

keer per dag). 
• Kies kinderboeken die aansluiten bij de belangstelling van uw kind. Dit 

kunnen prentenboeken zijn over dagelijkse dingen die uw kind meemaakt, 
over gevoelens, feestdagen enzovoorts. Ook liedjes en versjes vinden 
peuters erg leuk om te horen. Kinderen kunnen gratis lid worden van de 
bibliotheek alwaar ze een grote collectie kinderboeken hebben. 

• Vraag in de bibliotheek zo nodig advies over welke boeken wellicht 
passen bij de leeftijd van uw kind. 

Tweetaligheid
Kinderen kunnen in de meeste gevallen zonder problemen twee talen 
tegelijk leren. Belangrijk is wel om de talen niet door elkaar te gebruiken. 
U kunt het voor uw kind makkelijker maken door een scheiding aan te 
brengen: bijvoorbeeld moeder spreekt Nederlands en vaders spreekt 
Spaans met het kind. Of door binnenshuis Turks te spreken en daarbuiten 
Nederlands. 

Tot slot
Wilt u meer weten over dit of een ander 
onderwerp rond opvoeden of wilt u een 
persoonlijk gesprek of een advies: neem dan 
contact op met het CJG (zie achterzijde).


