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gastouder en kind
Als gastouder zet jij jezelf dagelijks
in als hulp en steun om een kind

een stapje verder te brengen in zijn

ontwikkeling. ln het contact met
een kind stel je het gerust, troost
je, bied je grenzen aan, stel je
vragen, organiseer je activiteiten
en begeleid je bij conflicten. Al
deze vaardigheden kunnen niet
bestaan zonder taal te gebruiken.
Soms is non-verbale taal voldoende
(een knikje met het hoofd, een
duim die wordt opgestoken), maar
vaak is er verbale taal nodig om een
kind te ondersteunen. En het gaat
niet alleen om de inzet van de
interactievaardigheden die van
invloed zijn op taalgedrag van
kinderen; ook de inrichting van de
ruimte kan ondersteunend werken.
ln dit artikel geeft pedagoog
Joyce Blauwhoff een aantal
praktische tips.
Ouders kiezen bewust voor jou als
gastouder. Een kleinschalige en
persoon lijke opvangsetting waar
voldoende ruimte en aandacht is
voor hun kind. Jij past niet alleen
op als ouders aan het werk zijn,
maar stimuleert ook gericht de
ontwikkeling van een kind. Bij het
inzetten van jouw taalvaardigheden
speelt een aantal aspecten een rol.

RUST

Als gastouder kijk en volg je het kind.
Hier neem je de tijd voor en je zorgt
ervoor dat jullie elkaar in de ogen
kunnen kijken. |ullie horen en zien
elkaar goed. fe kijkt wat het kind
bezighoudt. fe luistert naar het kind,
wat het zegtenhoe het datzegt.
Gesprekjes voeren met een kind over
wat je doet, ziet, hoort, ruikt, voelt of
proeft draagt bij aan het vergroten
van de taalvaardigheid van een kind.
Ook van samen boekjes lezen leren
kinderen belangrijke dingen. Door
hierover na te praten, Ieert een kind
niet alleen nieuwe woorden, maar
leert het ook om zelf een verhaal (na)
te vertellen en die nieuwe woorden
te gebruiken. Belangrijk is dat je
uiteraard de rust neemt voor het kind
om te luisteren en een gesprekje te
voeren. Kinderen hebben nu eenmaal de tijd nodig om een verhaal
te vertellen. Zij zoeken vaak naar
woorden en hun brein werkt trager
dan ons volwassenbrein. |ouw tempo
aanpassen aan het tempo van een
kind en geduld hebben zorgt voor
waardevolle taalrijke interactie tussen
het kind en jou.

-

fe stemt jouw woordkeus en
zinsbouw af op het taalniveau
de interesse van het kind,
je net een stapje boven zijn
huidige niveau gaat zitten

-

Je

-

fe vormt goede en volledige

-

fe helpt het kind bedoelingen
te verwoorden als het nog niet
beschikt over de taal: "Volgens
mij wil je ook met de auto
klopt dat?"
fe ordent informatie van het
en vat samen. "Ik hoor jou

-

-

geeft het kind voldoende

ruimte om te antwoorden en
stemt je tempo af op het kind
zinnen

dat jouw mama bang is voor
muizen. |ij hebt ze weleens
en jij bent niet bang."
|e herhaalt de woorden en
de beurt eventueel door naar
andere kinderen

-

fe helpt kinderen om met elkaar
te praten in plaats van steeds
met of via jou.

Taalvaardigheid omvat nog veeì
dan alleen maar praten met elkaar
Een taalrijke omgeving creëren
het kind is minstens zo belangrijk.
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"Er staat een vjt¡inekas t in mijn
woonkamer. De onderste twee
planken richt ik, samen met de
kinderen, in met het thema waar
we binnen de opvang mee bezig

I

zijn. f ijdens de zomer heb ik het
thema strand geihtroduceerd.
De kinderen mochten a//erlei

voorwetpen bedenken die te
maken hadden met het strand.
Ze hadden gekozen voor zand,
schelpen en p/aatfes yan yissen en

rn1

een em¡ner, waar ook een schep in

rnoest. lk had boeken klaargezet
die over strand en zee gaan. De
ouders namen een yakantiefoto
rnee wear het kind op stond,
Je had de gesprekjes moeten
ho¡en die de kinderen onderling

voerden!"

I'AALRIJKE OMGEVING CREËREN
Naast de interactie mct een kind moet
jr: als gastouder ook zorgen voor een

r;i.imulerende leef- en speelomgeving.
Wat een kind ook doet, de omgeving
is altijd van invloed op zijn gedrag.

llornmige ruimten lokken bepaald
gedrag uit. Een grote gymzaal daagt
bijvoorbeeld uit tot rennen en hard
praten of uitbundig schreeuwen. Een
i'üstig hoekje met een zacht kussen
en boeken op kindhoogte die een kind
zelf mag pakken, nodigt uit tot lezen
cr) ilesprekjes die zachter van toon en
po soonlijker van inhoud zijn. Een
volle luimte met veel prikÌ<els kan
bij sommige kinderen zorgen voordluk gedrag. Speelhoeken die steeds
hctzelfde blijven in de woonomgeving
trret steeds dezelfde materialen,
Lnnen kinderen vervelen. Zorg dus
voor een overzichtelijke, geordende
kr
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j¡fs¡sss¿¡te speelomgeving.
lokt kinderen uit tot gevarieer.d

L)ie

speelgedi'ag en hiermee ook tot het
gebruik van allerlei soorten taal. Het
ìs goed om r.egelmatig kritisch te
kijken naar jouw speelaanbod.
kan
Je

er cl¡n bewust voor kiezen om bepaald
spet:lgoed een tijdje op te bergen en

ander materiaal weer een centrale
plek te geven in de kast. Denk na
over manieren om een kind steeds
opnieuw uit te dagen. Inter.esses van
kinderen wisselen voortdurend. Hun
nieuwsgieligheid is een belangrijke
motor voor ontwikkeling.

Ik hoop dat jij je bewust blijft van de

glote rol die jij speelt in de (taal-)
ontwikkeling van een kind. Ik wens
je veel leerzame en mooie momenten
toe in de intetactie met een kind,
maal bovenal veel pleziei'l

VERSCHILLENDE SPEELPLEKKEN

In fantasiespel kunnen kinderen veel
emoties en ervaringen kwijt. Wouter.
kan als riddei'de hele wereld aan,
maar er moet dan wel een ruimtc

zijn waal hij - ongestoord - voor de
spiegel riddergevechten kan doen.
Door goed gebruik te maken van de
beschikbare ruimte kun je ervoor
zorgen dat kinderen beter met elkaar
communiceren en meer contact
makcn. Als er duidelijk verschillende
plekken zijn, kan een kind kiezen
waar het wil zijn. In hun spel
communiceren ze met elkaar en leren
ze taal te gebruiken om bijvoorbeeld
hun fantasiespel verder te brengen.
Het ene kind is speels en beweeglijk
en het liefste buiten. Een ander kind
vindt het fijn om eindeloos met klei
en verf in de weer te ztjn.
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