
Spelenderwijs leren praten
Celine is een meisje van twee jaar oud, als haar moeder Julia bij GGD Drenthe aangeeft dat 
ze nog maar weinig woordjes spreekt. Ze kan papa, mama en nee zeggen. Voor de rest maakt 
ze wat ze wil vooral duidelijk met het maken van geluiden, door dingen aan te wijzen of zelf 
te pakken. Als ze bijvoorbeeld drinken wil, geeft ze een lege beker aan haar moeder.

Als Celine 2 jaar en 3 maanden is, krijgt ze een VVE (voor en vroegschoolse educatie) indicatie 
afgegeven. Celine heeft een zogenoemde taalachterstand en door de inzet van VVE is het 
doel om Celine beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat ze straks 
zonder achterstand naar groep 3 kan.

Samen met de moeder heeft de jeugdverpleegkundige een startgesprek op de voorschool 
gepland. Celine is dan 2 jaar en 6 maanden. De leidster van de voorschool vertelt aan 
moeder waar ze zoal mee bezig gaan op de voorschool als een kind een VVE indicatie heeft. 
Zo wordt er een schrift bijgehouden waarin de leidster noteert wat spelenderwijs samen met 
Celine geoefend is. Thuis kunnen haar vader en moeder dit verder oppakken. 

Met 3 jaar is een evaluatiemoment op de voorschool gepland waar zowel moeder als leidster 
bij aanwezig zijn. Moeder Julia geeft aan dat ze samen veel lezen en ze vertelt vaak aan haar 
dochter wat ze doet, ze benoemt de dingen die ze ziet. Het is mooi om te zien dat dit de 
taal en spraak van Celine een stuk heeft verbeterd. Het nut van samen lezen wordt hier echt 
duidelijk. 

Ook de leidster vertelt dat ze echt een vooruitgang ziet in de spraak- en taalontwikkeling 
van Celine. Het meisje kan zich nu beter met woorden duidelijk maken. Soms vervalt ze nog 
weleens in het maken van geluiden en wijzen, maar haar ouders en de leidster vragen haar 
dan om met woorden duidelijk te maken wat ze wil. De basis voor een gelijke start op de 
basisschool en dus gelijke kansen in het leven is op deze manier gelegd.
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