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SAMENVATTING 

 

TAALGEBRUIKSPRAKTIJKEN IN DE PEUTERSPEELZAAL  

De deelname van jonge kinderen aan alledaagse activiteiten in een educatieve setting 

 

Introductie 

Met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) wordt geprobeerd de ontwikkeling van 

kinderen te stimuleren door leerzame activiteiten aan te bieden. Evaluatiestudies naar 

de effecten van VVE hebben echter niet tot eenduidige resultaten geleid. Onvolledige 

implementatie en gebruik van globale meetinstrumenten zouden het gebrek aan 

overtuigende resultaten kunnen verklaren. Om beter te begrijpen hoe VVE effectief 

kan zijn bij de ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen zijn kwalitatieve analyses 

van de dagelijkse praktijken en interacties in de peuterspeelzaal nodig.  

In dit onderzoek is nagegaan bij welke activiteiten kinderen gedurende de dag 

in de peuterspeelzaal betrokken zijn en wat de aard is van de interacties die tijdens 

deze activiteiten plaatsvinden. Uitgangspunt is dat interacties een goede context 

kunnen bieden voor zowel de taal(gebruiks)ontwikkeling als voor de sociaal-

emotionele ontwikkeling en voor de cognitieve ontwikkeling in het algemeen. Er is 

geanalyseerd hoe de verbale interacties waarin peuters in de peuterspeelzaal 

betrokken zijn eruit zien en hoe die interacties zijn ingebed in bepaalde situaties en 

globale activiteiten.  

Voor dit longitudinale onderzoek zijn anderhalf jaar lang 30 kinderen van 2;6 

tot 4;0 jaar oud in 4 peuterspeelzaalgroepen gevolgd. Elke drie maanden zijn de 

natuurlijke interacties van de kinderen in de peuterklas vastgelegd met audio- en 

videoapparatuur. De geluidsopnames zijn gemaakt door de kinderen een hesje te laten 

dragen waarin draadloze opnameapparatuur is verwerkt. Deze manier van 

dataverzameling maakte het mogelijk om de verbale interactie van kinderen in een 

natuurlijke situatie  te onderzoeken. 

Door delen van het uitgebreide corpus micro-analytisch te bekijken, kan een 

beeld verkregen worden van de ontwikkeling van kinderen en van de leerzame 

situaties die in de peuterspeelzaal kunnen ontstaan. Er is hiertoe gebruik gemaakt van 

de methode zoals die is ontwikkeld in de conversatie analyse. De resultaten hebben 

een wetenschappelijk belang omdat ze de kennis ten aanzien van de conversationele 

praktijken van jonge kinderen en de contextuele inbedding daarvan vergroten, maar 

kunnen daarnaast worden gebruikt in het kader van de verdere ontwikkeling van de 

bestaande VVE programma’s en de professionalisering van leidsters in 

peuterspeelzalen en de kinderopvang. 
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Resultaten 

Er zijn vier verschillende activiteiten onderzocht, die variëren in de mate van 

gestructureerdheid. In hoofdstuk 2 wordt de ontwikkeling van fantasiespel 

beschreven. De volgende drie hoofdstukken betreffen meer schoolse activiteiten en 

interacties, namelijk terloopse geletterdheidsinteracties (hoofdstuk 3) en interacties 

die nog duidelijker kenmerkend zijn voor de institutie, namelijk het lenen van een 

boekje (hoofdstuk 4) en het afsluiten van een knutseltaak (hoofdstuk 5). In hoofdstuk 

6 is een wat ander perspectief gekozen: daar zijn de taalhandelingen van de peuters 

geanalyseerd zoals ze die realiseerden in interactie met de leidster(s) en met hun 

groepsgenoten tijdens verschillende activiteiten. De resultaten van de afzonderlijke 

hoofdstukken worden hieronder besproken.  

 

Hoofdstuk 2: de ontwikkeling van vroeg fantasiespel 

Ten eerste zijn de vroege voorkomens van fantasiespel beschreven. Gedetailleerde 

analyse van het fantasiespel van de peuter ‘Peggy’
37

 laat zien hoe ze haar spel na 

verloop van tijd uitbreidt tot een sociodramatisch (rollen)spel. In eerste instantie 

worden alleen objecten en activiteiten geïnterpreteerd op fantasieniveau (bijv. als 

Peggy in spel haar juf iets te eten aanbiedt). Later wordt het spel ingewikkelder door 

het gebruik van meer en meer complexe fantasie-elementen. Peggy doet bijvoorbeeld 

alsof ze met iemand belt. Het creëren van een fantasie-interactiepartner is complexer 

dan het gebruiken van fantasieobjecten, wat Peggy op jongere leeftijd al deed. De 

gesitueerde fantasie-identiteiten die kinderen in spel gebruiken, worden ook steeds 

complexer, in die zin dat de bijbehorende activiteiten complexer worden. De identiteit 

van ‘beller’ bijvoorbeeld, die Peggy op een bepaald moment construeert, structureert 

een reeks van handelingen van Peggy. De fantasie-identiteiten leiden tenslotte tot 

fantasierollen, bijvoorbeeld wanneer Peggy speelt dat ze een Zwarte Piet is. Door 

steeds meer elementen in het fantasiespel te integreren, ontwikkelt vroeg fantasiespel 

zich dus tot sociodramatisch spel. Sociodramatisch spel vormt een rijke context voor 

complex taalgebruik. Kinderen kunnen daarin experimenteren met rollen waarbij 

taalgebruikspatronen en vocabulaire horen die ze in het dagelijks leven niet 

gebruiken. Bovendien ontwikkelen kinderen in complex gezamenlijk fantasiespel 

vormen van metacommunicatie om het spel in stand te houden en te sturen.  

 

Hoofdstuk 3: terloopse interacties rond lezen en schrijven 

Het tweede type interacties dat onderzocht is betreft de ontluikende geletterdheid. 

Kinderen komen in de klas op verschillende manieren in aanraking met geletterdheid, 

maar voornamelijk door voorgelezen te worden. Voor dit hoofdstuk zijn echter 

                                                 
37

 De namen van de peuters en de leidsters zijn gefingeerd. 
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terloopse geletterdheidsactiviteiten geanalyseerd. Deze komen niet vaak voor, maar 

zijn wel erg belangrijk in het licht van de ontluikende geletterdheid. Terloopse 

geletterdheidsactiviteiten bestaan uit interacties over lezen, schrijven of boeken die en 

passent tot stand komen, vanuit andere bezigheden van het kind. Doordat deze 

spontane interacties over geletterdheid ontstaan vanuit andere bezigheden, zijn ze niet 

alleen ingebed in de activiteiten van het kind, maar hebben ze ook een hoge 

relevantie. Een ingebedde, terloopse interactie rond geletterdheid kan bijvoorbeeld 

ontstaan als een leidster de naam van het kind op een tekening schrijft. Kinderen 

kunnen ook zelf het initiatief nemen tot een dergelijke praktijk.  

 Bij terloopse geletterdheidsactiviteiten rondom lezen speelt de leidster een 

belangrijke rol, omdat zij degene is die daadwerkelijk kan lezen. De leidster kan de 

kinderen daarom toegang geven tot de inhoud van tekst. Kinderen kunnen de leidster 

aansporen hen deze informatie te verschaffen, als zij willen weten wat ergens staat. 

Terloopse geletterdheidsinteracties rondom schrijven (meestal in de context van een 

naam op een werkje schrijven) worden zowel door kinderen als leidsters geïnitieerd 

en ook het schrijven zelf kan zowel door leidsters als kinderen worden gedaan. 

Kinderen kunnen daarbij de expertise van de leidster gebruiken om hun doel te 

bereiken (namelijk iets opgeschreven te krijgen). Bij terloopse geletterdheids-

interacties over boeken en boekgebruik ligt er minder nadruk op de expertise van de 

leidster. Kinderen weiden in dit type interactie zelf uit over routines rond lezen, zoals 

het voorlezen voor het slapen gaan, of geven aan geïnteresseerd te zijn in een bepaald 

boek. Omdat het hier niet gaat om het lezen of schrijven van tekst, maar om het 

gebruik van boeken, krijgen kinderen meer gelegenheid om hun eigen kennis en 

ideeën te delen. In de context van boekgebruik zien we peuters dus zelfstandiger 

experimenteren met de praktijken van de geletterde gemeenschap.  

Het participeren in geletterdheidactiviteiten speelt een belangrijke rol in de 

ontluikende geletterdheid van kinderen, omdat ze in deze activiteiten georiënteerd 

worden op de functies van tekst in de geletterde gemeenschap. Het belang van 

terloopse geletterdheidsactiviteiten is dat kinderen hiermee nog sterker georiënteerd 

worden op de zin van lezen en schrijven in het dagelijks leven, omdat het een situatie 

betreft waarin ze zelf al bezig zijn met (een of meerdere aspecten van) geletterdheid. 

 

Hoofdstuk 4: het lenen van een boekje 

Ten derde zijn de interactionele praktijken rondom de boeken uitleen in de peuterklas 

onderzocht. Deze activiteit is onderdeel van een VVE leesbevorderingsprogramma. 

De boeken worden tijdens het vrije spel uitgeleend in de klas. Kinderen moeten hun 

eigen spel dus onderbreken om een boekje uit te zoeken bij de leidster. Omdat 

kinderen de boeken uitleen niet zonder meer prioriteit geven boven het eigen spel, 
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nemen de leidsters soms veel tijd nemen om het kind te oriënteren op de specifieke 

activiteit van boeken uitleen. Als het kind eenmaal gericht is op de boeken 

uitleenactiviteit, wijst de leidster het kind op de reeks boeken en mag er een boekje 

uitgezocht worden. Tijdens dit keuzemoment kijken kinderen zelf tussen de boeken, 

maar slaan ze de boeken niet open en praten ze niet met de leidster over de inhoud van 

het boek. De leidster biedt dus ook weinig ondersteuning en oriënteert de kinderen 

nauwelijks op het maken van een onderbouwde keuze voor een boek, bijvoorbeeld op 

basis van onderwerp of genre. Als het kind een boek gekozen heeft en de keuze is 

goedgekeurd, kan het kind in principe terug gaan naar zijn spel.  

De uitleenroutine biedt twee uitbreidingsmogelijkheden die van belang zijn 

voor de geletterdheidstimulering, namelijk een oriëntatie op het lezen van het uit te 

lenen boek en een oriëntatie op de administratieve praktijken. Leidsters oriënteren 

kinderen op de activiteit van het lezen door bijvoorbeeld alvast een stukje voor te 

lezen uit het boek, of met het kind te praten over met wie hij of zij het boekje thuis 

gaat lezen. Daarnaast kunnen de kinderen georiënteerd worden op een specifieke 

administratieve interactionele taalgebruiksactiviteit, de registratie. De leidster noteert 

in die interactie in een speciale map welk boek het kind gekozen heeft. Als kinderen 

niet direct na goedkeuring van de keus teruggaan naar hun eigen spel kunnen ze 

deelnemen aan deze registratiepraktijk. Door het kind te betrekken bij het noteren van 

de keus ontstaat terloops een bijzondere geletterdheidactiviteit, waarin kinderen 

georiënteerd worden op het gebruik en de status van gegevensregistratie. Dat gebeurt 

als de leidster verbaliseert wat ze moet doen om de keus van de peuter te verwerken, 

namelijk datum en naam van het kind in het boek en in de map noteren. Kinderen 

worden zo georiënteerd op een belangrijke functie van het schrijven, namelijk 

gegevens vastleggen. De status van die registratieactiviteit wordt voor het kind ook 

zichtbaar als de genoteerde gegevens worden gebruikt in het boekenkeustraject. 

Leidsters lezen namelijk in de registratiemap welke boeken een kind de afgelopen tijd 

geleend heeft. Een keus kan dan geweigerd worden omdat in de registratiemap staat 

dat het kind het betreffende boek al eerder geleend heeft. Leidsters verwijzen dan 

soms naar de gegevens in de map om hun weigering te motiveren. Zo zijn de twee 

uitbreidingsmogelijkheden van de uitleenroutine dus belangrijk voor de ontluikende 

geletterdheid, ook al worden ze niet altijd tijdens de boeken uitleen gerealiseerd.  

 

Hoofdstuk 5: het afsluiten van een knutseltaak 

De vierde activiteit die is beschreven, betreft het afsluiten van een knutseltaak. 

Verschillende typen knutselopdrachten waarbij kinderen iets moesten plakken volgens 

de instructies van de leidster zijn geanalyseerd wat betreft de interactionele praktijken 

waarmee ze tot stand komen. In dit hoofdstuk is met name de manier waarop de taak 



 

 

SAMENVATTING   177 

wordt afgesloten onderzocht. Afsluitingen zijn complexe gezamenlijke constructies, 

omdat ze vanuit de lopende activiteit gerealiseerd moeten worden. De taakafsluitingen 

blijken gestructureerd te zijn op basis van een basisroutine: het kind geeft aan klaar te 

zijn, de leidster erkent dit (met of zonder positieve evaluatie) en het kind gaat verder 

naar een nieuwe activiteit. Variaties op de basisroutine zijn ‘ondersteuning’ en 

‘afwijzing’. Ondersteuning kan plaatsvinden tijdens verschillende momenten van de 

afsluiting. Als kinderen zelf niet aangeven dat ze klaar zijn met hun werkje, kan de 

leidster hulp bieden door het kind te vragen of hij of zij klaar is. Als kinderen aan het 

eind van de afsluitingsroutine niet uit zichzelf hun werkplek verlaten en bijvoorbeeld 

hun handen gaan wassen, kan de leidster hen daartoe aansporen. De afwijzende 

routine is aan de orde als het kind aangeeft klaar te zijn, maar de leidster het daar niet 

mee eens is. Het kind moet in dit geval eerst weer even werken, voordat een nieuwe 

afsluitingsroutine kan worden geïnitieerd.  

Binnen de taakafsluiting zijn gezamenlijke onderhandeling en invulling van 

begrippen zoals ‘klaar zijn’ en ‘genoeg plakken’ van belang. Door te participeren in 

de taakafsluiting leren kinderen in te schatten en aan te geven wanneer hun werk klaar 

is. Dit wordt vooral duidelijk in afwijzende routines, als het kind aangeeft klaar te zijn 

en de leidster hier niet in mee gaat. In deze gevallen kan de leidster meer of minder 

expliciet duidelijk maken wat het kind nog meer moet doen. In de afsluitroutine is 

aangeven ‘klaar’ te zijn een belangrijke activiteit voor de kinderen. Om die succesvol 

te kunnen realiseren, moeten kinderen kennis hebben van het begrip ‘klaar zijn’. 

‘Klaar zijn’ is een gesitueerd concept en de invulling ervan (bijvoorbeeld hoe lang je 

moet werken of hoe veel je moet plakken) is specifiek voor de groep waarin het 

begrip gebruikt wordt. Door deel te nemen aan de afsluitingsroutine, leren kinderen de 

betekenis van ‘klaar zijn’ in hun groep. In een andere groep zal de invulling van 

‘klaar zijn’ mogelijk anders zijn. Het zicht krijgen op de gesitueerde betekenis van 

‘klaar zijn’ is een belangrijke voorwaarde om een goede ‘taak-volbrenger’ te zijn. Het 

leren deelnemen aan afsluitingsroutines van knutseltaken in de peuterspeelzaal draagt 

op deze manier bij aan de ontwikkeling van de belangrijke schoolse praktijk van 

‘taakafsluiting’. 

 

Hoofdstuk 6: taalgebruik in verschillende contexten 

De analyses van de vier activiteiten in de hoofdstukken 2 tot en met 5 laten 

verschillende taalgebruikspatronen zien. Om de verschillen wat betreft het taalgebruik 

van de kinderen in de peuterspeelzaal verder in beeld te brengen is een 

overkoepelende analyse uitgevoerd van het gebruik van taalhandelingen in de 

interacties tijdens verschillende activiteiten (fantasiespel, geletterdheidsactiviteiten, 

knutseltaken en vrij knutselen) en met verschillende interactiepartners (klasgenoten, 
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de leidster, een combinatie van leidster en klasgenoten en zonder partner). Het blijkt 

dat kinderen complexere en langere taalhandelingen gebruiken in interacties met 

groepsgenoten en tijdens fantasiespel. Met complexe taalhandelingen refereren 

kinderen bijvoorbeeld aan gevoelens en onderwerpen buiten het hier en nu, 

formuleren ze regels of hypotheses, reflecteren ze op de dingen om hen heen, maken 

ze beloften of geven ze uitgebreid antwoord op vragen. Kinderen gebruiken complexe 

taalhandelingen bijvoorbeeld als ze aankondigen wat ze straks gaan doen (ik ga 

pannekoek maken en die gooi ik hee(l) hoog!), of als ze een rol aannemen in 

fantasiespel (IK BEN DE PRINS). Tijdens de interacties met de leidster en tijdens 

geletterdheidsinteracties gebruiken kinderen juist minder complexe taalhandelingen, 

die bovendien korter zijn in die setting. Kinderen geven in deze contexten relatief veel 

korte antwoorden op vragen en beschrijvingen in het hier en nu, bijvoorbeeld door een 

plaatje in een boek te benoemen.  

 

Conclusies en discussie 

Dit onderzoek laat zien dat gedetailleerde analyses van activiteiten en interacties in 

de peuterspeelzaal niet slechts tot inzicht in de aard van de taalgebruikspraktijken 

van peuters in relatie tot die van leidsters leidt, maar ook bijdraagt aan ons inzicht in 

de leerzaamheid van de bepaalde activiteiten in de peuterspeelzaal. Dergelijke 

activiteiten komen tot stand door specifieke taalgebruikspraktijken. Door te leren 

deelnemen aan verschillende activiteiten leren peuters dus ook die gesitueerde 

taalgebruikspraktijken. Als die taalgebruikspraktijken in de verschillende situaties 

vergeleken worden, blijkt dat de kinderen in interacties met klasgenoten meer 

complexe taalhandelingen gebruiken dan in interacties met de leidster en ook dat ze 

vooral veel complexe taalhandelingen gebruiken tijdens fantasiespel. Een verklaring 

voor het relatief complexere taalgebruik in interactie met groepsgenoten is dat 

kinderen daar de gelegenheid krijgen om zelf initiatief te tonen, ook verbaal. In 

interacties met de leidster worden kinderen echter vooral geholpen om te 

participeren in schoolse routines, waarbij de leidster relatief veel initiatieven 

realiseert en de kinderen dus responsiever zijn.  

Er zijn dus contexten in de peuterspeelzaal waarin kinderen zelf relatief veel 

complexe uitingen produceren en er zijn andere contexten waarin de nadruk meer 

ligt op participatie aan schoolse routines. Om goed te worden voorbereid op 

toekomstig onderwijs, is het belangrijk dat kinderen zowel hun taalvaardigheid 

ontwikkelen als bekend raken met gebruiken en routines in schoolse settings. 

Kinderen worden georiënteerd op ‘schools taalgebruik’ door deel te nemen aan 

schoolse routines. Het gebruik van het begrip ‘klaar zijn’ tijdens de routine van 

taakafsluiting is hier een mooi voorbeeld van. De peuterspeelzaal kan dus een goede 
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voorbereiding bieden op het latere onderwijs omdat kinderen hier leren te 

participeren in verschillende interacties, waarin de ontwikkeling van schoolse 

routines en daarmee de ontwikkeling van bijbehorend taalgebruik gestimuleerd 

wordt.  

 

 



  

 




