
Je baby is 2 of 3 maanden 
Je baby luistert graag naar stemmen en herkent bekende stemmen. 
Ook jouw stem! Je baby vindt het daarom gezellig als je tegen hem 
praat. Of als je een liedje zingt. Je baby begrijpt nog niet wat er wordt 
gezegd of gezongen. Maar door jouw stem te horen, weet je baby dat 
jij er bent.

Je baby is 3, 4 of 5 maanden 
Je baby ontdekt zijn vingers en handen. Hij kan er lang naar kijken 
en gaat met de eigen vingers spelen. Je baby gaat grijpen naar 
voorwerpen die hij ziet. Die kan hij vasthouden en heen en weer 
bewegen. Vooral voorwerpen met felle kleuren en voorwerpen die 
geluid maken trekken de aandacht. Je kind stopt alles in de mond.  
Op die manier verkent hij de dingen om zich heen.

Taalontwikkeling van je kind stimuleren 

Op ieder moment
Maakt je kind een geluid dat lijkt op een woord? Praat hier dan over 
door. Als je kind ‘Toet toet’ zegt, kun jij zeggen ‘De toeters van de 
auto’s zeggen toet toet. Later die dag kun je dan vragen ‘Wat doet 
de auto?’ Waarom? Zo leert je kind meer woorden en de basis om te 
praten.

Op ieder moment 
Als je kind een geluid maakt, herhaal dit dan drie keer. Kijk hoe hij 
reageert. Zeg het dan nog een keer, maar verander de laatste klank. 
Heeft je kind de verandering door? Zegt je kind: ‘Boe-boe-boe’, dan 
zeg jij bijvoorbeeld: ‘Boe-boe-bah’. Dit helpt je kind om te leren over 
verschillende klanken. En dat is weer een belangrijk begin in het leren 
praten.

Aankleden 
Als je je kind aankleedt, vertel dan wat je aan het doen bent. 
Bijvoorbeeld: ‘Ik doe nu je shirtje aan over je hoofdje’. Door zaken te 
benoemen bouwen jullie een band op met elkaar. Ook leert je kind 
woorden te koppelen aan de dingen die gebeuren.

In bad 
Pak een voorwerp waar je kind mee kan spelen in bad. Wat kan 
hij allemaal met een plastic beker? Wordt het een bootje of een 
duikboot? Maak er een verhaaltje van terwijl je kind met het voorwerp 
speelt. Zo leert het nieuwe woorden. Ook is het erg belangrijk dat je 
kind voelt dat je aandacht voor hem hebt. Jullie band wordt zo sterker.

Leestips per leeftijdsfase 
Hoe verloopt de ontwikkeling van je baby? En hoe kan je in iedere fase het 
beste samen een boekje lezen? Hieronder vind je leestips per leeftijdsfase.
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Voorleestips

Tip 1 
Kies een vast voorleesmoment. Dit kan 
bijvoorbeeld voor het slapengaan, maar  
ook als rustpunt op een vaak drukke dag.

Tip 2 
Ga samen lekker op een rustige plek zitten. 
Doe radio, televisie en computer/laptop uit, 
dat leidt maar af. Zorg ervoor dat jezelf ook 
prettig zit.

Tip 3 
Houd je baby zo, dat je oogcontact kunt 
maken.

Tip 4 
Kies een afbeelding in het boekje en laat 
deze goed zien. Houd het boekje zo stil 
mogelijk, zeker als je baby nog heel klein is. 
Draait je kind de oogjes of het hoofdje weg, 
gun het dan even rust.

Tip 5 
Een of een paar afbeeldingen laten zien is 
genoeg. Het boek hoeft niet in een keer uit.

Tip 6 
Laat je stem horen, wat je zegt is eigenlijk 
niet zo belangrijk. Benoem wat er te zien is, 
maak bijpassende geluiden of zing een liedje!


