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Praten en uitleggen

Beschrijving

Door taal leren kinderen zichzelf en de wereld 
om hen heen begrijpen. Volwassenen hebben 
hierin een belangrijke rol. Door veel te praten 
en uit te leggen tijdens de dagelijkse 
bezigheden leren kinderen hoe taal gebruikt 
wordt en kunnen ze daar zelf mee oefenen. 
Ze krijgen woorden tot hun beschikking om 
hun eigen gevoelens, wensen en ervaringen te 
uitten. Taal als communicatiemiddel is ook 
belangrijk bij alle andere 
interactievaardigheden. Met taal stel je vragen, 
geef je kinderen de gelegenheid om ergens 
over na te denken, ondersteun je kinderen 
emotioneel, begeleid je de interactie tussen 
kinderen, bied je structuur en stel je grenzen.

Let op: Deze module is geschikt voor 
professionals in de kinderopvang die 
basiskennis hebben van de 
interactievaardigheden en meer ervaren zijn in 
het toepassen van deze vaardigheden. 

Specificaties

Licentieduur: 60 dagen
Geschatte studiebelasting: 3 uur
Toets in deze module: Ja + herkansing + certificaat  
Niveau: 4
Geschikt voor: Professionals in de kinderopvang die 
basiskennis hebben van de interactievaardigheden.

Leerdoelen

In deze module vind je een theoretische basis 
voor deze interactievaardigheid, waarbij de 
focus ligt op de ontwikkeling van de 
professional door verbinding tussen de 
theorie en de praktijk. Door oefenen met het 
inzetten van deze interactievaardigheid, zorgt 
deze module Praten en uitleggen voor 
zelfreflectie en groei. Hierdoor ben je straks 
bewuster en geoefender in het toepassen van 
de interactievaardigheid aan de hand van:

1. Theorie en randvoorwaarden die bij de 
interactievaardigheid horen.

2. Praktijkvoorbeelden en interactieve 
oefenvragen.

3. Een observatielijst van gedragingen die bij 
de interactievaardigheid passen.

4. Een kijkopdracht aan de hand van een 
video uit de praktijk.

5. Een kijkopdracht aan de hand van een foto 
uit de praktijk.

6. Een toepassingsopdracht in een 
herkenbare situatie.

7. Praktijkopdrachten die je op de werkvloer 
kunt uitvoeren.
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