
Je wil meer weten over Gestalt Taalontwikkeling
Je wil een zicht krijgen op wat kinderen wél kunnen als ze nog niet spreken? Praktisch 
observatie-en groeiboekje
Je wil weten welke mogelijke problemen er zijn bij autistische kinderen op vlak van taal, 
communicatie en andere beïnvloedende factoren in de ontwikkeling
Je wil leren gebruiken maken van muziek om de gestalt taalontwikkeling te ondersteunen
Je leert hoe taaldoelen passen bij liedjes
Je leert muziek en liedjes als middel te gebruiken voor taal
Je leert welke liedjes daarvoor geschikt zijn 
Je leert hoe je liedjes kan combineren met materialen
Je leert hoe kinderen steeds meer aandacht krijgen voor de taal en de betekenis specifieker 
wordt 
Je leert hoe je taal uit muziek kan generaliseren naar taal om te communiceren voor gestalt 
taalverwerkers
Je leert dit door praktische voorbeelden en ideeën ter inspiratie
Je leert hoe je kindjes kan screenen en opvolgen in de vroege ontwikkeling, en hoe je kan 
rekening houden met gestalt taalverwerkers
Je krijgt hiervoor praktische documenten om communicatie screenen en evolutie op te volgen. 

Voor wie?

Je wil je verdiepen in gestalt taalontwikkeling! Hoe kunnen kinderen ontwikkelen naar flexibele taal? 
Je bent logopedist, leerkracht in het kleuteronderwijs,, je werkt beroepshalve met jonge kinderen, je 
werkt met kinderen met autisme, of je bent ouder van een kindje met gestalt taalontwikkeling of 
autisme? Welkom!

Inhoud:

DEEL A:  Gestalt Taal, Autisme en Muziek

Cursus: Laat Gestalt Taal Ontwikkelen



Je leert Gestalt Taal herkennen bij kinderen 

Je leert de achtergrond en de inhoud van het Natural Language Acquistion denkkader (Marge 
Blanc), de verschillende fases van Gestalt Taalontwikkeling

Je  leert kinderen evalueren en weten in welke fase ze zich bevinden

Je leert elk kind op zijn niveau te ondersteunen van fase 1 t.e.m. 4 met een afgestemde aanpak

Je  leert gebruik te maken van muziek, spel, en voorleesboeken om gestalt taal te laten 
ontwikkelen tot flexibele taal thuis, in de klas, in therapie

Je krijgt veel praktische documenten om aan de slag te gaan, rond onderzoek, aanpak, 
praktijkvoorbeelden, tricks en tools

Je leert hoe je sterktes van gestalt taalverwerkers kan inzetten om taal te laten ontwikkelen

Je leert over sensorische en motorische moeilijkheden en over het belang van verbinding en 
veiligheid (Polyvagale theorie)

Je leert hoe je met nog niet sprekende kinderen toch aan taaldoelen kan werken 

Je leert hoe je taaldoelen  vanuit een ontwikkelingsperspectief kan formuleren voor een 
neurodivergente doelgroep

Je leert je taalaanpak afstemmen op een neurodivergente doelgroep

DEEL B: Gestalt Taal Samen Ontwikkelen  

 

Zo word je een sterke partner om gestalt taalontwikkeling te ondersteunen! 

Cursus: Laat Gestalt Taal Ontwikkelen


