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Taal en denken zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden



VVE > TOP VVE

Taaltoetsende interactie

Taalstimulerende interactie



Sustained Shared Thinking

• Sustained: langer durend dan de gebruikelijke L-K-L-interactie (“Wat is 
dat?” “Een vlinder” “Goed zo”)
• Shared: de partners werken echt samen, er is sprake van co-

constructie
• Thinking: interactieve dialoog waarin het denken wordt geprikkeld 

doordat de kinderen worden uitgedaagd
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3+ years

Key Stage 1

600 

schools

Key Stage 2

800 

schools

Effective Preschool and Primary Education (EPPE)
1997-2015, 6 Local Regions, 141 preschools, 3,000 children

34 playgroups (voluntary)
610 children

31 private day nurseries
520 children

20 nursery schools
520 children

7 children’s (integrated) centres
190 children

24 local authority day care nurseries
430 children

Home
310 children

25 nursery classes in schools
590 children

Age 5 - 7 Age 7 - 11



Kenmerken van effectiviteit
Sylva e.a., 2007

• Sustained Shared Thinking
• Instructie (modelen, bevragen, demonstreren)
• Kleine groepen
• Meer tijd voor onderzoek- en ontdekactiviteiten
• Meer tijd voor geletterdheid en rekenen
• Iets minder tijd voor creatieve activiteiten en lichamelijke 

ontwikkeling



Kort gezegd

Kernconcepten in TOP-VVE:
• Denken stimuleren
• Taal(productie) stimuleren
• De juiste feedback geven

Hoe pak je dat aan? >



“All that talk about vocabulary!”
• Catherine Snow

Harvard University

• “Als we kinderen woorden leren, leren
we ze niet per se kennis. Maar als we ze 
kennis leren, leren we ze altijd
woorden.”

• M.a.w. interessante inhoud gaat boven
woordenlijstjes!



Academische cultuur op de groep …

… wordt gedreven door inhoud:
• interessante activiteiten
• uitdagende gesprekken
• samen doordenken

Hoe doe je dat?





Academische cultuur bij 
de professionals …
uit zich in:
• ambitie
• leren van elkaar
• reflecteren op de eigen en elkaars praktijk
• lezen van vakliteratuur





Ter afsluiting: 3 tips

1. beperk taaltoetsende interacties
2. zet kinderen aan tot denken en praten
3. streef naar langere gesprekjes (‘strive for five’)


