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Minimum spreeknormen 

Verloopt de spraak- en taalontwikkeling uw kind normaal? Dit vraag je, je als ouder (leidster of leerkracht) wel eens af. U 

wilt graag weten of de spraak en taal van uw kind zich goed ontwikkelt. Hieronder staan de leeftijden vermeld die vaak als 

norm (ondergrens) worden gehanteerd. 

 

0 – 1 jaar  

huilen, lachen en kraaien  

 

 

 

gint steeds meer te lijken op die van de moedertaal  

 

1 jaar  

veel en gevarieerd brabbelen  

 

 

veel en gevarieerd brabbelen  

 

 

1 1/2 jaar  

tenminste 5 woordjes, woordopbouw nog onvolledig  

llo”  

 

 

 

t het kind veel en gevarieerd  

 

2 jaar  

zinnen van twee woorden, woordopbouw nog onvolledig, ongeveer 50% is verstaanbaar  

 

mamma’s fiets!” of “daar komt mamma op 

de fiets”  
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3 jaar  

zinnen van drie tot vijf woorden, zinsopbouw nog niet correct, geen opvallende nasaliteit meer, ongeveer 

75% is verstaanbaar  

 

 

jwel alle losse spraakklanken kunnen gemaakt worden  

 

 

 

4 jaar  

eenvoudige, korte zinnen, problemen met meervoudsvormen en werkwoordsvervoegingen, ruim 75% is 

verstaanbaar  

omgeslaagd”, “dat vind ik niet beterder”  

nkercombinaties kunnen worden gemaakt  

medeklinkercombinaties met drie medeklinkers achter elkaar: “spreeuw”  

t wordt door anderen verstaan  

 

5 jaar  

goed gevormde, ook lange zinnen, concreet taalgebruik, 90% of meer is verstaanbaar  

 

jken op de taal van volwassenen, maar is vaak nog concreet: “en 

toen gingen we varen met de boot want anders kan je niet op Terschelling van vakantie”  

 
en medeklinkercombinaties met drie medeklinkers achter elkaar zijn nog moeilijk: 

“springen”, “schrijven”  
 

Het tempo waarin kinderen de verschillende fasen doorlopen, verschilt onderling, geen enkel kind ontwikkelt zich hetzelfde.  

Twijfelt u over de spraak- en / of taalontwikkeling van uw kind, dan kunnen wij altijd een eenmalig onderzoek verrichten. 
Het is beter om te voorkomen dan te verhelpen! 
 


