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TAALTHERAPIE VOLGENS SCRIPTS, 
HOE WERKT DAT OOK ALWEER?
 

In 2007 schreef ik al eens 
over taaltherapie aan de 
hand van scripts (Burger 

& de Groot, 2007). Een 
script is een situatie uit 
het dagelijks leven van 

jonge kinderen, die zich 
volgens een logisch 

patroon afwikkelt. Het 
kind kent de situatie en 

het weet welke 
handelingen en rollen 

daarin passen.  

In onze praktijk speel ik vaak met kinderen het script 
'verjaardag'. De jarige is een Dikkie Dik knuffel, die een 
feesthoed van mij krijgt. Kinderen genieten enorm van deze 
activiteit en alle peuters en kleuters met een taalniveau 
vanaf ongeveer 2;9 jaar herkennen de situatie en helpen mij 
herinneren wat er in welke volgorde moet gebeuren. Er 
moeten slingers worden opgehangen, cadeautjes ingepakt 
en taart klaargezet. De gasten komen en dan wordt er 
gezongen. Dikkie Dik krijgt cadeautjes en het kind kan bijna 
niet wachten om hem te helpen bij het uitpakken. Het script 
heeft een duidelijk beginpunt en de opeenvolging van 
handelingen is bij het kind bekend..  

Structuur 
Waarom vormt het script een goed uitgangspunt voor 
taaltherapie? Het script geeft het kind veel structuur, zowel 
voor het handelen als voor de taal. Doordat het kind weet 
wat het kan verwachten, is de cognitieve last niet te hoog 
en kan het kind al zijn aandacht richten op de taal. De 
scripts bevatten veel sociale interactie en prikkelen het kind 
om te communiceren. Zonder praten kun je het script niet 
doorlopen!  

Scriptmatige taaltherapie bevat de volgende elementen: 

- Er is een voor het kind herkenbare situatie, tot leven 
gebracht met concreet materiaal 

- Er is een voorspelbare opeenvolging van handelingen 
- Logopedist en kind hebben een gemeenschappelijke focus 
- De betrokkenheid van het kind is groot 
- De beurtwisseling is gestructureerd 
- De talige rollen zijn duidelijk. 
- Herhaling van elementen is mogelijk 
- Bij herhaling van elementen kunnen geleidelijk variaties 

worden ingebracht 

 

“Zonder praten kun je het 
script niet doorlopen!” 
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Hoe haal je het meest uit het werken met scripts? 
Uiteraard zal de logopedist het script een beetje manipuleren. 
Dat doet ze om het kind te prikkelen om bepaalde woorden over 
te nemen of om bepaalde doelstructuren te gebruiken binnen 
het samenspel. Zo kan ik bijvoorbeeld het verjaarsfeest inleiden 
door samen met het kind te fantaseren wat Dikkie Dik wil 
hebben. Om de beurt noemen we iets: 'Als Dikkie Dik jarig is, wil 
hij een bal hebben'. Of als er taartjes rondgedeeld moeten 
worden, kan ik ervoor zorgen dat er veel zinnetjes met een 
meervoudspersoonsvorm nodig zijn, bijvoorbeeld 'de rode taart 
en de rode limonade zijn voor Beer', 'de oranje taart en de 
oranje limonade zijn voor Mama' enz. Taaltherapie aan de hand 
van scripts is bijna altijd leuk. Kinderen zijn betrokken en 
genieten ervan. Ze willen een succesvol script graag nog een 
keer spelen en dat kan dus ook thuis. Het script bevat veel 
zintuiglijke en sensomotorische ervaringen, die helpen om zowel 
de situatie als de taal te verankeren. Het gedeelde plezier zorgt 
voor sociale en talige winst. Andere voorbeelden van 
uitnodigende scripts zijn tafel dekken, boodschappen doen, een 
pop of een baby in bad doen, pannenkoeken bakken, een tas 
inpakken en met het hele gezin naar opa en oma gaan. 

Natuurlijk zijn er ook nadelen. Je moet je script doordenken en 
het materiaal klaarzetten. Dat kost tijd die je niet hebt. Wat 
helpt is als je dozen hebt met daarin de spullen, passend bij een 
bepaald script, dan hoef je niet elke keer weer alles bij elkaar te 
zoeken. Wat ook helpt is als bepaalde scripts regelmatig bij 
verschillende kinderen terugkomen, zodat jij je steeds 
comfortabeler voelt bij dat script. Het is echt niet zo dat ik 
jaarlijks 40 verschillende scripts door-akker! Is het thema van 
deze maand, 'zomer' ook een script? Nee, een thema is een 
thema, dat bevat geen vaste opeenvolging aan gebeurtenissen 
met vaste rollen. Dus als je samen met een kind een tent opzet, 
is dat een script voor een kind dat vaak kampeert, maar niet voor 
een kind dat nog nooit op een camping is geweest. Voor dat kind 
is het opzetten van de tent een thema, waarbij je veel nieuwe 
woorden kan leren 
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“Het gedeelde plezier zorgt 
voor sociale en talige winst.” 


