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Cursus Taalachterstand (groep 2 & 3) 
 
Nederlandse taal is een hele belangrijke vaardigheid voor alle leerlingen. Deze vaardigheid 
is ook nodig om de lessen op school goed te kunnen volgen. Ook is deze vaardigheid 
onmisbaar voor het functioneren in het beroep, in de maatschappij en voor een vloeiende 
doorstroming naar een vervolgopleiding.  
 
Educaplus Academie verzorgt cursus taalachterstand voor de leerlingen van groep 2&3. Ons 
aanbod vormt een goede aanvulling op het reguliere onderwijs, zowel voor de leerlingen die 
vooruit willen lopen door een uitdagende en interessante aanvulling, als voor de leerlingen 
die wat meer aandacht nodig hebben om bij te lopen op het reguliere onderwijs. 
 
Taal en rekenachterstanden in groep 8  

 
 
Oorzaak 
De situatie binnen het gezin heeft invloed op de taalontwikkeling van kinderen. De culturele 
achtergrond van thuis bepaalt grotendeels hoe de taalontwikkeling bij kinderen vanaf de 
geboorte verloopt. Of er binnen het gezin veel of juist weinig wordt gesproken maakt uit voor 
het aanleren van de taal. Kinderen horen en leren door die situatie de moedertaal op een 
bepaalde manier. Je ziet dit terug in de verwerving van een tweede of derde taal. Een goede 
basis in de thuistaal, dus het aanbieden van veel en correcte taal aan jonge kinderen, is 
belangrijk voor het aanleren van het Nederlands. 

 
Te laag taalniveau 
Heeft je kind bij het begin van groep 1 een taalachterstand in het Nederlands? 

• Misschien heeft je kind te weinig Nederlands gehoord en gesproken. 
• Maar ook als een kind thuis Nederlands praat, kan het een taalachterstand hebben.  

Dat zou bijvoorbeeld kunnen komen doordat te weinig is gepraat en te weinig is voorgelezen. 
• Kinderen moeten ook moeilijke woorden en lange zinnen horen. Dit is 

belangrijk voor de spraak- en taalontwikkeling.  
 

Als je kind 4 jaar is maakt het goede, eenvoudige zinnen. Kinderen kennen op deze leeftijd al 
veel woorden, maar leren er ook dagelijks nog veel nieuwe bij. Ook is de uitspraak al bijna 
helemaal goed. Ze verspreken zich nog wel eens als ze veel willen vertellen. Als je kind 5 
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jaar is, gaat het steeds meer langere zinnen maken en bijvoorbeeld bijzinnen gebruiken met 
‘want’, ‘maar’ en ‘omdat’. Kinderen leren nu ook praten over wat eerder is gebeurd (vroeger), 
wat nog moet gebeuren (toekomst) of over gedachten. Verder gaan ze ontdekken dat er 
zoiets is als ‘schrift’ en wat je daarmee kunt doen, bijvoorbeeld een kaartje schrijven. Om de 
taalontwikkeling te stimuleren, kun je veel met je kind praten, samen rijmen, liedjes zingen, 
voorlezen en je kind de kans geven om te schrijven. Het hoeven natuurlijk nog geen letters te 

 
Doel & Niveau 
Deze cursus wordt aangeboden voor peuters met taalachterstand. Ons doel is om de 
taalachterstand weg te werken en op weg gaan naar 1F-niveau. Referentieniveau 1F is het 
niveau dat leerlingen aan het einde van groep 8 moeten beheersen om de overstap naar het 
voortgezet onderwijs goed te kunnen maken.  
 
Opzet & Tijden  
Deze cursus begint in de week van 31 augustus 2020 en duurt in totaal tien maanden. De 
lessen beginnen om 13:10 uur en eindigen om 15:30 uur en vinden plaats op elke zondag.  
De eerst volgende cursus begint op  zondag 6 september 2020. Inschrijven is altijd 
mogelijk.  
 
Kosten 
De kosten voor de cursus taalachterstand aanpakken bedragen € 45 per maand, en zijn 
exclusief studiemateriaal en studieplan. Het studiemateriaal kost eenmalig 50 euro. De 
kosten van de eerste maand + studiemateriaal moeten volledig voldaan worden bij 
inschrijving.  
 
 
Waarom Educaplus Academie?   
Naast de aanzienlijk lage prijs biedt Educaplus Academie nog meer voordelen; 

 Kleine klassen 
Bij de examentraining zit een leerling met maximaal tien leerlingen in de klas.  

 Persoonlijke begeleiding  
De leerlingen krijgen individuele aandacht tijdens en na de training.  

 Effectieve uitleg  
Bij de klassikale uitleg leer je de belangrijke examenstof.  

 Gratis proefles  
De proeflessen zijn vrijblijvend en kosteloos.  

 Ervaren docenten 
De training wordt gegeven door ervaren docenten die werkzaam zijn in het onderwijs 
waardoor zij de examenstof goed kennen. Met deze kennis en inzicht helpen zij de 
leerlingen aan een hoge score.  

 Gratis huiswerkbegeleiding voor alle leerlingen  
 Inschrijven is altijd mogelijk. 

 
Locatie  
Educaplus Academie is gevestigd in Delfshaven/Rotterdam.  
Adres : Catharina Beersmanstraat 78, 3025 EJ Rotterdam   
 
Contact & Inschrijving  
Voor alle vragen over deze cursus  is het mogelijk om contact op te nemen met de 
locatiedirecteur dhr. S. Yildirim (06-14593054 of info@educaplus.nl).  Het is mogelijk om op 
twee manieren in te schrijven voor deze cursus; 
 

 U kunt op elk gewenst moment digitaal inschrijven. 
 U kunt afspraak maken met dhr. Yildirim bij ons op kantoor voor een vrijblijvend 

kennismakingsgesprek.  
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Overige Informatie  
Educaplus Academie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder 
nummer 62653172. Onze IBAN rekeningnummer is NL49 INGB 0009 1331 43. 
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