
 
 
 

 

 
ToP is een nieuw taalontwikkelingsprogramma voor jonge kinderen. Het is ontwikkeld door  
Willy Dijkstra-Buitendijk die als logopedist een jarenlange ervaring heeft in het behandelen van kinderen 
met taalproblemen.  
 
Doelgroep: 
ToP een programma voor kinderen met een achterstand in de taalontwikkeling maar ook om de  
normale spraak-taalontwikkeling van peuters en kleuters te ondersteunen en te stimuleren.  
ToP is uitermate geschikt voor kinderen met Nederlands als tweede taal en voor kinderen met auditieve 
verwerkingsproblemen. 
Dit programma kan gebruikt worden door logopedisten, remedial teachers, IB-ers en leerkrachten van 
het basisonderwijs/speciaal onderwijs en leiding van peuterspeelzalen en de kinderopvang. 
 
Doel van het programma: 

• ToP is een programma om de taalontwikkeling van peuters en kleuters te ondersteunen en 
stimuleren 

• ToP helpt kinderen beter te luisteren, te discrimineren en zich te richten op taal 
• ToP biedt met behulp van de thema’s Boerderij-Dierentuin-Tuin-Park en Bos vele mogelijkheden 

om de taal uit te breiden  
• Er zijn oefeningen voor de Taalinhoud, de Taalvorm en het Taalgebruik, waarbij ook de 

pragmatiek uitgebreid aan bod komt 
• Top helpt ook het foneembewustzijn voor kinderen van groep 2 te ontwikkelen 

 
Waaruit bestaat het programma: 
 

• ToP bestaat uit twee mappen 
• Map 1 

Taalinhoud Verhalen, Woordenschat: De dieren, Jonge dieren, Werkwoorden, Zelfstandige 
naamwoorden, Tegenstellingen, Voorzetsels, Diverse thema-ganzenbordspellen, Kopieerspellen 
en Controlelijsten 

• Map 2:  
Taalvorm Morfologie: Enkelvoud en meervoud, Verkleinwoorden, Bijvoeglijke naamwoorden, 
Bezittelijke- en persoonlijke voornaamwoorden, Vergelijkende- en overtreffende trap, 
Werkwoordsvormen en Kopieerspellen 
Taalvorm Syntaxis: Diverse basisplaten om de zinsontwikkeling te stimuleren van fase 1  
Tot en met fase 7 
Taalvorm Foneembewustzijn: Hoor je het verschil, Woordstukjes, Rijmen, Lange en korte 
woorden, Letters 
Taalgebruik Pragmatiek: Verhalen, Wat denk je, Wat zou je doen, Ik zie - ik zie, Kleur hetzelfde, 
Dubbelverhaal en Taaldenken 

• Op elke linker pagina worden de oefeningen in drie duidelijke stappen aangeboden:  
Aanbod, Begrip en Productie (ABP) 

• Op elke rechter pagina staan de afbeeldingen en spellen  
• Veel rubriceerspellen, memory’s, lotto’s, werkbladen 
• Veel spellen zijn ook als kopieerblad opgenomen 
• ToP biedt daarnaast verhalen aan die op diverse manieren gebruikt kunnen worden 
• Voor de ouders zijn de instructies in de vorm van de ABP bladen duidelijk omschreven, zodat ze 

makkelijk meegegeven kunnen worden 
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• ToP bevat ook controlelijsten waarop genoteerd kan worden welke woorden beheerst worden of 
welke nog een keer aan bod moeten komen 

 
ToP is gewoon een ToP-programma en wordt verwacht in het voorjaar van 2012! 
 

     
links: instructiepagina ABP                      rechts: pagina basisplaat 
 

    
 
   basisplaat dierentuin niveau 1             basisplaat tegenstellingen schoon en vies 
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  basisplaat voorzetsels                             ganzenbord niveau 2 
 

            
   basisplaat rubriceerspellen kopieerblad      basisplaat spellen jonge dieren 
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basisplaat werkwoordsvormen                       basisplaat syntaxis/zinnen 
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