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Wie ben je? 



Waar willen we het graag over hebben? 

• Meertaligheid als realiteit: boeiend en complex

• De Reflectiewaaier

• Wat is het? 

• Hoe kan je het gebruiken? 



Nog enkele technische zaken 

• Camera mag gerust aan blijven 

• Geluid liefst uit 

• Laat gerust van je horen en maak gebruik van de icoontjes en 
de chat voor vragen (inhoudelijk & technisch)  

• We maken een opname van het webinar



Meertaligheid als realiteit



Meertaligheid als realiteit

https://ec.europa.eu/education/policies/multilingualism/about-multilingualism-policy_en

https://ec.europa.eu/education/policies/multilingualism/about-multilingualism-policy_en


Meertaligheid als realiteit

Bron: Kind in Vlaanderen (2020); Agentschap Opgroeien

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/45257

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/45257


Kinderopvang als boeiende plek...

Tegelijk NL + andere talen

Tegelijk T1 + T2 + ... (geen NL)

Enkel T1 (geen NL)

NL later; in 

kinderopvang, 

kleuterklas,...

Enkel NL



... maar niet evident
Baby’s Peuters

Taalondersteuning in groepen met meer kinderen met andere thuistaal
 laag



... maar niet evident

Geen geëxpliciteerde nood / vraag om rond MT te werken

... maar toch veel vragen en onzekerheid

Meertaligheid vaak niet echt een onderdeel van het talenbeleid
van voorzieningen.



... maar niet evident

Vragen bij inschrijving webinar:

• Hoe taalontwikkeling meertalige kinderen stimuleren?

• Kan een kind meer dan één moedertaal hebben?

• Op welke manier kunnen kbgls rekening houden met de thuistaal ?

• Is het een goed idee om kinderliedjes in verschillende talen te gebruiken? 

• Hoe omgaan met ouders als er geen enkel gemeenschappelijke taal is? 

• Wat met meertaligheid in schriftelijke communicatie?

• ... 



Aandacht voor meertaligheid in kinderopvang

“Kinderen met een taal en cultuur die anders is dan die van de 
meeste mensen in het land waar ze wonen, hebben het recht om 

hun eigen taal te spreken en hun eigen cultuur en geloof te 
beleven.”- Artikel 30 IVRK

“Kinderen krijgen in de kinderopvang alle kansen om te spelen, te 
luisteren en te genieten van de verscheidenheid aan talen en 

uitdrukkingsvormen. Ze ervaren respect voor diverse thuistalen van 
kinderen en meertaligheid wordt gewaardeerd.” – p.28 PRW

“Een taalbeleid dat de Nederlandse taalverwerving van elk kind 
stimuleert, met daarnaast positieve aandacht voor de taal die 

het kind in het thuismilieu spreekt.” - Onderafdeling 2



Naar kinderen toe

• Behoefte tot communiceren = centraal!

• Belang van 1e ta(a)l(en)ontwikkeling

• Oproeien in meerdere talen

• Stimulerende talige omgeving

Aandacht voor thuistalen:
 leerproces, welbevinden, zelfvertrouwen, identiteitsvorming,... 



Naar ouders toe

• Ouders en kinderopvang als partners

• Meertalige ouders hebben vragen
(maar stellen ze niet altijd)

• Dé meertalige ouder bestaat niet

• Geen pasklaar antwoord

• Starten met:

• Welkom voelen

• Open warme dialoog

• Continu proces

“Belangrijker dan wat je weet
Is wat je bereid bent om te vragen”



Professioneel handelen t.a.v. meertaligheid
 naar kinderen

• Kwaliteitsvolle taalomgeving centraal, afgestemd op 
individuele kind

• Positieve omgang met thuistaal 
 continuüm:

• Toelaten

• Verkennen

• Benutten

• Ouders en team betrekken!
Cfr. https://vimeo.com/231047118 (17:40-18:00)

https://vimeo.com/231047118


Professioneel handelen t.a.v. meertaligheid
 naar ouders

• Zoekproces: vragende en zoekende 
houding

• Afspraken

• Vragen over meertalige opvoeding

• Creativiteit: 
 brede ‘communicatiewaaier’



Een teamverhaal 

• Wat denkt iedereen? 
• Hoe doen we het in de praktijk? 
• Hoe wordt dit vertaald in ons beleid? 

• Afspraken over hoe talige diversiteit van het team benut wordt

• Talenbeleid



De Reflectiewaaier 

Hoe zorg je ervoor dat je de schrik van kinderbegeleiders voor 
meertaligheid wegneemt? 



De Reflectiewaaier 

KU Leuven, UGent, VU Brussel, 

Kind en Gezin, Iedereen Leest, VBJK 

met ondersteuning van FWO



De Reflectiewaaier in co-creatie 

Werkgroep: 

• Noden- en behoefteanalyse 

• Samen vormgegeven

• Getest

• In groeps- en gezinsopvang 

• Van de zee tot Brussel 

• Tijdens real life meeting en online 

• Ook in opleiding PJK en vorming



De Reflectiewaaier 

https://vbjk.be/nl/mini-site/reflectiewaaier-meertaligheid/handleiding

Bekijk het introductiefilmpje via:

https://vbjk.be/nl/mini-site/reflectiewaaier-meertaligheid/handleiding


Wanneer gebruik je de reflectiewaaier 

• in een ondersteuningstraject als: 
• veel vragen vanuit de KBs over meertaligheid bij kinderen of ouders;

• KBs willen werken aan een gedragen visie op taal en/of MT;

• KBs zich verder willen verdiepen in het thema taal en/of MT bij kinderen, 
ouders en collega’s;

• een zelfevaluatie;

• inspectiebezoek;

• ook in opleidingen en vormingen.



www.reflectiewaaier.vbjk.be

Ook via  www.vbjk.be – thema meertaligheid 

• Integraal downloaden 

• Elk deel afzonderlijk 

https://vbjk.be/nl/mini-site/reflectiewaaier-meertaligheid
http://www.vbjk.be/


De Handleiding



De Basisteksten 



Extra info  



De reflectie-instrumenten  



1. De kenniskaarten 



2. Reflecteren over het talenbeleid 



3. Reflecteren o.b.v MeMoQ zelfevaluatie 



4. Reflecteren o.b.v cases en vignetten 



5. Reflecteren o.b.v. filmpjes



De Reflectiewaaier: enkele richtlijnen  



De Reflectiewaaier uitgetest  

Kinderbegeleiders zijn beter op de hoogte
van sterktes en groeimogelijkheden in hun opvang. 

Ze zijn meer bewust van het eigen talenbeleid. 
Dat is ook een meerwaarde 

wanneer de zorginspectie komt.
- Karel De Grote, Hogeschool



De Reflectiewaaier uitgetest  

Door enkele woorden in de thuistalen te kennen, 
worden meertalige ouders gemakkelijker 

en met meer zelfvertrouwen aangesproken. 
Dit appreciëren de meertalige ouders; 

ze voelen zich meer welkom.
- GO!



De Reflectiewaaier uitgetest  

De Reflectiewaaier gaf meer
voeding, maar ook meer rust. 

Omgaan met meertaligheid is immers niet zwart-wit: 
de onthaalouders kwamen tot het besef dat elke situatie anders is, 

en steeds afhankelijk is van de context. 
Er is niet één allesomvattend antwoord op de vele vragen 

die leven over meertaligheid.
- Ferm Kinderopvang



Lees meer in Kindertijd 3 

https://vbjk.be/nl/mini-site/reflectiewaaier-meertaligheid/handleiding/artikel-uit-

kindertijd-3

https://vbjk.be/nl/mini-site/reflectiewaaier-meertaligheid/handleiding/artikel-uit-kindertijd-3


Wil je echt aan de slag 
met de Reflectiewaaier? 

hands on werkmoment

Vrij 25/03 NM 

Meer info volgt via mailing





www.reflectiewaaier.vbjk.be

Hester.Hulpia@VBJK.be
Brecht.Peleman@Ugent.be

mailto:Hester.Hulpia@VBJK.be
mailto:Hester.Hulpia@VBJK.be
mailto:Brecht.Peleman@Ugent.be

