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Uitgangspunten van de Reflectiewaaier
Ter intro
Voor meertalige gezinnen is het belangrijk om terecht te komen in opvangvoorzieningen die
positief omgaan met meertaligheid. Het zorgt ervoor dat ouders en kinderen zich welkom en
gerespecteerd voelen en in hun eigenheid erkend voelen (‘Ik en mijn talen mogen hier zijn’). Het
biedt ook extra kansen om een talige omgeving te realiseren met kwaliteitsvolle taalpraktijken
en stimulerende interacties. Dat draagt bij aan rijke ervaringen en ontwikkelingskansen voor alle
kinderen en hun ouders.
Open en waarderend omgaan met meertaligheid gaat hand in hand met aandacht voor het
Nederlands. Het is een ‘en-en-verhaal’ waarbij actief aandacht wordt gegeven aan de aanwezige
thuistalen, zonder het belang van het Nederlands als voertaal in de samenleving uit het oog te
verliezen. Zo’n positieve houding ten aanzien van meertaligheid zit vervat in een talenbeleid dat
gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit centraal stelt. Dit vormt de basis voor concrete
praktijken met en tussen kinderen, ouders en kinderbegeleiders en draagt zo bij tot het versterken
van pedagogische kwaliteit in de kinderopvang.

Pedagogische kwaliteit
Kinderopvang heeft een belangrijke opdracht in het realiseren van inclusie en gelijke kansen voor
alle gezinnen. Het Pedagogische Raamwerk MeMoQ verwoordt die opdracht als volgt (p. 8):

‘De kinderopvang van baby’s en peuters in Vlaanderen draagt ertoe bij dat elk kind zich
goed in zijn vel voelt, uitgedaagd wordt en zich verbonden weet met de mensen en wereld
rondom zich. De kinderopvang wil samen met ouders gestalte geven aan de opvoeding.
Tegelijk wil de kinderopvang ook ouders steunen in de opvoedingsverantwoordelijkheid
die ze dragen.
De kinderopvang wil een plaats zijn waar elk kind, elke ouder en elke medewerker
zich thuis voelt. Op die manier draagt de kinderopvang bij tot het realiseren van gelijke
kansen voor kinderen, maar ook voor volwassen mannen en vrouwen. Ingebed in warme
relaties met anderen streeft de kinderopvang ernaar dat alle kinderen kunnen opgroeien
tot volwassenen die vol vertrouwen in het leven staan en bijdragen aan een lerende,
democratische samenleving, waar respectvol en duurzaam omgegaan wordt met elkaar
en met de omgeving.’

Reflectiewaaier - Basisteksten

3

Deze visie sluit aan bij de missie van DECET¹:

‘Elk kind en elke volwassene heeft het recht zich te ontplooien in een omgeving die
gekenmerkt wordt door gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit. Ieder heeft het
recht op actieve participatie in goed gekwalificeerde voorschoolse voorzieningen, vrij
van elke vorm van discriminatie – zowel expliciete als impliciete, zowel individuele als
structurele – vanwege zijn of haar etnische afkomst, huidskleur, cultuur, religie, taal, sekse,
politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of sociale afkomst, handicap, geboorte
of andere omstandigheid (zie artikel 2,VN-Verdrag over de Rechten van het Kind).’

Daarom is het belangrijk dat: ‘de kennis, de vaardigheden en de houding versterkt worden die
kinderen en volwassenen in staat stellen samen te werken aan voorschoolse voorzieningen
waarin iedereen:
• het gevoel heeft dat hij/zij erbij hoort;
• wordt gestimuleerd om alle aspecten van zijn/haar identiteit te ontwikkelen;
• van elkaar kan leren over culturele en andere grenzen heen;
• kan participeren als actieve burger;
• bewust omgaat met vooroordelen via een open communicatie en leergierigheid;
• samenwerkt om institutionele vormen van vooroordelen en discriminatie te bestrijden.’
Om dat te bereiken, bieden opvangvoorzieningen een goede pedagogische kwaliteit vanuit
samenwerking met kinderen, ouders en de buurt.
•

•

Voor kinderen betekent dit dat voorzieningen in de eerste plaats aandacht en zorg
besteden aan het fysieke en emotionele welbevinden van elk kind. Er worden daarnaast rijke
ontplooiingskansen geboden om de exploratiedrang van kinderen, hun drang om de wereld
te ervaren met al hun zintuigen, volop te stimuleren.
Het Pedagogische Raamwerk omschrijft vier ervaringsgebieden die essentieel zijn voor
de uitbouw van een leefomgeving die de gehele ontplooiing van kinderen beoogt. Omdat
kinderen van bij de geboorte behoefte hebben aan steun en verbondenheid met andere
kinderen, volwassenen en de wereld rondom hen, zet de kinderopvang in op positieve, warme
relaties die bijdragen tot het gevoel van emotionele basisveiligheid.
Voor ouders betekent dit dat zij, samen met de kinderopvang, de opvoeding van kinderen
vormgeven. De medewerkers investeren in een voortdurende en wederkerige dialoog met
ouders. Hierbij wordt elkaars visie op opvoeden verkend en op elkaar afgestemd.

¹ DECET staat voor Diversity in Early Childhood Education and Training. Het was een netwerk van verschillende Europese organisaties
die zich samen inzetten voor kwaliteitsvolle kinderopvang. Het netwerk bestaat niet meer, maar de principes die men heeft
uitgewerkt over respect voor diversiteit zijn nog steeds richtinggevend. Zie: https://ap.lc/Bv1Dv
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Kinderopvang is niet alleen een verbreding van de gezinsopvoeding, het stelt
ouders ook in staat om gezinstaken met andere activiteiten te combineren en zo
maatschappelijke participatie mogelijk te maken. Doordat ouders in de kinderopvang
ook met andere ouders in contact komen, kan uitwisseling, verbondenheid en solidariteit
ontstaan en kan ook het netwerk van ouders verbreed worden. Ouders kunnen zich hierdoor
ondersteund voelen in het opvoeden van hun kinderen.

De vier ervaringsgebieden.
Bron: Een Pedagogisch Raamwerk voor de kinderopvang van baby’s en peuters.

In de Reflectiewaaier staat deze pedagogische visie op kwaliteit naar kinderen en ouders centraal.
Het is een inclusieve visie, wat wil zeggen dat ze voor álle kinderen en álle ouders geldt. Omdat
in de kinderopvang een diversiteit aan gezinnen met verschillende culturen en verschillende talen
samenkomen en elkaar (vaak voor het eerst) ontmoeten, is het voor kinderbegeleiders heel
boeiend, maar soms ook uitdagend om met die diversiteit aan talen om te gaan.
Een groeiend aantal ouders heeft een andere thuistaal dan het Nederlands. Voor kinderbegeleiders
is het soms een zoekproces naar gepaste manieren om de ouders en hun verwachtingen te leren
kennen, in gesprek te gaan met hen en informatie begrijpbaar door te geven. Daarnaast is de
talige situatie van elk kind ook verschillend. Bijvoorbeeld: waar de jongste kinderen nog volop
een basis voor hun taalontwikkeling aan het opbouwen zijn, komen soms ook kinderen van 11/2
of 2 jaar voor het eerst naar de opvang, met reeds een behoorlijke (passieve) taalbeheersing in
één of meerdere talen. Als het Nederlands daar niet bij is, vormt dit een extra uitdaging voor
kinderbegeleiders om ervoor te zorgen dat de kinderen alles begrijpen, dat er een wederkerige
dialoog is met de kinderbegeleiders en de andere kinderen, en dus een stimulerende taalomgeving
te creëren.
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In het Zelfevaluatie-instrument MeMoQ helpen Dimensie 4 (Educatieve ondersteuning) en
Dimensie 6 (Gezinnen en diversiteit) kinderbegeleiders stil te staan bij:
• het creëren van een taalstimulerende omgeving die kinderen spreekkansen biedt en waarbij
goed wordt ingespeeld op taaluitingen van kinderen (Dimensie 4, deel Taalondersteuning);
• het samenwerken met gezinnen met een focus op elkaar leren kennen, continue uitwisseling
van informatie, inspraak voor ouders en ondersteuning bij het opvoeden (Dimensie 6).
In de Reflectiewaaier worden verschillende oefeningen en instrumenten samengebracht om de
pedagogische kwaliteit voor alle gezinnen te versterken met specifieke aandacht voor meertaligheid.

Meertaligheid en diversiteit
Communicatie en taal
Een baby wordt geboren als een sociaal wezen. Vanaf de eerste dag hebben baby’s een grote
behoefte aan contact en communicatie met andere mensen. Ze drukken zich op verschillende
manieren uit. Lichaamstaal, lachen, huilen, oogcontact, gebaren … zijn allemaal unieke en belangrijke
vormen van communicatie tijdens het opgroeien. Door gaandeweg te leren praten, kan een kind
nog beter uitdrukken wat het wil en voelt. Zo wordt het contact met de omgeving versterkt.Taal
is immers een middel om in verbinding te gaan met anderen, zowel verbaal als non-verbaal. Het
is meer dan praten alleen. Volgens de Italiaanse pedagoog Loris Malaguzzi hanteren kinderen wel
honderd talen² en geven ze zo zelf mee vorm aan hun taalleerproces. We gaan immers uit van
een krachtig kindbeeld.
Meertaligheid als realiteit
Wereldwijd bestaan wel 7 000 talen. Ook in België worden meer dan 100 talen gesproken en is
Nederlands al heel lang niet meer de enige taal in Vlaanderen. Er worden steeds meer kinderen
geboren in gezinnen waar geen Nederlands gesproken wordt, of waar Nederlands niet de enige
taal is. Zo blijkt uit cijfers van Agentschap Opgroeien dat bij 30% van de kinderen geboren in het
Vlaams Gewest in 2020 de meestgesproken taal tussen moeder en kind niet het Nederlands
is.³ In de afgelopen jaren is dit cijfer, onder andere via migratie, steeds gestegen. Steeds meer
kinderen groeien dus op in een meertalige context.

² Lees het KIDDO-artikel over Malaguzzi (zie Extra info)
³ https://ap.lc/sIM72
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In Brussel?
Een stad als Brussel kent een superdiversiteit die zich ook weerspiegelt
op het vlak van taal. Niet alleen worden er onder de Brusselse bevolking
wel 135 verschillen talen geschat, de talige situatie is erg complex, in
het bijzonder met betrekking tot het Nederlands. Hoewel er uiteraard
verschillen zijn tussen de Brusselse gemeenten heeft een groot aantal van
de gezinnen in de Nederlandstalige kinderopvang niet het Nederlands als
thuistaal. Dat geldt in Brussel ook voor veel kinderbegeleiders. Frans is
vaak de dominante taal.�

Deze situatie is echter niet uniek voor België. In de ons omringende landen zien we soortgelijke
cijfers. Meertaligheid is dus een maatschappelijke realiteit!
Meertalige kinderen
Wat bedoelen we nu met ‘meertaligheid’ en ‘meertalige kinderen’? We omschrijven meertalige
kinderen als volgt:

0 tot 3-jarige kinderen die meertalig (zullen) opgroeien doordat ze meer dan één taal
op frequente basis zullen horen en/of gebruiken en meerdere talen nodig hebben om
optimaal te functioneren in hun verschillende sociale contexten.

Kinderen zijn dus meertalig als ze in staat zijn om minstens twee talen te begrijpen en te spreken,
los van hoe goed ze dit kunnen. Uiteraard verschillen de thuissituaties van meertalige kinderen.
We maken een onderscheid naar:
• Kinderen die vanaf de geboorte gelijktijdig in meer dan één taal worden opgevoed, waaronder
het Nederlands.
• Kinderen die vanaf de geboorte gelijktijdig in meer dan één taal worden opgevoed, maar niet
het Nederlands, en die dus thuis geen Nederlands horen.
• Kinderen die vanaf de geboorte in een andere taal dan het Nederlands worden opgevoed, en
dus thuis geen Nederlands horen.5
Bij de laatste twee horen en verwerven kinderen het Nederlands op latere leeftijd,
meestal wanneer ze naar de kinderopvang of de kleuterschool gaan.
� Recente cijfers over deze vaststellingen in de kinderopvang zijn niet afdoende voorhanden en vaak niet eenduidig te interpreteren.
We baseren ons op https://ap.lc/N2IQp en op mondelinge informatie via experten uit het Brusselse.
5
Wil je meer weten? Lees: Orioni, M. (2020). Het meertalige kind. SWP Uitgeverij.
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Onderzoek laat zien dat kinderen reeds vanaf heel jonge leeftijd prima twee of meer talen kunnen
leren. Het brein van een baby is immers even goed in staat om twee talen te leren als om één taal
te leren. Kinderen die vanaf de geboorte gelijktijdig voldoende en kwalitatieve input van twee of
meer talen krijgen, ondervinden hier dus geen probleem van en groeien in die verschillende talen
op. In sommige gevallen hebben deze kinderen dus twee ‘eerste’ talen, twee thuistalen.
Voor kinderen die vanaf de geboorte opgroeien in een andere taal dan het Nederlands geldt dat,
hoe beter hun eerste taal ontwikkeld is, hoe beter zij ook het Nederlands als tweede taal zullen
leren wanneer ze met het Nederlands in contact komen in de kinderopvang of de kleuterschool.
Het aanleren van een nieuwe taal bouwt immers voort op de fundamenten van de eerste taal.6
Dit impliceert uiteraard dat er reeds een zekere basis van taalbeheersing in een bepaalde taal
moet zijn vooraleer daarop verder gebouwd kan worden. Dat kunnen we verwachten bij kinderen
vanaf 1,5 à 2 jaar.
Voor de allerjongste kinderen in de kinderopvang staat de behoefte om te communiceren centraal,
nog los van een bepaalde taal. Zij proberen via allerlei vormen van communicatie, hun 100 talen,
betekenis te geven aan hun omgeving. Kinderbegeleiders moeten daar sensitief voor zijn en er op
een gepaste manier op inspelen. Hoewel ze daarbij zelf zoveel mogelijk taal dienen te gebruiken, is
taal op zich niet het doel, maar een middel om in communicatie en verbinding te gaan. Sommigen
spreken in dit licht dan ook over ‘de taal van de liefde’, of the language of your heart. Hoe het ook
zij, de kinderopvang vormt een boeiende en belangrijke periode om met taal bezig te zijn!
Meertaligheid als troef
Naast het besef dat meertaligheid een realiteit is, is er ook een groeiend besef dat meertaligheid
een troef kan zijn.7 Onderzoek toont immers aan dat opgroeien met meerdere talen een
positieve invloed kan hebben op de cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen. In het
latere leven kunnen deze voordelen zich omzetten in brede ontplooiingsmogelijkheden in de
schoolloopbaan, op de arbeidsmarkt en in het sociale en individuele leven van de volwassene.
Om van die voordelen te kunnen genieten, is het belangrijk dat een kind zich van jongs af aan in
een stimulerende talige omgeving bevindt met (kwalitatief en kwantitatief) voldoende taalinput,
spreekkansen en feedback op taaluitingen in de verschillende talen.
Daarom gaan aandacht voor het Nederlands en aandacht voor de thuistalen hand in hand. Om op
te groeien in onze samenleving is het noodzakelijk een goede Nederlandstalige basis te hebben,
maar tegelijk betekent dat niet dat de thuistalen overboord dienen te worden gegooid. Aandacht
voor de thuistalen van kinderen is niet alleen gunstig in functie van het leerproces van kinderen, het
heeft ook een positieve invloed op het welbevinden, het zelfvertrouwen en de identiteitsvorming
van het kind. Dat geldt zeker voor kinderen die opgroeien in gezinscontexten waar een andere
thuistaal wordt gesproken. Je eerst ontwikkelde taal is immers de taal waarin je je het meest thuis
voelt en die het nauwst verbonden is met je cultuur en familiale achtergrond.

6
7
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Gebaseerd op Cummins (1979).
https://ap.lc/zPFYR
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Daarenboven is het leren en beleven van een eigen taal (of talen) in de ontplooiing van de
eigen identiteit een basisrecht van elk kind, zoals opgenomen in het Kinderrechtenverdrag.
Ook op Europees niveau wordt de talige diversiteit als een fundamenteel element van
de Europese cultuur gezien: interculturele dialoog en de vaardigheid om te communiceren in
meerdere talen zijn kerncompetenties van burgerschap die kansen op participatie en ontmoeting
bevorderen.

Nood aan meer info?

Filmpje: Meertalig opgroeien
https://youtu.be/dGK_vq0o7xQ

Filmpje: Een meertalige mengelmoes
in je hoofd?
https://youtu.be/FFl98LjOesg

Meer lezen: zie extra info
• KIDDO-artikel 2011: Meertaligheid is een troef en geen hindernis
• Meertalig opgroeien: voordelen en voorwaarden
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Positief omgaan met meertaligheid in opvangvoorzieningen: het talenbeleid
In opvangvoorzieningen voor baby’s en peuters zijn de diversiteit aan (thuis)talen en de verschillende
fasen waarin de kinderen zich qua taalontwikkeling bevinden uiteraard erg merkbaar. Dat brengt
een enorme rijkdom en kleur met zich mee. Maar mogelijk stelt het de professionals die er
werken voor uitdagingen en vragen. Denk maar aan:

Hoe ga ik om met kinderen die in de opvang voor het eerst met Nederlands
in aanraking komen?
Heb ik een specifieke aanpak nodig voor verschillende talengroepen?
Hoe toon ik respect voor de meertaligheid van kinderen in de opvang?
Hoe zorg ik ervoor dat alle kinderen beter worden van het talenbeleid?
…

Hoe zorg ik ervoor dat meertalige gezinnen zich welkom voelen?
Welke informatie en ondersteuning geef ik aan ouders die hun kind
meertalig willen opvoeden?
Wanneer ga ik hierover in gesprek?
En hoe kan ik tijdens de eerste levensjaren een steun zijn voor deze
gezinnen?
Hoe achterhaal ik waar ze zelf het meest nood aan hebben?
Hoe ga ik met ouders, waarmee ik geen taal deel, in dialoog over de
opvoeding van hun kind?
Hoe verbind ik verschillende ouders met elkaar, over talen heen?
...

Om daarop een antwoord te kunnen bieden, werken voorzieningen een talenbeleid uit dat hen
toelaat op een positieve manier om te gaan met meertaligheid via hun dagelijkse handelingen
(praktijken), overtuigingen en concrete afspraken en regels rond taal.
Dat is ook wat in de Vlaamse regelgeving8 staat:

Een taalbeleid dat de Nederlandse taalverwerving van elk kind stimuleert, met daarnaast
positieve aandacht voor de taal die het kind in het thuismilieu spreekt.

8
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Onderafdeling 2: pedagogisch beleid en pedagogische ondersteuning: https://ap.lc/Gjbcl
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Het is belangrijk dat deze Vlaamse regelgeving wordt vertaald naar een gedeeld en
gedragen talenbeleid in een voorziening.
Zo’n talenbeleid is onderdeel van het algemene diversiteits- en kwaliteitsbeleid en krijgt het best
vorm samen met alle professionals en vanuit het partnerschap met ouders. Het Pedagogische
Raamwerk stelt immers dat:
• kinderopvang de opvoeding van het gezin respecteert en die in onderling overleg voortzet
(p. 13);
• medewerkers de diversiteit van kinderen en hun gezinnen als uitgangspunt nemen in de
uitbouw van de kinderopvang (p. 19).
Drie componenten van een talenbeleid
Een talenbeleid is het geheel aan ideeën, overtuigingen, regels, praktijken en afspraken die in
een opvangvoorziening bestaan ten aanzien van taal en meertaligheid naar kinderen, ouders,
het team, de buurt en de samenleving toe. Het bevat drie componenten die elkaar beïnvloeden:
overtuigingen, praktijken en management.9
In de kinderopvang op een duurzame manier aan taal en meertaligheid werken, is dus altijd een
‘driesporenbeleid’. Het impliceert dat er steeds naar de drie componenten en hun onderlinge
samenhang gekeken wordt.

OVERTUIGINGEN

MANAGEMENT

9

PRAKTIJKEN

Gebaseerd op Spolsky (2003).
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1

OVERTUIGINGEN: de ideeën en attitudes van professionals over taal, meertaligheid,
taalgebruik, interactievormen en taalverwerving. Men ontwikkelt deze overtuigingen op
een onbewuste manier: vanuit persoonlijke ervaringen, kennis, opleidingen en via contacten
binnen de eigen netwerken. Deze overtuigingen steunen dus niet altijd op wetenschappelijke
kennis. Soms leiden ze tot onjuiste mythes die hardnekkig blijven bestaan en een grote invloed
uitoefenen op het handelen van professionals. Of, ze zorgen voor handelingsonzekerheid
in bepaalde situaties. Bovendien worden deze overtuigingen binnen een team niet altijd op
dezelfde manier gedeeld door alle collega’s. Het is dan ook belangrijk om deze verschillende
overtuigingen open te bespreken in het team. Omdat overtuigingen vaak ingegeven worden
door persoonlijke ervaringen, kan het ook heel waardevol zijn om ze in teamverband naar
boven te brengen, zodat begrip kan ontstaan voor elkaars manier van kijken.

Bijvoorbeeld:
Kinderbegeleider Samira is ervan overtuigd dat alle kinderen (één- en
meertaligen) zoveel mogelijk in contact moeten komen met verschillende
talen, omdat dit belangrijk is voor hun cognitieve en sociale ontwikkeling.
Kinderbegeleider Jan vindt het belangrijk dat ouders goed begrijpen wat
hij wil vertellen over hun kind en dat de ouders hem gewoon kunnen
aanspreken.

2

PRAKTIJKEN: het geheel aan wat men concreet doet in het dagelijkse handelen ten aanzien
van kinderen, ouders en collega’s. Denk aan: het eigenlijke gebruik van een of meerdere
talen of taalvariëteiten (bv. een dialect), het toepassen van taalstimulerende strategieën of
activiteiten ten aanzien van (meertalige) kinderen, het actief gebruik van hulpmiddelen om de
communicatie te ondersteunen met ouders die het Nederlands minder machtig zijn ...

Bijvoorbeeld:
Kinderbegeleider Samira nodigt vaak meertalige ouders uit in de voorziening
om samen te zingen en voor te lezen.
Kinderbegeleider Jan vraagt aan ouders in welke taal ze het liefst worden
aangesproken. Hij kan zich behelpen met Frans en Engels.Voor andere talen
maakt hij gebruik van hulpmiddelen zoals Google Translate, pictogrammen,
foto’s ... en collega’s of tolken.
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MANAGEMENT: doelbewuste en specifieke inspanningen van de opvangvoorziening
om taalpraktijken en -overtuigingen bij te sturen of te beïnvloeden, in lijn met de
doelen, visie en missie van de voorziening. Het zijn de regels en afspraken die in de
voorziening worden gemaakt. Vaak worden deze expliciet neergeschreven in een formele
visietekst.

Bijvoorbeeld:
In de opvangvoorziening van Samira werd afgesproken dat er wekelijkse
zangmomenten zijn waarop verschillende liedjes worden gezongen: liedjes
in de thuistalen van de kinderbegeleiders en in de thuistalen van de gezinnen.
In de opvang van Jan is afgesproken dat tijdens het kennismakingsgesprek het
thema meertaligheid steeds wordt besproken met de ouders: hoe zien ze
de talige opvoeding van het kind? Hoe willen ze zelf aangesproken worden?
Er is ook afgesproken dat dit gesprek wordt herhaald op andere formele
overlegmomenten met de ouders (zoals tevredenheidsgesprekken).

Een talenbeleid is niet in stenen gebeiteld, het is geen wet. Integendeel, het is gevoelig voor
verandering en wordt bepaald door de context van een opvangvoorziening: de kinderen, de
ouders, de professionals en de buurt.
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