
VOORBEREIDING

Aan de slag met de Reflectiewaaier

ACTIEPLAN

Welke waarden blijven belangrijk in het proces?

EN ACTIE

Wie is mijn doelgroep?

Hoe zal ik mezelf voorbereiden?

Welk leertraject kan ik voorstellen?

Hoe tot verandering komen? 

Acties Welk€ instrument(en) uit de Reflectiewaaier? Extra methodieken? Actoren? Timing?

Actie 1

Actie 2

Actie 3 

• Wat is de beschikbare tijd?

• Hoe kan ik het werken met de Reflectiewaaier koppelen aan lopende trajecten? 

• Welke reflectie-instrumenten kan ik combineren? (bv. welke filmpjes ga ik 
tonen? Welke kenniskaarten ga ik gebruiken?) 

• Real life of online?

• Welke reflectievragen kan ik extra voorbereiden? 

Wat weet ik al over de doelgroep?
Waarom zou de doelgroep werken rond 
meertaligheid? Wat levert het voor hen op? 
Wat zijn de voordelen?

Waarom doen ze dat nog niet? 
Belemmerende factoren

Wat hebben ze nodig om rond 
meertaligheid te werken? bv. naar kennis, 
overtuigingen, praktijken, politieke / sociale 
invloed, modellen …?
Welke andere vragen leven er bij hen? 

Waar, hoe, met wiens hulp kan ik hen best 
bereiken?

Mijn doelgroep opdelen in segmenten:

• Wie zijn de voortrekkers?
• En eventuele tegentrekkers? 

Heb ik voldoende inhoudelijke bagage over meertaligheid in 
de vroege kinderjaren (0-3)? 

Wat kan ik nog doen?
q Herlezen van de basisteksten in de Reflectiewaaier.
q Grasduinen in de extra info op www.reflectiewaaier.vbjk.be.
q De videofragmenten of het webinar herbekijken.
q Extra boeken / artikels lezen.
q Een extra workshop volgen.
q Andere: …

Doel: zicht krijgen op de doelgroep  om met de Reflectiewaaier te werken en wat er bij hen leeft Doel: eerste acties kiezen om vooropgestelde doelen te bereiken?

Wie is  de doelgroep om met de 
Reflectiewaaier te werken?

Welke sterke punten zie ik al bij hen naar praktijken, 
overtuigingen, beleid?

• Kinderen:

• Ouders:
• Team:

Welke groeikansen rond  meertaligheid zie 
ik bij hen?

Doel: zicht krijgen op het eigen kunnen en op welke noden ikzelf nog heb Doel: stilstaan bij het proces van het leertraject en nadenken over de evaluatie van de verwachte veranderingen

Heb ik voldoende bagage naar groepsdynamica?

Wat kan ik nog doen?
q De ‘mogelijke paden’ herlezen in de Reflectiewaaier.
q Een lerend netwerk opzetten met collega’s.
q Een workshop volgen over training en coaching.
q Andere: … 

Op welke middelen kan ik rekenen?

q tijd (om te lezen, om voor te bereiden …)
q financiële middelen
q collega’s
q directie, verantwoordelijken, pedagogisch coaches
q andere: … 

Hoe kan ik mijn eigen overtuigingen en ervaringen 
over meertaligheid in kaart brengen 

en erover reflecteren?

Welk(e) doel(en) wil ik bereiken met het leertraject?

Bij de keuze van de reflectie-instrumenten hou ik rekening met: 

• de eigen voorkeur
• de voorkeur van de deelnemers

• het kennisniveau van de deelnemers
• de beginsituatie van de deelnemers / de voorziening

Hoe zal ik het leertraject evalueren:
• naar acties? 
• naar overtuigingen / praktijken  van de deelnemers?

Welke andere activiteiten, projecten, reguliere 
werking hangen samen met de acties?

Welke partners schakel ik in om deze acties succesvol uit te 
voeren? 

Wat zijn mogelijke risico’s? 
Hoe ga ik hiermee om?

Zie ook ‘En actie’ in de 
Reflectiewaaier

• Kinderen:

• Ouders:
• Team:

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

