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Deze Reflectiewaaier wil professionals met een ondersteunende functie een veelheid aan 
kennis en instrumenten aanreiken om kinderbegeleiders te versterken in het werken in 
een meertalige context. Zo kunnen ze samen een positieve context creëren voor alle 

kinderen, gezinnen en de samenleving.

Algemene handleiding

Ter intro

Meertaligheid is een realiteit, ook in de kinderopvang van baby’s en peuters.
Dit zorgt voor boeiende momenten en verfrissende reflecties! Maar soms stelt het de 
opvangvoorziening ook voor uitdagingen. Veel opvangvoorzieningen hebben vragen over hoe ze 
positief kunnen omgaan met meertalige kinderen, ouders en kinderbegeleiders. Daarom werd de 
Reflectiewaaier ontwikkeld voor professionals met een ondersteunende functie in de opvang voor 
baby’s en peuters: dienstverantwoordelijken, ondersteuners verbonden aan Mentes, pedagogisch 
begeleiders werkzaam binnen een voorziening, pedagogisch coaches verbonden aan een stedelijke 
begeleidingsdienst, inclusiecoaches, (team)verantwoordelijken …

Professionals met een ondersteunende functie kunnen met deze Reflectiewaaier werken wanneer: 
• er vanuit een opvangvoorziening veel vragen komen over meertaligheid bij kinderen of ouders;
• een opvangvoorziening wil werken aan een gedragen visie op taal en/of meertaligheid; 
• kinderbegeleiders of verantwoordelijken zich verder willen verdiepen in het thema taal en/of 

meertaligheid bij kinderen, ouders en collega’s;
• een zelfevaluatie van de opvangvoorziening toont dat er inzake taal en/of meertaligheid nog 

groeipotentieel zit; 
• het inspectiebezoek toont dat er inzake taal en/of meertaligheid nog groeipotentieel zit in de 

opvangvoorziening. 
• …
Ook kan de Reflectiewaaier gebruikt worden in opleidingen en vormingen. 

De Reflectiewaaier wil kennis en inspiratie bieden aan professionals met een ondersteunende 
functie, zodat zij kinderbegeleiders uit de groeps- en de gezinsopvang kunnen ondersteunen in 
het werken in een meertalige context. 

De Reflectiewaaier biedt geen kant-en-klare recepten, noch leent het zich tot eenvoudig ‘copy-
pasten’. De verschillende instrumenten vormen eerder een waaier aan mogelijkheden waaruit 
de ondersteuner kan kiezen. Die keuze moet voortkomen uit de noden van de kinderbegeleiders 
die deelnemen aan de ondersteuning (en hun voorziening) en aansluiten bij de voorkeuren van 
de ondersteuner zelf. De verschillende instrumenten in de Reflectiewaaier willen inspiratie bieden 
en ondersteunen het op gang brengen van reflectie, zodat elke voorziening gericht acties kan 
opstellen om binnen de eigen meertalige context, de pedagogische kwaliteit te verhogen.
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ALGEMENE HANDLEIDING
In de algemene handleiding wordt het doel en de doelgroep van 
de Reflectiewaaier beschreven.  Alsook hoe en wanneer met de 
Reflectiewaaier gewerkt kan worden.

MOGELIJKE PADEN 
Deze tekst biedt inspiratie over wat belangrijk is in het werken met 
de Reflectiewaaier. Concrete voorbeelden geven zicht op mogelijke 
manieren om met de Reflectiewaaier aan de slag te gaan.  

Inhoud van de Reflectiewaaier
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Basisteksten
 
De basisteksten bieden kennis over het thema meertaligheid in opvangvoorzieningen 
voor jonge kinderen (0-3). Ondersteuners kunnen deze teksten gebruiken als achter-
grondmateriaal voor zichzelf en als input tijdens de ondersteuningstrajecten die ze bege-
leiden. De Reflectiewaaier bevat twee basisteksten:

UITGANGSPUNTEN VAN DE REFLECTIEWAAIER
Deze tekst gaat over de uitgangspunten van de Reflectiewaaier. Er wordt 
vertrokken vanuit het belang van pedagogische kwaliteit, de realiteit 
van meertaligheid en het positief omgaan met meertaligheid in opvan-
gvoorzieningen. Daarnaast wordt ingegaan op het begrip talenbeleid. 
Deze uitgangspunten sluiten uiteraard aan bij het Pedagogische Raam-
werk.

BRIL OP PROFESSIONEEL HANDELEN IN EEN CONTEXT VAN 
MEERTALIGHEID
Deze tekst gaat over het professioneel handelen in een meertalige con-
text. Er wordt aan de hand van concrete voorbeelden ingegaan op wat 
professioneel handelen kan betekenen ten aanzien van 3 actoren: 

meertalige kinderen;
meertalige ouders;
meertalige collega’s, meertalig team.

Extra info

Op www.reflectiewaaier.vbjk.be staat extra informatie over 
meertaligheid en omgaan met meertaligheid in de kinderopvang. Het 
biedt ondersteuners extra bagage om het ondersteuningstraject over 
meertaligheid in de kinderopvang te voeden. 

http://www.reflectiewaaier.vbjk.be
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REFLECTIE-INSTRUMENTEN

De Reflectiewaaier bevat verschillende reflectie-instrumenten met elk een eigen insteek 
en een eigen aanpak. Ondersteuners kunnen uit deze reflectie-instrumenten kiezen om 
bij kinderbegeleiders reflectie te stimuleren over het talenbeleid en de pedagogische 
kwaliteit van hun opvangvoorziening. Bij elk reflectie-instrument hoort een specifieke 
handleiding om ondersteuners te inspireren en enkele mogelijkheden te laten zien. 

KENNISKAARTEN MET WETENSCHAPPELIJKE INFO
Deze kaarten kunnen gebruikt worden om de kennis over meertaligheid 
uit te breiden en te reflecteren over het professioneel handelen om 
een positieve context te creëren voor meertalige kinderen en ouders.

REFLECTEREN OVER HET TALENBELEID
Er zijn twee instrumenten om kinderbegeleiders te ondersteunen in 
het in kaart brengen van het talenbeleid van de opvangvoorziening:
• Meestgebruikte taal om zicht te krijgen op en te reflecteren over 

het dagelijks gebruik van taal- of talen in de opvangvoorziening en 
de talige diversiteit bij de kinderen, de ouders en de collega’s.

• Talenbeleid van de voorziening onder de loep om zicht te 
krijgen op en te reflecteren over het talenbeleid en het beleid ten 
aanzien van meertaligheid.

REFLECTEREN VANUIT DE MEMOQ-ZELFEVALUATIE
Dit instrument is een methodiek om met kinderbegeleiders te 
reflecteren over meertaligheid vanuit het MeMoQ-zelfevaluatie-
instrument. Hierdoor krijgen kinderbegeleiders inzicht in hun sterktes 
en groeikansen op vlak van meertaligheid vanuit een zelfevaluatie. Zo 
komen ze tot acties om hun praktijken en management te verbeteren.
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REFLECTEREN VANUIT CASES EN VIGNETTEN
Dit instrument bevat cases en vignetten over levensechte situaties in de 
kinderopvang. Elke situatie heeft te maken met meertaligheid en biedt 
kinderbegeleiders een ingang om te reflecteren over eigen praktijken 
naar meertalige kinderen en ouders toe. Zo kunnen kinderbegeleiders 
sterktes en groeikansen van het talenbeleid benoemen en wordt 
inspiratie geboden voor het talenbeleid in de opvangvoorziening. 
Tevens wordt inspiratie geboden om te reflecteren aan de hand van 
fotomateriaal. 

REFLECTEREN VANUIT VIDEOFRAGMENTEN
• Videofragmenten met wetenschappelijke kennis: deze 

toegankelijke videofragmenten geven accurate inzichten en kennis 
over meertaligheid en meertalig opgroeien. Zo bieden ze inspiratie 
voor het professioneel handelen in de praktijk.

• Videofragmenten met praktijkinspiratie: aan de hand van deze 
videofragmenten met inspirerende praktijkvoorbeelden kunnen 
kinderbegeleiders reflecteren over het eigen talenbeleid en 
mogelijkheden om de pedagogische kwaliteit te versterken.

En actie

Wil je een rijke meertalige leefomgeving voor kinderen en gezinnen 
creëren, dan heb je als ondersteuner na de reflectie met het team ook 
effectief stappen te zetten. Hiervoor voorzien we een aantal vragen als 
leidraad voor de opvolging. 


