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Handleiding 
De meestgebruikte talen in beeld

Doelstellingen

• Zicht krijgen op het dagelijks taalgebruik in de opvang.
• Zicht krijgen op de talige diversiteit bij de kinderen, de ouders en de collega’s.
• Dagelijks taalgebruik in de opvang afstemmen op talige diversiteit.
• Dagelijks taalgebruik in de opvang uitbreiden en verrijken.

Middel 

Begeleide reflectie over dagelijks taalgebruik, de aanwezige talige diversiteit en de meestgebruikte 
woorden in de opvang.

Werkwijze 

Deze reflectieopdracht bestaat uit verschillende stappen. 
• Stap 1 OPLIJSTEN. Meestgesproken woorden, zinnen en uitdrukkingen oplijsten.
• Stap 2 DE AANWEZIGE TALIGE DIVERSITEIT IN KAART BRENGEN. Noteer de talen die 

kinderen en ouders spreken en de talen die de medewerkers spreken.
• Stap 3  VERTALEN MAAR. Vertaal de meestgebruikte woorden.
• Stap 4  IN DE PRAKTIJK. Gebruik enkele woorden in de gesprekken met de kinderen, ouders 

en collega’s.

Als ondersteuner kan je in een ondersteuningstraject kiezen welke stappen je doorloopt. Dit hangt 
af van de beschikbare tijd, maar ook van de opvangvoorziening zelf. Bijvoorbeeld voorzieningen die 
nog geen gedeelde visie hebben op taal of meertaligheid kunnen al gebaat zijn bij het reflecteren 
over hun eigen taalgebruik en de talige diversiteit die aanwezig is in de opvang (stap 1 en stap 2). 
Staat de voorziening al verder, dan kan je ook de andere stappen doorlopen en deze eventueel 
uitbreiden. 
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Stap 1 OPLIJSTEN

Laat de kinderbegeleiders een lijst maken van de woorden, zinnen en uitdrukkingen die het meest 
gesproken worden in de opvang. Denk hierbij zowel aan de interacties met kinderen, met ouders 
en met collega’s en splits ze eventueel op.

Er zijn verschillende manieren om dit op te lijsten. Bijvoorbeeld:
• Hou een vrije brainstorm en schrijf alle woorden, zinnen en uitdrukkingen op die het meest 

gesproken worden in de opvang. Wanneer de kinderbegeleiders niets meer kunnen bedenken, 
rangschik je de woorden, zinnen en uitdrukkingen volgens hoe vaak ze gebruikt worden. Hou 
de meestgebruikte over.

• Vraag de kinderbegeleiders om per twee samen te zitten en voor elkaar een oplijsting te 
maken van de woorden, zinnen en uitdrukkingen die de ander het vaakst gebruikt. 

• Kies een geschikt moment waarop alles wordt opgenomen met een camera- of audiorecorder. 
Dit kan bijvoorbeeld een halve dag, een breng- of haalmoment, een eetmoment, een slaapritueel, 
een vrij spelmoment, een geleide groepsactiviteit ... zijn. Bekijk of beluister de opname en 
schrijf alle woorden, zinnen en uitdrukkingen op. Hou de meestgebruikte over. 

• Een kinderbegeleider of een verantwoordelijke kan ook observeren tijdens een zelfgekozen 
moment en de woorden, zinnen en uitdrukkingen noteren. 

Mogelijke reflectievragen bij stap 1

Dankzij het oplijsten van de meestgebruikte woorden, zinnen en 
uitdrukkingen, is er een goed zicht op het dagelijkse taalgebruik in de opvang. 
Dit biedt een mooi vertrekpunt om over het taalaanbod te reflecteren. 

Reflectievragen kunnen betrekking hebben op de rijkdom van de taal. 
Bijvoorbeeld: 
• Waarover praten jullie voornamelijk met de kinderen, de ouders en de 

collega’s?
• Hoe rijk vind je de taal die gesproken wordt met de kinderen? Welke 

boodschappen geef je? Wil je vooral een gesprek aangaan of is het gesprek 
eerder directief van aard? Is de communicatie tweerichtingsverkeer of 
toch eerder eenrichtingsverkeer? Zijn de boodschappen die je brengt 
vooral positief? Laat je ook stiltes zodat kinderen zelf initiatief kunnen 
nemen? Keren veel dezelfde woorden vaak terug? Kan je hier synoniemen 
voor vinden? Hoeveel open vragen worden gesteld? Hoeveel kansen 
krijgen kinderen om zelf taal te produceren? Is het taalgebruik eerder 
sturend dan wel volgend? 
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Mogelijke reflectievragen bij stap 1 (vervolg)

• Merk je een verschil naar het moment waarop er taal wordt gebruikt 
(bijvoorbeeld tijdens geleide activiteiten, het eetmoment, het 
verzorgmoment, vrij spel …)

• Hoe kan je de meestgebruikte taal rijker maken? 
Inspiratie kan je vinden in de handleiding die 
hoort bij de dvd Het Verhaal van Taal (vanaf p. 17):  
https://ap.lc/FF7Gx
In welke mate kan het inzetten van thuistalen 
hierbij ondersteuning bieden? 

• …

Reflectievragen kunnen ook gelinkt worden aan de MeMoQ-zelfevaluatie. 
Bijvoorbeeld:
• Welke woorden, zinnen en uitdrukkingen zijn vooral gericht op het 

ondersteunen en bevorderen van een bepaalde dimensie uit het MeMoQ-
zelfevaluatie-instrument (bijvoorbeeld het welbevinden van de kinderen, 
ouders, collega’s …)?

• Hoe beoordeel je de kwaliteit van de meestgebruikte woorden ter 
ondersteuning van een bepaalde dimensie?

• …

Reflectievragen kunnen ook betrekking hebben op wat de taal met de 
kinderbegeleiders teweegbrengt. Bijvoorbeeld: 
• Wanneer voel jij je welkom als je ergens voor de eerste keer wordt 

aangesproken? 
• Stel je even voor dat jij de ouder zou zijn. Voel je je welkom? 
• …
Is er een meertalige kinderbegeleider in het team en is de sfeer voldoende 
open en veilig? Dan kan deze collega vertellen over de eigen ervaringen.

https://ap.lc/FF7Gx
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Stap 2 DE AANWEZIGE TALIGE DIVERSITEIT IN KAART BRENGEN 

Teken twee kolommen op een groot blad. 
• In de linkerkolom schrijven de kinderbegeleiders de talen die in de thuiscontext worden 

gesproken met de kinderen. 
• In de rechterkolom schrijven de kinderbegeleiders de verschillende talen die de 

kinderbegeleiders zelf spreken.
Denk ook aan uitgesproken dialecten of gebarentaal. 

Mogelijke reflectievragen bij stap 2

Reflectievragen kunnen betrekking hebben op bewustmaking. Bijvoorbeeld: 
• Was je je bewust van de veelheid aan talen die bij de kinderen in de 

thuiscontext / het team wordt gesproken? 
• Ken je van elk gezin de talige context? Indien niet, hoe komt dit? Hoe kan 

je hier verandering in brengen?
• …

Reflectievragen kunnen betrekking hebben op mogelijke invloed van de 
talige diversiteit voor de opvang. Bijvoorbeeld: 
• Vind je het belangrijk dat kinderen in hun thuistaal worden aangesproken? 

Waarom wel/niet? Wanneer wel/niet? 
• Vind je het belangrijk dat de thuistaal van de kinderen aandacht krijgt 

in de voorziening? Waarom wel/niet? Wanneer wel/niet? In welke mate?
• Vind je het belangrijk dat ouders in hun thuistaal worden aangesproken? 

Waarom wel/niet? Wanneer wel/niet? 
• Wat betekent dit voor jullie opvang? 
• …
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Stap 2 De aanwezige talige diversiteit in kaart gebracht

Welke talen worden gesproken in de voorziening? 

Thuistalen gesproken 
door gezinnen

Talen gesproken 
door kinderbegeleiders
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Stap 3 VERTALEN MAAR 

Bekijk de oplijsting van de meestgebruikte woorden, zinnen en uitdrukkingen (stap 1) samen met 
het overzichtsblad van alle aanwezige talen (stap 2). 

Bekijk met de kinderbegeleiders hoe je bepaalde woorden, zinnen en uitdrukkingen kan verrijken? 

Laat de kinderbegeleiders een vertaling maken van de meestgebruikte woorden, zinnen en 
uitdrukkingen naar de talen die in het team worden gesproken. Maak bijvoorbeeld per woord, zin 
en uitdrukking een apart blad en geef duidelijk aan over welke talen het gaat. Schrijf de vertalingen 
ook fonetisch uit en oefen de uitspraak. 

Bekijk samen met de kinderbegeleiders welke talen uit de verschillende thuiscontexten nog 
ontbreken. Hoe kan dit toch vertaald worden? Bijvoorbeeld: zoek de vertalingen op met Google 
Translate of een vertaalwoordenboek. Of spreek af met de kinderbegeleiders dat ze de vertaling 
vragen aan de ouders die de betreffende taal spreken. Dit laatste krijgt uiteraard de voorkeur.

Mogelijke reflectievragen bij stap 3

• Op welke momenten en in welke situaties kunnen de vertaalde woorden, 
zinnen en uitdrukkingen gebruikt worden? Doe dit naar de kinderen toe, 
maar ook naar de ouders. 

• …

Vertaling door ouders: hoe pak je dat aan? 

Laat de kinderbegeleiders nadenken over volgende vragen: 
• Op welk moment kan je dit aan de ouders vragen? 
• Hoe leg je de ouders uit wat de bedoeling is en waarom je dit nodig 

hebt? 
• Wie bespreekt het met welke ouder?
• Hoe ga je de vertalingen bijhouden: waar en hoe noteer je ze ...? 
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Stap 4 IN DE PRAKTIJK

Nu er een overzicht is van de meestgebruikte woorden, zinnen en uitdrukkingen in de 
verschillende talen die aanwezig zijn in de opvang, kunnen ze gebruikt worden in de praktijk. 

Denk samen met de kinderbegeleiders na over de momenten en situaties waarop ze de woorden,  
zinnen en uitdrukkingen kunnen gebruiken in interacties met kinderen, ouders of collega’s. Kies 
bewust een of meerdere momenten waarbij ze enkele woorden, zinnen en uitdrukkingen in 
een of meerdere andere talen kunnen gebruiken. Stimuleer de kinderbegeleiders om op deze 
momenten zo goed mogelijk te observeren. Ze kunnen hier opnieuw kiezen om een collega te 
laten observeren of audio- of video-opnames te maken die ze dan achteraf samen bekijken. 

Mogelijke reflectievragen bij stap 4

• Wat zie je gebeuren bij de kinderen, ouders, collega’s waarmee je in 
interactie gaat en een aantal woorden uit de thuistaal gebruikt?

• Hoe reageren zij op het feit dat jij woorden, zinnen en uitdrukkingen in 
hun thuistaal gebruikt?

• Hoe voel je jezelf bij het gebruik hiervan? Wat voelt comfortabel, wat 
niet? 

• Hoe reageren ouders op het feit dat je met hen over hun thuistalen in 
gesprek gaat?

• Zijn er zaken die moeilijker gaan door de thuistalen te gebruiken? Wat 
verloopt vlotter?

• Welke verbeterpunten zie je? 
• Op welke manier zou je de aandacht voor de talige diversiteit nog meer 

kunnen uitbreiden?
• Hoe kan je dit in jullie werking integreren? Als jullie dit willen behouden, 

hoe zorg je er dan voor dat dit niet verloren dreigt te gaan?
• …
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Handleiding 
Reflecteren over het talenbeleid

Doelstellingen

• Kinderbegeleiders krijgen zicht op het talenbeleid van hun voorziening.
• Kinderbegeleiders reflecteren over een open houding naar meertaligheid in het talenbeleid 

van de voorziening. 
• Kinderbegeleiders worden aangezet om het talenbeleid in hun voorziening te versterken en 

zo de kwaliteit van hun voorziening te verhogen.

Middel 

Begeleide reflectie over het bestaande talenbeleid in de voorziening en nadenken over mogelijke 
groeikansen en praktijken, rekening houdend met de meertalige realiteit. 

Werkwijze 

Hieronder worden verschillende soorten reflectievragen weergegeven: 
• reflectievragen over de aanwezige talige diversiteit en de verwachtingen van de ouders; 
• reflectievragen over het talenbeleid in de voorziening;
• reflectievragen over praktijken naar kinderen;
• reflectievragen over praktijken naar ouders.

De reflectievragen zijn gebaseerd op de handleiding Het Verhaal 
van Taal.

https://02.pm/FF7Gx

Als ondersteuner hoef je niet alle reflectievragen te stellen. Je kan zelf kiezen welke vragen je wel 
of niet bespreekt. Je kan er eventueel voor kiezen om één of meerdere hoofdvragen per thema 
te stellen en de overige vragen enkel te stellen als bijvragen. Ook kan je vragen toevoegen of 
kinderbegeleiders stimuleren om zelf reflectievragen aan elkaar te stellen. 

https://02.pm/FF7Gx
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Reflecties over de talige diversiteit in de voorziening 

Heeft de voorziening nog geen zicht op de talige diversiteit?
• Wat kan jij / jouw voorziening doen om wel zicht te krijgen op de 

thuistalen die gesproken worden bij de gezinnen in de opvang? 
• Hoe kunnen jullie het gesprek aangaan met alle ouders over meertaligheid 

bij kinderen en ouders?
• Wat is de meerwaarde voor de kinderen, de gezinnen, jezelf om hier een 

zicht op te hebben? Hoe kan dit jullie werking ten goede komen? 
• … 

Heeft de voorziening reeds zicht op de talige diversiteit? 
• Welke thuistalen zijn aanwezig in de opvang? 
• Heb je zicht op de talige diversiteit in de buurt? Hoeveel verschillende 

talen worden er in de buurt gesproken? 
• Wat verwachten de ouders van de voorziening als het gaat over taal 

(naar hun kinderen, naar zichzelf)? Zowel Nederlandstalige ouders als 
ouders met één of meerdere andere thuistalen. 

• Hoe ervaren ouders meertaligheid? Wat vinden ouders (zowel ouders 
met als thuistaal Nederlands als ouders met één of meerdere andere 
thuistalen) belangrijk en waarom? 

• Welke vragen leven er bij de ouders (zowel ouders met als thuistaal 
Nederlands als ouders met één of meerdere andere thuistalen)?

• …

Nood aan wat afwisseling?
Deze oefening kan je eventueel starten met enkele fragmenten uit de video Het Verhaal 
van Taal. Of je kan ervoor kiezen om enkele fragmenten te tonen nadat de kinderbegeleiders 
reflecteerden en ze concrete acties bedachten voor hun eigen voorziening. 
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Reflecties over het talenbeleid in de voorziening

• Is er een talenbeleid in de voorziening? 
• Wat is de kern van het talenbeleid? 
• Krijgt meertaligheid hier een plaats in? 
• Wordt taal / meertaligheid opgenomen in jullie kwaliteitshandboek? 
• Wat is de doelstelling van jullie voorziening op het vlak van taal en 

taalverwerving? 
• Welke plek krijgt het Nederlands? Welke plek krijgen de thuistalen? 
• Deelt iedereen in de voorziening deze visie? Staan de neuzen in dezelfde 

richting? Is er een ‘gedragen’ talenbeleid? 

• Is er zicht op welke vragen er leven in het team als het gaat over 
omgaan met meertaligheid? Wie ziet welke meerwaarde? Wie ziet welke 
struikelblokken? Welke bezorgdheden leven er? 

• Hoe laat je kinderen plezier ervaren in taalrijke momenten?
• Hoe zorg je voor een kwaliteitsvolle taalomgeving voor alle kinderen?
• Hoe wil je bij de kinderen een positieve houding stimuleren ten aanzien 

van het Nederlands en van andere talen?

• Hoe zorg je voor een goede communicatie met alle ouders? 
• Hoe kunnen jullie ouders betrekken bij het ontwikkelen van jullie 

talenbeleid?
• …
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Reflecties over praktijken naar meertalige ouders 

• Welke taal / talen gebruiken de kinderbegeleiders in gesprekken met 
ouders? 

• Wanneer spreken de kinderbegeleiders enkel Nederlands en waarom? 
• Wanneer maken kinderbegeleiders gebruik van een andere taal dan het 

Nederlands en waarom? 
• Hoe reageren de kinderbegeleiders en de ouders als er tijdens deze 

gesprekken ook kinderen aanwezig zijn? 
• Wat doen jullie als de kinderbegeleiders en de ouders geen 

gemeenschappelijke taal spreken?
• …

Reflecties over praktijken naar meertalige kinderen

• Welke taal of talen spreken de kinderbegeleiders met de kinderen? 
• Welke taal of talen spreken de kinderen met de kinderbegeleiders? 
• Welke taal of talen spreken de kinderen onderling? 
• Wordt er tijdens een gesprekje steeds één taal gebruikt? 
• Hoe reageren de kinderbegeleiders en de kinderen als er tijdens deze 

gesprekken ook ouders aanwezig zijn? 
• Hoe wordt er met meertalige kinderen omgegaan tijdens de wenperiode? 
• Welke taal of talen worden er met de kinderen gesproken na de 

wenperiode?
• Welke taal of talen worden er gesproken tijdens de zorgmomenten? Is 

dit anders tijdens de geleide activiteiten? 
• … 
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Waar staan we? 

Op basis van bovenstaande reflectievragen kan de voorziening het eigen talenbeleid plaatsen op 
onderstaande schaal.
• Verbieden: het gebruik van de thuistaal wordt tegengegaan. Zo wordt er bijvoorbeeld met de 

kinderen en de ouders enkel Nederlands gesproken. 
• Tolereren: het gebruik van de thuistaal wordt getolereerd. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld af 

en toe voor elkaar vertalen, of kan een kinderbegeleider een paar troostwoorden gebruiken, 
maar dit gebeurt ad hoc. 

• Verkennen: de meertalige realiteit is duidelijk zichtbaar in de voorziening. Zo zijn er bijvoorbeeld 
vanuit een duidelijke en gedeelde visie meertalige boekjes aanwezig, worden ouders begroet 
in hun eigen thuistaal, worden bewust troostwoorden gebruikt in de gesprekjes met kinderen, 
wordt tijdens het eerste wengesprek gepolst naar de verschillende thuistalen die gesproken 
worden met het kind. 

• Benutten: de meertalige realiteit wordt versterkt en gestimuleerd. Zo worden bijvoorbeeld 
regelmatig ouders uitgenodigd om voor te lezen of te zingen in de eigen thuistaal, de 
woordenschat van alle kinderen wordt bewust uitgebreid met woorden uit de thuistaal 
van de kinderen, kinderbegeleiders die de thuistaal van meertalige ouders spreken worden 
uitgenodigd op gesprekken met de ouders, wordt op verschillende tijdstippen in gesprek 
gegaan met ouders over de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van meertaligheid van het 
kind en de ouders. 

Bron: https://ap.lc/Kxyw4

https://ap.lc/Kxyw4
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Mogelijke reflectievragen

• Waarom plaats je de eigen voorziening op dit niveau?
• Is er een verschil naar de praktijken met de meertalige kinderen of met 

de meertalige ouders? Waarom? 
• Wat zijn de sterktes / groeikansen voor dit niveau? 
• Wil je als voorziening nog meer openstaan voor meertaligheid naar de 

kinderen en de ouders? Waarom wel/niet?
• …

En actie

• Hoe kan je ervoor zorgen dat jullie de meertalige realiteit nog meer 
omarmen? 

• Hoe kan je tot een talenbeleid komen dat gedragen is door alle 
betrokkenen (alle ouders, kinderbegeleiders)? 

• Hoe kan je je praktijk naar meertalige kinderen toe versterken? 
• Hoe kan je je praktijk naar meertalige ouders toe versterken? 
• Welke concrete acties wil je op korte / middellange / lange termijn 

aanpakken? Hoe zorg je voor opvolging?    
• …


