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Handleiding
Reflecteren vanuit cases en vignetten
Doelstellingen
•
•
•

Reflecteren over praktijken naar meertalige kinderen en ouders.
Vanuit reflectie sterktes en groeikansen benoemen van het eigen talenbeleid in de voorziening.
Vanuit reflectie inspiratie vinden voor het eigen talenbeleid in de voorziening.

Middel
Begeleide reflectie vanuit cases en vignetten naar meertalige kinderen en meertalige ouders.

Mogelijke werkwijze
Hieronder worden verschillende cases en vignetten beschreven.
• De cases zijn realistische voorbeelden die het gehele verhaal bij een bepaalde situatie beknopt
vertellen.
• De vignetten kennen een open einde en de hamvraag hierbij is: Hoe zou jij hiermee omgaan?
Over het algemeen bevatten de vignetten iets minder info en zijn ze dus korter.
Het kiezen van één of meerdere cases of vignetten is een belangrijke keuze. De cases en vignetten
variëren naar lengte en naar inhoud. Als ondersteuner kies je best cases en/of vignetten die
herkenbaar zijn voor de opvang. Je kan ze ook aanpassen naar de beschikbare tijd die je hebt en
naar inhoud. Als je de voorzieningen die je begeleidt al een beetje kent, kan je bijvoorbeeld een
bepaalde casus uit de Reflectiewaaier herwerken tot ze voldoet aan een situatie die herkenbaar
is voor de voorzieningen. Je zal merken dat de casussen en vignetten uitgeschreven zijn binnen
ofwel de groepsopvang ofwel de gezinsopvang. Dat betekent uiteraard geenszins dat je ze enkel
in de ene of de andere context kan gebruiken. Mits een beetje aanpassing lenen alle casussen en
vignetten zich ertoe om zowel in de gezinsopvang als in de groepsopvang gebruikt te worden.
Naast de beschreven cases en vignetten kan je natuurlijk ook vertrekken vanuit de verhalen van
de voorziening zelf en deze bespreken. Dit kan voor de voorziening heel interessant zijn, omdat
het over hun eigen context gaat en heel herkenbaar is. Maar dit vraagt een zekere veiligheid en
alle betrokkenen moeten hiermee instemmen.
Sommige kinderbegeleiders reflecteren liever op basis van beelden, zoals foto’s. Dit kunnen
inspirerende foto’s zijn die je van het internet haalt, foto’s uit magazines, of foto’s uit de eigen
voorziening. In deze handleiding worden enkele voorbeelden opgenomen over het werken met
foto’s.
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Welke stappen kan je doorlopen bij deze reflectieopdracht?
Stap 1 KADERING
Kader de reflectieoefening.
Stap 2 FOCUS
Leg de focus op het thema meertaligheid door vooraf een aantal vragen te stellen. Hieronder
geven we een aantal mogelijke vragen mee.

Mogelijke reflectievragen vooraf
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat is het talenbeleid in de opvang?
Hoe staat het talenbeleid beschreven in het kwaliteitshandboek?
Hoe kwam het talenbeleid tot stand? Op welke manier werden de
kinderbegeleiders en/of de ouders hierbij betrokken?
Waarom vinden jullie het Nederlands belangrijk? Welke plaats geven
jullie aan het Nederlands in de opvang?
Hoe gaan jullie om met thuistalen van de kinderen in de opvang? Hoe
gaan jullie om met de thuistalen van de ouders in de opvang?
Waarom geven jullie meertaligheid naar kinderen/ouders een plaats in
de opvang?
Vind je het belangrijk dat iedereen zijn thuistaal mag spreken in de
opvang? Waarom wel/niet? Welke gevoelens roept dit op?
Wat is de meerwaarde van de thuistaal bij het leren van Nederlands?
Hoe stimuleren jullie de taalvaardigheid van de kinderen?
Hoe betrekken jullie ouders bij taalstimulering?
…

Stap 3 LEZEN
Laat de kinderbegeleiders de case of het vignet lezen. Geef hen hiervoor voldoende tijd.
Stap 4 BEDENKTIJD
Bied de mogelijkheid om het verhaal even te laten bezinken. Dit kan individueel of per 2 of 3
personen.
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Stap 5 REFLECTEER
Stel reflectievragen. Hierbij kan je volgend stramien hanteren:
• Ik: Hoe komt het binnen? Wat roept het op? Hoe zou ik reageren, mocht dit over mezelf gaan?
• Perspectief innemen:Wat betekent dit voor de kinderen, de ouders, het team, de samenleving?
• Blik op de eigen werking: Welke overtuigingen, praktijken en management leven er in jullie
voorziening?

Mogelijke algemene reflectievragen bij de cases / vignetten
Er zijn een aantal reflectievragen die bij elke case of elk vignet kunnen
terugkomen. Denk maar aan:
• Peilen naar herkenbaarheid: Wat denk je van deze casus? Is dit herkenbaar?
Had je al gelijkaardige ervaringen?
• Peilen naar overtuigingen: Wat roept dit op? Welke gevoelens roept dit bij
je op? Wat vind je sterk? Wat zie je als aandachtspunten en kan beter?
• Peilen naar praktijken: Hoe zou jij reageren? Hoe zou jij dit aanpakken?
Wat zou je de collega’s uit de case / het vignet aanraden? En waarom?
• Peilen naar het ‘en nu’: Wat zou je in de toekomst meer of anders kunnen
doen? Wat heb je nodig of wat kan je helpen om het in de toekomst
anders te kunnen doen?
• …

Daarnaast worden per case / vignet een aantal mogelijke specifieke reflectievragen opgenomen.
Je hoeft niet alle reflectievragen te stellen. Als ondersteuner maak je zelf een keuze. Natuurlijk
kan je als ondersteuner eigen reflectievragen stellen en de kinderbegeleiders stimuleren om zelf
vragen te stellen en elkaar uit te dagen.
Stap 6 ACTIE
En nu? Denk samen na over wat dit betekent voor de eigen praktijk en welke acties je kan nemen.
• Hoe kunnen kinderbegeleiders bepaalde nieuwe inzichten integreren in de eigen praktijk?
• Welke doelstellingen kunnen ze hierbij vooropzetten?
• Wat hebben ze nodig om dit te bereiken?
• Hoe kan dit betrokken worden op de overtuigingen, praktijken en management?
• Hoe kan dit beschreven worden in het kwaliteitshandboek van de opvangvoorziening?
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Stap 7 EVALUEER
Nadat de vernieuwde praktijk werd ingevoerd, is het belangrijk om terug te kijken. Wat loopt
goed? Moet er nog iets bijgeschaafd worden? Hoe pakken we dit aan?
Als ondersteuner kan je ervoor kiezen om deze 7 stappen te doorlopen, of om dit wat in te
perken, of om extra uit te breiden, afhankelijk van de context.

Meer info
Heb je als ondersteuner nood aan meer achtergrondinformatie, dan verwijzen
we door naar de basisteksten in deze Reflectiewaaier:
• Uitgangspunten van de Reflectiewaaier (onder meer de verwijzing naar de
DECET-principes kunnen hier een houvast voor je bieden).
• Bril op professioneel handelen in een context van meertaligheid.
Indien er vragen zijn naar concrete voorbeelden, dan kan je gebruik maken van
de videofragmenten met praktijkinspiratie.
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De cases en vignetten in een notedop

Case

Vignet

Foto

Case / Vignet

Focus

1

Luizen

•
•

Kinderen
Communicatie met ouders

2

Overschakelen naar een gedeelde taal

•

Communicatie met ouders

3

Overdracht

•
•

Communicatie met ouders
Het team

4

Koffiemoment

•

Communicatie tussen ouders

5

Darija onder elkaar

•

Het team

6

Google Translate

•

Kinderen

7

Frans spreken

•

Communicatie met ouders

8

Eén op vijf

•
•

Communicatie met ouders
Visie – Talenbeleid

9

Mama zingt

•
•

Kinderen
Communicatie met ouders

1

Luizen

•
•

Kinderen
Communicatie met ouders

2

Zomerbarbecue

•

Communicatie tussen ouders

3

Een Turkse vader vertelt

•

Vragen van ouders

4

Maandelijks koffiemoment

•

Communicatie tussen ouders

5

Eerste dag Rashid

•
•

Kinderen
Communicatie met ouders

1

Foto’s van interacties met kinderen

•

Kinderen

2

Foto’s van gezinnen

•
•

Communicatie met ouders
Talenbeleid

3

Foto’s van ruimte en materialen

•
•

Kinderen
Communicatie met ouders

Reflectiewaaier - Reflectie-instrumenten

7

Case 1: Luizen
Besim is twee jaar oud wanneer hij voor het eerst naar Groepsopvang ’t Citroentje gaat.Voordien
is hij steeds thuis geweest. De moeder en de vader van Besim spreken beiden Albanees en enkele
woorden Frans, maar ze begrijpen geen Nederlands. Nadat Besim samen met zijn papa twee halve
dagen is komen wennen, start hij direct met een volledige dag zonder papa.
In de eerste twee weken heeft Besim het zichtbaar moeilijk in de opvang. Hij weent erg veel,
blijft vaak dicht bij één begeleider en heeft een bezorgde en vragende blik bij routines en
overgangsmomenten. Hij begrijpt geen Nederlandse woorden en de begeleiders kunnen de
Albanese taal niet spreken. De begeleiders ervaren het contact met de ouders als moeilijk, omdat
de ouders enkel Albanees spreken en de kennis van het Frans te beperkt is om elkaar goed te
begrijpen. In de eerste contacten tussen de ouders en de kinderbegeleiders wordt dan ook heel
veel met handen en voeten uitgelegd en maken ze gebruik van Google Translate. De moeder van
Besim zegt steeds “Oké”, maar haar gezichtsuitdrukking is onduidelijk voor de begeleiders: heeft
ze de boodschap wel goed begrepen? De begeleiders weten niet of de moeder van Besim kan
lezen.
Vandaag hebben de begeleiders luizen ontdekt bij Besim. De coördinator heeft een briefje
opgemaakt waarop staat dat Besim luizen heeft en wat de ouders kunnen doen om de luizen te
bestrijden en uit te kammen. Het briefje is via Google Translate in het Albanees opgesteld. Het
briefje is informatief bedoeld, maar dient ook als ‘instrument’ ter ondersteuning van het gesprek
dat de kinderbegeleiders met de moeder zullen voeren. De coördinator geeft het briefje aan de
begeleiders van de groep van Besim, omdat zij zelf weg moet voordat de mama van Besim hem
komt ophalen.
Wanneer de moeder aankomt, is enkel begeleidster Stien aanwezig in de groep.Van zodra Besim
zijn mama ziet, loopt hij naar haar toe. Besims moeder blijft aan het poortje aan de deur staan,
hoewel ouders binnen mogen in de groep en gemakkelijk over het poortje heen kunnen stappen.
Er vindt een kort gesprek plaats tussen Stien en de moeder, in het Frans. Beide vrouwen staan elk
aan een andere kant van het poortje. De moeder vraagt of Besim nog veel geweend heeft, waarop
Stien antwoordt dat het vandaag een betere dag was. Dan wil Stien vertellen dat Besim luizen
heeft: “Il a des, allee hoe noemt dat, bêtes dans ses cheveux.”, en ze wijst met haar vingers naar zijn
haar en maakt dan met haar wijsvinger en duim het gebaar ‘klein’. De moeder zegt: “Ah oké”. En
dan: “Il a du fièvre?”. “Non non”, antwoordt Stien. Dan nemen ze afscheid.
Wanneer mama en Besim al even weg zijn, ziet Stien dat het Albanese briefje over de luizen,
opgemaakt door de coördinator, nog op de kast ligt.
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Mogelijke specifieke reflectievragen
De brillen:
• Bril van de begeleider: Wat denk je dat de begeleider ervaart? Wat kan er
omgaan in het hoofd van de begeleider?
• Bril van de ouders: Wat denk je dat de ouders ervaren? Wat kan er
omgaan in het hoofd van de ouders? Zowel in dat van de vader als van
de moeder.
• Bril van de kinderen: Wat denk je dat Besim ervaart? Wat kan er omgaan
in het hoofd van Besim?
Extra verdiepende vragen:
• Hoe zouden jullie het wennen voor Besim en zijn ouders aanpakken?
Zijn twee halve dagen wennen voldoende voor hen?
• Het is duidelijk dat de mama niet alles begrijpt, maar toch “oké” zegt.Wat
roept dit bij jullie op? Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat jullie elkaar
echt begrijpen? Welke tools zouden jullie gebruiken (tolken, Google
Translate, pictogrammen …)? Zijn er mogelijke valkuilen verbonden aan
deze tools?
• De coördinator stelde een briefje op in het Albanees. Hoe zouden jullie
dit briefje opstellen?
• Hoe zouden jullie het gesprek over de luizen met de mama aanpakken?
• Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat de mama van Besim het gevoel
heeft dat ze wel in de groep mag komen en niet hoeft te wachten aan
het poortje?
• …
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Case 2: Overschakelen op een gedeelde taal
Wanneer de opvangdag ten einde loopt, heeft onthaalouder Lut nog drie kinderen in de
opvangruimte: Jef, Mia en Denzell. De mama van Jef en de papa van Mia komen tegelijk binnen.
Terwijl ze de kinderen aankleden om naar buiten te gaan en te vertrekken, wordt op een gezellige
manier informeel met elkaar gebabbeld, in het Nederlands. Ook onthaalouder Lut neemt deel
aan het gesprek. Dan gaat de bel van de voordeur. De papa van Denzell is aangekomen. Hij komt
binnen in de opvangruimte en wordt begroet door de twee aanwezige ouders en de onthaalouder
die hun gesprek dan weer verderzetten. Hij staat er wat afzijdig bij. Van zodra onthaalouder Lut
aan het woord komt, schakelt ze over op het Engels, terwijl ze het gesprek met de twee andere
ouders verderzet. Immers, de papa van Denzell is nog niet zo lang in België en spreekt geen
Nederlands. Op die manier probeert Lut de papa van Denzell te betrekken bij het gezellige
moment, maar ook nu blijft hij wat afwezig.

Mogelijke specifieke reflectievragen
De brillen:
• Bril van de begeleider: Waarom schakelt Lut over op het Engels?
• Bril van de ouders: Wat denk je dat de papa van Denzell ervaart? En wat
zouden de andere ouders ervan vinden dat er plots naar een andere taal
wordt overgeschakeld?
• Bril van de kinderen: Hoe zouden de kinderen in de groep op dat moment
de situatie ervaren met al die verschillende ouders en die verschillende
talen?
Extra verdiepende vragen:
• Is dit een herkenbare situatie voor jullie? Welk gevoel roept deze casus
op?
• Hoe gebeurt een haal- en brengmoment in jullie opvang? Hoe zorgen
jullie ervoor dat dit voor alle ouders en kinderen een gezellig moment
is, waarop ook de nodige info wordt doorgegeven?
• Hoe zouden jullie reageren als de papa van Denzell binnenkomt? Wat
zeg je tegen hem? Wat zeg je tegen de ouders van Mia en Jef?
• Je weet niet goed waarom de papa van Denzell afwezig blijft. Wat
zijn mogelijke verklaringen? Hoe kan je dit aftoetsen? Hoe zou je dit
aanpakken?
• Hoe proberen jullie ouders onderling te verbinden als er meerdere ouders
aanwezig zijn? Bij welke ouders lukt dit makkelijk? Bij welke moeilijk? Wat
zijn mogelijke verklaringen? Is taal de enige verklaring? Welke manieren
zie je om ouders te verbinden? Zijn er ook mogelijkheden die minder
vertrekken van gesproken communicatie?
• …
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Case 3: Overdracht
Selin, de Turkstalige moeder van Hassan, komt haar zoon ophalen in kinderdagverblijf De Neuzekes.
Van zodra ze binnenkomt, wordt ze begroet door begeleidster Chaima die niet in de groep van
Hassan staat, maar Selin wel goed kent. Chaima spreekt ook Turks en de vrouwen houden een
korte informele babbel met elkaar. Begeleidster Merel, die wel in de groep van Hassan staat, komt
bij Chaima en Selin staan. Ze vertelt in het Nederlands tegen Chaima hoe de dag voor Hassan
verlopen is en wat ze allemaal gedaan hebben. Wanneer Merel klaar is met de overdracht, vertaalt
Chaima het voor Selin in het Turks. Selin zegt tegen Merel “Dank u wel” in het Nederlands en gaat
verder in de groep om haar zoon op te halen.

Mogelijke specifieke reflectievragen
De brillen:
• Bril van de begeleider: Wat denk je dat begeleider Chaima / Merel ervaart?
Wat kan er omgaan in het hoofd van begeleider Chaima / Merel?
• Bril van de ouders: Wat denk je dat de mama ervaart? Wat kan er omgaan
in het hoofd van de mama?
Extra verdiepende vragen:
• Hoe gebeurt een breng- en haalmoment in jullie opvang met meertalige
ouders? Hebben jullie bepaalde afspraken hierover? Wat is de
achterliggende overtuiging van deze afspraken?
• Hoe brengen jullie belangrijke boodschappen over als er geen
gemeenschappelijke taal is? Wat als er geen begeleiders zijn die dezelfde
taal spreken als een ouder? Hoe pakken jullie dat aan?
• Spreken meertalige kinderbegeleiders en ouders de eigen thuistaal
in jullie opvang? Wanneer wel/niet? Hebben jullie hierover bepaalde
afspraken? Wat kan dat betekenen voor het kind, de ouder, de meertalige
kinderbegeleider, de andere kinderbegeleiders? Hoe zorg je er ervoor
dat de collega’s, zoals Merel, zich niet uitgesloten voelen? Wat zijn troeven
en valkuilen van meertalige begeleiders? Hoe kan je daarop inspelen?
• …
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Case 4: Koffiemoment
Tijdens het koffiemoment zitten verschillende ouders rond de tafel koffie te drinken en te
babbelen in het Bulgaars, mogelijks over een leuk onderwerp. Als begeleider neem je een kopje
koffie en ga je erbij zitten. De ouders begroeten je heel even en praten dan verder in hun eigen
taal. Je verstaat hier en daar een woordje, maar je weet niet waar het gesprek over gaat.

Mogelijke specifieke reflectievragen
De brillen:
• Bril van de begeleider: Wat denk je dat de begeleider ervaart? Wat kan er
omgaan in het hoofd van de begeleider?
• Bril van de ouders: Wat denk je dat de ouders ervaren? Wat kan er omgaan
in het hoofd van de ouders?
Extra verdiepende vragen:
• Hoe zou je je voelen in deze situatie? Waarom?
• Wat zou je willen dat de ouders doen? Hoe kan je hierop inspelen?
• Wat is de doelstelling van het koffiemoment en welke invloed heeft dit
op hoe je er als begeleider mee omgaat?
• Zijn er bepaalde afspraken in jullie opvang over het spreken van de eigen
taal? Mogen ouders onderling de eigen taal spreken in de opvang? Wat
zijn de achterliggende overtuigingen?
• Stel: er komt een Nederlandstalige ouder bij. Hoe zou je dan met deze
situatie omgaan? Hoe creëer je verbinding tussen deze ouders en de
Bulgaarse ouders?
• Metareflectie: sommige van deze ouders zullen misschien net hetzelfde
als jou ervaren hebben toen ze voor het eerst naar jullie kinderopvang
kwamen. Wat zou je kunnen doen om ouders te betrekken?
• …
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Case 5: Darija onder elkaar
Fatima en Naima zijn twee begeleiders uit kinderdagverblijf Abat-Jour. Ze zijn beiden in België
geboren en spreken Nederlands en Marokkaans-Arabisch (Darija). In het kinderdagverblijf is
afgesproken dat Nederlands de voertaal is, maar dat de thuistalen van de gezinnen benut mogen
worden in specifieke gevallen (bijvoorbeeld om kinderen in de beginperiode te troosten of om
informatie goed te kunnen doorgeven aan ouders die geen Nederlands begrijpen). Dat Fatima en
Naima meertalig zijn, is dus een grote troef die door heel wat ouders en collega’s gewaardeerd
wordt. Fatima en Naima praten in de opvang hoofdzakelijk in het Nederlands met de kinderen,
maar als ze samen aan het werk zijn, gebeurt het wel eens dat zij onder elkaar in het Darija
terugkoppelen en afstemmen over het dagverloop en over hoe het met de kinderen gaat.

Mogelijke specifieke reflectievragen
De brillen:
• Bril van de begeleider: Hoe voelen Fatima en Naima zich hierbij? Waarom
zouden ze dit doen? Hoe is dit voor de andere collega’s?
• Bril van de ouders: Wat zouden ouders voelen of denken wanneer ze
binnenkomen op het moment dat Fatima en Naima tegen elkaar in het
Darija praten?
• Bril van de kinderen: Hoe denk je dat de aanwezige kinderen het ervaren
wanneer twee begeleiders onderling een andere taal dan het Nederlands
spreken?
Extra verdiepende vragen:
• Wat zien jullie als mogelijke sterktes naar kinderen, ouders en collega’s
toe van het feit dat Fatima en Naima Nederlands én Darija spreken?
• Welke mogelijke valkuilen zie je?
• Wat als er op die momenten ook een of meerdere andere begeleiders
aanwezig zijn die geen Darija spreken? Hoe zouden zij zich voelen? Hoe
kan je ervoor zorgen dat niemand zich uitgesloten voelt?
• Welke afspraken kan je maken over taal onder de collega’s? Wat vind je
daar zelf belangrijk in?
• …
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Case 6: Google Translate
Luca is anderhalf jaar oud wanneer hij start in de kinderopvang. In de beginperiode ziet hij er vaak
bang uit en gebruikt hij Roemeense woorden en korte zinnetjes als hij weent. De begeleiders
begrijpen dan niet wat hij wil zeggen. Thuis wordt er enkel Roemeens gesproken en de ouders
zijn nog maar net gestart met Nederlandse taallessen.
Om bepaalde zaken van de routines, gebruiken en gewoonten van de opvang duidelijk te maken,
maar ook om Luca te kunnen troosten, zoeken de begeleiders enkele woorden en zinnetjes in het
Roemeens op (‘niet wenen’, ‘mama komt je straks halen’, ‘flinke jongen’ …). Ze maken hier een
poster van en hangen die op in de groep. Ze merken dat Luca op die manier af en toe tot rust
komt wanneer hij verdrietig of angstig is.
Op een bepaald moment moeten de kinderen aan tafel gaan om fruit te eten. De overgang van
een speelmoment naar een eetmoment gaat in dit kinderdagverblijf steeds gepaard met een
(Nederlandstalig) liedje. Het brengt ook wat drukte met zich mee, omdat de kinderen zelfstandig
naar tafel gaan.Van zodra de begeleiders het liedje inzetten en de oudere kinderen van de groep
snel naar tafel lopen, wordt duidelijk dat Luca niet weet wat er gebeurt: hij verstijft, hij kijkt
om zich heen en begint luid te wenen. Hij wil niet aan tafel zitten en reageert krampachtig op
aanrakingen. De begeleiders weten even niet wat ze moeten doen. Dan neemt begeleidster Amy
haar smartphone, opent ze Google Translate en tikt ze ‘Zet je aan tafel en eet je appel op’. Met
een druk op de knop spreekt de vertaalapp de zin in het Roemeens uit. Amy houdt het toestel
dicht bij Luca zodat hij het goed kan horen. Hij kijkt verrast op en kalmeert. Daarna zet hij
zich onmiddellijk aan tafel en wacht met de rest van de groep op het fruit. Hij zegt iets in het
Roemeens tegen Amy, maar zij weet niet wat hij zegt en kan er niet op inpikken.
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Mogelijke specifieke reflectievragen
De brillen:
• Bril van de begeleider: Hoe voelt Amy zich hierbij? Hoe voelen de andere
kinderbegeleiders zich?
• Bril van de ouders: Hoe denk je dat de ouders van Luca het zouden vinden
dat je Google Translate gebruikt? Zou je het hen vertellen?
• Bril van de kinderen: Hoe denk je dat Luca zich voelt? Wat zou hij denken?
Hoe ervaart hij het eetmoment?
Extra verdiepende vragen:
• Hoe zouden jullie het wennen voor Luca en zijn ouders aanpakken?
• Hoe zien jullie het idee van de poster met vertaalwoorden? Wat is hier
positief aan? Zien jullie ook valkuilen? Hoe betrek je de ouders bij het
opstellen van deze poster?
• Welke overgangsrituelen hebben jullie in de opvang? Zijn deze voor alle
kinderen duidelijk? Hoe probeer je deze duidelijk te maken aan kinderen
die geen Nederlands spreken?
• Wat denk je van het gebruik van Google Translate? Hoe ervaart Luca
dit? Welke andere mogelijke manieren kan je bedenken om Luca tot rust
te brengen en hem aan te geven dat hij naar tafel mag gaan?
• Hebben jullie afspraken in het team om Google Translate of andere
hulpmiddelen te gebruiken naar de kinderen toe? Wanneer zet je deze
in (bijvoorbeeld enkel als emotionele ondersteuning om een kind te
troosten of ook als educatieve ondersteuning om een kind bewust
nieuwe woorden aan te leren)?
• Wat als er geen gsm-gebruik is toegelaten in de opvang? Wat zijn
mogelijke alternatieven?
• …
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Case 7: Frans spreken
Yaa komt reeds enkele maanden naar groepsopvang De Horizon. Uit het kennismakingsgesprek
met de ouders weten de begeleiders dat de moeder van Yaa Twi (Ghanese taal) en Frans spreekt
en de vader Twi, Frans en een beetje Nederlands. Met de moeder praten de begeleiders dus Frans,
met de vader Frans en Nederlands. In de opvang zelf spreken de begeleiders ook af en toe Frans
tegen Yaa. Onlangs, tijdens een tussentijds tevredenheidsgesprek, kwamen ze erachter dat Yaa
eigenlijk geen Frans kent omdat er thuis enkel Twi gesproken wordt.
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Mogelijke specifieke reflectievragen
De brillen:
• Bril van de begeleider: Hoe voelen de begeleiders zich hierbij?
• Bril van de ouder: Wat denk je dat de mama ervaart? En de papa?
Etra verdiepende vragen:
• Vinden jullie het belangrijk om ouders in hun eigen taal aan te spreken?
Waarom wel/niet? Zie je een verschil naar de eigen taal van de ouders
en een gemeenschappelijke taal?
• Komen de verwachtingen naar taal (naar de kinderen en naar de ouders)
in jullie voorziening aan bod tijdens het kennismakingsgesprek? Indien dit
zo is, hoe pak je dit gesprek dan aan? Wat bespreek je?
• Hebben jullie voldoende kennis van en inzicht in de behoeften en
verwachtingen van ouders naar de taal die met het kind / de ouders
wordt gesproken? Indien niet, hoe kan je hier zicht op krijgen?
• Hoe kom je te weten welke ideeën en houdingen de gezinnen
hebben ten aanzien van taal? Zowel naar hun eigen taal, een mogelijke
gemeenschappelijke taal, als naar het Nederlands. Op welke momenten
gaan jullie in dialoog met ouders over hun behoeften en verwachtingen?
Gebeurt dit eerder informeel of formeel? Gebeurt dit enkel tijdens het
kennismakingsgesprek of op geregelde tijdstippen? Op welke manier
geef je dit gesprek vorm? Gebeurt dit vooral individueel of ook met een
groep ouders? Wat zijn jullie ervaringen? Wat werkt wel/niet? Hoe zoek
je naar een consensus als ouders verwachtingen hebben die niet haalbaar
zijn voor jullie voorziening? Of die het kind niet ten goede komen?
• Hoe zouden jullie de communicatie met de ouders van Yaa aanpakken?
Zou je een onderscheid maken tussen de dagelijkse communicatie
(bijvoorbeeld tijdens breng- en haalmomenten), de meer formele
momenten (bijvoorbeeld tevredenheidsgesprek) of wanneer de ouders
specifieke vragen hebben (zoals inschrijvingen op school, informatie over
meertalig opvoeden …)?
• Partner zijn in de opvoeding, wat kan dit betekenen voor ouders die
geen Nederlands spreken / voor ouders die meertalig zijn?
• …
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Case 8: Eén op vijf
Onthaalouder Nele vangt momenteel vier kinderen uit vier verschillende gezinnen op. Het zijn
allemaal gezinnen waarbij in de thuiscontext enkel Nederlands gesproken wordt. Voor Nele is
het Nederlands ook de taal waarin ze zich thuis voelt en zich het beste kan uitdrukken. Over
het spreken van andere talen voelt Nele zich onzeker. Omdat de opvang en het contact met
de ouders erg vlot verlopen, vraagt Nele al enige tijd om het aantal kinderen uit te breiden
naar vijf. Via de dienst krijgt Nele te horen dat er misschien een vijfde gezin bij komt. Vandaag
ontvangt Nele beide ouders voor een kennismakingsgesprek bij haar thuis. Hoewel de ouders
zich verstaanbaar kunnen maken in het Nederlands, wordt al snel duidelijk dat de eerste taal in
het gezin Frans is. De ouders benoemen expliciet dat ze wensen dat Nele in de opvang ook Frans
spreekt met hun dochter en met henzelf en ze vragen of Nele de schriftelijke communicatie ook
in het Frans kan doen. Nele is overdonderd door de vraag van de ouders en vraagt zich af of ze
haar hele werking moet omgooien voor één gezin?

Mogelijke specifieke reflectievragen
De brillen:
• Bril van de begeleider: Hoe voelt Nele zich hierbij?
• Bril van de ouders: Wat denk je dat de ouders ervaren?
Etra verdiepende vragen:
• Hoe zou jij reageren als je Nele was? Begrijp je de reactie van Nele?
• Hoe zou jij reageren als je de ouders was? Begrijp je de vraag van de
ouders? Waarom zouden de ouders dit belangrijk kunnen vinden?
• Zijn er richtlijnen vanuit je voorziening / dienst omschreven?
• Hoe zou jij het gesprek met de ouders aangaan over het thema
meertaligheid? Welke vragen zou je stellen? Hoe zou je dit gesprek
starten?
• Hoe kunnen de ouders en Nele tot een compromis komen?
• Welke ondersteuning zou je hier kunnen gebruiken? Welke hulp zou
jij inschakelen, mocht je iets gelijkaardigs meemaken (bijvoorbeeld
ondersteuning vanuit de dienst, een collega, een verantwoordelijke, een
pedagogisch coach …)
• …
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Case 9: Mama zingt
Jack is 9 maand wanneer hij naar onthaalmoeder Evelien komt. Zijn mama komt uit Ghana, de
papa is Duits, maar beiden spreken geen Nederlands. Nederlands is de enige taal die Evelien
spreekt. Jack voelt zich goed in de opvang, maar slapen lukt niet. Hij huilt heel veel als hij in bed
wordt gelegd en kan de slaap niet vatten. Evelien probeerde al van alles: ze legde een T-shirt van
de mama in het bedje bij Jack, ze googelde al enkele woorden en liet de Duitse vertaling horen.
Maar dit bleek niet te helpen. Evelien nodigt de mama en papa van Jack uit en vraagt hen hoe het
slaapritueel thuis verloopt. Dit wordt een gesprek waar handen en voeten voor nodig zijn en veel
Google Translate. Plots zingt de mama een slaapliedje dat ze thuis altijd zingt voor Jack. Evelien
besluit het liedje op te nemen en laat dit nu voor het slapengaan horen aan Jack. Het maakt hem
helemaal rustig en inslapen lukt nu veel beter.

Mogelijke reflectievragen
De brillen:
• Bril van de begeleider: Hoe voelt Evelien zich hierbij?
• Bril van de ouders: Wat denk je dat de ouders ervaren?
Extra verdiepende vragen:
• Wat hebben jullie al geprobeerd om kinderen die weinig Nederlands
horen tot rust te brengen? Wat werkt wel/niet? En hoe komt dat?
• Hoe gaan jullie om met kinderen die weinig Nederlands horen en
moeilijk tot rust komen?
• Hoe werken jullie op maat van elk kind en houden jullie rekening met
het ritme van kinderen?
• Hoe zouden jullie het gesprek met de ouders aanpakken? Wat zou
je vragen? Wanneer zou je hen uitnodigen voor een gesprek? Wat als
ouders met verwachtingen komen die je moeilijk kan inlossen, omdat ze
voor jou als onthaalouder niet haalbaar zijn?
• …

Bij deze case kan je het volgend videofragment bekijken en
bespreken: fragment uit Wiegelied voor Hamza
https://vimeo.com/126408059
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Vignet 1: Luizen
Besim is twee jaar oud wanneer hij voor het eerst bij jullie in de opvang komt. Het is zijn eerste
ervaring met kinderopvang, want voordien is hij steeds thuis geweest. De moeder en de vader
van Besim spreken beiden Albanees en enkele woorden Frans, maar geen Nederlands. Besim
heeft ook een pasgeboren zusje, Elira. Nadat Besim samen met zijn mama twee halve dagen is
komen wennen, start hij direct met een volledige dag zonder mama.
In de eerste twee weken heeft Besim het zichtbaar moeilijk in de opvang. Hij weent erg veel,
blijft vaak dicht bij één begeleider lopen en heeft een bezorgde en vragende blik bij routines
en overgangsmomenten. Hij begrijpt geen Nederlandse woorden en in jullie team kan niemand
de Albanese taal spreken. In de eerste contacten met de ouders hebben jullie heel veel met
handen en voeten proberen uitleggen. De moeder van Besim zegt steeds “Oké”, maar aan haar
gezichtsuitdrukking kan men niet afleiden of ze de boodschap wel begrepen heeft. Jullie weten
niet of de moeder van Besim kan lezen.Vandaag hebben jullie luizen ontdekt bij Besim.
Wat gaan jullie doen?

Vignet 2: Zomerbarbecue
Bij de activiteiten die jullie jaarlijks voor de gezinnen organiseren, mag de zomerbarbecue niet
ontbreken. Het hele team kijkt uit naar deze dag, want jullie vinden het belangrijk om de ouders
op verschillende manieren te betrekken. Gezellig samen eten, hoort daar uiteraard bij. Jullie
organiseren dit heel laagdrempelig: ook de buren uit de straat krijgen een uitnodiging en enkelen
onder hen komen vrijwillig een handje meehelpen. Vandaag is het weer zover. De eerste gezinnen
komen aan en al snel heerst er een gezellige drukte. Wanneer de ouders een bordje eten hebben
opgeschept, kunnen ze plaatsnemen aan een van de gedekte tafeltjes die jullie in de buitenruimte
hebben opgesteld. Maar al snel merk je dat er ‘kliekjes’ ontstaan waarin men de eigen taal spreekt.
Enkele ouders blijven wat afzijdig zitten, omdat ze geen gemeenschappelijke taal hebben.
Hoe zou je deze ouders erbij betrekken?

Vignet 3: Een Turkse vader vertelt...
“Ik ben een Turkse vader, geboren en getogen in Vlaanderen. Ik ben getrouwd met een Turkse,
ook geboren en getogen in Vlaanderen. Nederlands is onze tweede taal. Thuis spreken we vooral
Turks met elkaar. Vóór de geboorte van ons eerste kind spraken we af om hem tweetalig op te
voeden: mama spreekt Nederlands, ik als papa Turks. Onze zoon gaat nu enkele maanden naar een
Nederlandstalige opvangvoorziening en we merken dat hij weinig reageert wanneer ik hem in het
Turks aanspreek. Op het Nederlands reageert hij wel.We zijn bang dat hij geen Turks zal begrijpen
en spreken en daardoor moeilijk aansluiting zal vinden bij onze familie die in Turkije woont.”
Hoe en wanneer ga je hierover met de vader in gesprek?
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Vignet 4: Maandelijks koffiemoment
Maandelijks organiseren we een koffiemoment voor ouders. Het doel daarvan is vooral
ontmoeten. We merken echter dat het bijna altijd dezelfde ouders zijn die regelmatig komen en
een beetje blijven hangen. Het zijn vooral de Nederlandstalige ouders. Toch is onze kinderopvang
heel divers op vlak van talen: we hebben bijvoorbeeld heel wat gezinnen met Turkse, Marokkaanse
en Pakistaanse roots, maar die zien we amper op het maandelijkse koffiemoment.
Hoe kan je het ontmoetingsmoment anders organiseren, zodat álle ouders zich welkom voelen?

Vignet 5: Eerste dag Rashid
In Kinderdagverblijf ‘t Parasolletje komt Rashid vandaag voor de eerste keer een volledige dag
meedoen, zonder mama of papa. Hij is bijna twee jaar oud en is nog nooit naar de kinderopvang
gegaan, op de twee wenvoormiddagen in het kinderdagverblijf na. Enkele maanden geleden is
Rashid met zijn ouders uit Afghanistan aangekomen in België. Voor de ouders van Rashid is het
een opluchting dat ze een plekje hebben gevonden in de kinderopvang, maar tegelijk zijn ze ook
bezorgd. Ze spreken enkel Dari en ze zijn bang dat Rashid moeilijk aansluiting zal vinden bij de
groep. Bovendien zijn ze niet vertrouwd met hoe kinderopvang in Vlaanderen wordt georganiseerd
en stellen ze zich veel vragen: zal hij toch kunnen slapen? Zal hij toch voldoende eten? Zal hij
begrijpen wat hij moet doen? Hoe moet hij duidelijk maken wat hij wil? Hoe kan hij vriendjes
maken? …
Hoe pak je zo’n eerste volledige dag aan?
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Voorbeeldfoto’s van interacties met kinderen
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Mogelijke reflectievragen
•
•
•
•

Welk gevoel geeft deze foto jou?
Wat vertelt deze foto over taalstimulering van meertalige kinderen?
Hoe pakken jullie dit aan?
…
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Voorbeeldfoto’s van interacties met gezinnen
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Mogelijke reflectievragen
•
•
•
•

Een gezin komt voor de eerste keer bij jullie. Wie spreek je aan? Hoe
spreek je hen aan? Wat kan je met hen bespreken?
Hoe begroeten en verwelkomen jullie meertalige kinderen en ouders in
de opvang?
Hoe proberen jullie ouders te betrekken bij de taalstimulering van
kinderen?
…
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Voorbeeldfoto’s van de ruimte en materialen
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Mogelijke reflectievragen
•
•
•
•
•

Zijn deze foto’s herkenbaar voor de ruimte of de materialen in jullie
voorziening?
Wat is de meerwaarde van zo’n materialen en ruimtes?
Wat zou je met deze materialen doen naar ouders en naar kinderen toe?
Zie je ook mogelijke nadelen of valkuilen?
…

