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Handleiding
Reflecteren vanuit het
MeMoQ-zelfevaluatie-instrument
Doelstellingen
•
•
•

Kinderbegeleiders reflecteren over meertaligheid vanuit de dimensies van het MeMoQzelfevaluatie-instrument.
Kinderbegeleiders krijgen inzicht in hun sterktes en groeikansen op vlak van meertaligheid
vanuit zelfevaluatie.
Kinderbegeleiders komen tot verbeterpunten en acties om hun praktijken en management te
verbeteren op vlak van meertaligheid.

Middel
Begeleide reflectie over meertaligheid vanuit het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument.
Deze reflectieopdracht is geschikt voor voorzieningen die reeds bezig zijn met zelfevaluatie en
hier ook sterk in geloven.
Deze reflectieopdracht is gelinkt aan het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument en dient als reflectieinstrument om na te denken over meertaligheid en hoe een positieve context ten aanzien
van meertaligheid gecreëerd kan worden in de opvangvoorziening. Ook andere zelfevaluatieinstrumenten kunnen als kapstok gebruikt worden.

Meer info over het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument is terug te
vinden via: https://ap.lc/5gaRq
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In het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument wordt vertrokken vanuit 6 dimensies van pedagogische
kwaliteit:

Welbevinden
Welbevinden gaat over hoe kinderen zich
voelen in de opvang. Kinderen die zich echt
goed voelen, gedragen zich als 'een vis in
het water'. En dat zie je. Ze tonen op vele
manieren dat ze zich goed voelen in de groep.

Emotionele ondersteuning
Kinderen emotioneel ondersteunen is warm,
respectvol en enthousiast met hen omgaan.
Het is aandacht hebben en zorg dragen voor
hun emotionele behoeften en in die zin hun
gedrag begeleiden. Heel belangrijk want zo
ontwikkelen kinderen ook positieve relaties
met elkaar.

Omgeving
Een interessante omgeving voor kinderen
bestaat uit toegankelijke en uitnodigende
ruimte(s) die overzichtelijk (bv in spelzones) is (zijn) ingedeeld. Een ruimte biedt
een boeiend en gevarieerd aanbod aan
materialen en activiteiten. Hierbij is
ook een goede organisatie van tijd en
personeel belangrijk. Zo kunnen kinderen
op vele manieren actief zijn zonder te veel
afhankelijk van de begeleider(s) te zijn.
Kinderen krijgen er rijke ontplooiingskansen
op de vier ervaringsgebieden (ik en de
ander, communicatie en expressie, lichaam
en beweging, verkennen van de wereld).
De indeling en invulling van een ruimte is
nooit 'af'. Ze weerspiegelt de interesses
en behoeften van de kinderen. En een
interessante omgeving komt volop tot zijn
recht als die aangevuld wordt met extra
materialen en activiteiten.
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Betrokkenheid
Betrokkenheid gaat over geboeid bezig zijn
met iets. Het is zo intens bezig zijn dat je
er 'helemaal door opgeslorpt wordt'. Het
is de voorwaarde om tot ontwikkeling en
diepgaand leren te komen. Als kinderen sterk
betrokken zijn bij een activiteit, dan spreken
ze al hun mogelijkheden aan. Ze verleggen de
grenzen van hun kunnen. Ze zijn met andere
woorden volop aan het groeien en zichzelf
aan het ontwikkelen. En dat is fantastisch.

Educatieve ondersteuning
Kinderen educatief ondersteunen betekent
dat je het leren en de ontwikkeling van de
kinderen stimuleert. Je hebt aandacht voor de
ideeën, de initiatieven en het standpunt van
de kinderen zelf en geeft hen hiervoor veel
ruimte. Je breidt de leefwereld van kinderen
ook uit via interacties en activiteiten. Het
is belangrijk dat je hierbij een rijke en
gevarieerde taal gebruikt, veel spreekkansen
aan de kinderen geeft en goed inspeelt op de
taaluitingen van kinderen.

Gezinnen en diversiteit
Samenwerken met gezinnen houdt in dat
opvang en ouders elkaar leren kennen en
constant informatie met elkaar uitwisselen,
dat ouders inspraak krijgen en dat ze
ondersteund worden. Het gaat ook om
het tonen van respect voor de diversiteit
aan gezinnen en voor de diversiteit in de
samenleving.
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Deze 6 dimensies zijn met elkaar verweven. Wanneer je met een bepaalde dimensie aan
de slag gaat, dan heeft dat ook een invloed op de andere dimensies.
In de zelfevaluatie-instrumenten komt meertaligheid expliciet aan bod bij:
• Dimensie 3 Emotionele ondersteuning: Respectvolle omgang – Hoe reageer ik op wat
kinderen in hun thuistaal zeggen?
• Dimensie 6 Gezinnen en diversiteit: Hoe ga ik om met de verschillende thuistalen van
kinderen? Hoe reageer ik als ze hun thuistaal gebruiken? In welke situaties gebruik ik zelf
woorden uit de thuistaal van kinderen? Hoe communiceer ik met anderstalige ouders? Welke
inspanningen doe ik om talige en schriftelijke communicatie voor hen (en voor andere ouders
die moeite hebben met lezen en schrijven) begrijpelijk te maken?
Maar omgaan met meertaligheid is een thema dat voor elk van de 6 dimensies belangrijk is, zeker
bij Dimensie 4 Educatieve ondersteuning (taalondersteuning), maar evengoed bij de andere
dimensies.

Werkwijze
We suggereren een werkwijze die dezelfde stappen volgt als het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument.
Stap 1 VERKEN VIA VRAGEN
Wanneer een voorziening een specifieke dimensie evalueert, stimuleer je hen om bij het verkennen
de bril van meertaligheid op te zetten. Als ondersteuner stimuleer je de kinderbegeleiders om
na te gaan of hun talenbeleid (dus overtuigingen, praktijken, management) een verklarende factor
kan zijn voor bepaalde vaststellingen en scores. Of de meertalige realiteit - en hoe hiermee wordt
omgegaan in de voorziening - een invloed kan hebben op bepaalde scores in het zelfevaluatieinstrument. Of hoe wordt omgegaan met de meertaligheid van kinderen (zowel baby’s als peuters)
en ouders van invloed is op de beoordeling van de geobserveerde dimensie(s).
Per dimensie kan je als ondersteuner de verkennende vragen die bij de verschillende dimensies
van het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument zijn opgenomen, specifiek toespitsen op meertaligheid.
Hieronder geven we een aantal extra reflectievragen die je als ondersteuner kan stellen aan de
kinderbegeleiders tijdens een ondersteuningstraject.
Stap 2 STEL VAST
Probeer samen met de kinderbegeleiders na te denken over de sterktes en de aandachtspunten,
specifiek over het omgaan met de meertalige realiteit in de opvangvoorziening.
Stap 3 ONDERNEEM ACTIE
Denk samen met de kinderbegeleiders na over wat ze net willen bereiken op vlak van meertaligheid
naar kinderen, de gezinnen en het team toe en welke stappen ze daarvoor kunnen ondernemen.
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Meer info
Inspiratie voor stap 3 kan je vinden in de basisteksten van deze Reflectiewaaier:‘Bril
op professioneel handelen in een context van meertaligheid.’ Indien er vragen zijn
naar concrete voorbeelden, dan kunnen ook de videofragmenten inspirerend
zijn. Ook de handleiding Het Verhaal van Taal, onderdeel van de extra info, biedt
concrete tips en inspirerende voorbeelden voor professioneel handelen naar
meertalige kinderen en hun gezin.

Opgelet
Als ondersteuner moet je beducht zijn voor het deficitdenken. Door specifiek te focussen op
meertalige kinderen en ouders, bestaat de valkuil dat kinderbegeleiders hen net negatief gaan
viseren en dat is niet de bedoeling. Het gaat er dus om, om het ‘probleem’ niet bij het meertalige
kind of de meertalige ouder te leggen, maar wel om te reflecteren over de eigen praktijken
en de eigen visie, om zo de kwaliteit te verbeteren. De kernvraag is dus steeds: Wat kan in de
opvangvoorziening verbeterd of aangepast worden, zodat alle kinderen en ouders - dus ook
meertalige kinderen en ouders - genieten van een kwaliteitsvolle opvang?

Stap 1:Verken via vragen

Mogelijke reflectievragen — Dimensie Welbevinden
•

•

•

•
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Observeer de meertalige kinderen in je groep: Wanneer voelen ze zich
goed? Waaraan kun je dat zien (verbaal/non-verbaal)? Wanneer voelen
ze zich niet goed? Indien dit zo is, kan taal dan een verklarende factor
zijn?
Wat doe je nu al om het welbevinden van kinderen met een andere
thuistaal te verhogen? Hoe zorg je er nu al voor dat kinderen met een
andere thuistaal zich goed voelen in de opvang? Hoe doe je dat bij baby’s
of peuters?
Wat kan je in je werking behouden, verbeteren/aanpassen, stoppen of
creëren, zodat ook de meertalige kinderen zich nog beter voelen in de
opvang?
…
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Mogelijke reflectievragen — Dimensie Betrokkenheid
•

•

•

•

Observeer de meertalige kinderen in je groep: Wanneer zijn ze
betrokken? Waaraan kun je dat zien (verbaal/non-verbaal)? Wanneer zijn
ze niet betrokken? Indien dit zo is, kan taal dan een verklarende factor
zijn?
Wat doe je nu al om de betrokkenheid van kinderen met een andere
thuistaal te verhogen? Hoe zorg je er nu al voor dat kinderen met een
andere thuistaal ‘opgeslorpt’ worden in wat ze doen in de opvang? Hoe
doe je dat bij baby’s / peuters?
Wat kan je in je werking behouden, verbeteren/aanpassen, stoppen of
creëren, zodat ook de meertalige kinderen zich nog meer betrokken
voelen in de opvang?
…

Mogelijke reflectievragen — Dimensie Emotionele
ondersteuning
•
•
•
•

•

•

•

Op welke manier heb je specifieke aandacht voor de emotionele
ondersteuning van meertalige kinderen?
Hoe herken je de communicatie-pogingen van de kinderen? Hoe reageer
je daar op?
Hoe probeer je nu al kinderen met een andere thuistaal warm, respectvol
en enthousiast te ondersteunen?
Positieve relaties: Hoe toon je interesse in de thuistaal van de kinderen?
Hoe verwelkom je of neem je afscheid van een kind met een andere
thuistaal? Hoe ga je om met kinderen die onderling een andere thuistaal
spreken? Waardeer je of toon je bewondering voor de thuistaal van de
kinderen? Let je erop dat je de thuistaal van de kinderen niet negatief
stigmatiseert? Geef je kinderen positieve aandacht wanneer ze hun
thuistaal gebruiken?
Sensitief responsieve begeleiding: Hoe troost je kinderen met een andere
thuistaal? Gebruik je woorden uit de thuistaal om kinderen te troosten,
op hun gemak te stellen …?
Wat kan je in je werking behouden, verbeteren/aanpassen, stoppen of
creëren, zodat ook meertalige kinderen goede emotionele ondersteuning
krijgen?
…
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Mogelijke reflectievragen — Dimensie Educatieve
ondersteuning
•
•
•

•

•

•
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Op welke manier heb je specifieke aandacht voor de educatieve
ondersteuning van meertalige kinderen?
Bekrachtig je het gebruik van de eigen taal en meertaligheid van kinderen?
Sta je positief tegenover het gebruik van de thuistaal door kinderen?
Actief-stimulerende begeleiding: Verrijk je het spel door elementen uit de
thuistaal van kinderen mee te nemen? Stimuleer je het gebruik van de
thuistaal door zaken in de thuistaal te benoemen? Worden kinderen die
iets in de eigen taal vertellen, niet genegeerd? Pik je in op wat kinderen
in de eigen taal vertellen? Hoe probeer je kinderen die je aanspreken in
een andere taal te begrijpen?
Taalondersteuning: Hoe zorg je ervoor dat kinderen met een andere
thuistaal jou en de andere kinderen goed begrijpen? Hoe zorg je
voor een rijke taalomgeving voor alle kinderen? Hoe stimuleer je
taaluitingen van kinderen met een andere thuistaal? Welke strategieën
voor taalondersteuning gebruik je met de meertalige kinderen? Welke
momenten zijn de beste om zulke strategieën te gebruiken? Zijn er
strategieën die je minder gebruikt?
Wat kan je in je werking behouden, verbeteren/aanpassen, stoppen of
creëren, zodat ook meertalige kinderen goede educatieve ondersteuning
krijgen?
…
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Mogelijke reflectievragen — Dimensie Omgeving
•

•

•

•

•

Aanbod aan infrastructuur en materialen: Toont de ruimte de meertalige
diversiteit van de kinderen en de ouders (bv. welkom in verschillende
talen)? Is meertaligheid zichtbaar in de materialen (bv. meertalige boekjes,
cd’s, verpakkingsmateriaal, winkelproducten …)? Vindt elk kind iets van
zichzelf terug in de ruimte? Zorg je voor materiaal in de eigen taal van
de kinderen?
Aanbod aan activiteiten: Hoe betrek je de thuistaal in de activiteiten van
kinderen (bv. voorlezen, liedjes, rijmpjes, filmpjes, poppenkast, kamishibai,
spelletjes … in verschillende talen)? Zing je liedjes of luister je naar
liedjes in de thuistaal van de kinderen?
Organisatie van tijd en personeel: Zijn er kinderbegeleiders aanwezig die de
thuistaal van de gezinnen spreken? Hoe zet je hen in naar de meertalige
kinderen / ouders toe?
Wat kan je in je werking behouden, verbeteren/aanpassen, stoppen
of creëren, zodat de omgeving nog rijker wordt, ook voor meertalige
kinderen en ouders?
…

Reflectiewaaier - Reflectie-instrumenten

9

Mogelijke reflectievragen — Dimensie Gezinnen en diversiteit
•

•

•

•

•

•

•
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Wederzijdse kennismaking: Wordt het gesprek met ouders aangegaan over
wat ze verwachten ten aanzien van hun kind / zichzelf als het gaat over
taal? Is dit een gesprek dat herhaald wordt, dus niet beperkt blijft tot het
kennismakingsgesprek? Wordt er samen gezocht naar een haalbaar en
werkbaar talenbeleid?
Wederkerige communicatie: Worden ouders aangesproken in hun thuistaal
indien ze dit wensen? Wordt gebruik gemaakt van tolken, vertalingen,
Google Translate om te spreken met ouders die onvoldoende
Nederlands begrijpen of spreken? Maak je bewust gebruik van niet-talige
communicatie?
Inspraak: Wordt er samen met ouders gezocht naar hoe er met
de meertaligheid van hun kind / henzelf wordt omgegaan in de
opvangvoorziening?
Steun: Als meertalige ouders vragen hebben over het meertalig opvoeden
van hun kind, geef je hen advies dat rekening houdt met hun context?
Waarop baseer je je (bv. wetenschappelijke inzichten of je buikgevoel)?
Hoe breng je ouders met dezelfde / verschillende thuistalen met elkaar
in contact, zodat ze bij elkaar steun kunnen ervaren?
Respect voor de maatschappelijke diversiteit: Mogen ouders hun kinderen
in hun thuistaal aanspreken in de opvangvoorziening? Mogen ouders
onderling hun eigen thuistaal spreken in de opvangvoorziening?
Wat kan je in je werking behouden, verbeteren/aanpassen, stoppen of
creëren, zodat je opvang nog meer kwaliteit biedt, ook voor meertalige
gezinnen?
…
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Stap 2: Stel vast
Hoe beoordeel ik het algemene welbevinden van de kinderen in mijn opvang?
Ik geef een score van 1 tot 10. Ik baseer me hiervoor op de observaties en/of vragen uit stap 1.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Waarom geef ik deze score?
Wat zijn de sterktes en wat zijn de aandachtspunten voor het welbevinden van de kinderen in mijn
opvang?
Wat zijn de sterktes?
Wat in mijn aanpak draagt bij tot welbevinden?
Wat vind ik goed in mijn aanpak?
Waar ben ik trots op?

Wat zijn de aandachtspunten?
Wat in mijn aanpak staat welbevinden in de weg?
Wat vind ik minder goed in mijn aanpak?
Waarover maak ik me zorgen?

Zijn er toevalligheden, externe omstandigheden of factoren die deze
vaststellingen mee verklaren? Welke?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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Hoe beoordeel ik de algemene betrokkenheid van de kinderen in mijn opvang?
Ik geef een score van 1 tot 10. Ik baseer me hiervoor op de observaties en/of vragen uit stap 1.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Waarom geef ik deze score?
Wat zijn de sterktes en wat zijn de aandachtspunten voor de betrokkenheid van de kinderen in
mijn opvang?
Wat zijn de sterktes?
Wat in mijn aanpak draagt bij tot betrokkenheid?
Wat vind ik goed in mijn aanpak?
Waar ben ik trots op?

Wat zijn de aandachtspunten?
Wat in mijn aanpak staat betrokkenheid in de
weg?
Wat vind ik minder goed in mijn aanpak?
Waarover maak ik me zorgen?

Zijn er toevalligheden, externe omstandigheden of factoren die deze
vaststellingen mee verklaren? Welke?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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Hoe beoordeel ik de emotionele ondersteuning ten aanzien van de
meertalige kinderen in mijn opvang?
Ik geef een score van 1 tot 10. Ik baseer me hiervoor op de observaties en/of vragen uit stap 1.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Waarom geef ik deze score?
Wat zijn de sterktes en wat zijn de aandachtspunten voor de emotionele ondersteuning ten aanzien
van de meertalige kinderen in mijn opvang?
Wat zijn de sterktes?
Wat in mijn aanpak draagt bij tot emotionele
ondersteuning?
Wat vind ik goed in mijn aanpak?
Waar ben ik trots op?

Wat zijn de aandachtspunten?
Wat in mijn aanpak staat emotionele
ondersteuning in de weg?
Wat vind ik minder goed in mijn aanpak?
Waarover maak ik me zorgen?

Zijn er toevalligheden, externe omstandigheden of factoren die deze
vaststellingen mee verklaren? Welke?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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Hoe beoordeel ik de educatieve ondersteuning ten aanzien van de meertalige
kinderen in mijn opvang?
Ik geef een score van 1 tot 10. Ik baseer me hiervoor op de observaties en/of vragen uit stap 1.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Waarom geef ik deze score?
Wat zijn de sterktes en wat zijn de aandachtspunten voor de educatieve ondersteuning ten aanzien
van de meertalige kinderen in mijn opvang?
Wat zijn de sterktes?
Wat in mijn aanpak draagt bij tot educatieve
ondersteuning?
Wat vind ik goed in mijn aanpak?
Waar ben ik trots op?

Wat zijn de aandachtspunten?
Wat in mijn aanpak staat educatieve
ondersteuning in de weg?
Wat vind ik minder goed in mijn aanpak?
Waarover maak ik me zorgen?

Zijn er toevalligheden, externe omstandigheden of factoren die deze
vaststellingen mee verklaren? Welke?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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Hoe beoordeel ik de aandacht voor de talige omgeving van de kinderen
in mijn opvang?
Ik geef een score van 1 tot 10. Ik baseer me hiervoor op de observaties en/of vragen uit stap 1.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Waarom geef ik deze score?
Wat zijn de sterktes en wat zijn de aandachtspunten voor de talige omgeving van de kinderen in
mijn opvang?
Wat zijn de sterktes?
Wat in mijn aanpak draagt bij tot een
kwaliteitsvolle taalomgeving?
Wat vind ik goed in mijn aanpak?
Waar ben ik trots op?

Wat zijn de aandachtspunten?
Wat in mijn aanpak staat een kwaliteitsvolle
taalomgeving in de weg?
Wat vind ik minder goed in mijn aanpak?
Waarover maak ik me zorgen?

Zijn er toevalligheden, externe omstandigheden of factoren die deze
vaststellingen mee verklaren? Welke?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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Hoe beoordeel ik de aandacht voor gezinnen en diversiteit in mijn opvang?
Ik geef een score van 1 tot 10. Ik baseer me hiervoor op de observaties en/of vragen uit stap 1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Waarom geef ik deze score?
Wat zijn de sterktes en wat zijn de aandachtspunten voor werken met gezinnen en diversiteit in
mijn opvang?
Wat zijn de sterktes?
Wat in mijn aanpak draagt bij tot het werken
met gezinnen en diversiteit?
Wat vind ik goed in mijn aanpak?
Waar ben ik trots op?

Wat zijn de aandachtspunten?
Wat in mijn aanpak staat het werken met
gezinnen en diversiteit in de weg?
Wat vind ik minder goed in mijn aanpak?
Waarover maak ik me zorgen?

Zijn er toevalligheden, externe omstandigheden of factoren die deze
vaststellingen mee verklaren? Welke?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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Stap 3: Onderneem actie

Het doel is bereikt. De ondernomen actie heeft geleid tot het gewenste resultaat.

Het doel is niet (helemaal) bereikt. De ondernomen actie heeft niet geleid tot het
gewenste resultaat. Er is nieuwe actie nodig.

Doel
We willen ervoor zorgen dat
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Evaluatie

We ondernemen daarvoor deze stappen
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Datum
.......................
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Doel
We willen ervoor zorgen dat
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Evaluatie

We ondernemen daarvoor deze stappen
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Datum
.......................

Doel
We willen ervoor zorgen dat
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Evaluatie

We ondernemen daarvoor deze stappen
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Datum
.......................
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Betrokkenheid
Betrokkenheid gaat over geboeid bezig zijn
met iets. Het is zo intens bezig zijn dat je
er 'helemaal door opgeslorpt wordt'. Het
is de voorwaarde om tot ontwikkeling en
diepgaand leren te komen. Als kinderen sterk
betrokken zijn bij een activiteit, dan spreken
ze al hun mogelijkheden aan. Ze verleggen de
grenzen van hun kunnen. Ze zijn met andere
woorden volop aan het groeien en zichzelf
aan het ontwikkelen. En dat is fantastisch.

Dimensie 2

Welbevinden
Welbevinden gaat over hoe kinderen zich
voelen in de opvang. Kinderen die zich echt
goed voelen, gedragen zich als 'een vis in
het water'. En dat zie je. Ze tonen op vele
manieren dat ze zich goed voelen in de groep.

Dimensie 1

De reflectie-instrumenten werden ontwikkeld door VBJK.

Mogelijke reflectievragen

Observeer de meertalige kinderen in je groep:
Wanneer voelen ze zich goed? Waaraan kun je dat zien
(verbaal/non-verbaal)? Wanneer voelen ze zich niet
goed? Indien dit zo is, kan taal dan een verklarende
factor zijn?
Wat doe je nu al om het welbevinden van kinderen
met een andere thuistaal te verhogen? Hoe zorg je er
nu al voor dat kinderen met een andere thuistaal zich
goed voelen in de opvang? Hoe doe je dat bij baby’s /
peuters?
Wat kan je in je werking behouden, verbeteren/
aanpassen, stoppen of creëren, zodat ook de meertalige
kinderen zich nog beter voelen in de opvang?
…

Dimensie Welbevinden
•

•

•

•

Dimensie 1

De reflectie-instrumenten werden ontwikkeld door VBJK.

Mogelijke reflectievragen

Observeer de meertalige kinderen in je groep:
Wanneer zijn ze betrokken? Waaraan kun je dat zien
(verbaal/non-verbaal)? Wanneer zijn ze niet betrokken?
Indien dit zo is, kan taal dan een verklarende factor
zijn?
Wat doe je nu al om de betrokkenheid van kinderen
met een andere thuistaal te verhogen? Hoe zorg je
er nu al voor dat kinderen met een andere thuistaal
‘opgeslorpt’ worden in wat ze doen in de opvang? Hoe
doe je dat bij baby’s / peuters?
Wat kan je in je werking behouden, verbeteren/
aanpassen, stoppen of creëren, zodat ook de
meertalige kinderen zich nog meer betrokken voelen
in de opvang?
…

Dimensie Betrokkenheid
•

•

•

•

Dimensie 2

Educatieve ondersteuning
Kinderen educatief ondersteunen betekent
dat je het leren en de ontwikkeling van de
kinderen stimuleert. Je hebt aandacht voor de
ideeën, de initiatieven en het standpunt van
de kinderen zelf en geeft hen hiervoor veel
ruimte. Je breidt de leefwereld van kinderen
ook uit via interacties en activiteiten. Het
is belangrijk dat je hierbij een rijke en
gevarieerde taal gebruikt, veel spreekkansen
aan de kinderen geeft en goed inspeelt op de
taaluitingen van kinderen.

Dimensie 4

Emotionele ondersteuning
Kinderen emotioneel ondersteunen is warm,
respectvol en enthousiast met hen omgaan.
Het is aandacht hebben en zorg dragen voor
hun emotionele behoeften en in die zin hun
gedrag begeleiden. Heel belangrijk want zo
ontwikkelen kinderen ook positieve relaties
met elkaar.

Dimensie 3

De reflectie-instrumenten werden ontwikkeld door VBJK.

Mogelijke reflectievragen

Op welke manier heb je specifieke aandacht voor de
emotionele ondersteuning van meertalige kinderen?
Hoe herken je de communicatie-pogingen van de
kinderen? Hoe reageer je daar op?
Hoe probeer je nu al kinderen met een andere thuistaal
warm, respectvol en enthousiast te ondersteunen?
Positieve relaties: Hoe toon je interesse in de thuistaal
van de kinderen? Hoe verwelkom je of neem je afscheid
van een kind met een andere thuistaal? Hoe ga je
om met kinderen die onderling een andere thuistaal
spreken? Waardeer je of toon je bewondering voor
de thuistaal van de kinderen? Let je erop dat je de
thuistaal van de kinderen niet negatief stigmatiseert?
Geef je kinderen positieve aandacht wanneer ze hun
thuistaal gebruiken?
Sensitief responsieve begeleiding: Hoe troost je kinderen
met een andere thuistaal? Gebruik je woorden uit de
thuistaal om kinderen te troosten, op hun gemak te
stellen …?
Wat kan je in je werking behouden, verbeteren/
aanpassen, stoppen of creëren, zodat ook meertalige
kinderen goede emotionele ondersteuning krijgen?
…

Dimensie Emotionele ondersteuning
•
•
•
•

•

•

•

Dimensie 3

De reflectie-instrumenten werden ontwikkeld door VBJK.

Mogelijke reflectievragen

Op welke manier heb je specifieke aandacht voor de
educatieve ondersteuning van meertalige kinderen?
Bekrachtig je het gebruik van de eigen taal en meertaligheid
van kinderen? Sta je positief tegenover het gebruik van de
thuistaal door kinderen?
Actief-stimulerende begeleiding: Verrijk je het spel door
elementen uit de thuistaal van kinderen mee te nemen?
Stimuleer je het gebruik van de thuistaal door zaken in de
thuistaal te benoemen? Worden kinderen die iets in de eigen
taal vertellen, niet genegeerd? Pik je in op wat kinderen in
de eigen taal vertellen? Hoe probeer je kinderen die je
aanspreken in een andere taal te begrijpen?
Taalondersteuning: Hoe zorg je ervoor dat kinderen met een
andere thuistaal jou en de andere kinderen goed begrijpen?
Hoe zorg je voor een rijke taalomgeving voor alle kinderen?
Hoe stimuleer je taaluitingen van kinderen met een andere
thuistaal? Welke strategieën voor taalondersteuning gebruik
je met de meertalige kinderen? Welke momenten zijn de
beste om zulke strategieën te gebruiken? Zijn er strategieën
die je minder gebruikt?
Wat kan je in je werking behouden, verbeteren/aanpassen,
stoppen of creëren, zodat ook meertalige kinderen goede
educatieve ondersteuning krijgen?
…

Dimensie Educatieve ondersteuning
•
•

•

•

•

•

Dimensie 4

Gezinnen en diversiteit
Samenwerken met gezinnen houdt in dat
opvang en ouders elkaar leren kennen en
constant informatie met elkaar uitwisselen,
dat ouders inspraak krijgen en dat ze
ondersteund worden. Het gaat ook om
het tonen van respect voor de diversiteit
aan gezinnen en voor de diversiteit in de
samenleving.

Dimensie 6
Een interessante omgeving voor kinderen bestaat
uit toegankelijke en uitnodigende ruimte(s) die
overzichtelijk (bv in spelzones) is (zijn) ingedeeld.
Een ruimte biedt een boeiend en gevarieerd aanbod
aan materialen en activiteiten. Hierbij is ook een
goede organisatie van tijd en personeel belangrijk.
Zo kunnen kinderen op vele manieren actief zijn
zonder te veel afhankelijk van de begeleider(s) te
zijn. Kinderen krijgen er rijke ontplooiingskansen
op de vier ervaringsgebieden (ik en de ander,
communicatie en expressie, lichaam en beweging,
verkennen van de wereld). De indeling en invulling
van een ruimte is nooit 'af'. Ze weerspiegelt de
interesses en behoeften van de kinderen. En een
interessante omgeving komt
volop tot zijn recht als die
aangevuld wordt met extra
materialen en activiteiten.

Omgeving

Dimensie 5

De reflectie-instrumenten werden ontwikkeld door VBJK.

Mogelijke reflectievragen

Aanbod aan infrastructuur en materialen: Toont de ruimte
de meertalige diversiteit van de kinderen en de ouders
(bv. welkom in verschillende talen)? Is meertaligheid
zichtbaar in de materialen (bv. meertalige boekjes, cd’s,
verpakkingsmateriaal, winkelproducten …)? Vindt elk
kind iets van zichzelf terug in de ruimte? Zorg je voor
materiaal in de eigen taal van de kinderen?
Aanbod aan activiteiten: Hoe betrek je de thuistaal in
de activiteiten van kinderen (bv. voorlezen, liedjes,
rijmpjes, filmpjes, poppenkast, kamishibai, spelletjes …
in verschillende talen)? Zing je liedjes of luister je naar
liedjes in de thuistaal van de kinderen?
Organisatie van tijd en personeel:Zijn er kinderbegeleiders
aanwezig die de thuistaal van de gezinnen spreken?
Hoe zet je hen in naar de kinderen / ouders toe?
Wat kan je in je werking behouden, verbeteren/
aanpassen, stoppen of creëren, zodat de omgeving nog
rijker wordt, ook voor meertalige kinderen?
…

Dimensie Omgeving
•

•

•

•

•

Dimensie 5

De reflectie-instrumenten werden ontwikkeld door VBJK.

Mogelijke reflectievragen

Dimensie Gezinnen en diversiteit
• Wederzijdse kennismaking: Wordt het gesprek met ouders aangegaan
over wat ze verwachten t.a.v. hun kind / zichzelf als het gaat over taal?
Is dit een gesprek dat herhaald wordt, dus niet beperkt blijft tot het
kennismakingsgesprek? Wordt er samen gezocht naar een haalbaar en
werkbaar talenbeleid?
• Wederkerige communicatie: Worden ouders aangesproken in hun thuistaal
indien ze dit wensen? Wordt gebruik gemaakt van tolken, vertalingen,
Google Translate om te spreken met ouders die onvoldoende
Nederlands begrijpen of spreken? Maak je bewust gebruik van niet-talige
communicatie?
• Inspraak: Wordt er samen met ouders gezocht naar hoe er met
de meertaligheid van hun kind / henzelf wordt omgegaan in de
opvangvoorziening?
• Steun: Als meertalige ouders vragen hebben over het meertalig opvoeden
van hun kind, geef je hen advies dat rekening houdt met hun context?
Waarop baseer je je (bv. wetenschappelijke inzichten of je buikgevoel)?
Hoe breng je ouders met dezelfde / verschillende thuistalen met elkaar
in contact, zodat ze bij elkaar steun kunnen ervaren?
• Respect voor de maatschappelijke diversiteit: Mogen ouders hun kinderen
in hun thuistaal aanspreken in de opvangvoorziening? Mogen ouders
onderling hun eigen thuistaal spreken in de opvangvoorziening?
• Wat kan je in je werking behouden, verbeteren/aanpassen, stoppen of
creëren, zodat je opvang nog meer kwaliteit biedt, ook voor meertalige
gezinnen?
…
•

Dimensie 6

