Oefenkansen
Nederlands
in de vrije tijd
van kinderen,
tieners en
jongeren.
Toekomstige uitdagingen en kansen
in de Vlaamse Rand.
visietekst vzw ‘de Rand’ 2022

Talendiversiteit en
Nederlands in de
Vlaamse Rand

De vrije tijd biedt
spontaan heel wat
oefenkansen.

De Vlaamse Rand bestaat uit 19 gemeenten. Dat zijn
de 6 faciliteitengemeenten en 13 andere gemeenten
die aan Brussel of aan een faciliteitengemeente
grenzen. De Vlaamse Rand wordt gekenmerkt
door grotere migratiestromen dan in de rest van
Vlaanderen, vooral van en naar Brussel en van en
naar het buitenland. Vergeleken met het Vlaamse
gemiddelde is de Vlaamse Rand een regio met een
jonge en superdiverse bevolking. Die evolutie in
de regio gaat snel, ook de komende jaren zal de
superdiversiteit toenemen.
Een groot aandeel inwoners heeft het Nederlands
niet als moedertaal. Dat er veel talen gesproken
worden in de Vlaamse Rand is op zich een rijk
gegeven. Individuele meertaligheid is positief
voor iedereen. Maar het is logisch dat het
Nederlands in de Vlaamse Rand, een regio in
Vlaanderen, de taal is die iedereen verbindt. Om
die verbinding te versterken en in te zetten op
gemeenschapsvorming, is het gebruik van Het
Nederlands als gemeenschappelijke taal nodig.
Maar hoe doe je dat in zo’n taaldiverse regio waar
de evoluties bijzonder snel gaan? Deze visietekst
kwam tot stand i.s.m. de leden (lokale besturen) van
het lerend netwerk ‘Samen scoren met Nederlands
in de 13’ en in overleg met partners.

Oefenkansen
in de vrije tijd
De vrije tijd is een ideale context om in te zetten op
gemeenschapsvorming. In de vrije tijd kan je anderstaligen spontaan én
op een positieve manier uitnodigen om Nederlands te leren, te oefenen
en te gebruiken. Een taal leer je het best als die functioneel is en je
daartoe intrinsiek gemotiveerd bent, als je die taal ‘met goesting’ leert
en gebruikt. De vrije tijd biedt dus heel wat kansen.

Vergeleken met het Vlaamse
gemiddelde is de Vlaamse Rand
een regio met een jonge en
superdiverse bevolking.
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De Vlaamse Rand is een regio met een jonge én een superdiverse
populatie. In de scholen is het aandeel kinderen, tieners en jongeren
voor wie het Nederlands niet de thuistaal is enorm gestegen. Dat zorgt
voor uitdagingen in het onderwijs. Alsmaar meer scholen moedigen
ouders ook aan om hun kind in te schrijven in een Nederlandstalig
vrijetijdsaanbod. Dat is positief, want de vrije tijd biedt spontaan heel
wat oefenkansen. Wie een taal leert, moet die ook kunnen oefenen
buiten de schooltijd. Nederlands oefenen in de vrije tijd draagt dus bij
aan de brede taalontwikkeling. Bovendien is Nederlands op die manier
niet alleen een schooltaal maar ook een leuke speeltaal voor kinderen.
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2

TAALSTAGES,
TAALBADEN
OF ANDERE
TAALSTIMULERENDE
INITIATIEVEN

Taal
als middel
of als doel?
Vrije tijd is anders dan schooltijd.
Je kan het Nederlands van kinderen, tieners en jongeren
op verschillende manieren versterken in de vrije tijd.
We kunnen het aanbod opdelen in 3 categorieën.

ZOMERSCHOLEN

Daarnaast organiseren heel wat lokale besturen in de Vlaamse
Rand ook al verschillende jaren taalstages, taalbaden of
andere taalstimulerende initiatieven.
De activiteiten dompelen de deelnemers intensief onder
in het Nederlands. Soms kunnen enkel kinderen die gericht
toegeleid zijn uit het Nederlandstalig onderwijs deelnemen,
soms is het een open aanbod voor alle kinderen, tieners en
jongeren. Dergelijke taalstimulerende initiatieven vinden
altijd plaats in homogene groepen van kinderen met thuistaal
niet-Nederlands. Het taalniveau kan binnen een groep sterk
variëren. De begeleider zorgt voor een rijke taalinput en de
activiteiten zijn zo uitgewerkt dat ze veel taalkansen bieden.
We merken verschillende invullingen van een taalbad of
taalstage op. Sommige organisatoren kiezen ervoor om toch
enige schoolse aanpak te integreren, anderen zetten dan weer
louter in op sport-, crea- en andere spelactiviteiten.

3

1

REGULIERE
VRIJETIJDSAANBOD

Tot slot kan je ook oefenkansen Nederlands integreren
in het reguliere vrijetijdsaanbod. Daaraan nemen zowel
Nederlands- als anderstalige kinderen deel.
Een speelpleinwerking, jeugdbeweging of sportclub
biedt ook heel wat spontane oefenkansen Nederlands
voor wie de taal leert. Uiteraard is het niet de bedoeling
dat een animator, begeleider of trainer bewust met
de taalontwikkeling van kinderen bezig is. Een talige
begeleidershouding zorgt ervoor dat kinderen een hele dag
uitgedaagd worden om spreekkansen te benutten en in
interactie te gaan. Een talige begeleidershouding is immers
interessant voor álle kinderen. Elk kind is in taalontwikkeling,
ook kinderen die het Nederlands als moedertaal hebben.
De oefenkansen of de rijke taalinput Nederlands komen in
het reguliere aanbod niet enkel van de begeleider. Omdat
de groep vaak (taal)divers is, geven kinderen elkaar ook
oefenkansen en een rijk taalaanbod.

Ten eerste zien we sinds kort heel wat zomerscholen
ontstaan. Vaak zijn die zo georganiseerd dat kinderen,
tieners en jongeren in de voormiddag les krijgen en in de
namiddag deelnemen aan sport- of spelactiviteiten. Scholen
leiden deelnemers heel gericht toe naar dit aanbod.
Het doel is om in de voormiddag o.a. hun Nederlands
bij te spijkeren door middel van lessen (remediëring).
Plezier en motivatie zijn onmisbare factoren.
Kinderen moeten de zomerschool leuk vinden en niet het
gevoel hebben dat ze extra naar school ‘moeten’. Inzetten
op welbevinden is dus belangrijk bij de organisatie van een
zomerschool. Ook niet onbelangrijk is het ondersteunen van
begeleiders van het namiddagaanbod opdat ze spontane en
kwalitatieve oefenkansen Nederlands bieden.
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Uitdagingen in de
Vlaamse Rand

Wat is nu nodig om binnen
dat reguliere aanbod
te zorgen voor kwalitatieve
oefenkansen?

In 2020 zitten er in de Nederlandstalige scholen in de Vlaamse Rand
gemiddeld 50 % kinderen die het Nederlands niet als thuistaal
hebben. Kind & Gezin registreert de taal waarin mama’s hun kind
opvoeden. Die cijfers geven aan dat die talige diversiteit nog zal
toenemen. Hoe kijken we dan naar de uitdagingen met betrekking
tot leer- en oefenkansen Nederlands van kinderen, tieners en
jongeren in de vrije tijd? Als de groep leerlingen met thuistaal nietNederlands nog stijgt, kunnen we ervan uitgaan dat de vraag naar en
de nood aan oefenkansen buiten de schooltijd zal toenemen.

 et bieden van kwalitatieve oefenkansen
H
aan kinderen, tieners en jongeren komt
niet vanzelf. Begeleiders moeten zich
bewust worden van de rol die ze kunnen
spelen en de kansen die ze met een talige
begeleidershouding kunnen bieden.

Lokale besturen staan voor een uitdaging: hoe kunnen we in de
toekomst blijven inzetten op kwalitatieve oefenkansen en zo veel
mogelijk kinderen, tieners en jongeren in onze gemeente kansen
geven? Als lokaal bestuur goed nadenken over je doelgroep en je
aanbod is cruciaal. We kunnen niet voor elk kind dat Nederlands
leert een specifiek oefenaanbod organiseren. Dat is ook niet
nodig, want niet elk kind met thuistaal niet-Nederlands heeft nood
aan taalremediëring. Hét anderstalige kind bestaat niet. Er zijn
verschillen in niveaus en in noden. Voor heel wat kinderen zijn
spontane oefenkansen in het reguliere vrijetijdsaanbod voldoende
en dus waardevol. Het is duidelijk dat enkel blijven inzetten op een
categoriaal aanbod niet zal volstaan. Een categoriaal aanbod kan
zinvol zijn, maar we pleiten voor een bredere lokale aanpak waar ook
het reguliere aanbod als een actieterrein wordt gezien om kinderen,
tieners en jongeren taaloefenkansen te geven.

Als lokaal bestuur
goed nadenken
over je doelgroep
en je aanbod is cruciaal.
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opdat die keuze ook effect zal hebben op de
taalontwikkeling van hun kind. Veel ouders
denken dat het effect van een jaarlijks
taalbad groter is dan dat van het reguliere
vrijetijdsaanbod waarbij de kinderen
bijvoorbeeld wekelijks spontane spreekkansen
krijgen.

Niet enkel ondersteuning van begeleiders
in functie van die talige begeleidershouding
is nodig. Verenigingen, sportclubs en
andere reguliere vrijetijdspartners vragen
ook ondersteuning om met de aanwezige
talendiversiteit om te gaan. We moeten hen
ook versterken op het vlak van communicatie
met ouders door hen informatie en tips aan
te reiken. Een heldere communicatie met alle
ouders zorgt voor het welbevinden van alle
leden en deelnemers.
Actieve toeleiding naar het lokale
vrijetijdsaanbod kan enkel succesvol zijn als
er aandacht is voor toegankelijkheid en het
wegwerken van drempels.
Naast ondersteuning van de begeleiders en
verenigingen, is het een uitdaging om scholen
en ouders te overtuigen van de kansen in het
reguliere vrijetijdsaanbod. Scholen kennen
de taalnoden van de kinderen zeer goed. Zij
kunnen een waardevolle partner zijn in het
informeren van ouders en gericht toeleiden
van kinderen.
Ouders weten niet altijd hoe kinderen taal
ontwikkelen, (een tweede) taal verwerven en
welke rol ze hierin zelf kunnen spelen. Soms
maken ouders keuzes voor hun kinderen
in functie van het Nederlands zonder dat
ze weten welke voorwaarden er nodig zijn
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Tot slot is het ook interessant om oefenkansen
in de vrije tijd heel breed te benaderen.
Oefenkansen Nederlands buiten de school
betekent niet uitsluitend het georganiseerde
aanbod in de vrije tijd. Er zijn ook heel
wat andere manieren om in te zetten op
Nederlands buiten de schooluren én waar
ouders een rol in kunnen spelen. Ouders
informeren over hoe zij ook kunnen
bijdragen aan de meertalige ontwikkeling
van hun kind en hen stimuleren om het
Nederlands zelf ook een plaats te geven is
onmisbaar. Dat betekent niet dat ouders tegen
hun kind Nederlands praten of voorlezen
in het Nederlands; dat zou onnatuurlijk
zijn. We weten dat een sterk ontwikkelde
moedertaal cruciaal is voor het verwerven
van het Nederlands. Een ouder kan wel kiezen
voor activiteiten waarmee ze het Nederlands
in huis halen of waardoor kinderen in
contact komen met het Nederlands. Ouders
kunnen met hun kind bijvoorbeeld naar
de bibliotheek gaan en Nederlandstalige
boeken in huis halen, een museum bezoeken
waarbij ze kiezen voor een audiogids in het
Nederlands, een kind stimuleren om naar
Nederlandstalige tv-programma’s te kijken.
Kortom, ook anderstalige ouders kunnen
met het Nederlands aan de slag en kunnen
een actieve rol opnemen in de Nederlandse
taalontwikkeling van hun kinderen.
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Oefenkansen
Nederlands
in de vrije tijd
van kinderen,
tieners en
jongeren.
handleiding vzw ‘de Rand’ 2022

Intro
De talendiversiteit en uitdagingen op het vlak van
oefenkansen voor kinderen, tieners en jongeren in de vrije
tijd zijn groot in de Vlaamse Rand. Cijfers tonen aan dat
die talendiversiteit nog zal toenemen. In een visietekst
lees je hoe we naar deze uitdagingen in de Vlaamse Rand
kunnen kijken.
Wil je met deze uitdagingen in je gemeente aan de slag? Bundel de
krachten en neem collega’s en partners mee in een denkoefening.
Deze handleiding met visueel stappenplan helpt je om als lokaal
bestuur gerichte keuzes te maken op het vlak van het aanbod én
(de toeleiding van) de doelgroep. Je kan zelf aan de slag met de
handleiding en de verschillende stappen doorlopen.
Wil je graag begeleiding bij zo’n lokale oefening met partners in je
gemeente? Neem contact op met vzw ‘de Rand’.
Wil je graag experimenteren met nieuw aanbod waarin aandacht
is voor oefenkansen Nederlands voor kinderen, tieners of jongeren
én zoek je financieringsmogelijkheden? Dan kan je misschien een
beroep doen op subsidies van de provincie Vlaams-Brabant of van
de Vlaamse overheid (Agentschap Binnenlands Bestuur). Heb je een
vraag of wil je ondersteuning bij de opmaak van je subsidiedossier?
Neem contact op met vzw ‘de Rand’.
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Samenwerking

5

Doelgroep

Communicatie,
toeleiding &
inschrijving
Denk goed na over hoe je
een brede en ook moeilijk
bereikbare doelgroep kan
informeren en toeleiden.

Oefenkansen
Nederlands

4

Partners, begeleiders
& vrijwilligers
Kijk naar wie er betrokken is
bij de begeleiding en organisatie
van je aanbod.
Welke ondersteuning
hebben ze nodig?
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Breng relevante partners rond
de tafel om keuzes te maken.
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Breng je doelgroep in je
gemeente in kaart.
Wie zijn de ‘kinderen,
tieners & jongeren’
in je gemeente?
Wie bereik je vandaag?
Wie ervaart drempels?

3

Aanbod
Breng het aanbod in je
gemeente in kaart.
Waar liggen nog kansen op het
vlak van oefenkansen NL?
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In een gemeente zijn er vaak al heel wat partners betrokken bij de organisatie van of toeleiding
naar vrijetijdsactiviteiten, al dan niet met oog voor oefenkansen Nederlands. Vaak werken
binnen een lokaal bestuur heel wat partners naast elkaar, waardoor kansen blijven liggen.
Als de doelstelling van enkele van die partners is om zo veel mogelijk kinderen, tieners en
jongeren leuke kwalitatieve oefenkansen Nederlands in de vrije tijd te bieden, dan is investeren
in samenwerking of een netwerk van partners een eerste zinvolle stap. Samen bereik je meer,
zowel op het vlak van het aanbod als op het vlak van het bereiken van je doelgroep.

Samenwerken heeft
verschillende voordelen:
✓ Je leert het aanbod en de organisatoren kennen.
✓ Je kan de doelgroep gericht naar een passend aanbod doorverwijzen.
✓ Je krijgt zicht op hiaten en drempels in het bestaande aanbod.
✓ Je kan samen zoeken naar antwoorden op vragen/noden.
✓ Je kan krachten bundelen, het werk verdelen en samenwerken aan acties.
✓ Je kan gebruikmaken van elkaars expertise en kapitaal (infrastructuur, personeel …).

1

✓ Je bereik is groter.
✓ Je kan samen keuzes maken om al dan niet in te zetten op een aanbod of doelgroep.

Samenwerking

Wie kunnen
lokale partners zijn?
✓ gemeentelijke diensten: integratiedienst, jeugddienst, sportdienst, dienst flankerend
onderwijsbeleid, de bib, het Huis van het Kind, het cultuur- of gemeenschapscentrum …
✓ het sociaal huis
✓ scholen (zorgleerkrachten, taalcoaches/taalankers, directie, ouderraad)
✓ organisatoren en begeleiders van buitenschoolse kinderopvang

Inzetten op oefenkansen Nederlands voor kinderen, tieners en jongeren
doe je niet alleen. Een sterk lokaal netwerk dat meedenkt is belangrijk.
Denk na over partners die je kan betrekken om aan de slag te gaan
met deze denkoefening over welk aanbod er vandaag al is en om je
doelgroep goed in kaart te brengen. Daarna kan je samen kiezen met
welk aanbod je welke doelgroep wil bereiken en welke voorwaarden
of criteria daaraan verbonden zijn om tot succesvolle ervaringen voor
begeleiders en deelnemers te komen.
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✓ een lokale vzw of vereniging
✓ buurtwerkers of opbouwwerkers
✓ brugfiguren of toeleiders
✓ logopedisten
✓ ...
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Tips
om na te denken over
de manier van samenwerken
en intensiteit:
 aak een onderscheid tussen partners die je dichtbij wil houden en partners die je
M
af en toe wil betrekken, bevragen of informeren.
 enk na hoeveel keer je je partners wil samenbrengen en wat je concreet van hen
D
verwacht.
✓ Je kan samen met een werkgroep van A tot Z nadenken: de doelgroep
in kaart brengen, het aanbod in kaart brengen, noden oplijsten, keuzes
maken, nadenken over toeleiding en communicatie …

2

Doelgroep

	✓ Je kan zelf ook eerst heel wat informatie verzamelen en voorbereiden
om vervolgens je partners eenmalig samen te brengen. Zo kan je het
voorbereide werk analyseren en samen doordachte keuzes maken.
 xpliciteer voor je partners wat je van hen verwacht: louter feedback geven of
E
betrokken zijn bij het in kaart brengen van de noden.
 aak overleg zo laagdrempelig en efficiënt mogelijk. Kies je voor een langer en
M
intensiever traject, vraag je partners dan of dit haalbaar is en stippel van bij de
start een tijdlijn uit. Informeer je partners hoeveel keer je van hen iets verwacht, zo
weten ze welk engagement ze aangaan.

Kijk
of er bestaande overlegstructuren zijn waar je je thema kan agenderen en
inspraak/feedback kan vragen. Vaak is er bijvoorbeeld een lokaal platform waar
scholen elkaar ontmoeten en info uitwisselen. Grijp dit aan om hen te bevragen, zo
betrek je wellicht ook scholen of andere partners die niet deelnemen aan een apart
overleg over oefenkansen in de vrije tijd.
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Goed zicht krijgen op je doelgroep is onmisbaar bij het maken van
gerichte en bewuste keuzes. Wie zijn de kinderen, tieners en jongeren
voor wie je oefenkansen in de vrije tijd organiseert? Hét anderstalige
kind bestaat niet, die groep is heel divers. Breng je doelgroep daarom
goed in kaart. Wie woont er in je gemeente of wie zit er in je scholen?
Welke profielen van anderstalige kinderen kom je tegen?
Niet alleen cijfergegevens zijn belangrijk, ook inhoudelijke signalen
helpen je om keuzes te maken.
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Verzamel cijfergegevens over de kinderen,
tieners en jongeren in je gemeente.
✓ Hoeveel 0-24-jarigen van niet-Belgische herkomst wonen er in je gemeente?
✓ Welk percentage thuistaal niet-Nederlands zie je in de scholen?
✓ Welke thuistalen worden er vooral gesproken? Is een bepaalde thuistaal of
herkomstland sterk vertegenwoordigd?
✓ Hoeveel moeders spreken bij de geboorte Nederlands met hun kind?
✓ Hoe ziet kansarmoede eruit in je gemeente?
✓ Wonen er in bepaalde deelgemeenten of wijken meer kinderen, tieners en jongeren
(met thuistaal niet-Nederlands)?
✓ …

Verzamel inhoudelijke signalen over
de doelgroep m.b.t. vrijetijdsparticipatie
(en oefenkansen).
Bevraag partners individueel, sluit aan bij bestaande overlegplatformen of maak tijd voor een
oefening in een werk- of stuurgroep die je zelf samenbrengt.
Mogelijke vragen die je kan behandelen of bespreken om een totaaloverzicht te krijgen:
Denk breed na (leeftijd, thuistaal, schooltaal, taalniveau, zij-instromers, gender …).
✓ Welk profiel van kinderen, tieners en jongeren bereiken we vandaag met het
reguliere vrijetijdsaanbod (jeugdbeweging, speelpleinwerking, sportclub, academie
voor woord/muziek/kunst, Grabbelpas, vakantiestages …) in de gemeente? Is er een
groep die we vandaag niet bereiken met het reguliere vrijetijdsaanbod? Zo ja, welke?
✓ Wie bereiken we vandaag met het categoriale aanbod van oefenkansen Nederlands
(taalbad, taalstage, zomerschool …) in de gemeente? Wie bereiken we niet met dit
aanbod en waar liggen gemiste kansen?

BIJLAGE 1 - Cijfers
Weet je niet meteen waar je die cijfers kan vinden? Bijlage 1 helpt jou
hierbij. Raadpleeg ook de kennis van je partners. Een toeleider van PIN
vzw bijvoorbeeld heeft ook kennis over het profiel van gezinnen die
recent in de gemeente zijn komen wonen.

✓ Zijn er specifieke doelgroepen die extra aandacht verdienen? Zo ja, waar schiet
het huidige aanbod tekort voor deze doelgroepen? Welk soort aanbod zou zinvol zijn
voor deze specifieke doelgroepen?
Specifieke vragen m.b.t. onderwijs
✓ Voor hoeveel kinderen (kleuter-, lager, secundair onderwijs) is Nederlands op school
een struikelblok?
✓ Hoeveel kinderen hebben effectief remediëring nodig (in functie van taalachterstand
of onder andere resultaten van de KOALA- of andere taaltesten)?
✓ Voor hoeveel kinderen met thuistaal niet-Nederlands volstaat een speels
vrijetijdsaanbod met aandacht voor oefenkansen (en is er dus geen specifieke
remediëring nodig)?
✓H
 oeveel zij-instromers (uit anderstalige scholen) of nieuwkomers zitten er in je
scholen?
✓H
 oe kunnen school en andere partners (beter) samenwerken zodat kinderen ook
buiten de school alle kansen krijgen?
✓ Welke doelgroep(en) leiden scholen naar welk vrijetijdsaanbod toe? Leiden scholen
de kinderen met thuistaal niet-Nederlands standaard toe naar het aanbod dat
specifiek georganiseerd wordt in functie van taalstimulering Nederlands (taalstages,
taalbaden, zomerscholen …)? Of leiden ze hen ook toe naar het brede reguliere
vrijetijdsaanbod?
Bundel de info die je verzamelde over de doelgroep. Je hebt die
nodig om later een grondige analyse en vervolgens gerichte
keuzes te kunnen maken.
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Vraag informatie aan de collega’s van de
jeugddienst, sportdienst, cultuurdienst, bib …
en breng het aanbod dat je als lokaal bestuur
organiseert in kaart. Je kan hiervoor eventueel
de onderstaande tabel als voorbeeld gebruiken.

Wat?

Wanneer?
(wekelijks,
tijdens schoolvakanties...)

Voor wie?
(leeftijd,
thuistaal …)

Speelplein

Sportkamp

3

Crea- of kunsteducatieve stage

Aanbod

Taalstages

Buitenschoolse
kinderopvang

Zomerschool

Zodra je zicht hebt op hoe de doelgroep kinderen, tieners en jongeren
in je gemeente eruit ziet, is ook zicht krijgen op het bestaande aanbod
onmisbaar. In heel wat gemeenten is er een rijk vrijetijdsaanbod voor
kinderen, tieners en jongeren. Is dat aanbod afgestemd op de noden
van je doelgroep en op elkaar (in welke periode is er voor welke
leeftijdsgroep/doelgroep een aanbod)? Misschien is er in bepaalde
vakanties een overaanbod en in bepaalde perioden geen aanbod?
Neem tijd om het aanbod in kaart te brengen en eventueel hiaten in het
georganiseerde aanbod bloot te leggen. Je hebt deze informatie nodig
om gerichte keuzes te kunnen maken.
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Voorleesmomenten

Wekelijkse
taalactiviteiten

…
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Open aanbod
of enkel via
toeleiding

Aandacht voor
taalkansen?

Breng andere vrijetijdspartners en hun
aanbod op je grondgebied in kaart.
Wanneer?
(wekelijks,
tijdens schoolvakanties...)

Wat?

Voor wie?
(leeftijd,
thuistaal …)

Open aanbod
of enkel via
toeleiding

Aandacht voor
taalkansen?

Analyseer de verzamelde info.
Als je deze info samenlegt, wat leid je dan af?
✓ Zitten er voor bepaalde doelgroepen hiaten in het aanbod?
✓ Zitten er in bepaalde perioden hiaten in het aanbod?
✓ Is er voldoende diversiteit in je aanbod?
✓ Waar liggen (extra) kansen op het vlak van taal?

Jeugdbewegingen

Wat zeggen cijfermateriaal en inhoudelijke signalen
je over de doelgroep in relatie tot het aanbod?

Sportclubs

Cijfergegevens zoals het percentage kinderen met thuistaal niet-Nederlands in de scholen en
de analyse van wie je vandaag wel/niet bereikt, kunnen helpen bij het maken van keuzes in je
aanbod. Stel dat de groep kinderen met thuistaal niet-Nederlands fors gestegen is, hoe kan je
dan voldoende speelse en kwalitatieve oefenkansen Nederlands bieden in de vrije tijd?

Kunst- en muziekacademie

Stages via bijvoorbeeld een private
partner

✓ Kan/moet je het categoriale aanbod uitbreiden? Welke marge is er en wat heb je
hiervoor nodig?
✓ Kan/moet je het categoriale aanbod anders organiseren (voor een specifieke doelgroep
qua leeftijd, taalniveau …)?

Ander aanbod via
private partners

✓ Liggen er kansen voor taalstimulering in het reguliere aanbod? Hoe kunnen we binnen
dit aanbod ook voor kwalitatieve oefenkansen Nederlands zorgen? Wat is hiervoor
nodig?
✓ Is het huidige vrijetijdsaanbod toegankelijk?
Zitten er drempels in het reguliere aanbod?
Zitten er drempels in het categoriale aanbod?

...

✓ Is je aanbod complementair aan wat er al bestaat?
Wellicht heb je als lokaal bestuur kinderen, tieners en jongeren
al bevraagd (meerjarenplan, Huis van het Kind, kindvriendelijke
gemeente...) over hun vrijetijdsbesteding. Ook die informatie is
waardevol om er even bij te nemen.

BIJLAGE 3 - Toegankelijkheid
Je kan de 7 B’s gebruiken om na te denken over drempels.
In bijlage 3 vind je concrete tips.

BIJLAGE 2 - Een jaaroverzicht maken
In bijlage 2 vind je een document dat je kan gebruiken om een
totaaloverzicht per (school)jaar te maken met het vrijetijdsaanbod voor
kinderen, tieners en jongeren in je gemeente.
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Je kan op verschillende manieren naar ‘oefenkansen Nederlands in de vrije tijd’ kijken:
vanuit een intensieve of minder intensieve focus op taalstimulering.
✓ C a t e g o r i a a l a a n b o d
Je kan een categoriaal aanbod organiseren dat inzet op het versterken van het
Nederlands waarbij je werkt met homogene groepen die enkel bestaan uit kinderen
met thuistaal niet-Nederlands. In dit aanbod is er expliciet aandacht voor de verdere
taalontwikkeling van de kinderen, zowel bij de uitwerking als bij de begeleiding van
de activiteiten.
✓ R e g u l i e r a a n b o d
Je kan ook kiezen om kinderen een oefenkans Nederlands te bieden in het reguliere
vrijetijdsaanbod door elke begeleider te versterken in een talige begeleidershouding.
Op die manier zet je in op oefenkansen in een context waarbij je heterogene groepen
vormt en waarbij taal een middel is. Kinderen die Nederlands aan het leren zijn,
krijgen spontane oefenkansen, zowel vanuit de begeleider als door interactie met
andere kinderen.
Het ene is niet minderwaardig of succesvoller dan het andere, zolang je er gericht voor kiest en
rekening houdt met de voorwaarden opdat het voor de deelnemers een positieve ervaring is.
Je kan ervoor kiezen om in je gemeente in te zetten op oefenkansen in beide types aanbod en
ze als complementair zien. Zoals vermeld in onze visietekst, geloven wij er sterk in dat gezien
het hoge aantal kinderen met thuistaal niet-Nederlands in het onderwijs in de Vlaamse Rand, er
heel wat kansen liggen in het reguliere vrijetijdsaanbod.
Oefenkansen Nederlands zitten niet alleen in het georganiseerde aanbod. Behalve samen met
partners je lokale aanbod kritisch bekijken en keuzes maken, kan je als lokaal bestuur ook

BIJLAGE 4 - Taalstimulering

✓N i e t - g e o r g a n i s e e r d a a n b o d
	Oefenkansen Nederlands zitten niet alleen in het georganiseerde aanbod.
Behalve samen met partners je lokale aanbod kritisch bekijken en keuzes
maken, kan je als lokaal bestuur ook nog andere accenten leggen. In onze
visietekst pleiten we voor een brede kijk op oefenkansen Nederlands.
Ouders kunnen zelf ook een actieve rol spelen en aandacht hebben voor het
Nederlands binnen de meertalige taalverwerving van hun kinderen.
	Als lokaal bestuur komt het erop aan om ouders goed te informeren,
sensibiliseren, stimuleren en toe te leiden. Acties die je kan overwegen:
		✓ Anderstalige ouders informeren over meertalig opvoeden en hen
ondersteunen in het maken van keuzes. Dat kan op verschillende
manieren. Er bestaat heel wat informatief materiaal voor ouders
(brochures, filmpjes…), dat je kan delen en verspreiden. Je kan ook
een samenwerking opzetten met het Huis van het Kind en eventueel
samen met scholen infosessies organiseren. Overweeg hier het
gebruik van meertalige communicatie. Als je er op die manier voor
kan zorgen dat ouders het goed begrijpen, zorg je ervoor dat ouders
zich bewust(er) worden van de rol die ze zelf ten aanzien van het
Nederlands kunnen spelen.
		✓ Laagdrempelige acties om ouders toe te leiden naar en wegwijs te
maken in de bibliotheek, het cultureel centrum en/of museum.
Je kan samenwerken met de lokale buurtwerking(en), een toeleider,
lokale praatgroepen of scholen. Vzw ‘de Rand’ ondersteunt de
bibliotheek, het cultuurcentrum en het museum om anderstaligen
wegwijs te maken en hen de werking te leren kennen.

Wil je hier met partners over in dialoog gaan en er samen een oefening
rond voeren? Gebruik dan bijlage 4. Daarmee kan je het bestaande
aanbod inschalen op het vlak van intensiteit in taalstimulering. Het helpt
je om te bekijken welke soort oefenkans er in welk aanbod zit, welk type
begeleider je nodig hebt, welke ondersteuning je begeleider nodig heeft
en welke doelgroep je naar welk aanbod leidt.
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Idealiter is elke begeleider of vrijwilliger van een vrijetijdsactiviteit doordrongen van
een talige begeleidershouding. Een talige begeleidershouding zorgt ervoor dat een
kind rijke taalinput aangeboden krijgt en dat er een veilig klimaat heerst om zelf
spreekkansen te benutten. Dat is zinvol voor alle kinderen én bij elke vrijetijdsactiviteit;
elk kind is immers in taalontwikkeling.
Kies je voor een categoriaal aanbod dat specifiek bedoeld is voor kinderen met
thuistaal niet-Nederlands waarbij ook kinderen met weinig kennis van het Nederlands
deelnemen? Dan zullen de begeleiders uitgebreidere kennis en ondersteuning nodig
hebben op het vlak van taalstimulerende methodieken en het bieden van kwalitatieve
oefenkansen in een veilige context. Ontrafel dus niet alleen je doelgroep (de kinderen,
tieners en jongeren), maar ook je groep van begeleiders en vrijwilligers. Kijk gericht
naar wat zij nodig hebben en wat je van hen verwacht.

4

Professionele
begeleiders &
vrijwilligers

 ls je kiest om vooral in te zetten op het reguliere aanbod, ga dan stap per stap. Je
A
kan niet meteen alle begeleiders in de vrije tijd overtuigen van de rol die ze kunnen
spelen op het vlak van oefenkansen Nederlands. Kies waar je start, bijvoorbeeld bij
je speelpleinwerking, de sportclubs … en vertrek vanuit die successen. Je kan in je
gemeente ook open vormingsmomenten organiseren waar collega’s, vrijwilligers of
begeleiders uit verschillende vrijetijdsdomeinen aan kunnen deelnemen.

Welk aanbod je ook organiseert of ondersteunt, de rol van de begeleider is
cruciaal om tot een kwalitatieve oefenkans Nederlands te komen. Werk je
samen met een organisatie die je aanbod begeleidt of heb je zelf begeleiders/
vrijwilligers die je inschakelt in je organisatie? Denk goed na over wie je zoekt
en welke informatie, kennis en ondersteuning een externe partner of je eigen
begeleiders nodig hebben.
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Categoriaal aanbod
Je bent ervan overtuigd dat een specifiek aanbod met meer expliciete oefenkansen zinvol en
noodzakelijk kan zijn. Het gericht selecteren van de juiste begeleiders is belangrijk. Zij spelen
een grote rol in de kwaliteit van je aanbod. Hoe kies je de juiste begeleider of externe partner?
Welke vragen en stappen zijn hiervoor nodig?

Maak eerst bewuste keuzes in de organisatie
van je categoriale aanbod.

Waar ligt je focus op het vlak van taal?
In de activiteiten van een categoriaal aanbod is er meer expliciete aandacht voor taal.
Begeleiders dompelen kinderen tijdens activiteiten intensief onder in én dagen ze uit met
het Nederlands. Dat betekent niet dat begeleiders taallessen geven. Het blijft belangrijk dat
kinderen in hun vrije tijd taal oefenen via spel en plezier. Organisatoren en begeleiders denken
bewust na over taal bij de voorbereiding van hun activiteiten en bepalen hun doelen:
✓ werken aan spreekdurf
✓ creëren van een positief gevoel t.a.v. het Nederlands
✓ werken aan woordenschatuitbreiding met bijvoorbeeld een selectie van woorden per
dag (die tijdens verschillende spelvormen aangereikt en herhaald worden)
✓ taal opfrissen, bijvoorbeeld vóór de start van het schooljaar

Hoe baken je je doelgroep af?

✓  …

✓ leeftijd (kleuters – lagere school)
✓ kinderen die doorverwezen zijn door bijvoorbeeld de scholen
✓ zij-instromers
✓ …

Waarom kies je voor die doelgroep?
✓ bijvoorbeeld voor kleuters: het reguliere aanbod is ontoereikend, de noden
en signalen vanuit de scholen zijn groot, het is een cruciale leeftijd qua
taalverwerving …
✓ bijvoorbeeld voor zij-instromers: dit is een specifieke groep die een gericht
aanbod vraagt, het is een grote groep binnen de scholen, scholen geven aan
dat een specifiek buitenschools aanbod zinvol zou zijn en dat ze actief willen
toeleiden …

	Hoe zorg je dat de juiste doelgroep in je aanbod terecht
komt?
✓ Als je open werft: omschrijf je doelgroep zeer duidelijk en concreet.
✓ Als je niet open werft: werk met doorverwijzers en maak duidelijke afspraken
(bijvoorbeeld met zorgleerkrachten, buurtwerkers, toeleiders, medewerkers
van het OCMW …).
✓ Bouw een netwerk van partners (in je gemeente) uit. Werk samen, verwijs
door en zet elkaars aanbod in de kijker.

Bewaak kwaliteit. Denk na over het profiel, de
rol en de verwachtingen van je begeleiders.
Afhankelijk van je focus op taal en bijhorende verwachtingen kan je samenwerken met een
externe partner of met eigen vrijwilligers voor de begeleiding van je oefenkans. Denk na over
welk type begeleider je nodig hebt en wat je van hen verwacht om een weloverwogen keuze te
maken.

Welk type begeleider heb je nodig?
✓ minimumleeftijd
✓ voorkennis rond thema
✓ professional/vrijwilliger
✓ ervaring
✓ …

Wat verwacht je?
✓ aanwezigheid en rol voor, na en tijdens de activiteit
✓ bereid tot het volgen van minstens 1 of meerdere vormingen
✓ voorbereiding van activiteiten
✓ deelnemen aan evaluatie van de activiteiten
✓ …

BIJLAGE 3 - Toegankelijkheid
Screen je aanbod op drempels en toegankelijkheid. Dat kan aan de hand
van de 7 B’s in bijlage 3.
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Je werkt samen met een externe partner voor de begeleiding.
Check welke expertise de partner waarmee je wil samenwerken heeft, welke methodieken zij
toepassen, welke visie ze hebben op taalstimulering in de vrije tijd, hoe zij hun begeleiders
opleiden … De ene zet meer in op taalstimulering dan de andere. Expliciteer hierbij ook jouw
verwachtingen vooraf voldoende helder:
✓ aanwezigheid en rol voor, na en tijdens de activiteit
✓ gaan zij met ouders in dialoog of beperk je hun rol louter tot begeleiding van activiteiten
✓ voorbereiding van activiteiten
✓ deelnemen aan evaluatie van de activiteiten
✓ …
Informeer de partnerorganisatie over je lokale context, de lokale visie op meertaligheid en de
afspraken omtrent het gebruik van andere talen (taalbeleid).
Je werkt met eigen begeleiders en vrijwilligers.
Enthousiaste en goede begeleiders zijn essentieel voor een kwalitatief aanbod. Investeer in de
zoektocht, aanstelling, opleiding en opvolging van begeleiders. Denk na over welk profiel je
nodig hebt, wat je van hen verwacht en welke informatie en ondersteuning ze nodig hebben.
Communiceer hierover in je zoektocht en niet achteraf.

Denk na over wat jij de begeleiders kan bieden
en welke ondersteuning ze nodig hebben.

Regulier aanbod
Wil je oefenkansen Nederlands in je reguliere vrijetijdsaanbod integreren? Dan ga je er dus van
uit dat alle activiteiten oefenkansen zijn voor kinderen met thuistaal niet-Nederlands. Welke
vragen en stappen zijn hiervoor nodig?
	Vertrek vanuit de lokale context. Hebben de reguliere vrijetijdsaanbieders zicht op
het profiel van de kinderen, tieners en jongeren in de gemeente? Neem hen mee in hoe
je gemeente eruit ziet, welke diversiteit er aanwezig is en informeer hen over de context
en de doelgroep (o.a. met cijfers).
	Hoe zorg je ervoor dat je zo veel mogelijk kinderen bereikt en oefenkansen geeft?
Bekijk het huidige aanbod in functie van drempels en toegankelijkheid. Bouw een
netwerk van partners uit. Kijk niet alleen naar je eigen aanbod, maar bekijk het breder.
Werk samen, verwijs door en zet elkaars aanbod in de kijker.

BIJLAGE 3 - Toegankelijkheid
Een goed instrument om dit te doen is screenen aan de hand van de 7 B’s
(bijlage 3).

	
Brief je begeleiders over de visie van het lokaal bestuur op meertaligheid en het
gebruik van andere talen. Bespreek hoe je verwacht dat begeleiders hiermee omgaan
op het terrein. Mogen de begeleiders vertalen als een kind iets niet begrijpt? Hoe wordt
er gereageerd op het gebruik van de moedertaal? Maak dit regelmatig bespreekbaar en
creëer zo een veilig klimaat voor begeleiders.

Wat heb je zelf te bieden?
✓ verloning
✓ vorming en opleiding
✓ leuke extraatjes
✓ …

Welke ondersteuning hebben je begeleiders nodig?
✓ Wie heeft al welke ervaring? Hoe kan je aanwezige ervaring inzetten en benutten?
✓ Wie heeft nood aan extra vorming of ondersteuning en wat is dat dan concreet?
✓ Investeren in vorming en coaching van je begeleiders is investeren in
kwaliteit. Eén workshop over ‘talige begeleidershouding’ is een minimum
als je wil inzetten op oefenkansen Nederlands. Als je de mogelijkheid hebt
om je begeleiders ook te coachen tijdens en na de activiteiten, dan leren ze
de tips echt verankeren in hun begeleidershouding. En ja, herhaling werkt,
dus regelmatig het thema terug onder de aandacht brengen, opnieuw
een vorming organiseren, het thema zichtbaar maken via posters met
bijvoorbeeld tips … helpt.

	Organiseer vorming en/of coaching voor begeleiders om in te zetten op een ‘talige
begeleidershouding’ bij zo veel mogelijk begeleiders. Taal is geen doel in de
activiteiten, maar begeleiders nemen permanent een talige houding aan. Dat betekent
dat ze tijdens de activiteiten oog hebben voor interactie en een rijke taalinput.
Zo pikken kinderen veel taal op, verhogen ze hun spreekdurf en oefenen ze Nederlands
in de vrije tijd. Een talige begeleidershouding draagt ook bij aan een veilig klimaat en
het welbevinden van kinderen met thuistaal niet-Nederlands.

BIJLAGE 5 - Talige begeleidershouding
Je vindt de tips voor een talige begeleidershouding in bijlage 5.

✓ Als je van begeleiders verwacht dat ze explicieter met taalstimulering aan de
slag gaan in hun activiteiten, dan zijn verdiepende vormingen nodig.
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Zoek je gerichte informatie of inspiratie over zomerscholen? Kijk dan even op de websites van:

✓ Het departement onderwijs en vorming van de Vlaamse overheid
✓ Schoolmakers
✓ Zomerscholen Vlaanderen
✓ Wereldhelden (Antwerpen)

BIJLAGE 6 - Thuistalen
Een positieve en stimulerende houding tegenover het Nederlands én
tegelijk een positieve houding ten aanzien van thuistalen sluiten elkaar
niet uit. Lees meer in bijlage 6.

5

Communicatie
&
toeleiding
Als je bewuste keuzes hebt gemaakt op het vlak van je doelgroep en de
organisatie van je aanbod, is nadenken over communicatie en toeleiding een
volgende stap. Ga ook hier gericht mee om. Communiceer het aanbod op maat
van de doelgroep die je beoogt, gebruik de juiste communicatiekanalen, heb
oog voor verwachtingen die je creëert en investeer in toeleidingspartners.
De juiste doelgroep bereiken met heldere informatie, draagt ook bij aan een
succeservaring voor je deelnemers.
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Naar wie communiceer je je activiteiten?
✓ Hou rekening met de leeftijdsgroep van je aanbod. Voer je promotie naar de ouders
(aanbod voor jongere kinderen) of naar de doelgroep zelf (tieners en jongeren)? Het
is belangrijk dat je hier rekening mee houdt. Hoe je de activiteit promoot (naam, stijl,
lay-out) kan wervend zijn voor bijvoorbeeld ouders, maar kan net het omgekeerde
effect hebben op tieners en jongeren. Het voorbeeld van een folder met de titel
‘taalstage Nederlands’ kan minder of niet aantrekkelijk zijn voor tieners en jongeren,
terwijl ouders hun kleuters en lagereschoolkinderen hiervoor net wél graag en
bewust inschrijven.
✓ Informeer ook partners die je doelgroep kunnen toeleiden. Maak hier tijd voor zodat
zij goed weten wat je opzet en doel is. Als zij op hun beurt ouders, tieners en jongeren
warm maken voor je activiteiten, kunnen ze de juiste informatie geven.

Hoe communiceer je over je activiteiten?
✓ Zorg dat je communicatie helder is voor (de ouders van) alle kinderen, tieners en
jongeren. Gebruik duidelijke taal en zorg voor toegankelijke communicatie. Je vindt
tips en een checklist op onze website.
https://www.derand.be/nl/taalpromotie/tips-duidelijk-geschreven-taal
✓ Denk goed na over je kanalen. Elk communicatiekanaal heeft een bepaald
doelpubliek. Zet je communicatie gericht in:
		

✓ Ga je voor digitale promotie via bijvoorbeeld e-mail of sociale media?

		

✓ Gebruik je papieren posters en flyers? Laat je nog flyers drukken als je weet
dat de scholen enkel digitaal met de ouders communiceren?
✓ Maak ook gebruik van lokale communicatiekanalen zoals een krantje, het
gemeenteblad, lokale Facebookgroepen ...

Denk na of en hoe je in de communicatie
van je activiteit aandacht geeft aan
‘oefenkansen Nederlands’.
✓ Kies een heldere en aantrekkelijke naam of titel
Als je de focus van je oefenkans hebt bepaald, kan je verder nadenken over de naam
of titel van je aanbod en je communicatie. Vaak heeft een naam of titel meer impact
dan je in eerste instantie denkt. Een titel kan net meer of minder verwachtingen
creëren bij ouders, maar ook bij de doelgroep zelf. Ga hier bewust mee om en
weet dat een titel zoals ‘taalstage’ of ‘taalbad’ andere verwachtingen creëert bij je
doelgroep dan een titel zoals ‘sport- en creastage’. Terwijl ze – wat betreft de focus op
taalstimulering – misschien exact hetzelfde willen bereiken.
✓ Focus op de activiteit of focus op taal?
Als je heel erg inzet op spel en plezier, kies dan voor een benaming waarin dit ook
duidelijk is of zet vooral het thema/de activiteit in de kijker.
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Zeker voor wat oudere kinderen, tieners en jongeren is het belangrijk dat de activiteit
aanspreekt.
Voorbeeld: sportstage of sport- en taalstage, workshop rap, stage ‘ik leer vloggen’ …
Juiste verwachtingen creëren is belangrijk. Maak de afweging of je letterlijk iets zegt
over ‘oefenkansen Nederlands’ of niet. Je kan bijvoorbeeld letterlijk één van volgende
zinnetjes toevoegen in je communicatie zonder er een klemtoon op te leggen:
		

✓ ‘We spelen samen in het Nederlands.’

		

✓ ‘Door samen te spelen, oefenen wij op een leuke manier Nederlands.’

		

✓ ‘Je kind speelt in het Nederlands. Het zijn geen taallessen.’

✓ Leg je toch graag een grotere focus op het leren en oefenen van taal? Maak dat
meteen duidelijk in de titel of ondertitel en creëer juiste verwachtingen. Je kan dit
eventueel ook samen met het thema benoemen. Enkele voorbeelden:
		

✓ ‘Taalstage Nederlands – Op reis rond de wereld

		

✓ ‘Oefen je Nederlands in Hotel Hallo

		

✓ ‘Taalatelier vilten

Investeer in toeleiding
Voor moeilijk bereikbare doelgroepen werkt mondelinge toeleiding naar een activiteit
nog altijd het beste. Een leerkracht die een ouder warm maakt voor een bepaald aanbod,
een buurtwerker of toeleider die een aanbod in de kijker zet en meegaat met ouders, een
maatschappelijk werker die helpt bij een inschrijving …
Net zoals aan het begin van deze handleiding is beschreven, is het belangrijk om te investeren
in goede relaties en samenwerking met partners als je de toeleiding vlot wil laten verlopen.
Een leerkracht, een OCMW-medewerker of een buurtwerker die een ouder, tiener of jongere
persoonlijk aanspreekt kan het verschil maken.
Het volstaat dus niet om in scholen of folderrekken op openbare plaatsen zomaar flyers te
leggen. Investeer in het toeleiden van de juiste doelgroep. Ga langs bij partners die kunnen
toeleiden, informeer ze persoonlijk, expliciteer je verwachtingen en maak heldere praktische
afspraken: wie schrijft in, wie doet de screening, wie neemt na de inschrijving verder contact
op met de ouders …? Het is pas als je hierin tijd investeert, dat werken met toeleiders vruchten
afwerpt.
✓ Omschrijf goed de doelgroep die past bij je aanbod. Als je aanbod mikt op een
doelgroep met specifieke taalnoden, zorg er dan voor dat de toeleiders hiervan
goed op de hoogte zijn. Je kan een helder overzicht van je doelstellingen en
beoogde doelgroep per aanbod maken. Zo’n overzicht kan je bijvoorbeeld op een
personeelsvergadering in een school toelichten.
✓ Maak duidelijk wat je verwachtingen zijn: moet de toeleider enkel informeren en
warm maken of verwacht je meer? Het is belangrijk dat je concrete afspraken maakt
over wie de inschrijving doet en wie verder contact opneemt met de ouders voor het
verder verloop.
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BIJLAGE 1

Cijfers

Op onderstaande websites vind je interessante cijfergegevens over kinderen, tieners en
jongeren in je gemeente.

BIJLAGEN
In deze handleiding verwijzen we naar enkele bijlagen.
Die bijlagen helpen je om verdiepende oefeningen te
maken of geven je extra achtergrondinformatie.

1

Lokale inburgeringsen integratiemonitor
https://integratiebeleid.vlaanderen.be/lokaleinburgerings-en-integratiemonitor-editie-2020
Klik op je gemeente en je vindt o.a. cijfers over:
Demografie

Cijfers

2

% personen met vreemde nationaliteit:
algemeen + naar geslacht én leeftijd
% personen van buitenlandse herkomst:
algemeen + naar geslacht én leeftijd

Onderwijs
en vorming

Een jaaroverzicht maken

Aantal leerlingen in kleuteronderwijs en
verhouding ‘thuistaal NL’ – ‘thuistaal nietNL’
Aantal leerlingen in basisonderwijs en
verhouding ‘thuistaal NL’ – ‘thuistaal nietNL’

3

Aantal leerlingen in secundair onderwijs
en verhouding ‘thuistaal NL’ – ‘thuistaal
niet-NL’

Continuüm: expliciete en impliciete taalverwerving

4

Welzijn en
armoede

Aantal geboortes in kansarme gezinnen
naar herkomst moeder

Provincies in cijfers
https://provincies.incijfers.be/dashboard/
dashboard
✓ In de zoekbalk bovenaan typ je de naam van
je gemeente.
✓Je klikt op ‘rapporten’: je kan rapporten
per thema bekijken (bijvoorbeeld rapport
‘nationaliteit en herkomst’, rapport
‘armoede’ …), maar ook cijferlijsten bekijken
(voor doelgroep kinderen, jongeren en
tieners zijn de cijfers onder ‘bevolking’ en
‘onderwijs’ interessant).
✓Cijfers op wijkniveau: je kan kiezen voor
verschillende thema’s zoals ‘bevolking’,
‘nationaliteit’, ‘onderwijs’, ‘wonen’ … Bij
een aantal van die thema’s (bijvoorbeeld
‘bevolking’ en ‘nationaliteit en herkomst’)
kan je bij de leeswijzer het gebied wijzigen
naar een deelgemeente of wijk.

De 7 B’s van toegankelijkheid

5
Tips voor een talige begeleidershouding

6
Een positieve houding ten opzichte van thuistalen

Kind & Gezin

AGODI

Kind en Gezin beschikt op kindniveau over
een databank met gegevens over kinderen
in hun eerste levensjaren. Ze registreren
daarbij onder andere de origine van de
moeder van het kind (op basis van haar
geboortenationaliteit), de nationaliteit van het
kind bij de geboorte en de taal die de moeder
met het kind spreekt.

www.agodi.be/cijfermateriaalleerlingenkenmerken

✓Ga naar www.opgroeien.be/cijfers-enpublicaties/taal-en-nationaliteit/gemeenten.

✓opleidingsniveau moeder

✓In de pagina zelf staat een dashbord met
cijfergegevens over de taal tussen moeder
en kind, geboortenationaliteit van de
moeder en nationaliteit van boorlingen in je
gemeente. Je kan het dashboard vergroten
door op de pijl onderaan rechts te klikken.

✓schooltoelagen

Naast het totale aantal leerlingen in de
scholen van je gemeente krijg je ook zicht
op aantallen leerlingen die aantikken op de
kenmerken:
✓thuistaal niet-Nederlands
✓buurtindicator
Er is één overzichtslijst met alle basisscholen
en één met alle secundaire scholen.

✓Typ de naam in van je gemeente en bekijk de
cijfers.
//34//
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6.	Plak de post-its op de tijdlijn om in kaart te brengen wanneer er wat voor welke

BIJLAGE 2

leeftijdsgroep is.

Een jaaroverzicht
maken

7.	Zijn er activiteiten die verschillende maanden (of bijvoorbeeld een half of heel schooljaar)
lopen? Noteer ze op tape en plak die onder de maanden.

8.	Doe die oefening voor de drie perioden zodat je een (school)jaaroverzicht krijgt.
periode 1

september

In stap 3 verzamelde je het vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren in je gemeente.
Maak nu samen met je partners een jaaroverzicht om in kaart te brengen wanneer er wat voor
welke leeftijd is. Je kan per kalenderjaar of per schooljaar werken.

periode 2

kerstvakantie
week 1

We verdelen een (school)jaar in 3 perioden: van 1 september tot 31 december, van 1 januari tot
30 juni en de zomervakantie (juli en augustus).

periode 3

juli
week 1

Wat heb je nodig?

januari

november

februari

juli
week 2

krokusvakantie
juli
week 3

herfstvakantie

maart

juli
week 4

11 november

april

paasvakantie
week 1

augustus
week 1

kerstvakantie
week 1

december
paasvakantie
week 1

augustus
week 2

mei

augustus
week 3

✓een grote flap, een groot whiteboard of een muur + beamer

Zijn alle activiteiten genoteerd en geplakt?

✓post-its in verschillende kleuren (volgens hoeveel leeftijdsgroepen je wil)

Bekijk je overzicht samen met je partners. Wat stel je vast?

juni

augustus
week 4

✓tape waarop je kan schrijven (bijvoorbeeld afplaktape bij het behangen)

✓Zijn er bepaalde maanden of vakanties waar opvallend veel post-its plakken?

✓balpennen

✓Zijn er bepaalde maanden of vakanties waar geen of weinig post-its plakken?

✓stiften

✓Plakken de post-its vooral in vakantieperioden?
✓Plakt er weinig of veel plakband en is er dus veel of weinig aanbod doorheen het hele
jaar?

Je kan de oefening ook digitaal doen.
✓Kies een programma waarmee je werkt en dus een digitaal whiteboard wil maken.
Je vindt verschillende gratis tools: miro.com, mural.com, nl.padlet.com ...
✓In Excel, Word, PowerPoint, Canva … vind je modellen/templates voor een mooie
vormgeving van een tijdslijn. Ontwerp een tijdslijn naar het onderstaande voorbeeld.
✓In principe kan je op dezelfde manier te werk gaan als hieronder beschreven. Je plakt
dan met de deelnemers digitale post-its.

Hoe ga je te werk?
1.

oktober

 eem een flap of whiteboard en noteer er 1 onderstaande tijdslijn (van 1 periode) op.
N
Je kan dit ook projecteren op een muur.

2.	Kijk naar het aanbod dat je in stap 3 in kaart bracht.
3.	Spreek af welke kleur post-it je voor welke leeftijdsgroep gebruikt (bijvoorbeeld blauw =
kleuters, rood = lagere school, geel = middelbaar …).

4.	Schrijf per post-it telkens 1 activiteit op (houd rekening met leeftijd/kleur).
5.	Extra tip: noteer er ook de locatie/deelgemeente of wijk op waar de activiteit plaatsvindt.
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✓Zijn er kleuren van post-its (leeftijdsgroepen) opvallend veel aanwezig?
✓Zijn er kleuren van post-its (leeftijdsgroepen) weinig of niet aanwezig?

TIP

Maak een foto van je oefening zodat je dit visueel bewaart of
kan toevoegen aan een verslag.

Extra optie
Werk je voor een grote gemeente met verschillende deelgemeenten of aanbod in infrastructuur
op wijkniveau? Dan is het wellicht ook interessant om te kijken waar de activiteiten
plaatsvinden. Na je (school)jaaroverzicht kan je de post-its ook bundelen per locatie of
deelgemeente. Neem de post-its en bundel ze per locatie (wijk, deelgemeente, infrastructuur
...). Wat stel je vast?
✓Zijn er deelgemeenten of wijken waar veel activiteiten zijn?
✓Zijn er deelgemeenten of wijken waar er vooral aanbod voor een bepaalde
leeftijdsgroep is?
✓Ga ook na of er deelgemeenten of wijken zijn waar geen aanbod is.
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BIJLAGE 3

7 B’s van toegankelijkheid

✓Bij schriftelijke communicatie: maak gebruik van visuele ondersteuning, zorg voor
een eenvoudige en rustgevende lay-out, check of alle info aanwezig is.
		✓Wat?
		✓Voor wie?
		✓Locatie en bereikbaarheid
		✓Wanneer?

Denk na over drempels in het aanbod aan de hand van 7 sleutelwoorden (7
B’s). Bij elk sleutelwoord geven we meteen enkele concrete tips.

Betaalbaar
✓Geef bij de start een overzicht van de totale kostprijs.
✓Beperk onnodige kosten of zorg voor een alternatief (uitleendienst,
tweedehandsmateriaal ...).
✓Breng ‘verdoken’ kosten in kaart (materiaal, extra activiteiten) en communiceer
hierover.
✓Werk zelf met een korting als dat mogelijk is (grote gezinnen, kansenpas, sociaal tarief
...).
✓Breng andere kortingen en tegemoetkomingen in kaart (OCMW, ziekenfonds ...).
✓Werk met verschillende betaalmogelijkheden en bied ook de mogelijkheid tot
gespreid betalen (in schijven, per beurt i.p.v. voor de volledige reeks).
✓Vermijd verplichte consumptie.
✓Stel je open en discreet op.

Bereikbaar
✓Check of je locatie ook gemakkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer.
✓Check of er na afloop nog openbaar vervoer is.
✓Communiceer duidelijk over de bereikbaarheid van je locatie.
✓Bekijk of er collectief vervoer nodig is.
✓Bekijk of je af en toe eens kan kiezen voor een andere locatie.

		✓Kostprijs
		✓Gegevens contactpersoon
		✓Extra info

Bekend
Ga op zoek naar nieuwe kanalen om een breder publiek te bereiken.
✓Stel je werking voor bij partners die kunnen toeleiden.
✓Werk eens samen met een andere vereniging/club/aanbieder.
✓Ga met je aanbod ter plekke, zoek naar plaatsen waar kinderen, tieners en jongeren
al samenkomen.
✓Organiseer een proefsessie voor een bepaalde groep (bijvoorbeeld in samenwerking
met een buurtwerking, een school ...).
✓Organiseer ‘open activiteiten’ niet alleen bij de start, maar op regelmatige tijdstippen.

Bruikbaar
✓Beperk administratieve drempels: bied verschillende mogelijkheden om in te
schrijven en te betalen.
✓Zorg voor een divers aanbod van eten en drank (vegetarische optie, alcoholvrije
dranken ...). Communiceer hierover en maak consumptie niet verplicht.

Beschikbaar
✓Stap zelf naar (nieuwe) mensen toe.
✓Maak gebruik van informele momenten om contacten te leggen.

✓Bekijk toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en communiceer hierover.

✓Maak heel duidelijk wie de contactpersonen zijn en hoe en wanneer je die kan
bereiken.

✓Zorg ter plekke voor voldoende wegwijzers.

✓Werk eventueel met een vertrouwenspersoon.

Begrijpbaar

Betrouwbaar

✓Zorg ervoor dat je taal eenvoudig en helder is.

✓Zorg voor correcte informatie.

✓Geef volwassenen en kinderen die Nederlands leren tijd.

✓Zorg voor een kwalitatief aanbod.

✓Taal hoeft voor veel activiteiten geen drempel te zijn. Probeer hier aandacht voor te
hebben.

✓Structuur en duidelijke regels geven vertrouwen.

✓Bij mondelinge communicatie: let op je spreektempo en ondersteun je boodschap
visueel (aanwijzen, voordoen, afbeeldingen, foto’s, herhalen ...).
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✓Zorg ervoor dat je begeleiders ‘vertrouwen’ uitstralen.
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BIJLAGE 4

Waar situeert je activiteit
zich op het vlak van
taalstimulering?

Kinderen en tieners leren niet alleen op school Nederlands. Er liggen heel wat leer- en
oefenkansen in de vrije tijd. De manier waarop kinderen taal verwerven in beide contexten
verschilt. Taal verwerven in het reguliere vrijetijdsaanbod gebeurt impliciet (onbewust via
sport en spel). De taalverwerving is dan gekoppeld aan een leuke ervaring en vaak een concrete
opdracht of handeling. Onderzoek toont aan dat kinderen minstens evenveel taal oppikken en
onthouden in een onbewust taalstimulerende context als via expliciete taalverwerving.

Hoe je een activiteit organiseert, je programma voorbereidt en welke ondersteuning je
begeleiders krijgen, zal bepalen hoeveel taal kinderen oppikken. Die aspecten bepalen ook
waar je je activiteit plaatst op het continuüm. Kijkt iedereen op dezelfde manier naar het doel
en de graad van taalstimulering in je aanbod? Neem de vrijetijdsactiviteiten in je gemeente bij
de hand en plaats ze op het continuüm.

Impliciet
Kinderen verwerven
onbewust taal

Speelpleinwerking de Kriebels
Op speelpleinwerking de Kriebels spelen
kleuters en lagereschoolkinderen een hele dag
in leeftijdsgroepen. Het plezier staat centraal. De
animatoren hebben tijdens een startdag een leuk
programma per leeftijd uitgewerkt. Alle animatoren
kregen ook een workshop over ‘een talige
begeleidershouding op het speelplein’.

Wat is expliciete en impliciete taalverwerving?
Expliciete taalverwerving verwijst naar het verwerven van taalkennis en wordt vaak in een
schoolse context aangeleerd: woordenschatlijsten, grammatica, spelling, spreekwoorden …
Een typisch voorbeeld van expliciete taalverwerving is het leren van de betekenis van woorden
die naar objecten of concepten verwijzen. Het is dan aan kinderen of tieners (de leerders)
om die kennis uit te pakken en te integreren in hun wereldbeeld en handelen. Expliciete
woordenschatverwerving betekent meestal dat we de betekenis aangereikt krijgen, los van de
context waarin dat woord gebruikt kan worden. Het leren van woordenschat is niet hetzelfde
als die woordenschat kunnen toepassen/spreken in een conversatie.

Taalbad Babel
De begeleiders van taalbad Babel komen samen om
een weekthema en dagthema’s te kiezen. Ze werken
goed doordacht activiteiten uit zodat de kinderen
maximaal taal verwerven. Per dag kiezen ze 10 à
15 woorden binnen het dagthema. Die woorden
herhalen ze de hele dag via verschillende activiteiten
(crea, buiten …). Zowel tijdens activiteiten als tijdens
routinemomenten bieden de begeleiders een rijk
taalaanbod. Scholen leiden kinderen met thuistaal
niet-Nederlands of een taalachterstand toe.

Impliciete taalverwerving gebeurt door dagelijks en spontaan contact met woorden en
zinnen. Het gaat hier niet over de kennis maar over het gebruik van taal. Via speelse activiteiten
en spontane conversaties leren kinderen onbewust nieuwe woorden en gebruiken ze taal
zonder het te beseffen. Taal is in deze context functioneel en gekoppeld aan een leuke ervaring
en een bepaalde handeling of instructie.

Een continuüm: schaal je activiteit in.
Je kan een activiteit (bijvoorbeeld een taalbad) organiseren waarmee je de taal van de
deelnemers gericht wil versterken en uitbreiden. Je richt je op kinderen die vanuit scholen
toegeleid worden en waarvan leerkrachten aangeven dat ze die extra buitenschoolse
taalkansen zeker kunnen gebruiken. Enkel aandacht besteden aan de uitwerking van het
programma en niet aan de manier waarop begeleiders tijdens de activiteit met de deelnemers
omgaan, zorgt ervoor dat er wellicht taalstimulerende kansen blijven liggen. Misschien
organiseer je ook een speelpleinwerking waar taal geen rol speelt in de activiteiten,
maar waarbij je er wel voor zorgt dat alle animatoren permanent een sterke talige
begeleidershouding aannemen. De kans bestaat dat de kinderen op je speelplein aan het einde
van de week meer taal opgepikt hebben dan de kinderen van je taalbad. Niet elk taalbad of elke
speelpleinwerking situeert zich op dezelfde plaats op een continuüm op het vlak van impliciete
en expliciete taalverwerving.
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Expliciet
Kinderen verwerven
gericht taal

Zomerschool ‘Welkom in de klas van Nemo’
In de klas van Nemo leren de kinderen in de
voormiddag taal, rekenen, wereldoriëntatie …
Ze doen samen met een begeleider in kleine
groepjes leuke remediërende oefeningen. In de
namiddag sluiten de kinderen aan bij de reguliere
speelpleinwerking.

B I J L A G E 4 / / VZW ‘DE RAND’ 2022

BIJLAGE 5

Tips voor begeleiders
een talige begeleidershouding

Tijdens vrijetijdsactiviteiten hoor je kinderen spelen in verschillende talen. De vrije tijd is
ideaal om bij kinderen, tieners en jongeren Nederlands uit te breiden en te oefenen. Creëer een
veilig klimaat en zorg voor een positieve sfeer. Kinderen die zich goed voelen benutten meer
spreekkansen. Doe zelf mee, enthousiasmeer en stimuleer!

Een hele dag aandacht voor taal
Bied verzorgde en rijke taal aan
Spreek langzaam en articuleer goed. Gebruik eenvoudige woorden en zinnen.
Leg iets met andere woorden uit als een kind je niet begrijpt. Synoniemen of
transparante woorden (woorden herleidbaar uit een andere taal) kunnen helpen.
Bijvoorbeeld: participeren i.p.v. deelnemen.
Eenvoudige woorden en zinnen gebruiken betekent niet dat je weinig taal gebruikt.
Integendeel! Ga in interactie met de kinderen, ook op vrije momenten. Bied zelf veel
Nederlands aan. Kinderen pikken veel en spontaan (onbewust) taal op.
Ga in interactie en creëer spreekkansen
Stel zo veel mogelijk open vragen.

Met deze tips maak je van elke vrijetijdsactiviteit een kwalitatieve oefenkans Nederlands.

Stel één vraag per keer en heb oog voor kinderen die stiller zijn. Niet alle kinderen
hebben evenveel spreekdurf.

Een goede en duidelijke speluitleg

Heb geduld. Neem het gesprek niet te snel zelf in handen na een vraag waarop niet
meteen een antwoord komt.

Neem een vlotte start

Laat kinderen die Nederlands leren soms even zoeken naar woorden of zinnen.

Zorg voor een rustige omgeving zodat kinderen je speluitleg goed kunnen volgen.
Laat kinderen even zitten, zo luisteren ze vaak aandachtiger.
Neem de kinderen mee in het spel door er een context of verhaal aan te koppelen.
Zeker bij kleuters werkt dit.
Plaats je op ooghoogte van de kinderen. Zo trek je hun aandacht
Zorg voor visuele ondersteuning
Gebruik tijdens je uitleg materialen die aan bod komen tijdens de activiteit en wijs
voorwerpen aan.
Gebruik gebaren die je uitleg ondersteunen.
Doe het voor. Je kan ook kinderen vragen om een opdracht voor te doen.

Zorg voor interactie tijdens je activiteit
Speel je in groepen of teams? Maak kleine heterogene groepen (een mix van
moedertalen én taalniveaus Nederlands).
Voorbeelden
✓T
 ijdens knutselactiviteiten kan je oog hebben voor maximale interactie door
kleine(re) groepjes te vormen.
✓P
 laats verschillende tafelblokken i.p.v. één grote tafel zodat kinderen met elkaar
kunnen praten.

Omgaan met andere talen
Buig het gesprek spontaan om

Test of ze je uitleg begrepen hebben
Stel open vragen. Zo ga je na of kinderen je uitleg begrijpen. Vraag niet: ‘Is het voor
iedereen duidelijk?’ Als een kind ‘ja’ antwoordt, weet je het nog niet zeker.
Voorbeelden
✓‘Wat doe je als je alle balletjes gevonden hebt?’
✓‘Wanneer heb je gewonnen?’
✓‘Wanneer moet je beginnen lopen?’

B I J L A G E 5 / / VZW ‘DE RAND’ 2022

Spreken kinderen onderling een andere taal? Spreek ze daar niet rechtstreeks op aan.
Buig het gesprek spontaan om naar het Nederlands door mee in interactie te gaan.
Hou zelf vast aan het Nederlands
Schakel niet over naar een andere taal. Als een kind je echt niet begrijpt, vertaal dan
individueel (niet voor de hele groep). Sluit af door het nog eens in het Nederlands te
herhalen.
Uitzondering: een kind in gevaar (pijn, angst ...) kan je 1 op 1 aanspreken in zijn moedertaal als je
die beheerst. Zo troost je het kind en zorg je voor een veilig klimaat.
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Corrigeer op een positieve manier
Maakt een kind fouten in het Nederlands?
Blijf enthousiast! Het is positief dat kinderen Nederlands durven te praten.
Zeg niet dat het fout is, maar corrigeer op een positieve manier door met de juiste
woorden te antwoorden of te reageren.
Voorbeelden
✓A: ‘Hoeveel punt is gewonnen?’
B: ‘Wie 5 punten heeft, is de winnaar.’
✓A: ‘Wil jij ook een pomme?’
B: ‘Ja hoor, geef mij maar een appel.’

BIJLAGE 6

Thuistalen

Een positief gevoel creëren bij het Nederlands en andere talen?
Vrije tijd kan daar een belangrijke rol in spelen.
Kinderen leren en oefenen het Nederlands in hun vrije tijd op een ongedwongen, speelse
en spontane manier. Vanuit een goede intentie om kinderen zo veel mogelijk kansen in het
Nederlands te geven, denken begeleiders soms dat het beter is om andere talen te weren,
te ontraden of zelfs te verbieden. Onderzoek toont nochtans aan dat een positieve en
stimulerende houding ten aanzien van het Nederlands én tegelijk een positieve houding ten
aanzien van de thuistaal elkaar niet uitsluiten.
Thuistalen behoren tot het hart van de kinderen en maken deel uit van hun identiteit.
Begeleiders die een positieve houding hebben ten aanzien van en oprecht interesse tonen in
verschillende thuistalen, zorgen ervoor dat kinderen zich erkend en veilig voelen. Als je weet
dat kinderen die zich goed en veilig voelen sneller taal leren en oefenen, dan is de conclusie dat
dit belangrijke voorwaarden zijn om hen ook die oefenkansen Nederlands te geven.
Betekenen een positieve houding ten opzichte van en interesse tonen in andere talen dat je als
begeleider zelf moet overschakelen naar andere talen of dat je kinderen onder elkaar hun eigen taal
moet laten praten? Allerminst! Je kan zelf vasthouden aan het Nederlands en gesprekken tussen
kinderen op een spontane manier ombuigen naar het Nederlands zodat ze zo veel mogelijk
oefenkansen Nederlands krijgen. Die positieve talige begeleidershouding kan perfect samengaan
met een positieve en waarderende houding ten opzichte van alle thuistalen van de kinderen.

Wist je dat...
✓een sterk ontwikkelde thuistaal het verwerven van Nederlands bevordert?
✓thuistalen een plaats geven het verwerven van Nederlands niet in de weg staat?

Zichtbare en hoorbare aspecten
van de verschillende talen

TAAL 2

TAAL 1

CENTRAAL
ONDERLIGGENDE
KENNISBASIS

Onzichtbaar maar actief
onder het wateroppervlak
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Heeft deze visietekst je aan het denken gezet en wil je
graag ook het vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en
jongeren in je gemeente onder de loep nemen? Bekijk dan
zeker de handleiding met visueel kader. Stuur voor meer
info een e-mail naar jeugd@derand.be.

Wil je info
over wie vzw ‘de Rand’ is
en wat we doen?
Bezoek onze website en schrijf je in op onze nieuwsbrief:
www.derand.be
of volg ons op Facebook:
www.facebook.com/vzwderand.be

