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Taal(beleid) in de Huizen van het Kind - Stad Antwerpen 

 

1. Waarom een visie op taal(beleid)? 

De Huizen van het Kind willen maximale welzijns- en gezondheidswinsten realiseren voor alle kinderen en 

jongeren in Antwerpen. Ze ondersteunen ouders in hun taak als opvoedingsverantwoordelijke en helpen hen 

bij het grootbrengen van hun kinderen in deze stad. Om een kwaliteitsvolle dienstverlening en ondersteuning 

te realiseren, willen de Huizen van het Kind positief en uitnodigend, respectvol en laagdrempelig zijn. Om dit 

doel te  bereiken, is aandacht voor taal(beleid) een cruciaal onderdeel.  

De partners binnen de Huizen van het kind ervaren meertaligheid
1
, anderstaligheid

2
 maar ook 

laagtaalvaardigheid
3
 als een dagelijkse realiteit. 31%

4
 van de Antwerpse kinderen wordt geboren in een gezin 

waar Nederlands niet de moedertaal is. Veel van deze kinderen én ouders spreken thuis een andere taal dan 

Nederlands. Daarnaast is 15% van de volwassenen in Vlaanderen laagtaalvaardig.
5
 Dit betekent dat ze 

onvoldoende taalvaardig zijn om deel te nemen aan de maatschappij en moeite hebben om schriftelijke 

communicatie te lezen,  informatie op te zoeken en te verwerken.  

Om deze gezinnen te bereiken en te ondersteunen, willen de Huizen van het Kind dan ook een krachtige 

taalleeromgeving zijn waarin er een positieve en open houding is ten opzichte van thuistalen en meertaligheid, 

waar er duidelijk en toegankelijk gecommuniceerd wordt met gezinnen en waar ouders en kinderen 

gestimuleerd en versterkt worden in hun taalvaardigheid
6
.  

 

2. Voor wie is deze visie? 

Deze visie ondersteunt professionals en vrijwilligers
7
 van een Huis van het Kind in hun communicatie met alle 

ouders en kinderen. De focus ligt op meertalige, anderstalige en laagtaalvaardige ouders. 

Deze visie wil een antwoord bieden op de volgende vragen: 

 Hoe kan de medewerker duidelijk communiceren met ouders? 

 Hoe kan de medewerker de taalontwikkeling van kinderen stimuleren? 

 Hoe kan de medewerker de ouders ondersteunen in de taalontwikkeling van hun kinderen? 

Deze visietekst is een eerste stap om taalbeleid verder uit te bouwen en te implementeren binnen de Huizen 

van het Kind. Op basis van deze visie worden acties uitgewerkt om taal te stimuleren voor ouders en kinderen, 

om medewerker te ondersteunen in duidelijke taal en om hulpmiddelen te ontwikkelen.  

 

3. Wat weten we over taalverwerving? 

Onderstaande inzichten zijn ontleend aan diverse onderzoeken over taalverwerving en meertaligheid bij 

kinderen en volwassenen. 

 

                                                           
1 Iemand is meertalig als hij afwisselend meer dan 1 taal gebruikt om met relevante gesprekspartners te communiceren. 
2 Iemand is anderstalig als hij een andere moedertaal heeft dan het Nederlands. De kennis van het Nederlands vormt nog een drempel om 
te communiceren in een Nederlandstalige context.  
3 Laagtaalvaardige mensen hebben moeite om teksten in de moedertaal te begrijpen, te evalueren en te gebruiken of om zich mondeling 
uit te drukken. Laagtaalvaardige ouders hebben als moedertaal Nederlands of een andere taal.   
4 Uit: Kind in Vlaanderen, 2013 
5 Uit: PIAAC-onderzoek 2013 
6 Taalvaardigheid is de vaardigheid om talige boodschappen in een communicatieve context te begrijpen en te produceren.  
7 Verder in de tekst wordt de term medewerker gebruikt voor professionals en vrijwilligers. 
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3.1. Een taalverwervingsproces is een grillig en individueel proces. 

Een taal verwerven is een grillig en individueel proces waarbij allerlei factoren een invloed hebben: cognitieve 

processen in het brein, leervaardigheid, leeftijd, motivatie en ambitie, individuele noden, kennis van andere 

talen, welbevinden, ondersteuning van de omgeving en sociaal economische status. Het leren van een taal 

verloopt dus niet voor iedereen hetzelfde.  

 

3.2. Taalaanbod en interactie bevorderen de taalontwikkeling (zie middelste cirkel van figuur 1). 

Een kind/volwassene dat/die veel en kwaliteitsvol taalaanbod krijgt, zal sneller leren dan wie dat niet heeft.  

Kwaliteitsvol aanbod betekent: een rijk, correct en begrijpelijk taalaanbod dat inspeelt op interesses en 

behoeften (zie figuur 1). 

Interactie is zowel voor het kind als de volwassene noodzakelijk om een taal te ontwikkelen. Een 

kind/volwassene moet actief aan de slag kunnen gaan met taal, hij moet de kans krijgen om te spreken. Bij het 

leren van een taal is de talige interactie in het gezin en met de omgeving van cruciaal belang (zie  figuur 1).  

 

Het taalleren wordt nog versterkt als het kind/de volwassene feedback en aanmoediging krijgt. Bij kinderen 

werkt impliciete feedback het best, dit wil zeggen dat de omgeving de taaluitingen van het kind juist herhaalt 

en tegelijk het kind motiveert om nog taal te produceren. Bij volwassenen kan zowel impliciete als expliciete 

feedback het taalverwervingsproces positief beïnvloeden. Door feedback kan een kind/volwassene zijn 

hypothese bijstellen en de kwaliteit van zijn taaluiting verhogen (zie binnenste cirkel van figuur 1). 

 

3.3. Een rijke thuistaal
8
 is het fundament voor taalontwikkeling bij jonge kinderen. 

Kwaliteitsvolle verbale interactie tussen ouders en kinderen heeft een positieve invloed op de taalontwikkeling 

bij jonge kinderen. Vooral op momenten dat ouders met hun kinderen over koetjes en kalfjes praten, zonder 

directe instructies te geven, ontwikkelt de taal sterk. Ouders gebruiken dan ook best hun moedertaal of de 

meest rijke taal die ze hebben in communicatie met hun kinderen. Een rijke thuistaal zorgt dus voor een stevige 

basis om een taal te leren.  Kinderen die in een taalarme omgeving opgroeien, verwerven een taal moeilijk en 

gebrekkig.   

 

3.4. Een positieve houding ten aanzien van meertaligheid heeft een impact op het welbevinden en de 

betrokkenheid van kinderen (zie buitenste cirkel van figuur 1). 

Een positieve houding ten aanzien van meertaligheid draagt bij tot een veilige omgeving waarin kinderen en 

ouders zich thuis voelen en hun taal kunnen ontwikkelen. 

Door de thuistaal van kinderen toe te laten, krijgen ze een positief signaal, ze voelen zich welkom en ervaren 

dat hun eigen taal even bruikbaar is voor communicatie als de andere taal. Als kinderen gevraagd wordt om 

hun thuistaal thuis achter te laten, dan ervaren ze dit als een afwijzing van wie ze zijn. Een positieve houding 

ten opzichte van de thuistaal kan een kind motiveren om zich meer te integreren in de groep. 

 
Om een krachtige taalleeromgeving te creëren is een positief en veilig klimaat noodzakelijk, wordt er gezorgd  
voor een rijk en  begrijpelijk taalaanbod dat inspeelt op interesses en behoeften, en wordt het taalleren via 
feedback en interactie versterkt. Zie figuur 1. 

                                                           
8
 De thuistaal is de taal die gehanteerd wordt in de primaire sociale omgeving van het kind. 
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Figuur 1: de cirkels van een krachtige taalleeromgeving 

 

4. Hoe worden de Huizen van het Kind een krachtige taalleeromgeving? 

De Huizen van het Kind hebben alles in zich om een krachtige taalleeromgeving te zijn voor ouders en kinderen 

(zie figuur 1). Om tot die krachtige taalleeromgeving te komen, willen de Huizen van het Kind op basis van de 

inzichten  in punt 3 een taalbeleid voeren waarin 4 uitgangspunten centraal staan. Deze uitgangspunten 

versterken  de Huizen van het Kind als krachtige taalleeromgeving. 

4.1. Taalontwikkeling van kinderen stimuleren 

De Huizen van het Kind willen de taalontwikkeling van de kinderen stimuleren via de contactmomenten met 

ouders. Ze willen ouders gevoelig maken voor het belang van taalontwikkeling en taalstimulering en ervoor 

zorgen dat ouders een rijke taalomgeving creëren voor hun kinderen.   

De focus ligt op kinderen tussen -9 maanden (conceptie) en 3 jaar. Er zijn een aantal redenen om op deze 

leeftijdsperiode te focussen: kinderen staan vanaf de geboorte optimaal open voor invloeden van ouders en 

primaire verzorgers; ouders denken vaak dat taalstimulering (nog) niet belangrijk is, omdat kinderen nog niet 

spreken; en kinderen gaan nog niet school.  

 

De Huizen van het Kind stimuleren de taalontwikkeling op verschillende manieren: 

 Een taalrijke omgeving creëren  (bv. in de wachtruimte) 

 De medewerker heeft een voorbeeldfunctie in interactie met kinderen 

 Ouders worden gestimuleerd om een actieve rol op te nemen in de taalontwikkeling van hun kind 

 Taalaanbod voor kinderen organiseren 

 Ouders worden ondersteund bij vragen rond taalontwikkeling en meertalig opvoeden 

 

4.2. Kwaliteitsvolle communicatie met ouders 

De Huizen van het Kind communiceren op een kwaliteitsvolle manier met de ouders. Kwaliteitsvol betekent dat  

ouders en medewerker elkaar begrijpen en zich op een genuanceerde manier kunnen uitdrukken. Dit 

impliceert dat in moeilijke gesprekken over problematische situaties de taal ondergeschikt is aan de boodschap 

die moet verteld worden.  

Kwaliteitsvolle communicatie kan enkel gerealiseerd worden als de medewerker een waaier aan verschillende 

hulpmiddelen kan inzetten.  Deze waaier is breed en kan gaan van het gebruik van duidelijk Nederlands tot het 

inzetten van een sociale tolk en alle mogelijkheden daartussen.  Onder punt 5 wordt beschreven wanneer 

welke hulpmiddelen best kunnen ingezet worden.  

 

 

positieve , 
veilige 

omgeving 

kwaliteitsvol 
taalaanbod  

ondersteuning 
via interactie en 

feedback 
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4.3. Nederlandse taalvaardigheid van de ouders versterken 

De Huizen van het Kind willen ouders empoweren zodat ze de kansen van hun kinderen in de samenleving 

vergroten. De Nederlandse taalvaardigheid van de ouders versterken is slechts één aspect van het 

empowerment van ouders. De medewerker van de Huizen van het Kind wil op de eerste plaats in een open 

houding en binnen de dagelijkse werking ouders ondersteunen en handvaten aanreiken om beter te 

functioneren in een Nederlandstalige opvoedingscontext. De medewerker van de Huizen van het Kind wil 

anderstalige ouders die behoefte hebben aan Nederlandse les doorverwijzen naar het Huis van het Nederlands. 

En afhankelijk van de noden willen de Huizen van het Kind ook taaloefenkansen
9
 organiseren.  

 

4.4. Positieve en open houding tegenover meertaligheid  

De medewerker binnen de Huizen van het Kind heeft een open en positieve houding tegenover meertaligheid.  

Dit betekent dat alle talen positief gewaardeerd worden. 

 

 

5. Taalafspraken in een Huis van het Kind 
Op basis van de 4 uitgangspunten van taalbeleid worden een aantal taalafspraken opgesteld.  De taalafspraken 

beschrijven concreet in welke situatie de medewerker talige hulpmiddelen kan inzetten binnen de werking van 

de Huizen van het Kind. Ze zijn overeenkomstig de taalwetgeving in Vlaanderen. 

Het warm en breed onthaal past deze taalafspraken toe in alle contactmomenten met ouders. De partners 
10

 

en bijkomende partners
11

 hanteren de afspraken binnen hun spreekuur/permanentie of aanbod.   

Om deze taalafspraken in de praktijk te brengen, is het belangrijk om vorming/workshops aan te bieden zodat 

professionals en vrijwilligers vaardiger worden in duidelijk communiceren.  

 

5. 1. Mondelinge communicatie 

 

5. 1.1. Taal tussen ouders en medewerker Huizen van het Kind 

 

Algemeen geldt:  

 Begin en eindig elk gesprek in het Nederlands.  Stimuleer ouders om hetzelfde te doen. 

 Gebruik consequent dezelfde woorden voor hetzelfde concept. 

 Maak duidelijk aan ouders dat fouten maken mag. 

 Stimuleer ouders om zich uit te drukken in het Nederlands. Geef ze af en toe een compliment. 

 Geef ouders tijd om te spreken in het Nederlands. 

 

Afhankelijk van de aard van het gesprek (moeilijk – gemakkelijk gesprek) en de mate waarin de ouders het 

Nederlands beheersen,  spreken ouders en medewerker af welke hulpmiddelen ingeschakeld worden.  

 

Eenvoudige gesprekken aan het onthaal gebeuren zoveel mogelijk in duidelijk Nederlands. Zie bijlage 1 voor 

de principes van duidelijke mondelinge communicatie.  

 

Bij moeilijke en gevoelige gesprekken is nuance in taal erg belangrijk. Als ouders enkel een basisniveau 

Nederlands spreken, is het nodig om een contacttaal te zoeken die je allebei goed begrijpt.  

 

                                                           
9 Taaloefenkansen zijn kansen voor anderstalige volwassenen om Nederlands te oefenen buiten het reguliere NT2-onderwijs.  
10 Officiële partners van de Huizen van het Kind volgens het decreet: Stad Antwerpen, OCMW Antwerpen 
Kind en Gezin, Kind en Preventie, Thuishulp/De Voorzorg, CAW Antwerpen, De Kraamvogel, Gezinsbond, Domo Antwerpen, De Speelbrug, 
FMV 
11 Bv. Samenlevingsopbouw, Recht- op, … 
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Is er geen contacttaal beschikbaar? Kies dan voor een sociale tolk
12

. Het breed onthaal of de professional in de 

permanentie kan de tolk aanvragen.  

 via de Stedelijke Tolk- en Vertaaldienst (STA). 

Vraag online een tolk aan via www.antwerpen.be 

 via de Vlaamse tolkentelefoon (Ba-bel): http://vlaamsetolkentelefoon.be/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                                                       

 

                                              
 

 
 
                                                                                                                                         
                                                                     
                                                                                                                                       

 
 

  

 

 

 

 

Schema  1: keuze van hulpmiddel in een individueel gesprek 

 

Tijdens groepsmomenten (bv. vormingen, praatgroepen) waarin ouders met een grote taaldiversiteit 

samenkomen, is de gedeelde taal Nederlands. Partners binnen de Huizen van het Kind kunnen in een 

groepsmoment kiezen voor een sociale tolk, een begeleider die een contacttaal spreekt of een samenwerking 

met een externe organisatie. 

 

Tijdens spel- en ontmoetingsmomenten waarin ouders met hun kinderen samenkomen, spreken ouders met 

hun kinderen de thuistaal. De begeleiders spreken met de  kinderen Nederlands.  

De ouders en begeleiders zoeken samen naar een gemeenschappelijke taal voor de onderlinge communicatie. 

Het uitgangspunt is dat elke ouder en begeleider kan participeren aan het groepsproces.  

 

 

 

 

5.1.2. Taal met kinderen 

Ouders spreken best de thuistaal of de meeste rijke taal die ze  hebben met hun kinderen.  

De medewerker gaat in interactie met kinderen in het Nederlands.  

                                                           
12 Sociaal tolken gebeurt in opdracht van een voorziening of overheid / een hulpverlener of ambtenaar. Sociaal tolken dient 2 doelen: 
Iedere burger toegang geven tot sociale en openbare dienst- en hulpverlening en iedere burger in staat stellen zijn rechten uit te oefenen 
en zijn plichten na te komen. De sociale tolk volgt een deontologische code.   

 Gesprek in duidelijk Nederlands mogelijk 

 Gesprek in contacttaal of eigen taal 

wenselijk 

 

 

 Gesprek in contacttaal of eigen taal 

 

 Gesprek in contacttaal of eigen taal 

wenselijk                       

 Gesprek in duidelijk Nederlands - 

ondersteuning met visueel materiaal                                                     

 

Ouder heeft 

basiskennis (of meer) 

Ouder heeft geen 

basiskennis Nederlands 

Eenvoudige of 

praktische gesprekken 
Moeilijke of gevoelige 
gesprekken 

 Gesprek in duidelijk Nederlands 

http://www.antwerpen.be/
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De medewerker kan sleutelwoorden (bv. hallo, drinken, eten, …) in verschillende talen gebruiken om een 

veilige omgeving te creëren en het welbevinden van kinderen te vergroten. 

 

De medewerker heeft een voorbeeldfunctie in interactie met kinderen. Wat dit concreet betekent, vind je in 

bijlage 2.  

 

5.2. Schriftelijke communicatie 

Zowel de communicatiedienst van de Stad/Samenleven als de partners binnen de Huizen van het Kind stellen 

schriftelijke documenten op voor de Huizen van het Kind. Deze schriftelijke communicatie wordt in duidelijk 

Nederlands geschreven. Zie bijlage 1 voor de principes van duidelijke schriftelijke communicatie. 

 

Conform de taalwetgeving kunnen folders, brieven en andere documenten uitzonderlijk en als 

overgangsmaatregel vertaald worden. Daarnaast moet de vertaling: een bijzonder doel dienen; eerst ook in het 

Nederlands meegegeven worden; het moet gaan over een vertaling van een Nederlandse tekst, en dat moet je 

ook vermelden; bestemd zijn voor een bepaald doelpubliek. 
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BIJLAGE 1 

DUIDELIJK NEDERLANDS IN MONDELINGE COMMUNICATIE 

 

 

 Vermijd dialect. 

 Gebruik eenvoudige en internationale woorden, bv. baby in plaats van kindje. 

 Maak oogcontact en gebruik mimiek en gebaren. 

 Maak eenvoudige maar correcte zinnen. 

 Jij morgen komen naar hier met papier dokter. 

 Kom morgen terug. Breng het doktersbriefje mee. 

 Spreek langzaam en duidelijk. 

 Vermijd figuurlijke taal. 

 Zie je dat zitten? 

 Wil je dat doen? 

 Controleer met gerichte vragen: 

 Begrijp je het? 
 Wat moet je meebrengen 

 Gebruik visueel materiaal om je gesprek te ondersteunen (voorwerpen, maar ook foto’s of 

pictogrammen), bv. Kind in Beeld 

 

DUIDELIJK NEDERLANDS IN SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE 

 

 Schrijf de essentie. Schrap overbodige informatie. 

 Schrijf korte en eenvoudige zinnen: 
 Gebruik gemiddeld maximum 10 woorden. 
 Zet het onderwerp vooraan in de zin. 
 Schrijf actieve zinnen, en vermijd hulpwerkwoorden zoals worden, zijn en zullen. 

 Gebruik zoveel mogelijk eenvoudige en universele woorden. 

 Vermijd vaktaal of omschrijf het woord. 

 Vermijd formele woorden en figuurlijk taalgebruik. 

 Vermijd afkortingen. 

 Zorg voor een duidelijke vormgeving: 
 Zet belangrijke woorden in het vet. 
 Gebruik overal hetzelfde lettertype en voldoende groot. Bv. Arial of Calibri 11 
 Gebruik altijd visuele ondersteuning 
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BIJLAGE 2 

HOE TAAL STIMULEREN IN INTERACTIE MET KINDEREN? 

 

 Stimuleer kinderen om te spreken. 

                  dwing kinderen niet om te spreken 

 stel open vragen stellen, stel authentieke en nieuwsgierige vragen 

 Geef impliciete feedback op taaluitingen van kinderen. 

Kind zegt: Ik heb getekenen een auto. 

                  Nee, je hebt een auto getekend. 

 Wat een mooie auto heb jij getekend! Van wie is die auto? 

 Geef kinderen tijd om te spreken. 

 Wacht lang genoeg op een antwoord. Geef het antwoord niet zelf. 

 Spreek op ooghoogte met kinderen en maak oogcontact. 

 Reageer positief op alle taaluitingen van kinderen. 

 Ondersteun je mondelinge uitleg: 

o met gebaren en mimiek 

o met visuele ondersteuning en concreet materiaal 

 Herhaal veel en biedt vaste zinsstructuren 

 Maak eenvoudige en correcte zinnen. 

   Gaan we met de tuut tuut spelen? 

 Gaan we met de auto spelen? 

 Controleer of het kind je boodschap begrijpt. 

   Begrijp je het? Weet je wat je moet doen? 

 Wat moet je doen? 
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