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Lessen uit het panelgesprek 
‘Oefenkansen Nederlands voor kinderen, 
tieners en jongeren in de vrije tijd: 
naar een integrale aanpak’



Panelleden

• Klaartje Tiebout – gemeente Dilbeek
beleidsmedewerker flankerend onderwijs, stroom welzijn

• Maria Urbina – gemeente Zaventem
integratieambtenaar en coördinator Huis van het Kind 

• Fien Rademaekers – gemeente Sint-Pieters-Leeuw
projectcoördinator taalstimulering

• Jaan Dehantschutter – gemeente Beersel
integratieambtenaar

• Liesbeth Bernolet – moderator
freelance journalist RINGtv/RandKrant



Wat is er nodig voor een ‘integrale aanpak’?

✓ Werk samen



“Een integrale aanpak betekent dat je met verschillende partners 

samenwerkt, zowel binnen je lokaal bestuur als daarbuiten. In Zaventem 

hebben we bijvoorbeeld een vrijetijdsparticipatienetwerk, dat onder 

meer bestaat uit de gemeentelijke vrijetijdsdiensten, de 

integratiedienst, de bib, CC De Factorij, Home Start Domo, 

buurtwerking, schoolopbouwwerk … 

Als je weet dat een meerderheid van de minderjarigen die in Zaventem 

wonen thuis geen Nederlands spreekt, dan weet je dat elk 

vrijetijdsaanbod voor minderjarigen rekening moet houden met 

taalstimulering. Samenwerken is dus gewoon een must.”

– Maria 



“Ik zeg altijd tegen mijn collega’s die een initiatief op poten willen 

zetten: doe nooit iets alleen. Zorg dat je altijd samenwerkt met anderen, 

ook buiten de gemeentelijke diensten.

In Beersel gaan wij daar redelijk ver in. Wij leggen bijvoorbeeld als lokaal 

bestuur actief contact met externe partners die wel vrijetijdsactiviteiten 

aanbieden, maar daarbij nog niet meteen oog hebben voor 

taalstimulering. We vragen hen dan om dat taalstimulerend aspect mee 

te nemen in hun activiteiten en gaandeweg bouwen zij daarrond 

expertise op. Zo vergroten we de know-how binnen onze gemeente.”

– Jaan



“In Dilbeek hebben we geen aparte integratiedienst of -ambtenaar. 

Integratie is bij ons een gedeelde verantwoordelijkheid van alle diensten. 

Dat is net sterk want hierdoor moet elk team in onze gemeente de reflex 

hebben om breed te denken en samen te werken.”

– Klaartje



Wat is er nodig voor een ‘integrale aanpak’?

✓ Kijk naar het vrijetijdsaanbod in zijn geheel

en maak gerichte keuzes



“In Sint-Pieters-Leeuw hebben we een ‘categoriaal’ aanbod – onze 

taalstages – dat zich doelbewust richt tot kinderen met een meertalige 

achtergrond. Maar daarnaast vinden we het ook belangrijk om het 

reguliere vrijetijdsaanbod te versterken. Als we naar dit aanbod 

toeleiden, moeten we ook zorgen dat de aanbieders sterk genoeg in hun 

schoenen staan om met die meertalige kinderen aan de slag te gaan. 

Daarom organiseren we bijvoorbeeld vormingen voor animatoren op het 

speelplein of voor trainers bij sportclubs.”

– Fien



“In Zaventem veranderen wij dit jaar het geweer van schouder: 

we stappen af van de aparte taalstages en kiezen voor een tweeledig 

alternatief: enerzijds meer taalondersteuning op het speelplein en 

anderzijds een echte zomerschool. 

We zijn ervan overtuigd dat een hele zomer lang ondergedompeld 

worden in het Nederlands op het speelplein meer taalwinst oplevert dan 

1 week taalstage net voor de start van het schooljaar.”

– Maria



Wat is er nodig voor een ‘integrale aanpak’?

✓ Een inclusieve aanpak waar mogelijk, 

een categoriale aanpak waar nodig



“Vroeger ging het in Dilbeek zo dat alle kinderen voor ons zomeraanbod 

samen op de bus stapten en dat een deel daarvan werd afgezet aan het 

speelplein en een ander deel aan de taalstage. Ergens klopt dat niet als 

integratie eigenlijk is wat je als lokaal bestuur wil bereiken. 

Daarom pakken we het komende zomer anders aan: alle kinderen gaan 

naar het speelplein en voor wie daar nood aan heeft, zijn er in de 

voormiddag extra taalactiviteiten. De scholen geven ons aan welke 

kinderen dat zijn. Een professionele partner organiseert die 

taalactiviteiten en er sluiten ook monitoren aan, die op die manier 

leren van de professionele partner. In de namiddag spelen alle 

kinderen samen. 



Die extra taalondersteuning voor kinderen met een taalachterstand 

Nederlands blijven we wel heel belangrijk vinden. Op die manier 

vermijden we dat zij een hele dag op het speelplein kunnen 

doorbrengen zonder één woord Nederlands te spreken. Tijdens de 

taalactiviteiten werken we heel gericht aan spreekdurf en uitbreiding 

van de woordenschat, want dat zijn volgens de scholen de twee 

belangrijkste struikelblokken voor die kinderen.”

– Klaartje



“In Sint-Pieters-Leeuw houden we onze taalstages bewust vrij open: we 

screenen niet op het niveau Nederlands en de toeleiding gebeurt niet 

alleen via de scholen, ouders kunnen ook zelf hun kind aanmelden. 

Dat werkt heel goed: de reacties zijn positief en onze taalstages zijn heel 

populair. Aan onze Babbelkous-taalstage namen in de krokusvakantie 

60 kinderen deel en dan stonden er nog 40 op de wachtlijst.”

– Fien



“Het is een én-én-verhaal: je moet én expliciete oefenkansen aanreiken 

aan anderstalige kinderen die daar nood aan hebben, én meer impliciete 

oefenkansen inbouwen in je reguliere vrijetijdsaanbod. 

Die impliciete oefenkansen zijn trouwens niet alleen voor anderstalige 

kinderen belangrijk. Uit studies blijkt dat de taalvaardigheid van 

Nederlandstalige kinderen er de laatste jaren op achteruitgaat, dus ook 

voor hén zijn die taalkansen heel belangrijk.”

– Maria



Wat is er nodig voor een ‘integrale aanpak’?

✓ Ondersteun begeleiders van 

vrijetijdsactiviteiten



“Wil je meer aandacht voor taalstimulering Nederlands in je regulier 

vrijetijdsaanbod, dan moet je de begeleiders van die activiteiten 

ondersteunen. En dat is maatwerk, want het profiel van die begeleiders 

verschilt afhankelijk van de activiteit: animatoren op een speelplein zijn 

jonge vrijwilligers, terwijl het bijvoorbeeld in de buitenschoolse 

kinderopvang om betaald personeel gaat. 

In Sint-Pieters-Leeuw bieden wij als lokaal bestuur vormingen op maat 

aan voor die verschillende groepen: speelpleinanimatoren, begeleiders in 

de buitenschoolse kinderopvang, trainers van sportclubs … We doen 

daarvoor een beroep op het vormingsaanbod van externe partners, zoals 

vzw ‘de Rand’ en het Agentschap Integratie en Inburgering.



Voor onze taalstages kiezen we bewust voor een professionele partner 

die de activiteiten organiseert en begeleidt. Daar moet je dan ook wel 

middelen voor uittrekken.”

– Fien



Wat is er nodig voor een ‘integrale aanpak’?

✓ Richt je op een brede doelgroep 

en zorg voor toeleiding



“Hét anderstalige kind bestaat niet, de noden op het vlak van 

taalstimulering kunnen heel hard verschillen van kind tot kind. Daar hou 

je best rekening mee in je aanbod, zodat elk kind in het juiste aanbod 

terechtkomt. Daarom is het ook zo belangrijk om in te zetten op 

taalkansen in je regulier vrijetijdsaanbod: daar bereik je sowieso een 

brede groep kinderen.”

– Klaartje



“Toeleiding speelt een belangrijke rol: door nauw samen te werken met 

scholen en andere partners zorg je ervoor dat kinderen de weg vinden 

naar je aanbod. Met een breed netwerk van betrokken partners bereik je 

een brede doelgroep.”

– Maria



“In Beersel hebben we taalstages specifiek voor tieners van het 1ste tot 

en met het 3de middelbaar. We vinden het belangrijk om ook die 

doelgroep te bereiken, maar het vraagt wel veel inspanning. Tieners laten 

zich minder makkelijk sturen door hun ouders, ze moeten echt zelf 

overtuigd worden om deel te nemen. Als lokaal bestuur gingen wij zelfs 

letterlijk tot in de klassen om onze taalstage bekend te maken. 

Stem ook het type activiteiten en je communicatie goed af. Tieners 

spreek je rechtstreeks aan en dus niet via de ouders: een ‘urbanstage’ 

met taalstimulering Nederlands als achterliggend doel trekt wellicht meer 

tieners aan dan een ‘taalstage Nederlands’.



Omdat tieners zich moelijker laten overtuigen en omdat niet elke 

gemeente een middelbare school heeft, is intergemeentelijke 

samenwerking voor die doelgroep heel zinvol. Als een paar lokale 

besturen zich samen op tieners richten, bereiken ze meer dan wanneer 

elk bestuur dat op zichzelf probeert. Wij leiden tieners in de regio naar 

het aanbod in verschillende gemeenten toe.”

– Jaan



“Ook in Sint-Pieters-Leeuw leert de ervaring ons dat tieners een moeilijkere 

doelgroep zijn om te bereiken. We hebben op ons grondgebied al geen 

middelbare scholen. Er zijn daardoor tieners die in onze gemeente wonen, maar 

school lopen in het Franstalig onderwijs in het Brusselse.

Daarom hebben wij voor twee aparte taalstages gekozen: één voor tieners die in 

het Nederlands school lopen – en die dus al een stevige basis Nederlands 

hebben – en één voor tieners die in het Frans school lopen – van wie de kennis 

Nederlands veel beperkter is.”

– Fien



Praktijkvoorbeeld 1: 
filmpje over taalkansen 
in de sportclub

Hoe gaan de sportclubs in jullie 
gemeente om met de 
toenemende talendiversiteit?

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-rand/inspiratiedag-vlaamse-rand-2022#filmpje-over-taalkansen-bij-de-sportclub


“In Beersel hebben we een impulssubsidie Vlaamse Rand gekregen om 

verschillende sportclubs te ondersteunen in de omgang met een 

meertalig doelpubliek. Concreet zijn we ingestapt in het project ‘Boest je 

sportclub’ van vzw ‘de Rand’. Vzw ‘de Rand’ organiseert dan vormingen 

en trajectbegeleiding op maat van die sportclubs.



Onder die sportclubs is er ook een volleybalclub die momenteel vooral de 

Vlaamse middenklasse aantrekt. Met de hulp van vzw ‘de Rand’ wil die 

club leren hoe ze zich nog meer kan openstellen voor een breder en 

diverser doelpubliek. Als lokaal bestuur juichen we dat uiteraard toe en 

zijn we blij dat we dat kunnen faciliteren.”

– Jaan



“Ook Sint-Pieters-Leeuw kreeg een impulssubsidie Vlaamse Rand om via 

‘Boest je sportclub’ verschillende clubs te ondersteunen. Als lokaal 

bestuur willen wij onze rol spelen om die clubs te ondersteunen, maar wij 

hebben het geluk dat verschillende clubs ook los van onze ondersteuning 

initiatieven nemen. 

KV Zuun is daarvan een mooi voorbeeld. Die voetbalclub organiseert 

‘taal- en voetbalstages’: een mix van voetbaltraining en taalactiviteiten, 

waardoor anderstalige kinderen makkelijker aansluiting vinden bij de 

club.”

– Fien



“Een kanttekening is hier wel op zijn plaats: niet elke club is even 

enthousiast om die aandacht voor taalstimulering Nederlands erbij te 

nemen. Je hebt er ook die liever focussen op de hobby zelf en minder 

belang hechten aan de voertaal. 

Als lokaal bestuur kan je daar wel consequenties aan verbinden op het 

vlak van subsidies, maar in onze ervaring kom je daarmee niet tot een 

echte mentaliteitswijziging. Daarvoor moet er ook vanuit de club zelf een 

interne motivatie zijn. 

Het komt er dus op aan om clubs te blijven sensibiliseren en stimuleren. 

Ook sportfederaties kunnen op dat vlak een verschil maken.”

– Maria



Praktijkvoorbeeld 2: 
filmpje over taalkansen 
op het speelplein

Wat zijn in jullie gemeente 
de plannen voor de 
speelpleinwerking deze zomer?

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-rand/inspiratiedag-vlaamse-rand-2022#filmpje-over-taalkansen-op-het-speelplein


“Veel ouders vinden in het speelplein een betaalbare vrijetijdsbesteding 

voor hun kinderen tijdens de lange zomervakantie. Het speelplein is dus 

laagdrempelig en bereikt een heel brede doelgroep. Daarom is het een 

gedroomde context om in te zetten op oefenkansen Nederlands.

In Dilbeek stappen we af van onze aparte taalstage en gaan we voor een 

inclusievere aanpak op het speelplein. Kinderen met nood aan extra 

taalondersteuning nemen in de voormiddag deel aan taalactiviteiten, 

georganiseerd door De Klasbak vzw. Het gaat dan om kinderen die 

daarnaar worden toegeleid door de scholen. In de namiddag spelen alle 

kinderen samen. Het is de eerste keer dat we dit zo gaan proberen.”

– Klaartje



“Ook in Sint-Pieters-Leeuw organiseren we in de voormiddag aparte 

taalactiviteiten voor kinderen met extra taalnoden. Wij werken daarvoor 

samen met Hakuna Matataal vzw. 

Bij ons worden die kinderen niet aangeduid door de scholen, maar 

doet Hakuna Matataal telkens aan het begin van de week een 

verkenningsronde. Zij nodigen kinderen uit om deel te nemen aan de 

extra taalondersteuning en vragen ook goedkeuring aan hun ouders. In 

de namiddag spelen ook bij ons alle kinderen samen. 

Daarnaast organiseren wij in de zomer ook een zomerschool en 

behouden wij onze taalstages in de andere schoolvakanties.” 

– Fien



“In Zaventem laten we de aparte taalstages varen en stellen we daarvoor 

een tweeledig alternatief in de plaats: enerzijds een zomerschool voor 

kinderen die het speelplein stilaan ontgroeien, en anderzijds meer 

taalondersteuning op het speelplein voor jongere kinderen. Ons lokaal 

bestuur organiseert een ontmoetingsdag voor de animatoren, waarop ze 

een vorming krijgen rond taalstimulering Nederlands.”  

– Maria



“Ook in Beersel krijgen de animatoren een vorming. Daarnaast zoeken we 

voor deze zomer ook een animator die Oekraïens spreekt om de 

Oekraïense kinderen extra te ondersteunen. Het is de eerste keer dat we 

echt een anderstalige jongere willen aantrekken als animator. We zijn 

benieuwd hoe dat zal lopen. Misschien schept dit wel kansen voor de 

toekomst. Voor anderstalige jongeren die animator willen zijn, is het 

speelplein ook een oefenkans Nederlands.”

– Jaan



Praktijkvoorbeeld 3: 
filmpje over taalkansen in de 
buitenschoolse kinderopvang

Hoe pakt jullie gemeente 
taalstimulering in de 
buitenschoolse kinderopvang 
aan?

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-rand/inspiratiedag-vlaamse-rand-2022#filmpje-over-taalkansen-in-de-kinderopvang


“Onze aanpak in Sint-Pieters-Leeuw komt min of meer overeen met die 

van Asse. Wij deden een beroep op het Agentschap Integratie en 

Inburgering om een vorming te geven aan de begeleiders in de 

buitenschoolse kinderopvang. 

Die vorming was er vooral op gericht om de begeleiders bewust te maken 

van de impact die ze zelf kunnen hebben, bijvoorbeeld gewoon al door 

zelf consequent Nederlands te blijven spreken. Veel begeleiders stonden 

daar eerst niet bij stil.”

– Fien



“In Dilbeek wilden wij ook op die manier te werk gaan, maar omdat er bij 

de begeleiders zoveel personeelsuitval en -verloop was, is dat niet gelukt. 

De vorming heeft uiteindelijk zelfs niet kunnen plaatsvinden. 

Een deel van ons project bestond er ook in om samen met een 

professionele partner in kleine ‘taalgroepjes’ van een 6-tal leerlingen 

extra taalactiviteiten aan te bieden in de naschoolse opvang voor wie 

daar volgens de school nood aan heeft. 



Het grote voordeel is dat die kinderen sowieso nog op school aanwezig 

zijn en dat de drempel dus heel laag ligt om deel te nemen. Je bereikt 

heel gemakkelijk de juiste doelgroep. 

Als lokaal bestuur zijn wij zo enthousiast over de resultaten van deze 

aanpak dat wij binnenkort zelf middelen gaan vrijmaken om die verder te 

zetten. Momenteel zijn de taalgroepjes nog gratis omdat we subsidies 

krijgen. Als die subsidies wegvallen, gaan we de taalgroepjes aanbieden 

aan het gewone opvangtarief en zullen we zelf als gemeente het grootste 

deel van de kosten dragen.



Het nieuwe decreet BOA – buitenschoolse opvang en activiteiten –

dwingt ons ook om meer na te denken over welke activiteiten we tijdens 

de opvang aanbieden. Het stimuleert lokale besturen om in 

samenwerking met verschillende partners een lokaal buitenschools 

beleid uit te stippelen, zodat kinderen meer speelmogelijkheden en 

ontplooiingskansen krijgen tijdens de opvang. 

Net omdat buitenschoolse kinderopvang zo laagdrempelig is, liggen daar 

veel kansen. Dat merken wij in Dilbeek nu al met onze taalgroepjes.”

– Klaartje



“In Zaventem is onze integratiedienst gekoppeld aan het Huis van het 

Kind: integratie is voor ons onlosmakelijk verbonden met ons 

ondersteuningsaanbod naar gezinnen toe. Taalkansen in de 

buitenschoolse kinderopvang is dus zeker een thema dat ook bij ons 

nog op de agenda komt.”

– Maria



“Voor ons in Beersel is de buitenschoolse kinderopvang een minder 

evident terrein om kwalitatieve oefenkansen Nederlands aan te reiken. 

Dat heeft alles te maken met personeelsperikelen: er is veel verloop, er 

zijn handen tekort en het personeel is eerder laaggeschoold. In zo’n 

context kan je geen wonderen verwachten.



Ook in Beersel hebben we ingezet op taalondersteunende activiteiten 

tijdens de buitenschoolse opvang, in samenwerking met een lokale vzw. 

Maar daar hangt een stevig prijskaartje aan vast en het is nog onzeker of 

we die aanpak zonder subsidies kunnen verderzetten. De vzw denkt er 

wel over na om het aanbod ‘taalstimulering’ blijvend op te nemen in hun 

programma.”

– Jaan



Welk effect heeft de situatie in Oekraïne 
op jullie aanpak?



“In Zaventem kiezen we ervoor om Oekraïners zoveel mogelijk te laten 

instromen in ons bestaand aanbod aan leer- en oefenkansen Nederlands. 

In die zin maakt het dus niet of je als nieuwkomer uit Oekraïne, Syrië of 

Eritrea komt. Wel stellen we vast dat er extra inspanningen nodig zijn om 

die groep toe te leiden naar het aanbod, omdat ze de bestaande 

gemeentelijke communicatiekanalen en de taal nog niet genoeg kennen.”

– Maria



“Het valt op dat het gros van de bevolking veel sympathie heeft voor de 

situatie van de Oekraïense vluchtelingen en dat er dus ook beleidsmatig 

veel draagvlak is voor ondersteuning van die groep. Maar dat is eigenlijk 

ook goed nieuws voor alle andere nieuwkomers: het extra aanbod dat er 

komt naar aanleiding van de Oekraïnecrisis is vaak ook voor hen 

interessant. Het is dus in zekere zin ook een kans om nog meer te doen 

op het vlak van integratie en taalstimulering.”

– Jaan



Wat is jullie gouden tip voor wie rond het 
thema aan de slag wil?



“Wees je goed bewust van de talendiversiteit in je gemeente. Als lokaal 

bestuur draag je een verantwoordelijkheid naar alle inwoners toe. Als 

een meerderheid van de minderjarigen in je gemeente thuis geen 

Nederlands spreekt, dan moet je daar eigenlijk op anticiperen in alles 

wat je voor die leeftijdscategorie organiseert.”

– Maria



“Veel staat of valt met de toeleiding. Je mag nog zo’n mooi aanbod aan 

taalstimulerende vrijetijdsactiviteiten hebben, als je doelgroep er niet 

van op de hoogte is, ben je er niet veel mee. Daarom is een goede 

samenwerking met scholen echt goud waard: zij kennen de kinderen en 

hebben contact met de ouders. Ouders hechten vaak ook veel waarde 

aan het advies van de school. Scholen zijn dus een onmisbare schakel in 

dit verhaal.”

– Klaartje



“Zorg dat er binnen je lokaal bestuur een ‘trekker’ is die het thema 

telkens weer onder de aandacht brengt. In Sint-Pieters-Leeuw zie ik dat 

als mijn rol. Ik stuur bijvoorbeeld om de 2 maanden een interne 

nieuwsbrief uit waarin ik een overzicht geef van alle taalstimulerende 

projecten en waarin ik collega’s uitnodig om zelf voorstellen te doen en 

met mij contact op te nemen bij vragen of opmerkingen.”

– Fien



“Maak gebruik van de bestaande subsidiemogelijkheden. Ik ben mij heel 

goed bewust van de nadelen die aan subsidies verbonden zijn: een 

aanvraag indienen kost tijd, je bent niet zeker van een positief antwoord 

en vooral: subsidies zijn tijdelijk. 

Maar in mijn ervaring halen de voordelen het van de nadelen: subsidies 

geven je de kans om te experimenteren, om te kijken of een bepaald 

project aanslaat of niet. Werkt het niet, dan heb je toch de kans gehad 

om het te proberen. Werkt het wel, dan heb je concrete resultaten in 

handen waarmee je beleidsmakers makkelijker overtuigd krijgt om het 

project verder te zetten.”

– Jaan



www.vlaanderen.be/vlaamse-rand
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