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Inleiding Het Onderwijscentrum Brussel heeft vanuit haar inter-
visiewerking met leraren die werken met anderstalige 
nieuwkomers een handreiking ontwikkeld.

De anderstalige nieuwkomer staat in deze bundel centraal: 
een kind met zijn kleine en grote, vreemde ‘verhalen’ en 
een stuk van de wereld dat het met zich meedraagt, zijn 
achtergrond, zijn kunnen, zijn beperkingen en talenten, 
zijn vragen en twijfels, zijn angsten en verwachtingen, 
zijn nabije en verre omgeving...  Uit de verhalen die we 
mochten optekenen in de intervisiegroep, zijn we tot 
de overtuiging gekomen dat een brede benadering die 
het kind centraal stelt, de enig juiste is.

Dit draaiboek is geen onfeilbare leidraad, hopelijk wel 
een steun, een hulplijn voor iedereen die zorg wil dra-
gen voor anderstalige nieuwkomers. Om het ‘verhaal’ 
wat te structureren, laten we ons leiden door de knel-
punten en vragen die we in de intervisiegroep hebben 
geïnventariseerd en waar we in de groep - zij het ge-
deeltelijk - ‘antwoorden’ voor hebben gevonden. 

De opbouw van deze handreiking volgt het proces 
dat een school doorloopt wanneer een anderstalige 
nieuwkomer zich aanmeldt. 

De eerste vraag die een school zich stelt is, voldoet 
deze leerling aan de wettelijke voorwaarden voor het 
etiket ‘anderstalige nieuwkomer’. We starten daarom 
met een hoofdstuk rond dit wettelijk kader. 

Het 2e hoofdstuk geeft kaders en tips rond het con-
tact tussen de school en de anderstalige nieuwko-
mer en zijn ouders. 

Wanneer de inschrijving een feit is, stelt zich meteen de 
vraag: “In welke klas zullen we de anderstalige nieuw-
komer een plaats geven?  In hoofdstuk 3 bieden we 
voor deze moeilijke keuze een ondersteunend kader. 

Vanaf nu kan de school pedagogisch-didactisch aan de 
slag. Twee vragen zijn hierbij van belang en vormen 
de kern van onze handreiking: ‘Wat bieden we aan?’ 
(hoofdstuk 4) en ‘Hoe bieden we dit aan?’ (hoofdstuk 5). 

Om niet steeds ‘de anderstalige nieuwkomer’, ‘het 
kind’ of de ‘leerling’ te moeten schrijven, gebruiken 
we de voor de hand liggende voornaam An om ‘de an-
derstalige nieuwkomer’ te benoemen. We gebruiken 
ook de vrouwelijke vormen van de voornaamwoorden 
om naar ‘An’ te verwijzen.

Piet Vervaecke 
Directeur Onderwijscentrum Brussel

De anderstalige 
nieuwkomer heeft 
een naam
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de anderstalige 
nieuwkomer?
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ANderstalige nieuwkomers zijn leerlingen van 5 tot 18 jaar die pas in ons 
land zijn aangekomen. Ze kennen geen Nederlands, maar gaan wel 

naar school. Deze anderstalige nieuwkomers vormen een heel heterogene groep. 
Ze hebben niet alleen een verschillende leeftijd en nationaliteit, maar ook een 
verschillende socio-economische en culturele achtergrond en een verschillende 
scholingsachtergrond.

Wettelijk gezien zijn er een aantal criteria opgesteld 
waaraan een leerling moet voldoen om in aanmerking 
te komen voor het statuut van anderstalige nieuw-
komer (omzendbrief ‘Onthaalonderwijs voor anders-
talige nieuwkomers’ BaO/2006/03):

Anderstalige nieuwkomers zijn leerlingen in het basis-
onderwijs die op de datum van hun inschrijving of op 
1 september volgend op de inschrijving gelijktijdig aan 
al de volgende voorwaarden voldoen:

  5 jaar of ouder zijn (of ten laatste op 31 december 
van het lopende schooljaar 5 jaar worden); 

  niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal 
hebben; 

  onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met 
goed gevolg de lessen te kunnen volgen; 

  maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een 
school met het Nederlands als onderwijstaal (va-
kantiemaanden juli en augustus niet meegere-
kend); 

  een nieuwkomer zijn, d.w.z. maximaal één jaar 
ononderbroken in België verblijven.

Onthaalonderwijs 
voor anderstalige 
nieuwkomers

Naast deze eerste groep omvat de term ‘anderstalige 
nieuwkomer’ ook kinderen die officieel verblijven in 
een open asielcentrum. Voor deze kinderen blijft en-
kel de leeftijdsvoorwaarde behouden. De andere voor-
waarden vervallen indien de leerling een attest kan 
voorleggen van het asielcentrum waar hij verblijft.

Naast het statuut van anderstalige nieuwkomer is 
er ook nog het statuut van ‘gewezen anderstalige 
nieuwkomer’. Gewezen anderstalige nieuwkomers 
zijn leerlingen die in het voorafgaande schooljaar an-
derstalige nieuwkomer waren én onthaalonderwijs 
hebben genoten.

Scholen hebben de mogelijkheid om voor (gewezen) 
anderstalige nieuwkomers onthaalonderwijs aan te 
bieden. Hiervoor moet voldaan zijn aan een aantal 
wettelijke criteria. Voor een overzicht van deze crite-
ria verwijzen we naar de omzendbrief ‘Onthaalonder-
wijs voor anderstalige nieuwkomers’ BaO/2006/03) 
die terug te vinden is op de site van het Vlaams mi-
nisterie van onderwijs en vorming: 
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/docu-
ment.aspx?docid=13800

Omwille van de recente vluchtelingencrisis is er een 
nieuw decreet waardoor scholen ook voor jongere an-
derstalige nieuwkomers ondersteuning zullen kunnen 
ontvangen. Voor de laatste updates i.v.m. regelgeving 
verwijzen we naar de website van het Onderwijs- 
centrum Brussel: www.onderwijscentrumbrussel.be. 

http://www.onderwijscentrumbrussel.be
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Doordacht  
en doelgericht

ouderbeleid

een integratie en 
gecoördineerde 

aanpak

Communicatie

schriftelijk
mondeling:
structureel
spontaan

(in)formeel

Ouders en school 
kennen elkaar

ouders en school hebben 
zicht op elkaars verwach-

tingen, behoeften,  
competenties, ...

Positieve attitude

openheid, respect  
en gelijkwaardigheid  

tussen ouders  
en hun school

Gelijkwaardig 
partnerschap

ouders
als 1ste opvoeder 

school 
als professionele partner, 

neemt voortouw
leerling 

als mondige partij

Samenwerking

3 niveaus
kind, klas, school

3 vormen
meeleven, meehelpen, 

meedenken, meebeslissen
3 richtingen

ouders>kind: thuis
ouders>kids/school

school>ouders

Een goede samenwerking  
tussen ouders en school  
is essentieel

2.1  Communicatie en samenwerking 
met de ouders van An

Een goede samenwerking tussen ouders en school is essentieel voor het verhogen van 
de ontwikkelingskansen van alle leerlingen. Dit geldt zeker ook voor An. Daarom staan 
we in dit hoofdstuk stil bij de communicatie en samenwerking met Ans ouders. 

We starten met de toelichting van het ontwikkelingsmodel ouderbetrokkenheid. 
Hoe werk je binnen een gelijkwaardig partnerschap met ouders aan een positieve 
attitude? Hoe kan je de communicatie en samenwerking met Ans ouders vlotter laten 
verlopen? Afsluiten doen we met een voorstel hoe het onthaal van An en haar ouders 
eruit kan zien.
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Een gelijkwaardig partnerschap tussen de ouders van An en de school is het streefdoel. 
Niet vanzelfsprekend wanneer de ouders weinig vertrouwd zijn met het Nederlandstalig 
onderwijs en zich moeilijk in een gemeenschappelijke taal kunnen uitdrukken. Juist 
daarom is een positieve en open attitude de belangrijkste succesfactor.

  Neem tijd voor de ouders van An. Spreek hen af 
en toe aan en voorzie voldoende tijd wanneer je 
met hen samen zit zodat het gesprek in alle rust 
kan verlopen. 

  Het inschakelen van een tolk kan de drempel een 
stuk verlagen en een veilige omgeving scheppen. 

  Probeer in de mate van het mogelijke rekening te 
houden met praktische zaken (geschikt tijdstip, 
jongere kinderen laten meebrengen, taal, …) zodat 
deze factoren de ouders niet belemmeren om zich 
in te zetten. 

  Geef de ouders het gevoel dat ze, ondanks hun 
beperkte kennis van het Nederlands en hun nieuw 
zijn, hun kind kunnen ondersteunen. Een kind mo-
tiveren en praten over de schooldag kan immers 
in alle talen. 

  Bespreek samen met de ouders van An het belang 
van de moedertaal van hun kind. De ouders kun-
nen hun kind in de eigen taal stimuleren en op-
volgen. 

  Wees je ervan bewust dat An en haar ouders vaak 
in een erg onzekere en kwetsbare situatie leven, 
wat het niet altijd eenvoudig maakt om de school-
loopbaan van hun kind goed op te volgen. 

  Spreek de ouders van An af en toe aan en be-
spreek, indien nodig, wat ze kunnen doen om hun 
kind te ondersteunen. 

 
Het is essentieel dat ouders en school 
elkaar leren kennen. Hoe beter thuis- 
en schoolomgeving op elkaar aansluiten, 
hoe groter het welbevinden van An is en 
hoe vlotter haar leerproces loopt. 

  An en haar ouders zijn nieuw in dit land. Bepaalde 
kennis die evident lijkt, zal dit niet zijn voor hen. 
Dit kan gaan over het feit dat er de woensdagna-
middag geen les is of over wat de school van de 
ouders verwacht. 

  Overstelp de ouders niet vanaf het eerste moment 
met informatie. Verzamel eerst de belangrijkste 
informatie en bespreek deze met hen. Later kan 
andere belangrijke, maar minder noodzakelijke in-
formatie volgen.

  Geef een rondleiding in de school. Zo kunnen de 
ouders zich een beeld vormen van hoe de klas er 
uitziet, waar An sport en waar ze haar middag-
eten eet. 

  Probeer duidelijk te maken wat de school van de 
ouders verwacht en heb realistische verwachtin-
gen naar de ouders van An toe.

Het is niet eenvoudig om zicht te krijgen op de school-
se vaardigheden en leefwereld van An en haar gezin. 
Hoe kan je hier, als school, aan werken? 

  Wanneer An uit een andere Belgische school komt, 
kan deze school jou eventueel informatie over An 
bezorgen. 

  Anderstalige nieuwkomers worden vaak begeleid 
door een dienst zoals een asielcentrum, een inte-
gratiedienst of het OCMW. Hiermee kan samenge-
werkt worden.

  Indien mogelijk voor de school en An haar ouders, 
kan je een huisbezoek brengen bij An en haar ou-
ders.

  Het is onmogelijk om alle gewenste info meteen te 
verzamelen. Maak geen ondervraging van je eerste 
gesprekken. Ook tijdens latere contacten kan je An 
beter leren kennen.

  Probeer ook niet-schoolse informatie te verzame-
len, zoals de interesses en hobby’s van An. Dit kan 
je doen aan de hand van de ‘Wie ben ik’?-fiche 
(bijlage 4).
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‘Meeleven’
‘Meedenken’
‘Meehelpen’
‘Meebeslissen’

De samenwerking tussen ouders en 
school kan zich afspelen op verschillende 
niveaus en in verschillende vormen. 

Op niveau van de individuele leerling betrekt de school 
de ouders bij het leerproces van het eigen kind (bijvoor-
beeld door gesprekken over de vooruitgang van het 
kind). Op klasniveau kunnen de ouders betrokken wor-
den bij het leren in de klas (bijvoorbeeld door partici-
patie tijdens een openklasmoment). Samenwerking met 
ouders kan ook vorm krijgen op schoolniveau, wanneer 
rond de school gewerkt wordt als een instelling met 
een bepaalde visie, organisatie en afspraken (bijvoor-
beeld via werkgroepen of de ouderraad).

Elke vorm van samen-
werking is een waarde-
vol aspect van ouder-
betrokkenheid. Over 
‘meeleven’ spreken we 
wanneer school, ouders 
en kinderen ervaringen 
en emoties delen. Sa-
menwerking tussen ou-

ders en school kan zich ook manifesteren als ‘helpen’. 
We denken dan aan onderwijsondersteunend gedrag (zo-
wel thuis als op school) en het leveren van hand- en span-
diensten. Is er sprake van een adviserende inbreng van zo-
wel ouders als school, al dan niet structureel, dan bestaat 
de samenwerking uit ‘meedenken’. ‘Meebeslissen’ tot 
slot betekent dat ouders mogen meebeslissen over hun 
kind en over aspecten van het klas- en schoolgebeuren, 
dankzij een structurele plaats binnen de schoolwerking. 

Specifiek voor An en haar ouders enkele tips:

  Neem zelf initiatief. Wacht niet tot de ouders van 
An met een vraag komen, maar spreek hen zelf aan.

  Probeer de ouders te betrekken bij het klas- en 
schoolgebeuren. Spreek ze nog eens extra aan naar 
aanleiding van een schoolfeest, openklasmoment of 
andere activiteit. Bedank ze nadien voor hun komst. 
Zo toon je dat hun deelname aan de activiteit op 
prijs gesteld wordt. 

  Betrek ook andere ouders bij je school- en klaswer-
king. Benut de talige diversiteit in het Brusselse on-
derwijs. Wanneer Ans ouders zien dat anderstalige 
ouders bepaalde initiatieven nemen of hun kind op-
volgen, kan dit hen aansporen om hetzelfde te doen. 

  Stel een contactpersoon aan met een gemeenschap-
pelijke taal. Zo kunnen de ouders met hun vragen 
bij een vaste persoon terecht. Deze persoon kan uit-
groeien tot een vertrouwenspersoon wat opnieuw 
drempelverlagend werkt. 

  Goed begonnen is half gewonnen. Een goed eerste 
contact met de ouders van An is cruciaal. Meer info 
over een mogelijk onthaaltraject vind je verder in 
dit hoofdstuk. 

Om de samenwerking te bevorderen 
werkt de school aan een doelgerichte 
en constructieve communicatie met 
de ouders. 

Zowel de school als de ouders moeten op regelmatige 
basis informatie uitwisselen met elkaar in het belang 
van het kind. Op regelmatige basis betekent dat er ook 

positief en toekomstgericht gecommuniceerd wordt 
en niet slechts wanneer er problemen zijn. Belangrijk 
is dat de school steeds rekening houdt met de com-
petenties en de voorkennis van de ouders die dikwijls 
samenhangen met hun taalniveau, hun sociaal-econo-
mische situatie en hun culturele achtergrond.

  Probeer zo duidelijk mogelijk mondeling en schrif-
telijk te communiceren op maat van de ouders. 
Wanneer Ans ouders je (deels) verstaan, zullen ze 
sneller overtuigd zijn dat ze een rol kunnen spelen 
in de schoolloopbaan van hun kind.

  Werk zo laagdrempelig mogelijk en op maat van 
de ouders. Beperk je boodschap tot het meest 
noodzakelijke, werk met visuele ondersteuning en 
geef haalbare en concrete voorbeelden. Wanneer 
je bijvoorbeeld de werking van de schoolagenda 
uitlegt doe je dat met de schoolagenda in de hand. 

  Ben je zeker dat niemand van het schoolteam de 
taal van de ouders praat? 

  Wanneer er een ouder op school is die dezelfde 
taal spreekt, kan deze eventueel ingeschakeld 
worden om een boodschap over te brengen aan 
de ouders van An. 

  Als school kan je beroep doen op tolkendiensten. 
Meer info hierover vind je in het hoofdstuk ‘Wer-
ken met (externe) partners’. 

  Sommige scholen werken met een pictogrammen-
woordenboekje. Dit bevat verschillende picto-
grammen over het klas- en schoolgebeuren die tel-
kens benoemd worden in verschillende talen. Met 
dit hulpmiddel zal het nog steeds moeilijk commu-
niceren zijn, maar het kan de communicatie alvast 
ondersteunen.
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Een goed onthaal  
bestaat uit  
verschillende  
fasen.

2.2  Het onthaaltraject van An en haar ouders.

Een goed onthaal van An en haar ouders bestaat uit 
verschillende fasen. Nadat An aangemeld is, kan er 
een kennismakings- en later een opvolggesprek plaats 
vinden. Immers, indien een onthaal een traject van 
verschillende momenten is, heeft de integratie van 
An en haar ouders meer kans op slagen. Een voorstel 
voor zo’n onthaaltraject vind je terug in ‘het stap-
penplan voor de eerste week van An op school’ 
(bijlage 1). Gun jezelf als school voldoende tijd om dit 
traject te doorlopen. Zo kan je een gefundeerde keu-
ze maken voor het plaatsen in een bepaalde klas en 
kan je de betrokken leerkracht(en) en leerlingen voor-
bereiden op de komst van An. Wettelijk gezien heb 
je hiervoor ook de ruimte. Voor nieuwkomers geldt 
namelijk de zestigdagenregel (ministerieel besluit 
van 11 juni 2004): Anderstalige nieuwkomers moeten 
zich inschrijven in een school (of voor huisonderwijs 
kiezen) ten laatste 60 dagen nadat ze ingeschreven 
zijn in het rijksregister, het vreemdelingenregister of 
het wachtregister (voor asielzoekers) of ten laatste 60 
dagen nadat ze aangemeld zijn bij een onthaalbureau.

Een eerste stap is de aanmelding van An. Dit mo-
ment hoeft niet lang te duren en is vaak een admi-
nistratief gebeuren. Wees je ervan bewust dat je als 
school in overcapaciteit mag gaan om An in te schrij-
ven. Een warm onthaal is essentieel op dit moment. 
De aanmelding is immers het eerste contact en bepa-
lend voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie 
tussen de school en de ouders van An. Ook al is er 

niet veel tijd, creëer een welkom gevoel. Dit zal de 
latere samenwerking ten goede komen.

Maak de ouders duidelijk dat hun kind ingeschreven 
kan worden op de school. De ouders van An hebben 
mogelijk al verschillende scholen gecontacteerd en 
zullen blij zijn dat hun zoektocht ten einde is. Tijdens 
de aanmelding maak je een afspraak voor het kennis-
makingsgesprek.
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Een volgende stap is het kennismakingsgesprek. Dit gaat door kort na de aanmelding. 
De bedoeling van dit gesprek is dubbel. Enerzijds wil je de ouders van An de belangrijkste 
informatie meegeven, anderzijds wil je meer te weten komen over An.

Ook nu zijn een warm onthaal en een goede sfeer cruciaal. 
Bied de ouders iets te drinken aan, voorzie voldoende tijd 
voor dit gesprek en zoek een rustige ruimte waar jullie 
niet gestoord worden. Uiteraard zijn lichaamshouding, 
geduld en duidelijke taal ook belangrijk.

Wie er aanwezig is bij het gesprek, is afhankelijk van 
de organisatie van je school. De directie is bij het ge-
sprek, de zorgcoördinator eventueel ook. Indien er een 
leerkracht verantwoordelijk is voor anderstalige nieuw-
komers, is deze eveneens bij het gesprek. Als je nog niet 
weet in welke klas An terecht komt, hoeft er nu nog 
geen klasleerkracht bij te zijn. Probeer het aantal leer-
krachten te beperken zodat de ouders niet overweldigd 
zijn door de vele mensen. Indien nodig en mogelijk kan 
je een tolk uitnodigen. Een andere optie om de taal- 
drempel te verlagen is het inschakelen van een andere 
ouder die dezelfde taal spreekt. Sommige scholen doen 
dit regelmatig, andere scholen doen dit bewust niet. 

Je wil tijdens dit gesprek zo veel mogelijk te weten 
komen over An en de ouders allerlei informatie mee-
geven. Waak er echter over dat het gesprek geen ‘on-
dervraging’ wordt en dat de ouders niet overladen 
worden met informatie en formulieren. Beperk je dus 
tot de belangrijkste vragen en informatie.

Voorzie een rondleiding in het schoolgebouw. Aan de 
hand van een rondleiding kunnen de ouders veel te 

weten komen over het klas- en schoolgebeuren. Ver-
geet niet af te spreken wanneer An start. Tijdens dit 
kennismakingsgesprek of intakegesprek kom je allerlei 
zaken te weten. Om deze gegevens te registreren, kan 
je gebruik maken van het intakeformulier (zie bijlage 
2). Op dit formulier vind je een oplijsting van de te 
verzamelen informatie: persoonsgegevens, historiek 
en eigenheid van het kind. Dit document kan ook ge-
bruikt worden om de verkregen informatie door te 
geven aan de leerkracht van An. Een goede informa-
tiedoorstroom voorkomt dat An of haar ouders hun 
verhaal nodeloos hoeven te herhalen.

Tot slot kan er enkele weken later een opvolggesprek 
met de ouders volgen. Dit gebeurt pas nadat de be-
trokken leerkrachten overlegd hebben over de aanpak 
van An en nadat An een vaste klas gekregen heeft. 
Tijdens dit gesprek maken de ouders en leerkracht 
van An kennis met elkaar en wordt er voorgesteld 
wat de plannen zijn voor het onderwijs voor An. Er 
wordt ook tijd gemaakt voor de vragen die de ouders 
van An hebben. 

Dit hoofdstuk bevat heel wat tips die inspiratie kun-
nen bieden. Echter, de situatie van elke An is anders en 
ook de school heeft zijn eigen mogelijkheden en kan-
sen. Het blijft daarom aan de school om uit te zoeken 
welke aanpak het meest geschikt is.



3  
‘Plaats’ 

in de school 
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Het zoeken naar de beste plaats voor An in je school is een belangrijke, maar 
moeilijke beslissing. Om zo een gefundeerd mogelijke keuze te maken, houden 
we rekening met volgende criteria: de schoolorganisatie, schoolkenmerken en de 
leerlingkenmerken van An.

3.1 Schoolorganisatie

Om de opvang van An op school te 
organiseren kan de school kiezen voor 
een centrale opvang, een semi-
geïntegreerde opvang of een volledig 
geïntegreerde opvang. We overlopen 
ze hier even kort.

  een centrale opvang:
An wordt voltijds opgevangen in een onthaalklas. 
Voordeel is dat An samen met andere nieuwko-
mers hetzelfde proces kan doormaken. Een aan-
dachtspunt is dat het voor An moeilijker wordt 
om zich sociaal te integreren en dat ze minder 
kansen krijgt om te leren van de kinderen in de 
reguliere klas.

  een semi-geïntegreerde opvang:
An wordt gedurende een beperkt aantal uren (kan 
zeer sterk variëren) opgevangen in een onthaal-
klas, maar de rest van de tijd volgt zij de lessen in 
de reguliere klas. Deze onthaalklas kan ingericht 
worden met specifieke An-uren, zorguren,… Het 

is zeer belangrijk dat er afstemming is tussen de 
aanpak in de onthaalklas en de reguliere klas.
De semi-geïntegreerde aanpak combineert het voor-
deel van de sociale integratie en het leren van el-
kaar met de mogelijkheid van een ‘aanpak op maat’. 

  een volledig geïntegreerde opvang:
An brengt de hele tijd door in de reguliere klas. 
Bij deze optie zijn de kansen tot sociale integratie 
maximaal en krijgt zij de kans om te leren van 
haar meer gevorderde klasgenoten. De uitdaging 
ligt in het feit dat de kloof tussen wat An al kan 
en wat van haar verwacht wordt soms moeilijk te 
overbruggen is.
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centrale opvang  

(onthaalklas)
semi-geïntegreerde  

opvang
volledig geïntegreerde  

opvang

De school heeft vol-
doende extra uren 
An en het is organi-
satorisch mogelijk 
om een onthaalklas 
in te richten.

De school beschikt over een 
beperkt aantal uren waarmee 
ze voor een bepaalde tijd per 
dag een onthaalklas inricht – 
de nieuwkomer zit de overige 
tijd in de gewone klas.

De school kiest ervoor om 
An in de reguliere klas op te 
vangen met eventueel extra 
ondersteuningsuren
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K
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K
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leerkracht klas school

• onderwijs- 
ervaring

• motivatie
• draagkracht
• leerkrachtstijl
• ervaring met An

• aantal leerlingen
• aantal leerlingen extra 

zorg
• extra uren ondersteuning
• aard van de klasgroep

• draagkracht van de 
school

• schoolklimaat
• zorgbeleid

LE
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G
- 

K
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K
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persoon kennis/vaardigheden sociaal emotioneel

• leeftijd
• taal
• talenten
• thuissituatie

• basisniveau wiskunde
• basisniveau mondelinge 

taal
• taakgerichtheid
• leerhouding
• geletterdheid
• sociale vaardigheden

• persoonlijkheid
• motivatie
• enthousiasme
• omgaan met emoties
• behoefte aan veiligheid
• sociale vaardigheden

3.2 Schoolkenmerken

De keuze voor een bepaald leerjaar, een bepaalde 
opvang voor An is afhankelijk van de eigenheid 
van de school, de leerkrachten en de klassen. 

Op schoolniveau denken we o.a. aan de draagkracht van de school, 
het schoolklimaat en het zorgbeleid. Brusselse scholen worden met 
complexe uitdagingen geconfronteerd omwille van de typische 
grootstedelijke context. Hier een gepast antwoord op geven vormt 
een blijvend zoekproces. Rekening houdend met de balans tussen 
draagkracht en draaglast, kan een school bewust bepaalde keuzes 
maken. Zo kan een school vanuit het zorgbeleid opteren om te diffe-
rentiëren door leerlingen individuele leertrajecten te bieden. In het 
kader van dit beleid maken zij de afspraak om An steeds op leeftijd 
te plaatsen. Een andere school heeft misschien als prioritair aan-
dachtspunt het verbeteren van het welbevinden van de leerlingen. 
Zij zullen misschien eerder kiezen om samen met An en haar ouders 
te bespreken waar zij zichzelf het best ziet functioneren.

Bij de keuze van een bepaalde klas houden we best ook rekening 
met de eigenheid van de individuele leerkrachten. Welke leerkrach-
ten hebben reeds ervaring met anderstalige nieuwkomers? Welke 
leerkrachtstijl is het best geschikt voor een heel teruggetrokken An? 
Welke leerkracht ontzien we best even aangezien de balans draag-
kracht/draaglast reeds onder druk staat? Welke leerkracht is sterk 
in het differentiëren? Dit zijn relevante vragen die de keuze voor een 
klas kunnen beïnvloeden.
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1ste jaars nieuwkomer 2de jaars nieuwkomer

leeftijd intakegesprek intakegesprek

schoolloopbaan intakegesprek 
(eventueel rapport)

intakegesprek 
(eventueel rapport)

mondelinge 
vaardigheden

intakegesprek met ouders 
en An

taaltest 

geletterdheid invullen van een ‘wie ben 
ik-fiche’ (voorbeeld in 
bijlage 4)

diagnostiek technisch le-
zen en kopiërend schrijven

gecijferdheid rekenobservatie (instructie 
in moedertaal)
testing hoofdrekenen en 
getallenkennis 

rekenobservatie 
(instructie starten in 
het Nederlands)
testing hoofdrekenen en 
getallenkennis 

In bijlage 3 staat dit kader verder uitgewerkt met voorstellen voor mogelijke toet-
sen. Een belangrijke kanttekening die we hierbij willen maken is dat dit slechts een 
onderdeel is van het hele beslissingsproces en dat het zeker niet de bedoeling is An 
te onderwerpen aan een hele testbatterij!

Naast kennis en vaardigheden, is ook de eigenheid van An een belangrijke beslis-
singsfactor. We denken dan aan haar leeftijd, maar ook aan haar sociale vaardig-
heden, motivatie, talenten, openheid,… Wanneer An heel timide en teruggetrokken 
is, voelt zij zich wellicht meer thuis in een rustige klas dan in een luidruchtige klas. 
Ook thuissituatie speelt een rol. Wanneer An en haar ouders bijvoorbeeld samen-
leven op één kleine kamer, is het voor haar wellicht moeilijk om rustig huiswerk 
te maken. Om op dit alles op korte tijd wat meer zicht te krijgen, biedt het intake-
gesprek een bron aan informatie. Ook de informatie die An neerschrijft in de ‘Wie 
ben ik-fiche’ (zie bijlage 4) kan hier relevant zijn.

Tenslotte zijn er ook klaskenmerken die in overweging genomen moeten worden 
om An in een bepaalde klas te plaatsen. We denken hierbij aan de klassamenstelling 
(hoe groot is de klas waar An in terecht komt, hoe zwaar is de klasgroep, zitten er 
reeds andere leerlingen in de klas met dezelfde moedertaal,…) en aan extra onder-
steuning die eventueel kan ingezet worden in een bepaalde klas.

3.3 Leerlingkenmerken

Tenslotte speelt An zelf een cruciale rol bij het zoeken naar de meest geschikte 
plaats op school. Anderstalige nieuwkomers verschillen –net zoals alle kinderen- erg 
van mekaar. Het is belangrijk om hierbij niet enkel rekening te houden met kennis 
en vaardigheden, maar om daarnaast zeker ook te kijken naar de persoonlijkheid en 
het socio-emotioneel functioneren van An.

Een belangrijk onderscheid dat we maken, heeft te maken met hoe ‘nieuw’ An is. 
Het kan immers zijn dat An midden in het schooljaar als nieuwe leerling toekomt 
op je school, maar het kan evengoed zijn dat ze reeds enkele maanden in België is 
en misschien al wat onderwijs genoten heeft. Vandaar dat we in wat volgt spreken 
van 1e jaars nieuwkomers en 2e jaars nieuwkomers. Afhankelijk hiervan zal de wijze 
waarop we informatie proberen te verzamelen over de eigenheid van An verschillen.

Om An een goede plaats te geven in de school willen we zo snel mogelijk zicht 
krijgen op kennis en vaardigheden. Sommigen hebben al school gelopen, anderen 
zijn helemaal niet vertrouwd met de onderwijscultuur. Afhankelijk hiervan zullen er 
meer of minder aanknopingspunten zijn met ons onderwijs. In onderstaand kader 
worden een aantal richtlijnen gegeven om op een korte tijdspanne voldoende zicht 
te krijgen op An haar vaardigheden, zodat ze snel in een klas geplaatst kan worden.

Kennis, vaardigheden en eigen-
heid van An
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4.1 Wettelijk kader
Als je les geeft aan anderstalige nieuwkomers is één 
van de eerste vragen die je je waarschijnlijk stelt: ‘Wat 
moeten ze leren?’ In de omzendbrief (BaO/2006/03) 
over anderstalige nieuwkomers vinden we hierover het 
volgende: ‘Onthaalonderwijs is onderwijs dat de taal-
vaardigheid Nederlands én de sociale integratie van de 
anderstalige nieuwkomer bevordert. De anderstalige 
nieuwkomer moet zich de schoolse taalvaardigheid ei-
gen maken zodat hij in staat is om op een efficiënte 
manier te functioneren in de klas, als lerend individu 
en als lid van de klas- en schoolgemeenschap.’

Scholen die voldoende anderstalige nieuwkomers heb-
ben voor het organiseren van onthaalonderwijs zijn 
verplicht om een individueel werkplan op te stellen 
per leerling. De regelgeving zegt hierover het volgende:

‘Het schoolbestuur organiseert voor elke anderstalige 
nieuwkomer een individueel werkplan. Uitgaande van 
de beginsituatie wordt een strategie uitgeschreven om 
de doelstellingen van het onthaalonderwijs zoals be-
schreven onder punt 1.1. te realiseren. De evaluatie van 
de verschillende stappen wordt eveneens opgenomen 
in het individueel werkplan. Het werkplan geeft dus 
naast leerelementen ook leerevoluties weer, zowel bin-
nen de aparte als binnen de geïntegreerde opvang van 
de anderstalige nieuwkomer. In functie van de begin-
situatie en de leerevolutie van de anderstalige nieuw-
komer wordt de onthaalstrategie beschreven en opge-
volgd.  Het schoolbestuur gaat de verbintenis aan de 
leerkrachten te laten deelnemen aan nascholing gericht 
op onthaalonderwijs. Daarbij moeten de twee actie- 

terreinen aan bod komen: bevorderen van taalvaardig-
heidsonderwijs én bevorderen van sociale integratie’

4.2 Taalvaardigheid
4.2.1 WAT IS TAALVAARDIGHEID?

‘Algemeen kunnen we taalvaardigheid omschrijven als 
‘de vaardigheid om mondelinge en schriftelijke taal 
functioneel te gebruiken (begrijpen en/of produceren) 
in verschillende communicatiesituaties’. (zie Inleiding 
‘Taal verwerven op school’ van F. Daems, K. Van den 
Branden en L. Verschaffel)

Taal is in de eerste plaats een vorm van gedrag. Mensen 
gebruiken taal om een boodschap over te brengen of 
een bepaalde handeling van iemand gedaan te krijgen. 
Taalvaardigheid bouw je op door taal te gebruiken en 
er geleidelijk aan de regelmatigheden in te ontdekken.

Voortbouwend op die visie op taalverwerving laat 
taalvaardigheidsonderwijs leerlingen op een ‘al doen-
de’ manier taal verwerven.

4.2.2 TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS

Taalvaardigheidsonderwijs is onderwijs dat het kind 
vaardig maakt in het functioneel gebruiken van taal. 
Taal is een middel en geen doel op zich. Leerlingen 
worden taalvaardig door taal binnen een positief en 
veilig klimaat functioneel te gebruiken in interactie 
met anderen (medeleerlingen en leerkracht) en dankzij 

de ondersteuning van die anderen. Het is een harmo-
nisch samengaan van drie begrippen: positief klimaat, 
betekenisvolle taken en ondersteuning. Op die manier 
wordt een krachtige taalleeromgeving gecreëerd.

GERICHTE
ONDERSTEUNING

BETEKENISVOLLE
TAKEN

POSITIEF EN VEILIG 
KLASKLIMAAT

een krachtige  
taalleeromgeving 
creëren



21

P
ED

A
G

O
G

IS
C

H
-D

ID
A

C
TI

SC
H

: 
W

AT
? 

4.2.2.1 Veilig en positief klasklimaat

Om actief kennis te kunnen opbouwen, moet de leer-
ling zich goed en veilig voelen binnen de leeromge-
ving. Hierbij is het belangrijk dat de leerling aanvaard 
wordt als leerder, dat hij een gevoel krijgt van eigen 
kunnen, dat fouten deel uitmaken van het leerproces,…

4.2.2.2 Betekenisvolle taken

De leerling wordt taalvaardiger wanneer hij gecon-
fronteerd wordt met zinvolle, uitdagende en mo-
tiverende taaltaken, waarbij hij samen met de leer-
kracht of medeleerlingen naar een concreet resultaat 
toewerkt. Als een taak boeiend, aantrekkelijk en ac-
tiegericht is en aansluit bij de leefwereld van de leer-
ling, is de kans groot dat de leerling geïnteresseerd is 
om eraan te beginnen en het taalaanbod te begrijpen 
en te produceren. De leerling gaat taken uitvoeren en 
daardoor gaat hij actieve confrontaties met een stuk-
je wereld aan. Taal wordt al doende geleerd: het is een 
middel om een motiverend, functioneel en relevant 
doel te bereiken. Taal is onlosmakelijk met de taak 
verbonden en de leerling is tijdens het uitvoeren van 
de taak, onbewust en intensief, met taal bezig. Er is 
steeds een kloof, iets nieuws dat de leerling met taal 
moet kunnen doen. De leerling moet daarvoor nieuw 
taalaanbod begrijpen en zelf nieuwe taal produceren.

Enkele kenmerken van betekenisvolle taken:

  taal is een middel om het doel van de taak te be-
reiken

  de taak bevat relevante en natuurlijke taal
  de taak bevat een kloof (zone van de naaste ont-
wikkeling)

  de taak is motiverend door de inhoud (thema- en 
tekstkeuze), door de werkvorm (en bijhorende 
groeperingsvorm) en door een leuk kader rond de 
taak

  de taak biedt kansen tot interactie en feedback

4.2.2.3 Ondersteuning via interactie

Leren komt tot stand in interactie met de ander (leer-
kracht of medeleerling(en)). Die ander kan samenwer-
ken, stimuleren, motiveren, bezielen, ondersteunen, 
reflectie op gang brengen, onderhandelen over bete-
kenis of regels,…

Bij de uitvoering van een taak is het nodig dat de 
leerling ondersteund wordt door andere leerlin-
gen en/of de leerkracht. De leerkracht ondersteunt 
vanuit de essentie van de taak. Dit gebeurt gediffe-
rentieerd, vanuit een procesgerichte diagnose van het 
werk en de vragen van de leerling en is kindgericht 
(cognitief en affectief). Binnen deze ondersteuning is 
interactie het sleutelbegrip.

4.3  Socio-emotionele 
ontwikkeling

4.3.1 WAT IS WELBEVINDEN?

In wat volgt gaan we kort in op wat we verstaan onder 
‘het welbevinden’ van kinderen. We baseren ons hierbij 
op het werk Procesgericht kindvolgsysteem voor kleu-
ters’ van F. Laevers.

Welbevinden wijst erop dat kinderen het op emotioneel 
vlak goed maken. Het geeft ook aan dat ze over de nodi-
ge competenties en attitudes beschikken om op een be-
vredigende manier met hun omgeving om te gaan. Daar-
door lukt het hen om hun basisbehoeften te bevredigen. 

Een kind moet zich optimaal voelen. Dan pas zal de 
omgeving interesse kunnen wekken. 

Kinderen die verkeren in een toestand van welbevinden:

  genieten: ze beleven plezier, hebben deugd aan el-
kaar en aan de dingen

  zijn vitaal, ontspannen en innerlijk rustig
  stellen zich open en ontvankelijk op voor wat op 
hen afkomt

  zijn spontaan en durven zichzelf te zijn

Kwalitatief hoogstaand leren kan alleen 
tot stand komen als een minimaal niveau 
van ‘zich welbevinden’ gerealiseerd is.
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4.3.2 BASISBEHOEFTEN

Het welbevinden dat we zelf ervaren of bij anderen 
waarnemen, komt voort uit de bevrediging van één 
of meerdere van de basisbehoeften. Deze basisbe-
hoeften zijn meestal cultureel gekleurd (bijvoorbeeld 
de behoefte aan erkenning: in verschillende culturen 
kunnen andere factoren een rol spelen in de waarde-
ring die je krijgt van anderen).

De basisbehoeften zijn:

  lichamelijke behoeften:
behoefte aan eten, drinken, beweging, een opti-
male lichaamstemperatuur, slaap,…

  behoefte aan affectie, warmte en tederheid:
geknuffeld worden, lichamelijk contact en nabij-
heid, liefde en warmte ‘geven’ en ‘ontvangen’

  behoefte aan veiligheid, duidelijkheid en 
continuïteit:
de nood aan een min of meer voorspelbare, or-
delijke omgeving, het willen weten waar je aan 
toe bent, wat kan en niet kan en het vast kunnen 
rekenen op anderen

  behoefte aan erkenning en bevestiging:
door anderen aanvaard en gewaardeerd worden, 
een ‘eigen plaatsje’ hebben in de groep, het ge-
voel hebben dat je iets betekent voor iemand

  behoefte om zichzelf als kundig te ervaren:
het gevoel hebben zelf écht iets te kunnen, mees-

ter te zijn over iets, succesvol met de omgeving om 
te kunnen gaan…; ervaren hoe je de grenzen van 
je mogelijkheden weet te verleggen, steeds weer 
nieuwe inzichten en vaardigheden verwerven

  behoefte aan zingeving en aan morele waarde:
zich een ‘goed’ mens willen voelen en voldoen aan 
een ethische norm, zich met de natuur en met ande-
ren verbonden voelen, het bestaan als zinvol beleven

Niet-bevrediging van één of meerdere basisbehoeften 
tast het hele functioneren van een persoon aan. Daar-
om spreken we van basisbehoeften: we kunnen ze 
niet negeren. 

Heel wat ontwikkelingsdynamiek gaat bij kinderen 
verloren omdat we te weinig tijd maken om emotio-
neel belastende ervaringen te helpen verwerken. Het 
is dus belangrijk om kinderen die gebukt gaan onder 
gevoelens van onbehagen, onzekerheid, onrust, be-
dreiging en verwarring te helpen evolueren naar een 
minimaal niveau van emotioneel welzijn.

4.3.3 INTERACTIE EN DIVERSITEIT

Ieder kind is een sociaal wezen dat gebruik maakt 
van een aantal interactiewijzen. Interacties nemen 
op school een zeer belangrijke plaats in en hebben 
invloed op het welbevinden van het kind. Hoe beter 
de interactie van het kind met de omgeving en hoe 
sneller het er een plaats kan verwerven, hoe meer het 
welbevinden van het kind zal groeien.

Wat betreft de interactie van een schoolgaand kind 
met de omgeving kunnen we drie interactiewijzes on-
derscheiden:

  leerling-interactiewijze: kind in interactie als 
leerling op school
Dit is het gedrag dat alle leerlingen met elkaar 
gemeen hebben omdat ze leerling zijn op een be-
paalde school.

  kind-interactiewijze: kind in interactie met ou-
ders, broers en zussen
Dit is het geheel van gedragingen en omgangsvor-
men door de kinderen ontwikkeld in hun relaties 
met hun familie.

  jongeren-interactiewijze: kind in interactie 
met vrienden en vriendinnen
Dit is het geheel van gedragingen en omgangsvor-
men door de kinderen ontwikkeld in hun relaties 
met klasgenoten en vrienden. Dit gedrag vertoont 
veel spontaniteit.

Meer informatie over dit onderwerp kan je terugvin-
den in ‘Over Galliërs en managers: bouwstenen van 
intercultureel leren’ van R. Soenen.
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Om het onderwijsaanbod af te stemmen op de mogelijkheden en beperkingen van An 
stellen we voor om gebruik te maken van het cyclisch proces van handelingsgericht 
werken. Om dit proces optimaal te laten verlopen, is het belangrijk om inzicht te 
hebben in de verschillende fasen van dit proces. In bijlage 5 vind je een schematisch 
overzicht van de fasen van handelingsgericht werken, specifiek ingevuld voor de 
opvang van An. In wat volgt wordt dit stap voor stap behandeld.

5.1 Beginsituatie
Het is belangrijk om een zo goed mogelijk beeld te 
vormen over An en om haar specifieke onderwijs- 
en opvoedingsbehoeften duidelijk te formuleren. De 
ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Het intakege-
sprek vormt dan ook een belangrijke start bij het ver-
zamelen van informatie over An. Als hulpmiddel kan je 
hierbij het intakeformulier gebruiken in bijlage 2.

Daarnaast kan je breed observeren in de klas én op 
school: Welke signalen zendt An uit? Wat weten we 
over de leefcontext van An? Welke vaardigheden be-
heerst An? 

Om die gegevensverzameling te ondersteunen bestaan 
er verschillende hulpmiddelen. Om een zicht te krijgen 
op de socio-emotionele ontwikkeling van An kan 
je bijvoorbeeld gebruik maken van de observatiefor-
mulieren uit het ‘Procesgericht kindvolgsysteem voor 
kleuters’ van F. Laevers. De taalvaardigheid kan in 
kaart gebracht worden met behulp van het observa-
tieformulier ‘Goochelen met woorden 1, 2 en 3’ (obser-
vatieformulier Goochelen met Woorden 1: zie bijlage 6).

5.2 Doelen bepalen
In deze fase wordt op basis van de beginsituatie een 
weloverwogen keuze gemaakt over de na te streven 
doelen. Welke doelen kunnen we stellen op korte en 
lange termijn? Op welke termijn kunnen de doelen 
bereikt worden? Welke doelen zijn prioritair? 

Om deze vragen te beantwoorden, moeten we re-
kening houden met de drie grote periodes die An 
doorloopt bij haar integratie op school. Deze pe-
riodes kunnen niet duidelijk van elkaar afgebakend 
worden, ze vloeien in elkaar over. De duur van elke 
periode kan variëren naargelang de achtergrond, de 
mogelijkheden en de persoonlijkheid van An. Reke-
ning houdend met deze periodes maken we een keuze 
over de prioritair na te streven doelen.

Beginperiode

In de beginperiode moet An leren overleven als so-
ciaal individu binnen de school. Ze moet zich gelei-
delijk veilig leren voelen in haar nieuwe situatie en 
ze moet aanvaard worden door de andere leerlingen. 

© Lander Loeckx

Drie grote periodes 
die An doorloopt: 
overleven als sociaal 
individu, schooltaal 
leren en doelen op 
andere domeinen.
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Door meteen te werken aan de socio-emotionele ont-
wikkeling wordt de basis gelegd die ‘leren’ mogelijk 
maakt. Dit geldt uiteraard voor alle leerlingen, maar 
An heeft hier nog veel meer nood aan. Een verzame-
ling van tips en aandachtspunten om hieraan te wer-
ken vind je onder hoofdstuk 5.4.1 ‘Hoe kan je An on-
dersteunen bij haar sociaal-emotionele ontwikkeling?’.

Tweede periode

Aansluitend bij de sociale vaardigheden, moet An ook 
de schooltaal leren. Dit is immers het ‘voertuig’ 
waarin alle ‘boodschappen’ op school ‘vervoerd’ wor-
den. Concreet naar de klaspraktijk toe, betekent dit 
dat er eerst intensief aan de socio-emotionele ont-
wikkeling en taal gewerkt wordt zonder doelen/ver-
wachtingen naar andere domeinen. Dit wil niet zeg-
gen dat An tijdens activiteiten in andere domeinen 
niet meedoet. Het is belangrijk om ook deze lessen 
mee te volgen naar sociale integratie toe en om het 
taalaanbod uit deze lessen mee te krijgen. 

Zo vormen praktijkvakken als muzische vorming en 
lichamelijke opvoeding een ideaal moment voor An 
om taal te leren. Taal wordt er direct aan de prak-
tijk gekoppeld. De betekenis van de taal, die in deze 
lessen wordt gebruikt, is duidelijker door de visuele 
ondersteuning en de handelingscontext. Zo kan An de 
betekenis van de taal geleidelijk achterhalen. Boven-
dien kunnen deze vakken goed zijn voor het zelfbeeld 
van An wanneer ze kan laten zien dat ze in deze vak-
ken even goed en soms misschien wel beter is dan 
andere kinderen.

Laatste periode

Van zodra je als leerkracht aanvoelt dat de taal geen 
struikelblok meer vormt, kunnen er ook op andere do-
meinen doelen bepaald worden. An kan zich dan meer 
concentreren op de inhoud van de schoolse vakken. Dit 
betekent echter niet dat de ‘gevorderde’ nieuwkomer 
niet verder moet ondersteund worden in de klas. 

Deze ondersteuning verloopt optimaal wanneer je 
vooraf bepaalt welke doelstellingen je met An wilt 
bereiken voor de verschillende domeinen. Hou hierbij 
rekening met wat An minimaal moet kunnen volgens 
de eindtermen.

5.2.1 WELKE DOELEN KUNNEN WE NA-
STREVEN OP VLAK VAN DE SOCIO-EMO-
TIONELE ONTWIKKELING?

Als leerkracht proberen we een klimaat te creëren 
waarin An zich veilig voelt. Hierdoor zal An zich makke-
lijker openstellen voor de omgeving en succesvolle in-
teracties kunnen aangaan met leerkrachten en mede-
leerlingen. Dit vormt de basis om sociale competentie 
te kunnen ontwikkelen. Als je sociaal competent bent 
heb je voeling met je eigen beleving en kun je je in de 
beleving van anderen verplaatsen. Als je je kan inleven 
in de gevoelens, motieven, intenties, waarnemingen 
en interacties van anderen, zal je erin slagen om de in-
teracties  tussen mensen in allerlei situaties te begrij-
pen en eventueel hun gedragingen te voorspellen. Om 
deze doelen concreet te bepalen, kan je gebruik maken 
van de eindtermen sociaal-emotionele ontwikkeling 
(zie bijlage 7; de meest actuele informatie vind je op 

www.ond.vlaanderen.be/dvo/basisonderwijs/lager/ 
eindtermen/socialevaardigheden.htm).

Wanneer An zich goed voelt, komt er energie vrij die 
ze kan aanwenden om in interactie te treden met 
leerkrachten en medeleerlingen. Deze interactie is 
noodzakelijk om An ontwikkelingskansen te geven, 
want schools leren vindt plaats via betekenisvolle in-
teracties tussen leerkrachten en leerlingen.

5.2.2 WELKE DOELEN KUNNEN WE NA-
STREVEN OP HET VLAK VAN TAALVAAR-
DIGHEID?

We kunnen van An niet alles ineens verwachten. Taal 
ontwikkelt zich volgens verschillende stadia. Ook 
An moet deze stappen doorlopen om de taal te leren. 
Door bij het taalaanbod en de taken rekening te hou-
den met dit proces, bieden we haar optimale kansen 
tot taalverwerving.

Om op school mee te kunnen is voor An vooral het 
begrijpen, het receptieve aspect van de taal van 
groot belang. In de aanvangsfase is het dus belangrijk 
dat ze vaardiger wordt in het luisteren.

Natuurlijk is het belangrijk dat An zich leert uitdruk-
ken, bv op vragen kunnen antwoorden of zelf vragen 
kunnen stellen. Wanneer er gewerkt wordt aan spre-
ken, zal het in de eerste plaats gaan om de communi-
catie. Hierbij primeert de inhoudelijke verstaanbaar-
heid op de vormelijke correctheid.



26

P
ED

A
G

O
G

IS
C

H
-D

ID
A

C
TI

SC
H

: 
H

O
E

? 

We moeten echter rekening houden met de moge-
lijkheid dat An een ‘stille periode’ kan doormaken. 
Ze wordt immers niet alleen geconfronteerd met een 
nieuwe taal, maar met een totaal nieuwe wereld, 
waarin ze haar plaats moet zoeken. Dit betekent 
zeker niet dat An niets leert in deze periode. Inte-
gendeel, hier wordt de basis gelegd voor de verdere 
taalontwikkeling. Het is dus belangrijk om deze stille 
periode te respecteren. Aangezien An in deze periode 
wel veel taal in zich opneemt, is het perfect mogelijk 
om ook het lezen reeds aan bod te laten komen.

Schrijven is de meest complexe vaardigheid en zal 
dan ook het best aan bod komen wanneer er een ba-
sis gelegd is in de andere vaardigheden.

Om deze doelen concreet te bepalen, kan je gebruik 
maken van de observatieformulieren ‘Goochelen 
met woorden 1, 2 en 3’ (voor het observatieformu-
lier ‘Goochelen met Woorden 1: zie bijlage 6).

5.3 Voorbereidingsfase

Wanneer de doelstellingen vastgelegd zijn, kan de stap gezet worden naar de volgende 
fase, namelijk bepalen hoe deze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden binnen de 
vooropgestelde tijdsmarge. Hierbij denken we -samen met alle betrokkenen- na over 
allerlei organisatorische en didactische factoren die de opvang van An beïnvloeden:

  welke opvang kiezen we voor An?
  hoe wordt de samenwerking tussen de verschillen-
de actoren georganiseerd?

  hoe wordt An het best opgevangen in de reguliere 
klas?

  …

5.3.1 VORMEN VAN OPVANG

Afhankelijk van de mogelijkheden van de school kan 
geopteerd worden om An op te vangen in een volle-
dig geïntegreerde, semi-geïntegreerde of centrale 
opvang. Op basis van de prioritaire doelstellingen die 
we willen bereiken, moet regelmatig herbekeken wor-
den welke opvang het meest geschikt is om deze doe-
len te realiseren (zie hoofdstuk 3. ‘Plaats’ in de school.)

5.3.2 AFSPRAKEN ROND SAMENWERKING

Bij de opvang van An is het belangrijk om op school-
niveau duidelijke afspraken te maken over de manier 
waarop het onderwijs aan An wordt georganiseerd. 

Wanneer er in overleg besloten wordt om An voor be-
paalde domeinen/momenten extra te ondersteunen 
binnen en/of buiten de klas, is het belangrijk om vol-
gende aandachtspunten mee te nemen. 

  Wanneer?
Je kan An uit de klas halen op momenten waarop 
de kloof tussen wat An kan en wat van haar ver-
wacht wordt, het grootst is.

  Door wie en wat?
Om An zo goed mogelijk op te vangen is er een 
duidelijke taakverdeling nodig.
Bepaal rond welke domeinen (alfabetisering, speci-
fieke hiaten, pre-instructie, …) An extra instructie 
nodig heeft en wie hiervoor kan instaan (zorgonder-
steuner, onthaalleerkracht, andere klasleerkracht, …) 
in functie van het functioneren in de klas.

  Evaluatie?
De invulling van de extra ondersteuning kan in 
de loop van het schooljaar herbekeken worden in 
functie van de vorderingen van An.



27

P
ED

A
G

O
G

IS
C

H
-D

ID
A

C
TI

SC
H

: 
H

O
E

? 

5.3.3 ORGANISATIE VAN HET AANBOD 
BINNEN DE REGULIERE KLAS.

Binnen de reguliere klas kan het aanbod voor An op 
verschillende manieren georganiseerd worden. In eer-
ste instantie ga je na of je An kan laten deelnemen 
aan dezelfde taak én daarbij dezelfde doelen kan 
nastreven, al dan niet met extra ondersteuning. Wan-
neer de kloof te groot is, kan je An laten deelnemen 
aan dezelfde (vereenvoudigde) taak, maar daar-
bij andere doelen nastreven (zie 5.4.2). Wanneer het 
taalvaardigheidsniveau van An ontoereikend is om 
ook de vereenvoudigde taak uit te voeren of wan-
neer de andere leerlingen een toets maken waarbij 
stilte nodig is, kan je An een andere taak geven. Om 
An ook op dit moment doelgericht en zinvol aan het 
werk te zetten, voldoet het zelfstandig werk best 
aan volgende  kenmerken:

  het zelfstandig werk houdt rekening met de doel-
stellingen uit het werkplan van An

  het zelfstandig werk is functioneel en kadert in 
een betekenisvolle taak

  het zelfstandig werk is zo mogelijk interactief
  het zelfstandig werk sluit, indien mogelijk, aan bij 
de activiteiten in de reguliere klas (verwerking bij 
een vorige klasactiviteit, pre-teaching in functie 
van een volgende activiteit of aansluitend bij het 
klasthema)

  het zelfstandig werk vraagt weinig ondersteuning 
van de leerkracht (er is eventueel een stappenplan 
(auditief en/of visueel) en correctiesleutel)

5.4 Uitvoeringsfase: sociaal-emotionele ontwikkeling

Wanneer we een duidelijk beeld hebben van An, de prioritaire doelen hebben 
vastgelegd en nagedacht hebben over de organisatie van het onderwijs voor An, 
kunnen we aan de slag. Het handelingsplan vormt hierbij de leidraad voor het 
traject dat we samen met An afleggen. In wat volgt gaan we dieper in op de volgende 
aspecten van de pedagogisch-didactische aanpak:

5.4.1 IN DE KLAS

  behoefte aan affectie:
Indien de (onthaal)leerkracht door An wordt erva-
ren als lief en geduldig, dan geeft dit An het no-
dige vertrouwen. Omdat An de taal niet verstaat 
zal ze in de beginfase situaties interpreteren op 
basis van niet-talige informatie. Wees je hier 
als leerkracht bewust van. Je stem verheffen of 
een boze blik kan An immers zeer onzeker maken.

  behoefte aan veiligheid
Voor vluchtelingenkinderen is de school vaak 
de enige plek waar ze zich veilig voelen.  
 
Het kan zinvol zijn om de ouders de eerste dag 
mee naar de klas te laten komen. An kan als 
nieuwe leerling in de klas best opgevangen wor-
den door de hele groep en door één buddy-leer-
ling in het bijzonder. Benut de aanwezige meer-
taligheid in de klas of op school. Het is zeker een 

voordeel wanneer deze leerling dezelfde thuistaal 
heeft.

Het is mogelijk dat An het leven thuis en alles wat 
erbij hoort liever op de achtergrond laat op school. 
Toch kan het een plaats krijgen op school wanneer 
An er zelf nood toe voelt (kind-interactiewijze). Als 
leerkracht is het dus belangrijk An te volgen en in 
te spelen op wat ze zelf aanbrengt. 

Ook het bieden van voorspelbaarheid en struc-
tuur zijn van belang: uitleggen aan An wat er de 
volgende dagen op school zal gebeuren, wat er van 
haar verwacht wordt (duidelijkheid van regels en 
afspraken),…geeft haar een gevoel van veiligheid.

Ook in deze context is het van groot belang dat er 
een intensieve samenwerking tussen de ver-
schillende betrokkenen (onthaalleerkrachten, 
klasleerkrachten of zorgondersteuner) bestaat. 
Bovendien is omgaan met elkaars diversiteit ver-
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rijkend: je kan dikwijls veel leren van de aanpak 
van je collega.

  behoefte aan erkenning
De beste manier om uitsluiting van An in de klas 
te voorkomen, is om van bij het begin haar po-
sitieve aspecten te gebruiken en te belichten 
(bv. talent voor voetbal wordt gezien en gebruikt 
door turnleraar).

Het is niet efficiënt gebleken om kinderen in de 
klas enkel maar leerling te laten zijn d.i. enkel de 
interactiewijzes toe te laten die bij het-leerling-
zijn-in-deze-school horen (leerling-interactiewij-
ze). Jongeren vinden, ondanks culturele verschil-
len, vlot manieren om met elkaar om te gaan. Ook 
anderstalige nieuwkomers hebben al snel gemeen-
schappelijke interesses met de andere leerlingen. 
Het gaat hier om wat hen samen boeit binnen de 
jongerencultuur (jongeren-interactiewijze). 
Deze interacties nemen van in het begin een zeer 
belangrijke plaats in en hebben een positieve in-
vloed op het welbevinden van An. Het is goed om 
ook deze interactiewijze in de klas toe te laten 
zodat jongeren zich even kunnen ontladen en ele-
menten uit de ervaringswereld van jongeren aan 
bod komen. Door vlot te kunnen deelnemen aan 
aspecten van de jongerencultuur krijgt An het ge-
voel erbij te horen. Zo benadruk je eerder wat 
kinderen over culturen heen gemeenschappelijk 
hebben dan wat er anders is tussen hen.

Wanneer An steeds taken krijgt die verschillend 
zijn van wat haar klasgenoten moeten doen (bv: 

steeds alleen aan de computer werken) dan is dit 
niet bevorderlijk voor de noodzakelijke interactie 
en de sociale integratie van An in de klasgroep. 
Onderschat An niet! Mits enige aanpassing van de 
taak en/of het stellen van andere verwachtingen 
voor An (bijvoorbeeld receptieve in plaats van pro-
ductieve doelen) kan ook An aan de activiteit 
deelnemen. Meer informatie hieromtrent vind je 
onder 5.4.2 ‘Hoe kan je An pedagogisch-didactisch 
ondersteunen in een krachtige leeromgeving?’

Het is goed om de leerlingen te stimuleren om 
An zoveel mogelijk te helpen, informatie uit te 
wisselen, feedback te geven,… (bv: An kan foto’s 
in de juiste volgorde leggen op basis van wat de 
anderen voorlezen). Interactie in kleine groep  
(3 à 4 leerlingen) is hiervoor de meest geschikte 
vorm.

Indien An sterk is in een bepaald vak (bv rekenen) 
kan het goed zijn om haar de klasgenoten te laten 
helpen die het moeilijk hebben met deze materie. 
Op die manier krijgt An het gevoel dat ze ook een 
steentje kan bijdragen aan het klasgebeuren.

Het oefenen van sociale vaardigheden kan zowel 
voor An als voor haar klasgenoten zinvol zijn. Je 
kan bij de aanvang van het groepswerk een aan-
dachtspunt voor samenwerking formuleren (bv: 
iedereen mag iets doen). Dit aandachtspunt wordt 
dan bij de afronding van de taak geëvalueerd.

  behoefte om zichzelf als kundig te ervaren
De grens tussen sociale integratie en sociale uit-
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sluiting op school is erg dun. Ongewild gaan heel 
wat leerkrachten te veel nadruk leggen op de 
verschillen in cultuur tussen An en de anderen 
(dit is niet wat bedoeld wordt met ‘omgaan met 
verschillen’!). Je kan er best van uit gaan dat An 
in je klas een normaal kind is dat zich tijdelijk in 
buitengewone omstandigheden bevindt en daar 
de gevolgen van ondervindt. Het uitvergroten van 
verschillen kan eerder het vlot omgaan van An 
en de andere klasgenoten in de weg staan. Klas-
genoten ervaren An als onbeholpen en willen An 
met alles en nog wat helpen. Op die manier voelt 
An zich niet goed in de klas en wordt haar zelf-
vertrouwen niet gestimuleerd. Het is dus beter 
om An spontaan en zonder onderscheid te 
ontvangen en zo model te staan voor de klas-
genoten die jouw gedrag gaan overnemen in de 
omgang met An. Verwachtingen naar An toe zijn 
voor An een duidelijk teken als een normaal indi-
vidu te worden gezien.

An kan zoals iedereen die een nieuwe taal leert 
een lange receptieve periode doormaken. Als leer-
kracht mag je niet onmiddellijk respons verwach-
ten. Je doet er geen goed aan An te forceren tot 
actieve participatie in de klas. 

Elke kans gebruiken om positieve feedback te ge-
ven op wat An reeds kan en doet, ondersteunt een 
positief zelfbeeld. Ga dus op zoek naar waar An 
goed in is. Je kan dit gebruiken om haar aandacht 
te vatten en interesse te wekken. Zo kan je een ac-
tiviteit gericht op schoolse vaardigheden verrijken 
met waar An uit zichzelf al goed in is. Het zal haar 

motivatie en sociale integratie bevorderen.

Pre-teaching kan nuttig zijn voor het zelfver-
trouwen van An. Indien, samen met An, vooraf-
gaand aan een activiteit in de klas, de inhoud van 
die activiteit toegankelijker wordt gemaakt door 
er bijvoorbeeld sterk ervaringsgericht en visueel 
mee om te gaan, dan kan An tijdens de activiteit 
in de klas beter participeren. 

Bij de rapportering moet je er rekening mee hou-
den dat je de (talige) prestaties van An niet meteen 
kan vergelijken met deze van haar klasgenoten, 
maar dat je haar evolutie dient te bekijken in func-
tie van haar beginsituatie en de na te streven doe-
len. Het is wel van belang dat dit ook op deze ma-
nier wordt gecommuniceerd naar de ouders toe.

Wanneer je An een belangrijke taak kan geven 
tijdens groepswerk (bv: materiaalmeester), dan 
geeft dit An het gevoel dat haar bijdrage nood-
zakelijk is voor het eindresultaat. Het is ook be-
langrijk om An verantwoordelijkheid te geven 
tijdens groepswerk (bv: checken of elke groep alle 
stappen van een stappenplan heeft doorlopen), 
zodat An haar aanwezigheid in de klas als zinvol 
ervaart. Voor meer informatie hierrond, zie 5.4.2 
‘Hoe kan je An pedagogisch-didactisch ondersteu-
nen in een krachtige leeromgeving?’

5.4.2 OP SCHOOL

  behoefte aan affectie
Niet elke An heeft traumatische ervaringen opge-

lopen of ervaart zijn ervaringen als traumatisch. 
Toch kan het zinvol zijn om enige psychologi-
sche achtergrond te hebben m.b.t. kinderen met 
trauma’s en informatie over de situatie en voor-
geschiedenis van An in het bijzonder. Voor meer 
achtergrondinformatie over dit onderwerp kan 
je terecht in het boek ‘Kinderen met een tweede 
huid’ van S. Plysier.

  behoefte aan veiligheid
Voor vluchtelingenkinderen is de school vaak de 
enige plek waar ze zich veilig voelen. Het kan nut-
tig zijn om aan An een vertrouwenspersoon 
toe te wijzen op school. De nieuwkomer kan ook 
een leerling van de school toegewezen krijgen die 
hem de eerste weken wegwijs probeert te ma-
ken in zijn nieuwe omgeving (peter/meterschap). 
Bij voorkeur gaat het om een kind met dezelfde 
moedertaal.

Het gebruik van pictogrammen of foto’s van 
verschillende plaatsen of activiteiten op school 
kan verhelderend werken: de speelplaats, de turn-
zaal, de refter, de meisjestoiletten, de jongenstoi-
letten,… Eventueel kan je leerlingen die de school 
kennen op fototocht sturen en hen vragen een 
foto te maken van die plaatsen of activiteiten 
op school die de nieuwe leerlingen zeker moe-
ten kennen. Deze visualisering kan dan gebruikt 
worden om An samen met (een) klasgeno(o)t(en) 
op verkenningstocht of zoektocht door de school 
te sturen. De bedoeling is dat de school een ver-
trouwde omgeving wordt voor An.
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Het kan nuttig zijn om An een introductiekaart 
mee te geven waarop staat ‘Ik ben…’ en ‘Mijn leer-
kracht heet…’.

Wanneer een school voldoende anderstalige 
nieuwkomers heeft, kan ze een onthaalklas in-
richten. Een onthaalklas kan de sociale integratie 
van An soms bemoeilijken, maar biedt wel veilig-
heid. Uit onderzoek blijkt dat de betrokkenheid 
van An in de onthaalklas over het algemeen erg 
hoog is. Vaak wordt deze positieve betrokkenheid 
verbonden aan het principe van de onthaalklas, 
die beter aangepast zou zijn aan de noden van 
de anderstalige nieuwkomers: ze zitten er samen 
met kinderen uit dezelfde cultuur, soms zelfs met 
dezelfde taal; ze zijn samen met kinderen die in 
een gelijkaardige situatie zitten; ze krijgen veel 
aandacht en zijn gemotiveerd omdat ze snel voor-
uitgang merken in het beheersen van het Neder-
lands. Sommige anderstalige nieuwkomers zitten 
echter liever tussen hun reguliere klasgenootjes 
omdat het principe van afzondering in de ont-
haalklas hun anders-zijn bevestigt.

  behoefte aan erkenning
De speelplaats is een belangrijke plaats binnen 
het socialiseringsproces. Het is dus van belang om 
het speelplaatsgebeuren te organiseren waar-
door leerlingen met elkaar samen spelen, samen 
zijn. Als leerkracht kan je een aantal spelen orga-
niseren waardoor de diversiteit binnen de school 
aangesproken wordt. Zo kan je er voor zorgen dat 
de sterke kanten van An belicht worden. 

5.4.3 BUITEN DE SCHOOL

  lichamelijke behoeften
Het spreekt voor zich dat, wanneer het An ont-
breekt aan voldoende en gevarieerde voeding, ze 
niet gezond is, ze een tekort aan slaap heeft, geen 
privacy of rustige werkplek heeft op haar ver-
blijfplaats, een weinig uitdagende thuisomgeving 
heeft,… het welbevinden en het algemeen func-
tioneren van An op school in het gedrang komt. 

  behoefte aan veiligheid
An brengt vaak al een hele voorgeschiedenis met 
zich mee. Ook haar huidige situatie is nog on-
wennig, onduidelijk of onveilig. Bied via de school 
daarom een plek waar An zich veilig kan voelen.

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling: 
in de klas,  
op school en  
buiten de school

Voor concrete tips en methodieken kan je terecht in 
het boek “Als het sociaal-emotioneel moeilijk gaat…: 
acht praktijkverhalen over leerlingen in de basisschool” 
van Ferre Laevers.
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In eerste instantie proberen we door het creëren van 
een veilig klasklimaat bij An het welbevinden en de 
betrokkenheid te verzekeren. Om dit te realiseren 
moeten we aandacht hebben voor drie relatievel-
den, nl.: de relatie tussen An en de leerkracht, de re-
latie tussen An en medeleerlingen, de relatie tussen 
leerkracht en ouders.

  relatie tussen An en de leerkracht:
De klasleerkracht kan voor An een vertrouwens-
persoon worden, de persoon waarbij ze zich veilig 
en geborgen voelt. Volgende tips kunnen bijdra-
gen tot het opbouwen van deze relatie:

»» Toon een warme en vriendelijke houding t.a.v. 
An, ook en vooral op een niet-verbale manier 
(mimiek, lichaamstaal, aandacht geven).

»» Toon respect voor de eigen cultuur. Het is be-
ter om het gebruik van de eigen taal niet te 

verbieden. Meer nog, het gebruik van de eigen 
taal in de klas zal de integratie en de taalont-
wikkeling ten goede komen.

»» Geef An voldoende tijd om zich aan te passen. 
Respecteer het ritme en het tempo waarin An 
taal leert en hou rekening met een eventueel 
stille periode. Forceer An dus zeker niet om te 
praten. Toon voornamelijk een luisterbereide 
houding zodat An weet dat ze bij je terecht 
kan indien ze daar nood aan heeft.

»» Onderschat An zeker niet! Afhankelijk van 
haar schoolse achtergrond kan ze sterk zijn in 
bepaalde schooldomeinen en maakt ze soms 
grote vorderingen op korte tijd.

  relatie tussen An en medeleerlingen:
Een goede opvang van An veronderstelt een goed 
contact met haar klasgenoten. Dit helpt An om 
zich veilig te voelen. Bovendien leren leerlingen 
soms meer van elkaar dan van een volwassene. 

Hieronder geven we enkele tips die je als leer-
kracht kan meenemen om deze relaties tot stand 
te brengen:

»» Bespreek vooraf met de leerlingen de komst 
van An.

»» Laat enkele leerlingen An helpen om de school 
te verkennen.

»» Organiseer het speelplaatsgebeuren.

»» Vraag een leerling van de klas/school om 
‘buddy’ of ‘mentor’ te zijn van An. Kies hier-
voor iemand die de nodige sociale vaardig-
heden bezit om deze taak op zich te nemen. 
Indien de buddy ook de taal van An spreekt, 
is dit een pluspunt. Bij het inzetten van een 
mentor is het heel belangrijk dat deze leer-
ling in zijn rol begeleid wordt. Er moet steeds 
voor gewaakt worden dat er geen afhankelijk-
heidsrelatie ontstaat tussen An en de mentor. 
Zo’n relatie is immers een last voor de mentor 
en belet bovendien de integratie van An.

»» Stimuleer de interactie in de klas door het 
creëren van een klimaat waarin het normaal 
is dat leerkracht en leerlingen elkaar helpen. 

»» Tracht te weten te komen waar An goed in 
is, wat haar interesses zijn. Creëer vervolgens 
gelegenheden waarin An haar capaciteiten 
kan tonen aan haar klasgenoten.

5.5 UItvoeringsfase: Taalvaardigheid

Het bieden van een krachtige leeromgeving, is een belangrijke voorwaarde om tot 
leren te komen. Dit geldt natuurlijk voor alle leerlingen, maar voor An willen we 
toch een aantal specifieke aandachtspunten meegeven.
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»» Zorg ervoor dat je An niet al te veel in het cen-
trum van de belangstelling plaatst. Hierdoor 
kan An zich ongemakkelijk voelen en bovendien 
kan dit wrevel opwekken bij haar klasgenoten.

  relatie tussen leerkracht en ouders:
Ook een vertrouwensrelatie opbouwen met de ouders 
van An is belangrijk om een veilig klasklimaat te 
creëren. Wanneer An ziet dat er een goed contact is 
tussen haar ouders en de school/klasleerkracht, zal ze 
zich veiliger voelen. Hieronder zijn enkele aandachts-
punten die kunnen helpen bij het opbouwen van deze 
relatie:

»» Maak zoveel mogelijk gebruik van persoonlij-
ke contacten met de ouders, eventueel met 
een tolk. Geschreven boodschappen zijn im-
mers niet altijd duidelijk.

»» Betrek de ouders regelmatig bij het evalueren 
van de vorderingen van An.

5.5.2 BETEKENISVOLLE TAKEN

Binnen dit positief en veilig klasklimaat bieden we be-
tekenisvolle taken aan. Hierbij kunnen we, specifiek 
voor An, rekening houden met volgende aandachts-
punten:

  Motivatie:
Een taak moet zo aantrekkelijk zijn dat de taal-
leerders de taak willen oplossen. Dit kan gereali-
seerd worden door een motiverende inhoud, maar 
ook door de werkvorm of door de manier waarop 

de taak geïntroduceerd of gekaderd wordt. Om-
dat de leefwereld van An sterk kan verschillen van 
haar medeleerlingen, is het belangrijk om deze te 
leren kennen en hiermee rekening te houden bij 
het kiezen van taken.

  Natuurlijk en relevant taalaanbod:
An heeft in de eerste plaats die taal nodig waar-
mee zij zich als individu kan handhaven binnen de 
school en waarmee zij in staat is om de gewone 
lessen te volgen (voor een overzicht van relevante 
taaldoelen, zie 5.2.2). Om deze schooltaal te ver-
werven moet er voor gezorgd worden dat de taal 
waarmee An wordt geconfronteerd, kansen biedt 
om precies die schoolse taalvaardigheid op te bou-
wen. Aangezien taal ‘al doende’ wordt verworven 
in een natuurlijke schoolcontext, komen de rele-
vantste woorden en zinnen hier automatisch het 
meest aan bod. In aparte taallessen is dat niet zo 
vanzelfsprekend en wordt er vaak te veel aandacht 
besteed aan minder ‘prioritaire’ delen van de taal.

Betekenisvolle  
taken: motivatie,  
natuurlijk en  
relevant taal- 
aanbod, kloof
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  Kloof:
Taalleerders moeten iets nieuws kunnen leren van 
elke taak die ze uitvoeren. De taak moet hen in 
een gebruikssituatie plaatsen waarmee ze nog 
niet veel ervaring hebben opgedaan en waardoor 
ze hun taalvaardigheid kunnen uitbreiden. Vaak 
zal de kloof tussen de verwachtingen en de reeds 
verworven taalvaardigheid van An te groot zijn. 
Om haar toch zoveel mogelijk aanknopingspun-
ten te geven om de taal te leren, is het belang-
rijk de taaleisen in de taak zoveel mogelijk 
te structureren door rekening te houden met 
een aantal grote ‘lijnen’. Schematisch kunnen 
we deze ‘lijnen’ als volgt weergeven:

1. Om op school mee te kunnen, is vooral het be-
grijpen van de taal van groot belang en in min-
dere mate het zelf produceren van taal. Wan-
neer An ook op school taal begint te produceren, 
gaat het in de eerste plaats om de communicatie. 
Pas in een veel later stadium krijgt de ‘vormelijke 
correctheid’ aandacht.

2. In eerste instantie primeert het mondelinge taal-
gebruik op het schriftelijke. Het heeft immers 
pas zin om An te laten lezen en schrijven als ze de 
taal begrijpt.

3. Bij taken die zich in het ‘hier en nu’ afspelen 
is de ‘context’ effectief lijfelijk aanwezig en kan 

An de betekenis van de begeleidende taal daar 
onmiddellijk uit afleiden. Bij taken die zich in het 
verleden of in de toekomst afspelen is dit al 
veel moeilijker, zeker als de gebeurtenissen, waar-
naar wordt verwezen, zich ‘elders’ afspelen.

4. Als het taalaanbod handelt over een ‘wereld’ 
waar An helemaal niet mee vertrouwd is of als het 
om abstracte zaken gaat, is het uiteraard moeilij-
ker om de betekenis uit de context af te leiden dan 
wanneer het over een ‘bekend’ onderwerp gaat.

5. Het soort ‘wereld’ waar de taal naar verwijst, is 
belangrijk, maar ook het feit of er bij het taalaan-
bod veel, weinig of geen context wordt voor-

Begin Midden Gevorderd

1 receptief
ook productief

(verstaanbaar is voldoende)
productief

vormelijke correctheid

2 mondeling
ook schriftelijk

(verstaanbaar is voldoende)
schriftelijk

vormelijke correctheid

3
onderwerp
hier en nu

onderwerp
daar en toen

onderwerp
abstract

4
onderwerp

bekend
onderwerp

minder bekend
onderwerp
onbekend

5 veel context (visueel; talig) weinig context geen context

6 taak op beschrijvend niveau taak op structurerend niveau
taak op evaluerend

niveau

zien. Een tekst1 met veel verhelderende illustraties 
is gemakkelijker te begrijpen dan een tekst die het 
zonder plaatjes moet stellen. Teksten1 met veel 
voorbeelden of herhalingen zijn toegankelijker dan 
compacte teksten.

6. Een taak kan tenslotte ook verschillen naargelang 
de ‘verwerking’ die van de leerling wordt ge-
vraagd. Moet An de tekst kopiëren (nazeggen, 
overschrijven), moet ze gewoon iets begrijpen of 
beschrijven of moet ze de tekst cognitief verwer-
ken/(her)structureren?

1  Met ‘tekst’ bedoelen we elke boodschap, mondeling of schriftelijk, die 
door het kind geproduceerd of verwerkt moet worden, bijvoorbeeld 
de inhoud van een brief, een mondelinge instructie, een telefoonge-
sprek, ... (zie eindtermen lager onderwijs: algemene uitgangspunten)
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Het is dus belangrijk dat An als ‘beginnende’ andersta-
lige vooral geconfronteerd wordt met mondeling taal-
aanbod dat ze kan begrijpen omdat er veel concrete, 
visuele en talige context voorhanden is en omdat het 
over bekende onderwerpen gaat in het ‘hier en nu’ 
van de school- en klassituatie.

Met dit kader kan je als leerkracht klasactiviteiten 
zodanig aanpassen dat An mee kan werken met de 
activiteiten in de reguliere klas maar met voor haar 
aangepaste doelen. Je begint hieraan door de klasac-
tiviteit (zoals bedoeld voor de reguliere leerlingen) 
door te nemen en aan te duiden op welk niveau de 
taaleisen binnen de taak zich situeren. Vervolgens kan 
je per ‘lijn’ nagaan hoe je de taaleisen voor An kan 
aanpassen zodat deze voor haar haalbaarder worden. 
Deze aanpassingen gelden enkel voor An. De andere 
leerlingen volgen de les zonder aanpassingen. Ter il-
lustratie is in bijlage 8 een lesvoorbereiding opgeno-
men waarbij een klasactiviteit voor An is aangepast.

5.5.3  GERICHTE ONDERSTEUNING 
DOOR DE LEERKRACHT

Zoals hierboven reeds omschreven, kunnen aanpas-
singen aan een taak de kloof voor An verkleinen. Het 
is echter niet de bedoeling om de kloof volledig weg 
te nemen. Het leereffect zit immers in het overbrug-
gen van die kloof. Via gerichte ondersteuning kan je 
An hierbij helpen. Zowel leerkracht als medeleerlin-
gen kunnen hierbij een rol spelen. In dit hoofdstuk 
geven we enkele aandachtspunten mee voor de 
ondersteuningsrol van de leerkracht. We geven 
eerst enkele aanbevelingen voor ondersteuning bin-

nen de drie didactische lesfasen (voor, tijdens, na). 
Vervolgens geven we antwoord op volgende vragen: 
Hoe kan je je eigen taalaanbod zo begrijpelijk moge-
lijk maken?, Hoe leer je An nieuwe woorden aan?, Hoe 
kan je doelgericht pre-teaching organiseren?

5.5.3.1  Ondersteuningsrol binnen de drie didac-
tische lesfasen

Ondersteuning door de leerkracht is nodig voor alle 
kinderen van de klas. Deze ondersteuning moet steeds 
gedifferentieerd gebeuren, rekening houdend met de 
sterke en minder sterke vaardigheden van de indivi-
duele leerlingen. Toch geven we specifiek voor de on-
dersteuning van An een aantal aanbevelingen mee die 
kunnen helpen om de ondersteuning optimaal af te 
stemmen op haar noden.

Omdat de ondersteuning van An kan variëren afhan-
kelijk van de fase van de les, bekijken we de onder-
steuningsrol van de leerkracht binnen de drie ‘didac-
tische’ lesfasen.

Voor: 

Ondersteuning voor je aan de eigenlijke taak begint, 
helpt om de kloof van de taak te overbruggen door 

volgende acties:

  De leerlingen voor een motiverend probleem stellen.
  De taak aan concrete ervaringen of de eigen be-
levingswereld linken – de belevingswereld intro-
duceren.

  Duidelijke instructies geven.
Op deze manier wordt de voorkennis van de leerlin-
gen geactiveerd, raken de leerlingen meer vertrouwd 
met het onderwerp en zijn ze gemotiveerd om aan de 
slag te gaan.

Om deze introductiefase zo zinvol mogelijk te 
maken voor An, houd je best rekening met volgende 
aanbevelingen:

  Verduidelijk de instructies in interactie met An.
  Gebruik indien nodig tekeningen en/of foto’s.
  Besteed extra aandacht aan het verduidelijken 
van de kerngedachte.

  …

Tijdens:

Tijdens de taak bemiddelt de leerkracht tussen wat 
de leerlingen kunnen en wat de taak vraagt. In deze 
fase zal An extra ondersteuning nodig hebben. Voor 
haar is het verschil tussen wat ze reeds kan en wat 
de taak vraagt immers groter dan voor haar medel-
eerlingen. Afhankelijk van de vaardigheid die centraal 
staat, geven we hieronder enkele concrete tips mee 
naar ondersteuning van An toe:

Ondersteuning  
door de leerkracht: 
voor, tijdens, na de les
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  Mondelinge vaardigheden

»» Geef An ruimte om gebruik te maken van ge-
baren, andere taal, …

»» Geef An voldoende tijd om zich te verwoorden.
»» … 

  Leesvaardigheid

»» Ga zeker na of An de opdracht begrijpt.
»» Duid voor An de meest relevante passages of 

kernwoorden in de tekst aan.
»» Geef An meer tijd om de tekst te lezen.
»» …

  Schrijfvaardigheid

»» Laat An de opdracht mondeling bespreken 
met de leerkracht of een medeleerling.

»» Laat An tekenen i.p.v. schrijven.
»» Leg op voorhand de conventies i.v.m. de lay-

out uit.
»» Laat An notities maken in haar eigen taal.
»» Ga regelmatig langs bij An en stuur indien 

nodig bij.
»» Zorg voor voldoende positieve bekrachtiging.
»» …

Na:

Ondersteuning na de taak omvat reflectie op het 
proces en het product van de taak. Door hierbij 

samen met de leerlingen stil te staan, worden leerlin-
gen betere sprekers, luisteraars, lezers en schrijvers. 
Deze lesfase zal voor An vaak moeilijk te volgen zijn 
doordat de inhoud vrij abstract is. Maak daarom, in-
dien mogelijk, gebruik van visuele ondersteuning. 
Probeer af en toe ook tijd in te bouwen om een indi-
viduele bespreking te houden met An. 

Omdat de ondersteuningsrol van de leerkracht niet 
altijd afhankelijk is van de lesfase, geven we nog een 
aantal algemene aandachtspunten mee:

5.5.3.2 Taalaanbod begrijpelijk maken:

Om An te helpen bij het ‘grijpen’ van het taalaanbod 
speelt de leerkracht een heel belangrijke rol. Door als 
leerkracht zelf bewust stil te staan bij je eigen taal-
aanbod, vergroot je de kans dat An je begrijpt. Om 
hieraan te werken, staan we stil bij de drie ingredi-
enten van taalaanbod (Verhallen, M. & Walst, R.):

  betrokkenheid: het onderwerp moet An interes-
seren

  begrijpelijkheid: An moet het taalaanbod snappen
  boven niveau: An moet op taalgebied een stukje 
verder komen

Een schematisch overzicht hiervan vind je in bijlage 9. 

Betrokkenheid is een eerste belangrijke indicator. 
Als An niet open staat voor een activiteit, dan zal de 
taal niet binnen komen. Denk daarom, bij de voorbe-
reiding van je activiteit, na hoe je de betrokkenheid 
van An kan verhogen. Bied zoveel mogelijk context 

aan: je kan inspelen op ervaringen van An, je kan An 
ervaringen laten opdoen in de klas zodat je er nadien 
op kan inspelen of je kan voorwerpen of afbeeldingen 
tonen i.v.m. het onderwerp van de activiteit. Ook tij-
dens de activiteit is het belangrijk om de betrokken-
heid van An te observeren zodat je kan voorkomen 
dat de betrokkenheid daalt. Let zeker op non-verbale 
signalen van onbegrip. Probeer de betrokkenheid vast 
te houden via gericht oogcontact, verrassende into-
natie, zachter of juist iets harder praten, samen iets 
onderzoeken, hardop meedenken, wisselen in organi-
satie- en werkvormen,… Wanneer An afhaakt, probeer 
je de betrokkenheid te herstellen door een nieuw as-
pect van het onderwerp te belichten, door te visua-
liseren of door te kiezen voor een andere werkvorm.

Een tweede belangrijk ingrediënt van taalaanbod, 
zeker voor An, is de begrijpelijkheid. Probeer bij je 
uitleg en instructies bewust in te spelen op de ver-
schillende taalniveaus in je klas. Dit vraagt heel wat 
creativiteit. Je moet een boodschap op verschillende 
manieren verwoorden: voldoende complexiteit voor 
de sterk taalvaardige leerlingen, maar eenvoudig ge-
noeg voor An. Om je taalaanbod te vereenvoudigen 
kan je volgende technieken gebruiken:

  je spreektempo aanpassen
  rustig praten en pauzes laten vallen
  je woordkeuze en zinsbouw afstemmen
  je vraagstelling aanpassen: meer gesloten of meer-
keuzevragen stellen i.p.v. open vragen 
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Een ander hulpmiddel kan zijn om de belangrijke in-
formatie te benadrukken. Het is voor An immers niet 
gemakkelijk om een monotone stroom van woorden 
-wat het Nederlands in het begin voor haar is- te vol-
gen. Het is daarom belangrijk om de sleutelinformatie 
uit het geheel te laten springen. Dit kan je doen via 
drie strategieën:

  spreekaccent: leg een accent op de belangrijkste 
woorden van de boodschap
 bv.: We gaan MORGEN ZWEMMEN. Vergeet jullie 
ZWEMZAK niet.

     herhaling: herhaal de kern van de boodschap
 bv.: We gaan morgen zwemmen. Vergeet jullie  
 zwemzak niet. Morgen dus zwemzak meenemen.

  topicalisatie: isoleer het belangrijkste woord 
van een boodschap en herhaal dit voor of na de 
boodschap nog eens
 bv.: We gaan morgen zwemmen. Vergeet jullie 
zwemzak niet. Morgen, zwemzak!

Tenslotte kan de begrijpelijkheid ook verhoogt 
worden door zoveel mogelijk context aan te bie-
den. Context (verbale EN non-verbale) leidt tot 
taalbegrip. Door ‘mentale ankers’ te voorzien via 
visuele voorstellingen, lichaamstaal, voorkennis 
van An, gebaren,… verhoog je de kans op ‘beklij-
ven’ van het taalaanbod.

Het laatste ingrediënt van het taalaanbod, boven het 
niveau, lijkt een vanzelfsprekendheid voor An. Toch 
verdient ook dit aandacht. Waak er steeds over dat je 

een rijk taalaanbod blijft bieden en je taal dus niet té 
veel vereenvoudigt. An moet nog steeds de kans krij-
gen om nieuwe woorden en zinsconstructies te leren 
en moet geleidelijk aan ook meer abstracte, gedecon-
textualiseerde taal kunnen leren.

5.5.3.3 Omgaan met woordenschat:

Jonge kinderen verwerven taal en dus ook de woor-
denschat min of meer spontaan in interactie tijdens 
dagelijkse communicatieve situaties. Taalvaardig-
heidsonderwijs sluit aan bij dit natuurlijke verwer-
vingsproces. Om An te ondersteunen bij het leren van 
nieuwe woorden, ga je daarom best uit van commu-
nicatieve situaties in de klas. Het is zeker niet de be-
doeling om lesjes te maken waarin bepaalde woorden 
worden aangeleerd. Dit leidt tot geforceerde, onna-
tuurlijke situaties waarbij An niet actief leert. Volgen-
de tips kunnen helpen om een rijk taalaanbod aan 
te bieden:

  laat An zoveel mogelijk handelen bij opdrachten
  verwoord zoveel mogelijk wat An doet
  verwoord zoveel mogelijk je eigen handelingen

Als je op voorhand stilstaat bij welke relevante taal 
aan bod kan komen in een activiteit, dan kan je er 
tijdens je ondersteuning voor zorgen dat deze taal 
ook voldoende aan bod komt en dat An voldoende 
spreekkansen krijgt om deze taal te gebruiken. Zo 
kan je bijvoorbeeld bij een knutselactiviteit op voor-
hand bepalen welke handelingen en materialen aan 
bod kunnen komen zodat je bij de eigenlijke activiteit 
An gericht kunt ondersteunen op het vlak van de taal. 

Naast de klassikale activiteiten en interventies, kan je 
specifiek voor An ook een aantal extra opdrachten 
en materialen aanbieden om gericht te werken rond 
woordenschat. Zo kan je An de mogelijkheid geven om 
gebruik te maken van een beeldwoordenboek, een ei-
gen woordenlijstje, een CD-rom zodat ze ook zelfstan-
dig belangrijke woorden kan opzoeken of verzamelen. 
Daarnaast kan een thematafel of themawand met 
woordbeelden helpen om de belangrijkste woorden 
herhaaldelijk te visualiseren.

5.5.3.4 Pre-teaching:

Pre-teaching zorgt ervoor dat An het aanbod tijdens 
de les beter in zich op kan nemen. Het werkt preventief 
en zorgt voor meer zelfvertrouwen bij An. De pre-te-
aching kan allerlei vormen en inhouden aannemen:

  An kan op voorhand een tekst lezen die in de klas 
aan bod zal komen.

  Tijdens een voorgesprek wordt de voorkennis en 
de nodige woordenschat bij An geactiveerd (bv. 
de woorden/zinnen die zeker nodig zijn worden 
opgeschreven).

  Het onderwerp van de les wordt gesitueerd in een 
concrete en realistische context (bv. een korte film 
over de Middeleeuwen laten zien vooraleer er een 
les volgt over feodaliteit).

  De voorkennis van An m.b.t. het onderwerp wordt 
nagegaan/geactiveerd.
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5.5.4 GERICHTE ONDERSTEUNING 
DOOR MEDELEERLINGEN

Naast ondersteuning door de leerkracht, kan ook de 
interactie tussen kinderen onderling helpen om de 
kloof in een taak te overbruggen. Taal leer je immers 
in interactie. Samenwerken is echter meer dan samen 
werken. Vaak wordt deze samenwerking tussen kin-
deren echter onvoldoende gestructureerd, wat een 
negatieve invloed kan hebben op het leren van de 
leerlingen:

  leerlingen worden afgewezen bij de samenwerking
  leerlingen profiteren van het samen werken zon-
der zelf een bijdrage te leveren

  er ontstaan wrijvingen of conflicten die het klas-
klimaat negatief beïnvloeden

  …

Zeker wanneer je An écht wil laten meewerken, is het 
belangrijk om bewust om te gaan met de samenwer-
king zodat bovenstaande valkuilen kunnen vermeden 
worden. Daarom lichten we kort enkele sleutelbe-
grippen rond samenwerkend leren toe. Van hieruit 
geven we concrete tips mee naar klasorganisatie en 
naar de rol van de leerkracht tijdens samenwerkend 
leren. Een schematisch overzicht vind je in bijlage 10.

5.5.4.1  Sleutelbegrippen bij samenwerkend 
leren:

Om de interactie en de samenwerking in de groepen 
kwaliteitsvol(ler) te maken, kan je rekening houden 
met onderstaande sleutelbegrippen.

   Positieve wederzijdse afhankelijkheid
Niet zelden moeten leerlingen samen werken aan 
opdrachten die ze net zo goed of misschien zelfs 
wel beter en sneller alleen kunnen doen. Als dit het 
geval is, zullen er altijd leerlingen zijn die zich van de 
groep afwenden. Wanneer je echter bij een opdracht 
positieve wederzijdse afhankelijkheid creëert, zorg 
je ervoor dat leerlingen elkaar écht nodig hebben bij 
het uitvoeren van een samenwerkingsopdracht. Om 
de taak tot een goed einde te brengen, kan de ene 
leerling niet zonder de andere en omgekeerd.

  Individuele aanspreekbaarheid
Bij groepswerk zie je vaak dat er een ‘trekker’ in de 
groep zit, iemand die alle initiatieven neemt. En je 
ziet ook vaak dat er een ‘lifter’ zit, iemand die de 
anderen het werk laat doen en aan het eind van 
de taak de resultaten overneemt. Dit ‘meeliften’ 
wordt in de hand gewerkt door het ontbreken van 
individuele aanspreekbaarheid. Individuele aan-
spreekbaarheid houdt in dat iedere leerling kan 
aangesproken worden op zowel de eigen inbreng 
in de groep, als op het eindresultaat van de groep.

  Directe interactie
Bij groepswerk is het belangrijk om leerlingen maxi-
maal te stimuleren om elkaar te helpen, informatie 
uit te wisselen, elkaar te ondersteunen, elkaar feed-
back te geven,… .

  Sociale vaardigheden
Voor samenwerkend leren zijn vaardigheden nodig 
voor het omgaan met andere personen en het le-
ren in groepen. 

  Aandacht voor het groepsproces
Na de uitvoering van een groepstaak, is het be-
langrijk om met de leerlingen te bespreken hoe de 
samenwerking verlopen is. Deze reflectie over de 
wijze waarop de groep heeft samengewerkt, zorgt 
ervoor dat leerlingen zich meer bewust worden 
van hun eigen bijdrage en die van hun medeleer-
lingen aan het groepsproces.

Samenwerken is 
meer dan samen 
werken
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5.5.4.2  Klasorganisatie gericht op samenwer-
kend leren:

Rekening houdend met bovenstaande sleutelbegrip-
pen, kunnen we volgende tips meegeven naar klasor-
ganisatie toe.

  Groepssamenstelling
Er zijn verschillende criteria voor het samen-
stellen van duo’s of groepjes. Werken met he-
terogene groepen biedt veel leerkansen. Kinde-
ren kunnen immers veel van elkaar leren. Deze 
heterogeniteit kan veel verschillende vormen 
aannemen. Denk hierbij niet enkel aan taal-
vaardigheid, maar ook aan sociale vaardighe-
den, culturele achtergrond, …

Bij het samenstellen van groepen kunnen we, spe-
cifiek voor An, rekening houden met volgende aan-
dachtspunten:

»» Een sterk taalvaardige leerling kan het (mon-
deling en schriftelijk) taalaanbod herformule-
ren voor An.

»» Een sterk taalvaardige leerling kan An onder-
steunen in het formuleren van haar ideeën.

»» Probeer te vermijden dat An altijd in situaties 
terecht komt waarbij ze volledig afhankelijk 
is van haar medeleerlingen. Bij sommige op-
drachten is het ook mogelijk om An als de ‘ster-
ke’ leerling binnen een groep te plaatsen, bv. 
bij muzische vaardigheden. Dit kan het zelfver-
trouwen van An alleen maar ten goede komen.

»» Geef An, indien mogelijk, ook de kans om sa-

men te werken met een leerling die dezelf-
de moedertaal spreekt. Dit kan ervoor zor-
gen dat An zich veiliger voelt in de groep. 

  Groepsgrootte
Een groep bestaat meestal uit 2 tot 5 leerlingen. 
Hou er wel rekening mee dat bij een groep met 3 
of 5 leden, het risico bestaat dat 1 leerling uit de 
boot valt. De keuze voor de grootte van een groep 
wordt mee bepaald door de opdracht. Eenvoudige 
opdrachten van korte duur zijn geschikt voor klei-
ne groepen (duo’s). Grotere groepen gaan best aan 
de slag met open opdrachten die meer tijd vragen, 
in verschillende fases onderverdeeld zijn en waar 
heel wat extra materiaal aan te pas komt.

Aangezien interactie in grote groep complexer is, 
is het aangewezen om An in kleinere groepen te la-
ten werken. Zo is het voor haar gemakkelijker om 
de discussies te volgen en krijgt ze zelf ook meer 
spreekkansen. Ook wanneer An weinig ervaring 
heeft met samenwerken, is het werken in kleine 
groep gedurende korte tijd gemakkelijker dan met 
een grote groep. Let wel op dat An niet het spreek-
woordelijke derde wiel aan de fiets wordt!

  Afspraken in de groep
Bij het werken in groepjes, horen natuurlijk ook 
specifieke afspraken die de samenwerking vlot 
laten verlopen. Om ervoor te zorgen dat An zo 
snel mogelijk de afspraken kent, kan je de afspra-
ken voor haar visualiseren. Verwacht echter niet 
dat An onmiddellijk alle afspraken toepast, maar 
breng deze stapsgewijs aan.
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 Rol van de leerkracht bij het samenwerkend leren:

Om interactie en samenwerking tussen leerlingen 
kwaliteitsvol te maken, is de rol van de leerkracht be-
palend. Deze situeert zich op drie niveaus: het geven 
van taken en rollen aan de leerlingen, het ondersteu-
nen van sociale vaardigheden en de reflectie op het 
groepsproces.

  Het geven van taken en rollen
Door het bewust toewijzen van taken en rollen kan 
je de positieve wederzijdse afhankelijkheid en in-
dividuele verantwoordelijkheid stimuleren. Moge-
lijke rollen die An zeker kan opnemen binnen het 
groepswerk, zijn materiaalmeester en tijdsbewa-
ker. Ook het werken met verdeelde informatie is 
een goede werkvorm. Let hierbij op dat voor An de 
kloof met de te verwerken informatie niet te groot 
is. Het moet voor An immers mogelijk zijn om een 
echte bijdrage te leveren aan het groepswerk.

  Het ondersteunen van sociale vaardigheden
Hou er rekening mee dat lang niet alle leerlingen 
voldoende sociale vaardigheden bezitten. Wan-
neer dit het geval is voor An, zal je de ontwikke-
ling van deze vaardigheden extra moeten onder-
steunen door:

»» het bewust toewijzen van een bepaalde rol 
aan An

»» aan An het goed gebruik van sociale vaardig-
heden te expliciteren tijdens het groepswerk

»» samen met An het groepsproces te evalueren

  De reflectie op het groepsproces
Besteed na het groepswerk voldoende aandacht 
aan reflectie op de samenwerking. Laat de leerlin-
gen hierbij in de eerste plaats benoemen wat goed 
ging. Besteed bij de dingen die minder goed gingen, 
vooral aandacht aan de manier waarop de leerlin-
gen dit de volgende keer anders kunnen aanpakken.

Maak bij een klassikale reflectie gebruik van visuele 
ondersteuning voor An. Daarnaast is het voor An 
zinvol om ook een individuele bespreking met haar 
te houden. Op deze momenten heb je meer tijd om 
stil te staan bij de ervaringen, zorgen of moeilijk-
heden van An en kan je individuele feedback geven.

© Lander Loeckx

De rol van  
de leerkracht  
is bepalend
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5.6  Uitvoeringsfase:  
alfabetisering

5.6.1  EEN TAAKGERICHTE ALFABETI-
SERING

Op een taakgerichte manier werken aan de alfabeti-
sering van An houdt in dat het alfabetiseren is inge-
bed in een betekenisvolle en motiverende taak 
waarbij alle vaardigheden aan bod kunnen komen. Bij 
die taken staat de link tussen de geschreven tekst en 
de betekenis ervan centraal, terwijl er toch voldoen-
de aandacht is voor de basisvoorwaarden ‘auditieve 
analyse en synthese’. Op die manier kan An op haar 
eigen tempo ontdekken hoe het alfabetisch principe 
in elkaar zit. Zo verhoogt de kans dat ze zich dit sys-
teem echt eigen maakt (Sterckx, ‘Graffiti in de klas’ 
uit Alfanieuws).

5.6.2  DIVERSITEIT IN DE GROEP  
ANALFABETE ANDERSTALIGE 
NIEUWKOMERS

DE analfabete anderstalige nieuwkomer bestaat niet. Af-
hankelijk van haar voorgeschiedenis kunnen de ervarin-
gen van An met lezen en schrijven heel sterk uiteenlopen.

  Indien An geen enkele ervaring heeft met le-
zen en schrijven, is ze niet vertrouwd met de 
functies van de geschreven taal en heeft ze mo-
gelijk ook niet het nodige visuele discriminatiever-
mogen en de nodige motorische vaardigheid om 
te kunnen lezen en schrijven.

  Indien An al kan lezen en schrijven in de eigen 
taal, maar niet in het Latijnse schrift, zal meer 
rond conventies van onze geschreven taal gewerkt 
moeten worden. In dit geval is zij wel vertrouwd 
met (een aantal) functies van schriftelijk taalge-
bruik en zijn haar visueel discriminatievermogen 
en motorische vaardigheden waarschijnlijk vol-
doende ontwikkeld. 

  Wanneer An al gealfabetiseerd is in het Latijnse 
schrift, dan zal ze enkel de conventies met be-
trekking tot klank-letterkoppelingen in het Neder-
lands moeten leren.

Voor meer informatie over verschillende talen en 
schriftsoorten verwijzen we naar J.J. de Ruiter (red.), 
Talen in Nederland. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1991.

5.6.3 EEN ALFABETISERINGSLIJN

Rekening houdend met de verschillende beginsituaties 
van anderstalige nieuwkomers, is het belangrijk om in 
te schatten waar An zich situeert in het alfabetiserings-
proces. Afhankelijk hiervan, zal je uitgebreid aandacht 
moeten besteden aan voorbereidende activiteiten of zal 
je sneller kunnen starten met echt ‘lezen’ en ‘schrijven’. 
Om bij de alfabetisering van An te vermijden dat lezen 
een puur technische en ‘zin’-loze bezigheid wordt, wordt 
er best voor geopteerd om haar niet meteen vanaf de 
eerste dag te laten lezen en schrijven. Door An eerst de 
kans te geven om een basistaalvaardigheid Nederlands 
te verwerven vooraleer ze het Nederlands in de geschre-
ven vorm moet aanpakken, vergroot je de kans dat wat 
ze leest en schrijft, voor haar ook betekenisvol is.
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Het alfabetiseringsproces kan opgedeeld worden in 3 
fases gaande van voorbereidend lezen of schrijven tot 
het echte decoderen van woorden.

  Fase 0: voorbereidend lezen of schrijven

Tijdens deze voorbereidende fase krijgt An veel 
mondeling taalaanbod zodat ze de tijd krijgt 
haar basistaalvaardigheid op te bouwen. Dit geeft 
haar de kans om op een natuurlijke wijze geleidelijk 
aan vertrouwd te raken met de vreemde klanken 
die in het Nederlands voorkomen. Op het moment 
dat An echt begint te lezen, zal ze aan deze impli-
ciete en onbewuste kennis veel houvast hebben.

Tegelijkertijd wordt er veel schriftelijk taalaan-
bod gegeven. Dit kan gebeuren door het schrift 
op een natuurlijke manier in het alledaagse klas-
gebeuren te integreren (bv. een boodschap op 
het bord schrijven, een  etiket op een fles plak-
ken, een lijstje maken van dingen die je nodig 
hebt,...). Daarnaast kan je ook taken aanbieden 
waarbij de tekst geen cruciale functie heeft. An 
hoeft de geschreven tekst dan (nog) niet te kun-
nen lezen om de taak op te lossen doordat de 
leerkracht alles verwoordt of doordat alles gevi-
sualiseerd wordt met afbeeldingen. Op deze ma-
nier geraakt ze vertrouwd met de functies van 
het schrift, wordt ze geconfronteerd met het 
alfabetisch schrift en kan ze misschien al een 
aantal woordbeelden opslaan. Het is eveneens 
belangrijk dat An voldoende kan observeren hoe 
er in het Nederlands gelezen wordt (Doordat je 
als leerkracht regelmatig iets op het bord schrijft, 

iets voorleest en tegelijkertijd aanwijst kan ze 
eventueel wennen aan een andere leesrichting). 
Dit alles zal haar later van pas komen bij het lezen.

Het is belangrijk dat An de tijd krijgt om zelf hy-
potheses op te stellen over het systeem van de 
klank-letterkoppelingen. Daarom verdient het de 
voorkeur om de systematische explicitering nog 
even uit te stellen. Wanneer An zelf een vraag 
stelt over een klank-letterkoppeling, kan je hier 
uiteraard wel op inspelen.

  Fase 1: herkennen van woorden die An al vaak 
in geschreven vorm heeft ontmoet

Vanaf fase 1 biedt de leerkracht taken aan waar-
bij lezen of schrijven wel cruciaal is. Zo leert 
An geleidelijk aan om zelf woorden te lezen en 
te schrijven. Dit begint met het herkennen/op-
schrijven van woorden die al vaak in schriftelijke 
vorm aan An zijn aangeboden in zinvolle geschre-
ven contexten (zie fase 0). Door het herhaaldelijk 
aanbod is de kans groot dat ze deze woorden als 
globaalwoorden herkent. 

Herkenning is uiteraard een eerste, prille stap 
in het alfabetiseringsproces. Het doet echter een 
sterk beroep op het geheugen van An en helpt 
haar nauwelijks verder bij het lezen of schrijven 
van nieuwe, ongekende woorden. Daarom is het 
belangrijk dat geleidelijk aan tijd wordt voorzien 
voor de analyse van de klank-letterkoppe-
lingen met behulp van steunwoorden. Deze 
steunwoorden zijn reeds herhaaldelijk in monde-

linge en geschreven vorm aangeboden zodat de 
betekenis ervan zeker duidelijk is. Voor concrete 
voorbeelden van mogelijke steunwoorden kan je 
te rade bij de methode ‘Lezen doe je overal’ en 
‘Goochelen met woorden’.

  Fase 2: decoderen van woorden die An voor-
af niet of in beperkte mate heeft ontmoet in 
geschreven vorm

In deze fase krijgt An woorden aangeboden die 
ze niet of in beperkte mate heeft ontmoet in ge-
schreven vorm. Het decoderen wordt dus es-
sentieel bij het lezen. De moeilijkheidsgraad 
van de alfabetiseringstaak kan geleidelijk aan 
toenemen door te evolueren in verschillende fac-
toren:

»» de lengte van de tekst
»» de belangrijkheid van de geschreven tekst 

voor het oplossen van de taak
»» de doelstellingen die aan de tekst zijn verbon-

den: van het louter herkennen van een woord 
tot gericht informatie uit een tekst halen

»» de mate waarin de tekst bestaat uit woorden 
die An al herhaaldelijk (mondeling en) schrif-
telijk is tegen gekomen

»» de nabijheid en bekendheid van het onder-
werp van de tekst

In deze fase kan gebruik gemaakt worden van 
‘steunwoorden’ ter ondersteuning van het alfabe-
tiseringsproces. Het gaat om woorden waarvan 
de betekenis duidelijk is voor An en die een een-
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voudige fonologische structuur hebben. Voor elke 
klank-letterkoppeling van het Nederlands wordt 
dan een verschillende steunwoord gekozen. Wan-
neer An problemen ondervindt bij de visuele of 
auditieve analyse van een woord, kan ze terug-
grijpen naar deze steunwoorden.

5.6.4  ONDERSTEUNING VAN AN BIJ 
HET ALFABETISERINGSPROCES

Observatie van An tijdens het lezen en schrijven is es-
sentieel om het niveau van alfabetiseren in te schat-
ten en om gerichte ondersteuning te kunnen geven. 
Omdat de oorzaak van fouten tijdens het lezen en 
schrijven complex en soms moeilijk te achterhalen is, 
geven we hieronder een aantal handvatten mee die je 
op weg kunnen helpen.

Lezen:

Wanneer An vastloopt bij het lezen, ga je best eerst 
na of dat te wijten is aan een begripsprobleem of een 
decoderingsprobleem.

  Gaat het om een begripsprobleem, probeer dan 
na te gaan wat An al wel begrijpt. Via verhelde-
rende vragen, verwijzen naar de context of het 
geven van synoniemen, kan je dan samen met An 
onderhandelen over de betekenis van onbekende 
woorden of zinsstructuren.

  Is het een decoderingsprobleem, dan biedt ‘Goo-
chelen met woorden 3’ een handig hulpmiddel. In 
deze bundel zijn vind je een overzicht van moge-

lijke reacties van An tijdens het lezen gekoppeld 
aan mogelijke oorzaken, gevolgd door tips voor 
feedback door de leerkracht.

Schrijven:

Wanneer An problemen blijkt te ondervinden met de 
schrijfmotoriek of met bepaalde klank-letterkop-
pelingen, kunnen meer gerichte oefeningen nodig 
zijn. Geef An wel steeds voldoende tijd om nieuwe 
letters te vormen. Dit zal niet altijd meteen perfect 
lukken. Wanneer An niet hetzelfde type schrijfletters 
gebruikt als op de meeste Vlaamse scholen, kan je je 
afvragen of het nodig is om haar te verplichten van 
de ene dag op de andere naar onze schrijfletters over 
te schakelen.

Voor meer informatie hierover kan je terecht in de 
handleiding van ‘Goochelen met woorden 3’ 

Taalbeschouwing:

Lezen en schrijven in het Nederlands veronderstelt 
een aantal fundamentele inzichten in hoe een taal 
is opgebouwd en meer specifiek in de conventies 
van het Latijnse schrift. An is hiermee mogelijk on-
bekend en dit kan voor extra problemen zorgen bij 
het lezen. Daarom is het belangrijk om An hier gaan-
deweg mee vertrouwd te maken. Het gaat o.a. om 
volgende elementen:

  een tekst bestaat uit verschillende zinnen
  een zin bestaat uit verschillende woorden

  een woord bestaat uit verschillende letters
  letters staan symbool voor klanken
  een zin begint met een hoofdletter en eindigt op 
een leesteken

  in het Nederlands onderscheiden we korte en lan-
ge klanken

  in het Nederlands lezen we van links naar rechts

5.6.5 ALFABETISERINGSMETHODES

Om An te ondersteunen bij het alfabetiseringsproces, 
kan je gebruik maken van de bestaande leesmetho-
des. De alfabetiseringsmethodes voor het eerste leer-
jaar zijn echter vaak minder geschikt voor het gebruik 
bij An. Ze zijn immers bestemd voor kinderen die ver-
trouwd zijn met de klanken van het Nederlands en 
met het Nederlands in het algemeen. Bovendien kan 
het feit dat de inhoud van deze teksten gericht is op 
jonge kinderen, demotiverend werken wanneer An al 
wat ouder is. De methode ‘Lezen doe je overal’ van 
uitgeverij Zwijsen (1996)  probeert hieraan tegemoet 
te komen. Dit is een methode aanvankelijk lezen be-
doeld voor anderstalige nieuwkomers, van 10 tot 14 
jaar, waarmee ze -mits een beperkte instructie- zelf-
standig aan de slag kunnen (zie ook 5.4.5.1 Didacti-
sche materialen). Deze methode start meteen in fase 
2 van het alfabetiseringsproces.

Daarnaast kan je eveneens gebruik maken van de me-
thode ‘Goochelen met woorden’ (1998) uitgegeven 
door Steunpunt NT2. Deze methode is geen dekken-
de alfabetiseringsmethode, maar biedt wel taken aan 
waarmee kan gewerkt worden aan de voorwaarden 
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voor alfabetisering. In de eerste twee bundels worden 
voornamelijk activiteiten aangeboden die zich situe-
ren in fase 0 en 1 van het alfabetiseringsproces. In 
de derde bundel wordt geleidelijk aan de overgang 
gemaakt naar het echt decoderen (fase 2). Via ‘Goo-
chelen met woorden’ krijgt An de kans om zelf tot hy-
potheses te komen over de manier waarop ons schrift 
in elkaar zit en voor zover dat nodig is, om bepaalde 
voorwaardelijke vaardigheden op te bouwen. Hoever 
An gaat in het opstellen van die hypotheses en of 
ze spontaan de klank-letterkoppeling zal ontdekken 
door te werken met ‘Goochelen met woorden’ is af-
hankelijk van kind- en situatiegebonden factoren.

5.7  Uitvoeringsfase: 
specifieke  
leermiddelen

Om An te ondersteunen op school, 
kan je gebruik maken van allerlei 
bestaande materialen. Afhankelijk 
van de organisatie van de opvang van 
An zijn bepaalde materialen meer of 
minder inzetbaar. 

© Lander Loeckx

In bijlage 11 vind je een oplijsting van beschikbare 
materialen, websites en achtergrondinformatie 
in verband met de aanpak van An. Voor de laatste 
updates i.v.m. materialen verwijzen we naar 
de website van het Onderwijscentrum Brussel:  
www.onderwijscentrumbrussel.be. In bijlage 12 en 
13 vind je een kijkwijzer waarmee je respectievelijk 
de materialen en websites door een kritische, 
taalvaardige bril kan bekijken. Op die manier kan je 
beslissen of een materiaal wel of niet inzetbaar is 
voor An, met of zonder aanpassingen.

http://www.onderwijscentrumbrussel.be
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5.8 Evaluatie

Het is belangrijk om de vorderingen van An regelmatig te evalueren. Op vaste 
momenten doorheen het jaar evalueren we hoever we staan in het bereiken van 
de vooropgestelde doelen. Zo kunnen we de doelen, acties en vorm van opvang, 
indien nodig, bijstellen en kunnen we de ouders informeren en bij het leerproces 
betrekken. We gebruiken hiervoor de observatie-instrumenten waarmee we de 
beginsituatie van An in kaart brachten.  Bij voorkeur vindt er ook een reflectie 
plaats met An zelf. 

© Lander Loeckx
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6.1  Agentschap  
integratie en  
inburgering

Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt 
het Vlaams integratiebeleid. Vanaf 1 januari 2015 vind 
je in dit agentschap alle diensten voor integratie, in-
burgering, sociaal tolken en vertalen. Het Agentschap 
is in 2014 opgericht door de Vlaamse overheid als ex-
tern verzelfstandigd agentschap.

Volgende organisaties maken sinds 1 januari 2015 deel 
uit van de nieuwe structuur: 

  Onthaalbureaus Inburgering, in Brussel: BON
  Integratiecentra, in Brussel: Foyer
  Kruispunt migratie-integratie
  Sociaal tolk- en vertaaldiensten

Contactgegevens:

Agentschap Integratie en Inburgering
Tour & Taxis
Havenlaan 86C – bus 212
1000 Brussel
tel.: 02/205 00 50
http://www.integratie-inburgering.be/

6.2 BON
Vanaf 1 januari 2015 hoort Bon bij het Agentschap In-
tegratie en Inburgering. Bon is het Brussels onthaalbu-
reau voor inburgering en onthaalt mensen van buiten-
landse origine die een minimum verblijfstatuut hebben 
van 3 maanden. Nieuwkomers, maar ook mensen van 
een andere origine die al langer in Brussel wonen, kun-
nen bij Bon terecht voor een gratis inburgeringspro-
gramma in meer dan 13 contacttalen. Bovendien biedt 
Bon inburgeraars de kans om op een aangename ma-
nier Nederlands te leren. Ook minderjarigen zijn wel-
kom. Bon verwijst minderjarige nieuwkomers actief 
door naar het onthaalonderwijs en werkt samen met 
verschillende partners om anderstalige minderjarigen 
socio-culturele activiteiten voor te stellen.

Bon Molenbeek
Toekomststraat 35
1080 Molenbeek

Bon Brussel
Philippe de Champagnestraat 23
1000 Brussel
Bon Schaarbeek
Colignonplein 4
1030 Schaarbeek

Bon Anderlecht
Anderlechtse weggevoerdenstraat 1
1070 Anderlecht

http://www.integratie-inburgering.be/
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6.3 Foyer
Sinds 1 januari 2015 maakt het Regionaal Integratie-
centrum Foyer deel uit van het nieuwe Agentschap 
Integratie & Inburgering. Het Regionaal Integratiecen-
trum bestaat uit 2 verschillende werkingen:

  Dienst Rechtsbescherming: bestaat uit een team 
van experts in het vreemdelingenrecht. Daarnaast 
fungeert de dienst als steunpunt voor mensen 
zonder wettig verblijf of met een precair verblijf. 

  Team Interculturalisering en Sociale Cohesie: werkt 
aan instellingen en voorzieningen die toegankelijk 
zijn voor alle Brusselaars, ongeacht hun afkomst, 
en het vergroten van de sociale samenhang. 

De andere diensten van Foyer blijven gewoon verder 
werken onder de algemene Foyer-koepel. Foyer vzw 
bestaat uit zes verschillende werkingen:

  BIS (Brussel Integratie door Sport): een sportwer-
king die via diverse activiteiten (sportclubs, happe-
nings, kampen…) kansarme allochtone jongeren wil 
aanzetten tot en begeleiden bij een duurzame en 
gestructureerde wijze van sportbeoefening.

  Jongerenwerking Foyer: deze Werking voor Maat-
schappelijk Kwetsbare Jongeren (WMKJ) biedt ac-
tiviteiten en projecten aan (cultureel, recreatief, 
sportief, taalondersteunend, huistaakklas, coa-
ching…) die inspelen op de noden van de jongeren 
en waarbij uitgegaan wordt van de competenties 
van de jongeren.

  Interculturele Bemiddeling (ICB): staat in voor zo-
wel de bemiddeling, vaak inclusief tolken, tussen 
allochtone hulpvrager en dienstverlener (bv. me-
disch, op school…) als voor de vorming/voorlich-
ting rond interculturele communicatie.

  Dienst Roma & Woonwagenbewoners: steunpunt 
omtrent Roma en Woonwagenbewoners met als 
doel de emancipatie en zelfredzaamheid van Roma 
en woonwagenbewoners te bevorderen door be-
geleiding, responsabilisatie en oriëntatie naar een 
realistisch toekomstperspectief, met nadruk op in-
tegratie via onderwijs en opleiding.

  Adviescentrum Meertalig Kind: voert taalanalyses 
uit in het kader van diagnostiek van meertalige 
taalontwikkeling.

  Consultatiebureau Foyer: prenatale consultatie en 
consultatie voor het jonge kind (erkend door Kind 
& Gezin).

Contactgegevens:

Regionaal integratiecentrum Foyer
Werkhuizenstraat 25 
1080 Sint-Jans-Molenbeek 
tel.: 02/411.74.95 
info.wgi@foyer.be 
www.foyer.be 

http://www.foyer.be/
http://www.foyer.be/
http://www.foyer.be/
http://www.foyer.be/
http://www.foyer.be/
http://www.foyer.be/
mailto:info.wgi@foyer.be
http://www.foyer.be
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6.4  Kruispunt migratie-integratie 
Het kruispunt migratie-integratie maakt deel uit van het Agentschap Integratie & 
Inburgering en ontwikkelt expertise en creëert uitwisseling over migratie, integratie 
en etnisch-culturele diversiteit. Iedereen die in zijn werk te maken heeft met migra-
tie, integratie en etnisch-culturele diversiteit kan hier terecht voor:

  informatie (gespecialiseerde e-zines, publicaties en websites, een persoonlijk 
antwoord op vragen).

  leren en bijleren (vormingen, leertrajecten en studiedagen , opleiding en certifi-
cering sociaal tolken en vertalers ).

  advies en begeleiding op maat (bv.: Hoe bereik je een diverser publiek met je 
hulpverlening?).

  constructieve beleidsvoorstellen.

Contactgegevens:

Tour & Taxis
Havenlaan 86C – bus 212
1000 Brussel
tel.: 02/205 00 50
http://www.kruispuntmi.be/ 

http://www.kruispuntmi.be/
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6.5  Sociaal tolk- en vertaaldiensten
De sociaal tolk- en vertaaldiensten maken deel uit van het Agentschap Integratie & 
Inburgering. De twee relevante diensten voor Brussel zijn:

  Ba-bel (Vlaamse tolkentelefoon): De Vlaamse Tolkentelefoon verschaft telefonische 
tolkhulp (zowel gratis als betalende diensten) aan dienst- en hulpverlenende organisa-
ties onder Vlaamse bevoegdheid.

  Sociaal tolk- en vertaaldienst Brussel (betalend): Deze organisatie biedt het tolken ter 
plaatse en het schriftelijk vertalen van documenten aan ten behoeve van Nederlands-
talige en tweetalige social-profit organisaties en overheidsdiensten in het tweetalig 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dit in kader van hun dienst- en hulpverlening aan 
anderstalige personen. Daarnaast is er ook een aanvullend centraal aanbod telefoon-
tolken en schriftelijk vertalen met een netwerk van vrijwillige tolken en vertalers aan-
vullend op Ba-bel, Vlaamse tolkentelefoon en de andere vertaaldiensten in Vlaanderen.

Contactgegevens:

Ba-bel
Vooruitgangstraat 323/3
1030 Brussel
tel.: 02/208 06 11
http://www.vlaamsetolkentelefoon.be/ 

Sociaal tolk- en vertaaldienst Brussel
Cellebroersstraat 16
1000 Brussel
tel.: 02/511 27 15
http://www.sociaalvertaalbureau.be/?categoryid=185 

6.6  Het Huis van het Nederlands
De Huizen van het Nederlands informeren bezoekers en verwijzen ze door naar de 
meest geschikte les NT2. Daarnaast heeft het Huis van het Nederlands Brussel spe-
cifiek ook twee andere opdrachten die te maken hebben met de meertaligheid van 
de stad: taalpromotie en taalbeleid.

  Taalpromotie betekent Brusselaars stimuleren en drempels verlagen om Neder-
lands te leren, te oefenen of te gebruiken. Nederlands leren is één ding, maar 
de taal ook effectief gebruiken is nog iets anders. Dat is in Brussel vaak niet 
evident. Toch zijn er heel wat mogelijkheden. Van deelname aan socio-culturele 
activiteiten tot het volgen van Nederlandstalige media: kansen om Nederlands 
te oefenen bestaan overal. 

  Brusselse bedrijven en diensten kloppen steeds vaker aan bij het Huis van het 
Nederlands om te werken aan een taalbeleid. Het Huis helpt hen het Nederlands 
een haalbare en realistische plaats te geven binnen hun werking. Om ook scho-
len te helpen de lessen nog beter af te stemmen op die specifieke context, werkt 
het team Taalleren van het Huis al een aantal jaar aan kwaliteitsondersteuning. 
Je kan bij hen terecht voor vorming en advies m.b.t. duidelijke taal, infosessies 
op school voor ouders over waar en hoe je in Brussel Nederlands kan leren en 
oefenen, conversatietafels Nederlands voor ouders, lessen Nederlands voor ou-
ders, met woordenschat en thema’s van de school.

Contactgegevens:

Huis van het Nederlands Brussel
Philippe de Champagnestraat 23 
1000 Brussel
tel.: 02/501 66 60
info@huisnederlandsbrussel.be
www.huisnederlandsbrussel.be

JETTE
Gemeenschapscentrum Essegem
Leopold I-straat 329
1090 Jette

ELSENE
Gemeenschapscentrum Elzenhof
Kroonlaan 12-14
1050 Elsene

http://www.vlaamsetolkentelefoon.be/
http://www.sociaalvertaalbureau.be/?categoryid=185
mailto:info@huisnederlandsbrussel.be
http://www.huisnederlandsbrussel.be/
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6.7 Brusselleer
Centrum Basiseducatie Brusselleer is één van de 13 centra voor basiseducatie in Vlaan-
deren.  Hun missie is volwassenen met een lage scholing de kans geven elementaire 
competenties te verwerven die nodig zijn voor het functioneren in de samenleving, 
op het werk en in verdere opleiding en vorming. De lessen zijn zowel gericht op maat-
schappelijke participatie als op individuele ontplooiing.

Brusselleer biedt ook cursussen aan op vraag van en in samenwerking met organisaties. 
Naargelang de leervragen van de cursisten, de vereisten van mogelijke vervolgopleidin-
gen, de wensen van de organisatie... kan een aangepast aanbod worden uitgewerkt. 

Hiernaast biedt Brusselleer ook een scholenproject aan. In samenwerking met de 
school wil Brusselleer zo de competenties (vaardigheden, kennis, attitudes) van 
laaggeletterde ouders versterken om de schoolloopbaan van hun kinderen zo goed 
mogelijk te ondersteunen door de zelfredzaamheid van de ouders binnen de school 
te versterken en door onderwijsondersteunend gedrag te ontwikkelen. Het project 
wordt uitgevoerd in opdracht van de VGC en loopt in nauwe samenwerking met het 
Onderwijscentrum Brussel en het Huis van het Nederlands die eveneens ondersteu-
ning in de scholen aanbieden.

Contactgegevens:

Brusselleer vzw
Marcqstraat 16-18
1000 Brussel
tel.: 02/223.20.45
info@brusselleer.be
www.brusselleer.be 

6.8 CTO (centrum voor taal en  
 onderwijs)
Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) is een Vlaams expertisecentrum voor 
taalonderwijs. Het biedt ondersteuning rond diverse aspecten (o.a. taalvaardig-
heidsonderwijs Nederlands, omgaan met meertaligheid in het onderwijs, NT2-on-
derwijs aan anderstaligen, taalbeleid, taal in de niet-taalvakken, taakgericht taalon-
derwijs, evaluatie van taalontwikkeling).

De drie pijlers van het centrum zijn:

  onderzoek naar verschillende aspecten van taalgebruik in een meertalige context
  ontwikkeling van lesmethoden, taalbeleidsinstrumenten,…
  nascholing (vorming en coachingsmodules voor leerkrachten, directies, CLB-me-
dewerkers,…)

Het CTO is verbonden aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven.

Contactgegevens:

Centrum voor Taal en Onderwijs
Blijde-Inkomststraat 7
3000 Leuven
tel.: 016/32 53 67
info@cteno.be
www.cteno.be 

mailto:info@brusselleer.be
http://www.brusselleer.be
mailto:info@cteno.be
http://www.cteno.be
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6.9 Steunpunt diversiteit en leren
Het Steunpunt Diversiteit & Leren (SDL), verbonden aan de vakgroep Taalkunde 
van de Universiteit Gent, biedt een wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning 
met betrekking tot het thema ‘omgaan met diversiteit’. SDL biedt het onderwijs, 
maar ook andere sectoren, ondersteuning om de talenten van iedereen, ongeacht 
hun identiteit en achtergrond, maximaal te helpen ontplooien en op die manier 
gelijke leerkansen te scheppen. Het SDL biedt die ondersteuning aan in de vorm 
van visieontwikkeling, onderzoek, materiaalontwikkeling en vorming, coaching en 
consultancy.

Contactgegevens

Steunpunt diversiteit en leren
Sint-Pietrsnieuwstraat 49
9000 Gent
tel.: 09/264 70 38
http://www.diversiteitenleren.be 

6.10  Okan (onthaalklas voor  
anderstalige nieuwkomers  
in het secundair onderwijs)

Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers bereidt anderstalige nieuw-
komers voor op het gewoon onderwijs door een taalbad, waarin speciaal aandacht 
wordt gegeven aan het Nederlands. In het secundair onderwijs wordt het ont-
haalonderwijs georganiseerd door afzonderlijke klassen voor AN in te richten.

In het Brussels secundair onderwijs richten volgende scholen OKAN-klassen in:

  Sint-Guido Instituut (Anderlecht) 
  Instituut Anneessens-Funck (Brussel-Stad) 
  CDO Don Bosco (Woluwe) (vanaf 16 jaar, deeltijds onderwijs)
  Meertalig atheneum Woluwe

Contactgegevens:

Instituut Anneessens-Funck
Groot Eiland 39 
1000 Brussel
tel.: 02/510.07.50
sec.iaf@brunette.brucity.be
www.anneessens-funck.be 

Sint-Guido-Instituut
Dokter Jacobsstraat 67 
1070 Anderlecht
tel.: 02/521.60.10
directie@sgi-anderlecht.be
www.sintguido.be 

CDO Don Bosco
François Gaystraat 127
1150 St.-Pieters-Woluwe
tel.: 02/779.87.00
cdowoluwe.administratie@scarlet.be
http://www.donboscospw.be

Meertalig Atheneum Woluwe 
Grote Prijzenlaan 59 
1150 Sint-Pieters-Woluwe 
Tel: 02/771.37.42 
info@atheneumwoluwe.be 
www.atheneumwoluwe.be

http://www.diversiteitenleren.be
mailto:sec.iaf@brunette.brucity.be
http://www.anneessens-funck.be
mailto:directie@sgi-anderlecht.be
http://www.sintguido.be
mailto:cdowoluwe.administratie@scarlet.be
http://www.donboscospw.be/
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6.12 Solentra
Doel / wat:

Solentra is een onderdeel van de psychiatrische afdeling van het UZ Brussel en geeft 
diagnostische en therapeutische ondersteuning aan vluchtelingen of migrantenkin-
deren (0 tot 18 jaar) en hun familie.

Contactgegevens:

Solentra
Sainctelette 17
1000 Brussel
tel.: 02/477 57 15

6.11 De Brusselse Lente-  
 en Zomerschool
In de krokusvakantie vindt gedurende één week de Brusselse Lenteschool plaats. 
Ook tijdens de zomervakantie kunnen anderstalige nieuwkomers en anderstalige 
kinderen van 6 tot 12 jaar deelnemen aan dit taalbad. En dit gedurende 4 aansluitende 
weken in juli. De anderstalige nieuwkomers van 6 tot 1

2 jaar krijgen een taalbad via speelse en uitdagende activiteiten onder deskundige 
begeleiding. Op die manier kunnen de kinderen met het nodige zelfvertrouwen een 
goede start maken in het Nederlandstalig onderwijs. Tegelijk wordt ook hun inte-
gratie in de stad en in de samenleving versterkt.

Contactgegevens:

Onderwijscentrum Brussel – lente/zomerschool 
Julie Van Meckeren 
Marcqstraat 16-18
1000 Brussel
tel: 02/210.63.90 
http://www.onderwijscentrumbrussel.be/ 

http://www.onderwijscentrumbrussel.be/
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6.13 docAtlas
Doel / wat:

Ben je op zoek naar leermiddelen Nederlands voor anderstaligen? Of naar materia-
len om met je klas, school, groep te werken rond wereldburgerschap of diversiteit? 
Of wil je meer weten over interculturaliteit in onze samenleving en interculturali-
sering van organisaties? Dan ben je bij het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 
in Antwerpen of Turnhout aan het juiste adres.

Contactgegevens:

Documentatiecentrum Atlas Antwerpen 
Documentatiecentrum Atlas Turnhout

Carnotstraat 110
Grote Markt 44
2060 Antwerpen
2300 Turnhout
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Stappen Groeiboek AN

1
Aanmelding nieuwe An

  De directeur maakt een afspraak met de ouders voor het intakegesprek.
  Indien nodig wordt een tolk aangevraagd.

Tolkendiensten
 Î hfdst 6: samenwerken met externe partners

2

Intake
  De directeur en een leerkracht An of zorgleerkracht zijn aanwezig, eventueel ook de tolk.
  Wat komt aan bod: kennismaking, voorstelling werking school, korte niveaubepaling
  Er wordt meteen een nieuwe afspraak gemaakt om de aanpak en de klas voor An mee te delen 
(eventueel opnieuw met een tolk).

Intakeverloop
 Î  hfdst 2: An en haar ouders

niveaubepaling
 Î hfdst 3: ‘plaats’ in de school

3
Overleg met zorgteam

  Er wordt een klas, aanpak gekozen op basis van het ganse plaatje (kind, klas, school).
  Er wordt een overleg vastgelegd met de klasleerkracht van An.

Plaats in de school
 Î hfdst 3: ‘plaats’ in de school

4
Overleg met klasleerkracht

  Voorstelling nieuwe leerling
  Bespreken van aanpak (klasintern, klasextern)

Aanpak
 Î hfdst 4: pedagogisch-didactisch: wat
 Î hfdst 5: pedagogisch-didactisch: hoe

5

Overleg met ouders en An
  Uitleg keuze van aanpak en plaatsing in de klas
  Kennismaking ouders, An en klasleerkracht
  Er wordt meteen een datum afgesproken voor een opvolgingsgesprek na enkele maanden

Communicatie en samenwerking met de ouders 
van An

 Î hfdst 2: An en haar ouders

BIJLAGE 1: Stappenplan voor de eerste weken van An op school
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Bijlage 2: Intakeformulier anderstalige nieuwkomer

1. Persoonsgegevens

Naam

Voornaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land van herkomst

Adres

Telefoonnummer  
(vader, moeder, voogd,…)

Gezinssamenstelling

Scholingsgraad ouders

Godsdienst

Contactpersoon  
(eventueel opvang- 
centrum)

2. Historiek:

Datum van aankomst in België

Schoolloopbaan
(informatie bekomen van ouders, 
contactpersoon, documenten,…)
 Î omcirkel wat van toepassing is

Geletterdheid
(informatie bekomen van ouders, 
contactpersoon, documenten,…)
 Î omcirkel wat van toepassing is

Gecijferdheid
(informatie bekomen van ouders, 
contactpersoon, documenten,…)
 Î omcirkel wat van toepassing is

Talen
(informatie bekomen van ouders, 
contactpersoon, documenten,…)
 Î omcirkel wat van toepassing is

Reden van komst naar België (trauma?)
OF Socio-emotionele informatie:
(informatie bekomen van ouders, 
contactpersoon, documenten,…)
 Î omcirkel wat van toepassing is
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3. Eigenheid van het kind

Interesses
(informatie bekomen van ouders, 
contactpersoon, documenten,…)
 Î omcirkel wat van toepassing is

Talenten
(informatie bekomen van ouders, 
contactpersoon, documenten,…)
 Î omcirkel wat van toepassing is

Leer-/gedrags-/ontwikkelings- 
problemen
(informatie bekomen van ouders, 
contactpersoon, documenten,…)
 Î omcirkel wat van toepassing is

Bijzonderheden m.b.t. voeding
(informatie bekomen van ouders, 
contactpersoon, documenten,…)
 Î omcirkel wat van toepassing is

Gezondheidsproblemen
(informatie bekomen van ouders, 
contactpersoon, documenten,…)
 Î omcirkel wat van toepassing is

Verplaatsing naar/van school
(informatie bekomen van ouders, 
contactpersoon, documenten,…)
 Î omcirkel wat van toepassing is

Tips
  Maak een afspraak voor het intakegesprek. Doe dit zo snel mogelijk.

  Zorg dat directie en zorgcoördinator/zorgondersteuner/An-leerkracht en 
eventueel klasleerkracht bij het gesprek aanwezig kunnen zijn.

  Regel zo nodig een tolk.

  Maak aan de ouders duidelijk dat alle informatie belangrijk kan zijn om 
hun kind zo goed mogelijk op te vangen.

  Waak erover dat het gesprek geen ‘ondervraging’ wordt.

  Zorg voor een warm onthaal (koffie, ongestoord,…).

  Geef enkel beperkte praktische informatie over de school mee (openingsu-
ren school, opvangmogelijkheden, studie, documenten voor inschrijving,…) 
bij een eerste gesprek met ouders.

  Stel iemand van de school als contactpersoon aan en geef de contactgege-
vens door aan de ouders.

  Spreek af wanneer het kind voor het eerst naar school zal komen.

  Maak een nieuwe afspraak voor een gesprek met de ouders na 3 à 4 we-
ken.

  Voorzie een kleine rondleiding.

  Bezorg een kopie van het ingevuld intakeformulier aan de klasleerkracht 
voordat het kind in de klas komt.
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1e jaars nieuwkomer 2e jaars nieuwkomer

Leeftijd
Hoe intakegesprek intakegesprek

Instrument intakeformulier intakeformulier

Schoolloopbaan
Hoe intakegesprek (eventueel rapport) intakegesprek (eventueel rapport)

Instrument intakeformulier (eventueel rapport) intakeformulier (eventueel rapport)

Mondelinge vaardigheden
(moedertaal / Nederlands)

Hoe
intakegesprek met ouders
intakegesprek met lln (in moedertaal)

taaltest (vaardigheden Nederlands iets nauwkeuri-
ger nakijken)

Instrument intakeformulier met een luik ouders en een luik lln KOBI / SALTO

Gecijferdheid

Hoe

Onderbouw:
  rekenobservatie in eigen taal
  testing hoofdrekenen/getalkennis

Bovenbouw:
  testing hoofdrekenen/getalkennis met tolk om 

rekenstrategie te verwoorden

Onderbouw:
  rekenobservatie in Nederlands (overgaan in 

eigen taal indien dit niet lukt)
  testing hoofdrekenen/getalkennis

Bovenbouw:
  testing hoofdrekenen/getalkennis

Instrument
rekenobservatie met tolk
korte rekentoets (vb. kinderstappen)

rekenobservatie
korte rekentoets (vb. kinderstappen)

Bijlage 3: ‘Plaats’ in de school: zicht krijgen op de vaardigheden van An
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Geletterdheid
(lezen & schrijven)

Hoe

Als onderdeel van intakegesprek krijgt de An mondelin-
ge instructies in de eigen taal rond het invullen van een 
“wie-ben-ik–fiche” (inzicht in receptieve vaardigheden 
van An).
De An gaat verder alleen aan de slag (lezen / schrijven) 
binnen een motiverend kader.

Lln van het 1e leerjaar zijn waarschijnlijk nog onvol-
doende geletterd om deze taak zelfstandig uit te voeren. 
Hier volstaat het peilen van mondelinge vaardigheden

diagnostiek technisch lezen
diagnostiek kopiërend schrijven

Instrument

  diagnostische leestoets (op verschillende ni-
veau’s) met een analyseschema (vb. Totemtaal)

  diagnostische schrijftoets (op verschillende ni-
veau’s) met een analyseschema (vb. Totemtaal)

Tips
  De testen die je gebruikt om de schoolse vaar-
digheden te meten hoeven niet genormeerd te 
zijn.

  Neem de test zeker niet af op de eerste dag.

  Criteria voor plaatsing in de klas hangen zeer 
sterk af van de leeftijd waarop de anderstalige 
nieuwkomer toekomt.

  Maak de beslissing i.v.m. plaatsing in de klas 
samen met alle actoren.
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BIJLAGE 4: ‘Wie ben ik ? - fiche’

Mijn naam is         

Ik ben                                     jaar oud

Wat ik graag doe        

Ik eet graag                    

We zijn thuis met                                     personen

Ik ben                                     jaar oud

Ik heb             broers en             zussen 

Zo zie ik er uit
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FASE DOEL WELKE VRAGEN DOCUMENTEN

1
HET BEPALEN VAN 
DE BEGINSITUATIE

We trachten een zo breed mogelijk 
beeld te vormen van An: de specifieke 
onderwijs- en opvoedingsbehoeften 
van An worden duidelijk geformuleerd.

Vragen bij de aankomst van An op school: 
intake (zie intakeformulier)

SEO
  individuele observatie en analyse: 
formulier 5a, 5b en 5c (KVS Laevers) 
> hypotheses formuleren

taalvaardigheid
  observatieformulier basis- en diffe-

rentiatiedoelstellingen taal ‘Gooche-
len met woorden’

2 DOELENFASE
We maken een keuze over de priori-
tair na te streven doelen.

  Welke doelen worden gesteld?  
(lange termijn en korte termijn)

  Op welke termijn kunnen de doelen  
bereikt worden

  Welke doelen zijn prioritair?

SEO
  eindtermen sociaal emotionele ont-

wikkeling

taalvaardigheid
  observatieformulier basis- en diffe-

rentiatiedoelstellingen taal ‘Gooche-
len met woorden’

BIJLAGE 5: Opvang van An en handelsgericht werken

Bij de opvang van An moet in eerste instantie gewerkt 
worden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en 
taalvaardigheid. Om hier op een systematische manier 

mee aan de slag te gaan, werken we best op een han-
delingsgerichte manier. Het proces van de handelings-
planning kent een cyclisch verloop in vijf fasen.



65

B
IJ

L
A

G
EN

3
VOORBEREIDINGS-
FASE

We bepalen hoe deze doelstellingen 
gerealiseerd kunnen worden binnen 
de vooropgestelde tijdsmarge. Het 
handelingsplan wordt vastgelegd.

  Wie wordt bij de handelingsplanning 
betrokken?

  Welke interventies nemen we?
  Hoe worden de ouders betrokken?
  In welke mate kunnen de medeleerlingen 

een rol spelen?
  Hoe gebeurt de taakverdeling binnen  

het team?
  Hoe zal het overleg gebeuren?

Interventies rond SEO
  Als het sociaal-emotioneel moeilijk 

gaat… 101 interventies. (Laevers)
  invulformulier handelingsplan

interventies rond taalvaardigheid
  Groeiboek An (hfdst. Pedagogisch 

didactische aanpak)
  invulformulier handelingsplan

4 UITVOERINGSFASE

We maken werk van de realisatie van 
het handelingsplan volgens de geplan-
de strategie met ingebouwde tussen-
tijdse evaluatieve momenten.

  Moet het handelingsplan bijgestuurd 
worden?

5 EVALUATIEFASE
We gaan na welke resultaten bij An 
werden bereikt.

  Hebben we de doelen bereikt?
  Indien niet: hoe komt dit? Wat moeten we 

anders doen?

  individuele observatie en analyse: 
formulier 5a, 5b en 5c (KVS Laevers)

  observatieformulier basis- en diffe-
rentiatiedoelstellingen taal ‘Gooche-
len met woorden’

  reflectiegesprek met An
  invulformulier handelingsplan
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BIJLAGE 6: Observatieformulier taalvaardigheid Goochelen met Woorden 1

OBSERVATIEFORMULIER BASISDOELSTELLINGEN

NAAM VAN LEERLING:                                                                                          

DATUM:                                                                                                                

De leerling beheerst de doelstelling

niet matig
vol- 

doende
goed

1.  LUISTEREN

1.1  De leerlingen voeren mondeling geformuleerde instructies voor concrete handelingen in de hier-en-nu 
klascontext uit en dat vereist dat ze het volgende begrijpen:

  Instructies voor het maken van een voorwerp en tekeningen

  Instructies voor het maken van een zoekopdracht (verschillen tussen afbeeldingen zoeken, tekeningen orde-
nen, een stripverhaal vervolledigen, voorwerpen tellen,…)

  Instructies voor het invullen van een opdrachtblad (invullen van een tabel, het aanduiden of omcirkelen van 
de juiste personen of voorwerpen.

  Instructies voor het uitvoeren van een organisatorische opdracht (het tonen, het aangeven of doorgeven 
van de juiste voorwerpen, het vullen van glazen).

  De regels om een spel uit te voeren.
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1.2  De leerlingen begrijpen mondeling geformuleerde mededelingen, vragen en reacties van de leerkracht 
met betrekking tot concrete gebeurtenissen in de klascontext en tot handelingen die zijzelf uitvoeren 
in de klas en/of in het kader van schoolse opdrachten, bijvoorbeeld:

  Commentaar bij handelingen of tekeningen (in het kader van een goocheltruc, een knutselopdracht)

  Een verklaring voor een probleem (bijvoorbeeld een goocheltruc)

  Informatie over de oplossing (welk voorwerp, welke persoon, welke handeling, welk lichaamsdeel of welke 
gevoelens bedoeld worden, eenvoudig gesloten vragen, een vraaggesprek, een beschrijving om een bepaalde 
tekening te vinden, …)

1.3  De leerlingen begrijpen de gangbare formules voor een aantal sociale plichtplegingen en voor het op-
lossen van communicatieproblemen, ze begrijpen bijvoorbeeld:

  De verwoording van een leefregel op school.

  De verwoording van een sociale omgangsregel.

1.4  De leerlingen begrijpen vragen en mededelingen in formele schoolse situaties die op henzelf betrekking 
hebben, bijvoorbeeld:

  Een formeler gesprek met de leerkracht of een andere volwassene op school waarin vragen worden gesteld 
over naam, adres, gezondheidstoestand, leeftijd, … van de leerling.

De leerling beheerst de doelstelling

niet matig
vol- 

doende
goed
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OBSERVATIEFORMULIER DIFFERENTIATIEDOELSTELLINGEN

NAAM VAN LEERLING:                                                                                          

DATUM:                                                                                                                

De leerling beheerst de doelstelling

niet matig
vol- 

doende
goed

2. SPREKEN

2.1  De leerlingen kunnen mondelinge instructies voor concrete handelingen in de hier-en-nu klascon-
text formuleren, bijvoorbeeld:

  Aan andere leerlingen instructies geven om een figuur te tekenen, een beweging uit te voeren, iets met een 
voorwerp te doen.

  Spelleider zijn en het goede verloop van het spel bewaken door gepaste opdrachten te geven (bijvoorbeeld 
kaartjes afroepen in een bingospel).

2.2  De leerlingen kunnen zelf mondelinge mededelingen, vragen en reacties formuleren met betrek-
king tot concrete gebeurtenissen in de klascontext en tot handelingen die zijzelf of de leerkracht 
uitvoeren in de klas en/of in het kader van schoolse opdrachten. Ze kunnen bijvoorbeeld:

  Verwoorden wie welke voorwerpen heeft of wie een voorwerp is, wat de verschillen tussen twee tekeningen 
zijn, waar een figuur of voorwerp zich bevindt.

  Verwoorden wat andere leerlingen of de leerkracht aan het doen zijn (handelingen die leerlingen moeten 
uitvoeren om een spel te kunnen spelen of een truc te kunnen uitvoeren)

  Voor minder taalvaardige leerlingen de instructies verduidelijken voor het invullen van een opdrachtenblad, 
voor het maken van een voorwerp, voor het spelen van een spel, …

  Antwoord geven op open en gesloten vragen i.v.m. de verklaring van een goocheltruc, de regels van een spel, enz.

  Vragen stellen om te ontdekken welke figuur bedoeld wordt, wie een bepaald voorwerp in zijn bezit heeft.
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  Informatie of oplossingen verwoorden in het kader van een opdracht (een eenvoudig verhaal vertellen bij 
prenten, de pointe van een stripverhaal toelichten, vertellen over eigen ervaringen of gewoonten in het 
land van herkomst, een eenvoudige wegbeschrijving geven of uitleggen wat er fout aan is, een voorwerp, 
gevoelens of tekening beschrijven, voorwerpen, gevoelens, lichaamsdelen benoemen, de getallen van één tot 
twaalf gebruiken.

2.3  De leerlingen kunnen de gangbare vaste formules voor een aantal sociale plichtplegingen en voor 
het oplossen van communicatieproblemen zelf gebruiken, ze kunnen bijvoorbeeld:

  Veelvoorkomende gedragsregels.

  Beleefdheidsformules gebruiken.

2.4  De leerlingen kunnen vragen beantwoorden en mededelingen doen die op henzelf betrekking heb-
ben in formele schoolse situaties, bijvoorbeeld :

  Tijdens een formeler gesprek met de leerkracht of een andere volwassene op school waarin vragen worden 
gesteld over naam, adres, gezondheidstoestand, leeftijd, … van de leerling. 

De leerling beheerst de doelstelling

niet matig
vol- 

doende
goed
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OBSERVATIEFORMULIER DIFFERENTIATIEDOELSTELLINGEN

NAAM VAN LEERLING:                                                                                          

DATUM:                                                                                                                

De leerling beheerst de doelstelling

niet matig
vol- 

doende
goed

3. LEZEN

3.1  De leerlingen voeren schriftelijk geformuleerde instructies voor concrete handelingen in de hier-en-
nu klascontext uit en hiervoor kunnen ze het volgende lezen:

  Instructies voor het maken van een voorwerp.

  Instructies voor een zoekopdracht (zoals tekst of afbeeldingen weer in de goede volgorde zetten, verschillen 
tussen afbeeldingen zoeken, een verhaal vervolledigen)

  Instructies voor het invullen van een opdrachtenblad (aankruisen van bepaalde woorden, verbinden van woorden 
met afbeeldingen, het maken van invulopdrachten en andere schriftelijke opdrachten zoals meerkeuzevragen)

  Instructies voor organisatorische opdrachten (zoals het aangeven van de goede voorwerpen)

3.2  De leerlingen begrijpen schriftelijk geformuleerde mededelingen, vragen en reacties met betrekking 
tot concrete gebeurtenissen in de klascontext en tot handelingen die zijzelf uitvoeren in de klas en/
of in het kader van schoolse opdrachten. De leerlingen begrijpen onder andere :

  Commentaar bij tekeningen (in kader van een goocheltruc, een knutsel- of een zoekopdracht)

  Geschreven informatie die nodig is om een opdracht uit te voeren (bijvoorbeeld een eenvoudige wegbeschrijving, 
door elkaar gehaalde tekst, korte beschrijvingen of spreuken die aan afbeeldingen of situaties gekoppeld moeten 
worden, meerkeuzevragen, plaatsaanduidingen, getallen namen, standaardformules voor de sociale omgang, …)
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4. SCHRIJVEN

4.1  De leerlingen kunnen invulopdrachten met vooraf gegeven keuzemogelijkheden maken (dit is kopië-
rend schrijven), bijvoorbeeld:

  Een letter, woord, getal of eenvoudige zin overschrijven.

4.2  De leerlingen kunnen schriftelijke mededelingen doen in formele schoolse situaties die op henzelf 
betrekking hebben, ze kunnen bijvoorbeeld:

  De eigen naam of het eigen adres schrijven op de gepaste plaats.

Deze observatielijst werd volledig overgenomen uit de handleiding “Goochelen met woorden 1”, eerste start voor de onthaalklas basisonderwijs.”
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BIJLAGE 7: Eindtermen socio-emotionele ontwikkeling

1 De leerling toont in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen, gebaseerd op kennis van het eigen kunnen. *ET BaO WO 3.3

2 De leerling kan in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen spontaan uitdrukken. *ET BaO WO 3.1

3 De leerling beschrijft wat hij voelt en doet in een concrete situatie en illustreert dat zowel zijn gedrag als zijn gevoelens situatiegebonden zijn. ET BaO WO 3.2

4 De leerling kan in concrete situaties verschillende manieren van omgaan met elkaar herkennen, erover praten en aangeven dat deze op elkaar inspelen. ET BaO WO 3.4

5 De leerling toont de bereidheid zich te oefenen in omgangswijzen met anderen waarin hij minder sterk is. *ET BaO WO 3.5

6 De leerling stelt zich weerbaar op naar leeftijdsgenoten en volwassenen toe door signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn. ET BaO SV 1.7

7 De leerling toont in een eenvoudige conflictsituatie in de omgang met leeftijdsgenoten de bereidheid om te zoeken naar een geweldloze oplossing. *ET BaO WO 3.6

8 De leerling stelt zich op een assertieve wijze voor. ET BaO SV 1.1

9 De leerling brengt in omgang met anderen respect en waardering op. ET BaO SV 1.2

10 De leerling brengt zorg op voor iets of iemand anders. ET BaO SV 1.3

11 De leerling vraagt hulp en laat zich helpen. ET BaO SV 1.4

12 De leerling geeft bij groepstaken leiding en werkt onder leiding van een medeleerling. ET BaO SV 1.5

13 De leerling is kritisch en formuleert een eigen mening. ET BaO SV 1.6

14 De leerling stelt zich discreet op. ET BaO SV 1.8

15 De leerling geeft ongelijk of onmacht toe, beluistert kritiek en leert eruit. ET BaO SV 1.9

16 De leerling leeft in functionele situaties een aantal verbale en niet-verbale gespreksconventies na. ET BaO SV 2

17 De leerling heeft aandacht voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een groep typeren en is bereid er rekening mee te houden. *ET BaO WO 3.7

18 De leerling werkt samen met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. ET BaO SV 3
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Lesverloop
  De leerlingen luisteren naar het vervolg van het verhaal over de verdwijning van Martijn.
  De leerlingen lezen individueel informatieve tekstjes over dieren die onder de grond leven om per dier een informatieformulier te kunnen invullen.
  De leerlingen wisselen de informatie die ze opgeschreven hebben, uit.

De taaleisen van de activiteit:

BEGIN MIDDEN GEVORDERD

1 receptief
ook productief (verstaanbaar is voldoende)

De leerlingen moeten elkaar vertellen wat ze gelezen hebben
productief

vormelijke correctheid

2 mondeling

ook schriftelijk (verstaanbaar is voldoende)
De leerlingen. vullende tabel in van het dier 

waarover ze gelezen hebben.
De leerlingen lezen een schriftelijke tekst

schriftelijk
vormelijke correctheid

3
onderwerp
hier en nu

onderwerp
daar en toen

De dieren in de teksten zijn niet aanwezig in de klas

onderwerp
abstract

4
onderwerp

bekend
onderwerp

minder bekend

onderwerp onbekend
Sommige dieren zijn onbekend voor de leerlingen

(bv.: meikeverlarve, ijsvogel)

5 veel context (visueel; talig)
weinig context

Bij elke tekst staat een foto
geen context

6 taak op beschrijvend niveau
taak op structurerend niveau

Het begrijpend lezen is op structurerend niveau
taak op evaluerend niveau

BIJLAGE 8: Klasactiviteit en An

KLAS: 3de leerjaar SCHOOLJAAR:                                                                                          

ACTIVITEIT: TotemTaal thema 5 act 2: Onder de grond DATUM:                                                                                                    

1

2

3

Extra materiaal voor de aanpassingen: legende bij leestekst ‘b’ en ‘c’
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Aanpassingen voor An in het lesverloop:

OPDRACHT EN WERKVORM AANPASSING

PRE-TEACHING
  An bekijkt op voorhand, samen met een ondersteunende leerkracht, een filmpje over de dieren waarover zal 

gelezen worden. De leerkracht bespreekt dit filmpje met haar en gaat vooral in op die items die ook aan bod 
zullen komen in de tabellen (voedsel, vijanden, waarmee graaft het dier, wat is bijzonder) pijl 2

Klassikale inleiding: de kuil
  Tijdens de introductie wordt extra aandacht besteed aan de woorden ‘vijand’ en ‘graven’ zodat An de betekenis 

van deze woorden begrijpt. 

Klassikale leesopdracht: de mier /

Individuele lees- en schrijfopdracht: 
dieren onder de grond

  An werkt met teksten ‘b’ (mol) en ‘c’ (meikeverlarve). Deze teksten zijn qua begrijpend lezen iets eenvoudiger 
dan teksten ‘d’ en ‘e’.

  Zij werkt samen met een sterk taalvaardige leerling die de teksten voor haar voorleest. pijl 1
  An krijgt een legende (foto-woord) bij de teksten die ze moet lezen. pijl 3

Uitwisseling in duo’s: aanvullen ta-
bellen

  An zit samen met een sterk taalvaardige leerling.

Klassikale bespreking en reflectie: de 
opdracht

  De leerlingen krijgen voor de reflectie een groen en rood kaartje waarmee ze hun mening kunnen geven op 
ja/nee-vragen. Zo kan An ook participeren. Nadien vraagt de leerkracht verder bij enkele leerlingen naar het 
‘waarom’ van hun antwoord.

Klassikale afronding: de tocht gaat 
verder

/
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BIJLAGE 9: Taalaanbod voor An

BETROKKENHEID BEGRIJPELIJKHEID BOVEN NIVEAU

Bij de voorbereiding van een activiteit denk ik na 
over hoe ik de betrokkenheid van An kan verhogen:

  Ik ga op zoek naar wat An al weet over het 
onderwerp.

  Ik laat An ervaringen opdoen in de klas zodat 
ik nadien hierop kan inspelen.

  Ik toon voorwerpen of afbeeldingen i.v.m. het 
onderwerp dat aan bod zal komen.

Ik geef mijn instructies/uitleg op verschillende 
taalniveaus. Moeilijke instructies of uitleg parafra-
seer ik zodat ik ook kan aansluiten op het taal-
niveau van An:

  Ik verlaag mijn spreektempo.
  Ik praat rustig en laat korte pauzes vallen.
  Ik gebruik eenvoudige woorden en korte zinnen.
  Ik pas mijn vraagstelling aan (meer gesloten of 

meerkeuzevragen i.p.v. open vragen).

Ik bied bewust nieuwe woorden aan in de interac-
tie met An. Ik houd hierbij rekening met volgende 
aandachtspunten:

  Ik gebruik het woord meerdere keren.
  Ik gebruik het woord in een betekenisvolle 

context.
  Ik bied ook kansen aan An om het woord te 

gebruiken. 

Tijdens de activiteit probeer ik bewust de be-
trokkenheid van An vast te houden via:

  gericht oogcontact
  ingaan op non-verbale signalen van onbegrip
  verrassende intonatie
  zachter of juist iets luider spreken
  wat humor
  samen iets onderzoeken
  hardop meedenken
  afwisselen van organisatie- of werkvormen
  strategische opstelling in de klas
  …

Ik benadruk de belangrijkste onderdelen in mijn 
informatie door:

  herhaling
  accentuering
  topicalisatie (belangrijke informatie isoleren 

door voor of achter de zin te plaatsen)

Ik vervlecht nieuwe constructies in de interactie 
met An.

Als An afhaakt, zoek ik een manier om de betrok-
kenheid te herstellen, bv.:

  nieuw aspect van een onderwerp belichten
  visualiseren
  nieuwe werk- of organisatievorm inzetten
  …

Ik bied contexten aan.
  Ik bied ervaringscontexten aan ter inleiding 

van een les.
  Ik visualiseer ter ondersteuning van een in-

structie of gesprek.
  Ik haak aan bij ervaringen van An.

Ik laat geleidelijk contextuele ondersteuning 
achterwege.
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BIJLAGE 10: Samenwerkend leren

DOEL TIPS OM AN ACTIEF TE BETREKKEN BIJ GROEPSWERK SLEUTELBEGRIP SAMENWERKEND LEREN

Leerlingen nemen actief deel aan 
groepstaak.

Leerlingen worden niet uitgeslo-
ten uit groepstaak.

  Geef An de rol van materiaalmeester of tijdsbewaker.
  Geef An een haalbare taak.
  Werk met verdeelde informatie.
  Zorg ervoor dat An af en toe ook de sterke leerling kan zijn, vb. 

cijferen, muzische vorming,…
  Laat An waar mogelijk werken in een kleinere groep, dit maakt 

meer directe interactie mogelijk en verhoogt de spreekkansen.
  Maak An niet altijd afhankelijk van medeleerlingen.

  positieve wederzijdse afhankelijkheid:  
de leerlingen hebben elkaar écht nodig bij 
het uitvoeren van een groepsopdracht

  individuele aanspreekbaarheid:  
iedere leerling kan aangesproken worden 
op de eigen inbreng in de groep en op het 
eindresultaat van de groep

Leerlingen leren van elkaar.   Laat An samenwerken met sterk taalvaardige en/of sterk sociaal 
vaardige leerling.

  Laat An samenwerken met een leerling met dezelfde moedertaal.
  Zorg ervoor dat An af en toe ook de sterke leerling kan zijn, vb. 

cijferen, muzische vorming,…

  directe interactie:  
leerlingen helpen elkaar, wisselen informa-
tie uit, ondersteunen elkaar, geven elkaar 
feedback

Leerlingen leren samenwerken.   Breng de afspraken i.v.m. groepswerk stapsgewijs aan.
  Zorg voor visuele ondersteuning van de afspraken.
  Werk met kleuren, pictogrammen, eenvoudige vragen bij de klassi-

kale reflectie zodat An ook kan participeren.
  Voorzie af en toe naast de klassikale reflectie ook individuele reflec-

tie. Sta dan stil bij individuele ervaringen, zorgen, moeilijkheden,…

  sociale vaardigheden: 
vaardigheden in het omgaan met anderen 
en het leren in groep

  aandacht voor het groepsproces: 
reflectie over de manier van samenwerken
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BIJLAGE 11: Materialen

1. Deze nieuwsbrief biedt een overzicht van bruik-
bare materialen. Bekijk telkens voor elke situatie 
individueel of een materiaal al dan niet geschikt is. 
Je kan hiervoor gebruik maken van de kijkwijzer 
die opgenomen is in het Groeiboek Anderstalige 
Nieuwkomers van het Onderwijscentrum Brussel.

2. Er wordt in deze materialenlijst gebruik gemaakt 
van een aantal afkortingen.
• CO: Centrale opvang > AN wordt voltijds 

opgevangen in een onthaalklas
• SGO: Semi-geïntegreerde opvang > AN zit een 

bepaald aantal uren in een onthaalklas, de rest 
van de tijd volgt ze mee in de reguliere klas

• VGO: volledig geïntegreerde opvang > AN zit 
voltijds in de reguliere klas

3. Dit materiaaloverzicht is opgedeeld in:
• Socio-emotionele ontwikkeling
• Taalvaardigheid
• Alfabetisering
• Andere domeinen
• Achtergrondinformatie

4. Al deze materialen zijn uit te lenen bij de Onder-
wijsbibliotheek van het Onderwijscentrum Brussel.  
Voor bijkomende informatie en voor een overzicht 
van de meest recente  aanvullingen, kan u steeds 
terecht op www.onderwijscentrumbrussel.be

SOCIO-EMOTIONELE 
ONTWIKKELING

Een doos vol gevoelens 
 

M. Kog & J. Moons, Uitgeverij CEGO

Opvang: CO, SGO en VGO

Met Een doos vol gevoelens leren kinderen van 4 tot 7 
jaar op een speelse manier de basisgevoelens (blij, boos, 
bang en verdrietig) herkennen, begrijpen en uiten.

Een huis vol gevoelens en axen 
 

Centrum voor ervaringsgericht onderwijs, 2001, Laevers, F.

Opvang: CO, SGO en VGO

Voor jonge kinderen van 5 j. tot 12 j. Het Huis vol 
gevoelens en axen is het vervolg op de Doos vol ge-
voelens. De twee belangrijkste innovaties zijn de in-

troductie van de Gevoelswaaier (met 21 gevoelens) en 
de integratie van de Axenroos van Nand Cuvelier. Een 
huis vol gevoelens en axen biedt een betrouwbare en 
krachtige ondersteuning aan kinderen om gevoelens 
te benoemen en te (h)erkennen, en te leren hoe deze 
een uitwerking hebben op hun relaties met anderen.

Tintelboeken

Depondt, L. ,CEGO Publishers, 2002

Opvang: CO, SGO en VGO

De reeks Tintelboeken bestaat uit zes prentenboeken 
voor kinderen tussen 4 en 7. Ze is opgebouwd rond 
zes `basisbehoeften’. Die spelen een cruciale rol bij de 
ontwikkeling van kinderen.

Procesgericht kindvolgsysteem voor leerlingen

Laevers, F., Centrum voor ervaringsgericht onderwijs, 1998

Opvang: CO, SGO en VGO

http://www.onderwijscentrumbrussel.be/
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Met de invoering van een leerlingvolgsysteem wordt 
aangegeven dat ervaringsgericht onderwijs te com-
bineren valt met systematisch en planmatig werken. 
Na het kindvolgsysteem voor kleuters is dit kindvolg-
systeem bedoeld voor groep 3 - 8. Het is een instru-
ment waarmee men de leerling kan volgen zodat men 
de praktijk van lesgeven beter kan afstemmen op de 
individuele leer- en ontwikkelingsbehoeften van de 
kinderen. Acht formulieren en een leerlingenkaart 
brengen de leerling in kaart en geven informatie voor 
eventuele verdere stappen. Het behelst drie stappen: 
stap 1 is de klasscreening, die vanuit drie ingangen 
(welbevinden, betrokkenheid en competenties) zicht 
geeft op leerlingen die het goed maken en zij die in 
hun ontwikkeling bedreigd zijn. Stap 2 is de analyse 
van de verkregen gegevens. Men vertaalt de gevonden 
zorgpunten in werkpunten. Stap 3 is het plannen, het 
uitvoeren en evalueren van de interventies gemaakt 
op basis van stap twee.

Het kan ook zonder woorden. Signaalkaarten 
voor de organisatie van uw lesdag.

Zuidhorn: Schoolsupport, 2003

Opvang: CO, SGO

Signaalkaarten om de dag te organiseren. De kaarten 
geven aan wat de kinderen moeten doen en dienen ter 
vervanging van de verbale opdrachten, zoals “pak nu je 
leesboek”. Thema’s zijn onder meer zelf werken, groeps-
werk, stil werken, stil lezen, vinger opsteken, fluisteren, 
in de kring, zelf kiezen, pauze, schrijven, rekenen, knip-
pen, lijmen, zwemmen, gym, lezen en borddienst.

Het emotiekwartet  

R. Kerseboom en B. Tighelaar, uitgeverij Bohn Stafleu 
Van Loghum

Opvang: CO, SGO en VGO

Het emotiekwartet is geschikt voor kinderen die door 
ingrijpende levensgebeurtenissen of door opvoe-
dingsconflicten geblokkeerd zijn geraakt in het uiten 
van emoties. Het is zo gemaakt dat ook zwakke lezers 
het kunnen spelen. Ook allochtone kinderen kunnen 
zich erin vinden. Bovendien kan het worden gebruikt 
om kinderen met verschillende emoties kennis te la-
ten maken. De beleveniswereld van de spelers staat 
centraal in het spel dat bestaat uit dertien kwartet-
ten die telkens een emotie uitbeelden.

Een wereld vol troost 
 

Verliefde, E. CEGO Publishers, 2006

Opvang: CO, SGO en VGO

Een materialenset voor jonge kinderen van 5 jaar tot 
12 jaar. ‘Een wereld vol troost’ is een materialenset die 
kinderen in de basisschool helpt om over verlieser-

varingen te communiceren en zo, onder begeleiding 
van leerkrachten of andere volwassenen, op een psy-
chisch gezonde manier met verlieservaringen te leren 
omgaan. Wie in de klas, op school of elders met een 
concrete verliessituatie geconfronteerd wordt, vindt 
zeker bruikbaar materiaal in deze koffer, samen met 
een leidraad om met dit materiaal aan de slag te gaan. 
De koffer biedt materiaal aan rond 15 uiteenlopende 
verliessituaties, die elk nog eens vanuit verschillende 
hoeken benaderd kunnen worden. Het gaat o.a. om 
verandering in leefomgeving, confrontatie met (na-
tuur)rampen en oorlog, overlijden,…

Wij zijn een groep 
 

M. Zwaan, SWP 
 
Opvang: CO, SGO en VGO

Met gevarieerde opdrachten, spel en creativiteit leren 
kinderen met de training ‘Wij zijn een groep’ elkaars 
goede eigenschappen en vaardigheden kennen. Een 
klas waarin gepest wordt, een die na een vakantie 
samengevoegd is, of een klas die uit subgroepjes be-
staat en kinderen buitensluit wordt hierdoor gestimu-
leerd om elkaar te helpen en om elkaar positieve feed-
back te geven. Ook afspraken leren maken, problemen 
samen oplossen, omgaan met pesten en grenzen aan-
geven zijn sociale vaardigheden die geoefend worden 
met als doel de sfeer in de klas te verbeteren. De trai-
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ning is kort en intensief en kan op ieder moment van 
het jaar ingezet worden door de eigen leerkracht of 
intern begeleider. De opbouw gaat van kortdurende 
thematische opdrachten naar opdrachten die een wat 
langere spanningsboog vragen. Suggesties voor gene-
ralisatie en consolidatie zorgen ervoor dat ook buiten 
de lessen de verworven vaardigheden beklijven. De 
bijlagen met werkbladen zijn te kopiëren, te down-
loaden en via het digibord klassikaal te introduceren.

TAALVAARDIGHEID

Joker: Eerste opvang in de reguliere klas van het 
basisonderwijs

Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers, Uitgeverij 
Steunpunt NT2

Opvang: SGO en VGO

De activiteiten van Joker zijn bedoeld als een inten-
sieve taalvaardigheidsinjectie voor de periode van in-
stap, de eerste weken die de nieuwkomer in de klas 
doorbrengt. De activiteiten zijn gericht op het ont-
wikkelen van een stevige basis-taalvaardigheid op 
relatief korte tijd, zodat de nieuwkomer voldoende 
redzaam is om in de klas en op school ‘mee te kun-
nen doen’. De activiteiten zijn opgevat als activiteiten 
voor de hele klas en worden dus bovenop de gewone 
klasactiviteiten georganiseerd. De methode bestaat 

uit een bronnenboek en een map met kopieerbladen.

U kan het materiaal gratis downloaden via de site van 
het CTO (www.cteno.be) of via volgende link http://
cteno.be/doc=163&nav=3,1,2

Goochelen met woorden

N. Bogaert, e.a., Uitgeverij Steunpunt NT2, 1998

Opvang: CO en SGO

Deze reeks heeft als doelstelling de nieuwkomers de 
taalvaardigheid bij te brengen die ze nodig hebben 
om te kunnen functioneren op school (de zogenaam-
de ‘schooltaal’). De activiteiten zijn bedoeld voor klei-
ne groepjes die apart opgevangen worden door een 
leerkracht.

Elk bronnenboek bestaat uit een algemene inleiding 
met achtergronden bij het lesmateriaal, een handlei-
ding met het verloop van de activiteiten en kopieer-
bladen voor de leerlingen.

Er bestaan drie delen van Goochelen met woorden:

1. Goochelen met woorden 1: eerste start voor de 
onthaalklas basisonderwijs

In Goochelen met woorden 1 staat vooral luistervaar-

digheid centraal. Spreken, lezen of schrijven is niet 
nodig om de taak tot een goed einde te brengen. Een 
aantal activiteiten maakt de leerlingen vertrouwd 
met de school en de gewoonten die er heersen. Zo 
leren de nieuwkomers niet alleen functioneren als 
leerder, maar ook als sociaal individu in de schoolge-
meenschap.

U kan dit deel gratis downloaden via de site van het 
CTO (www.cteno.be) of via volgende link http://cteno.
be/doc=159&nav=3,1,1

2. Goochelen met woorden 2: verdere opvang in de 
onthaalklas basisonderwijs

Goochelen met woorden 2 is bedoeld voor nieuwko-
mers die al wat Nederlands begrijpen en zich stilaan 
thuis beginnen voelen op school. De luistervaardig-
heid die de leerlingen al hebben ontwikkeld, wordt 
verder uitgebouwd. Ook de spreekvaardigheid wordt 
gestimuleerd door het gebruik van gesloten vragen 
waarop een kort antwoord volstaat. Lees- of schrijf-
vaardigheid zijn nog niet vereist. Door de vrijblijvende 
confrontatie met het schrift raken leerlingen wel al 
vertrouwd met specifieke aspecten van ons schriftsys-
teem en slaan ze bepaalde woordbeelden op.

3. Goochelen met woorden 3: verdere opvang in de 
onthaalklas basisonderwijs

In Goochelen met woorden 3 stimuleert de leerkracht 
de spreekvaardigheid van de leerlingen door het stel-
len van open vragen waar ze uitgebreid op moeten 
antwoorden. De leerlingen hebben een beperkte lees- 

http://www.cteno.be
http://cteno.be/doc=163&nav=3,1,2
http://cteno.be/doc=163&nav=3,1,2
http://www.cteno.be
http://cteno.be/doc=159&nav=3,1,1
http://cteno.be/doc=159&nav=3,1,1
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en schrijfvaardigheid nodig om de activiteiten tot 
een goed einde te brengen. Woorden waarmee ze in 
Goochelen met woorden 1 en 2 vaak geconfronteerd 
werden, zijn in dit bronnenboek het vertrekpunt om 
klank-letterkoppelingen in het Nederlands te maken.

Matti en Mona

 
 

S. Lannoo, Uitgeverij Die Keure

Opvang: CO, SGO en VGO

Matti en Mona zijn de hoofdfiguren in een box met 
multimediale materialen om anderstalige kinderen 
op een efficiënte manier de eerste stappen te laten 
zetten in het Nederlands. De taal die Matti en Mona 
aanbrengen en oefenen in deze eerste box is de basis 
die een kind nodig heeft om te kunnen deelnemen 
aan het klas - en schoolleven. Matti neemt de kern 
voor zijn rekening, Mona staat in voor de uitbreiding.

Mondeling Nederlands – Nieuw

M. Dalhuizen, A. Houweling , T. Kuijpers e.a., Uitgeverij 
CED-groep, 2010

Opvang: CO, SGO en VGO

Mondeling Nederlands - Nieuw biedt een compleet 
jaarprogramma voor nieuwkomers van 6 t/m 11 jaar 
en bevat verhalen, betekenisvolle activiteiten en af-
wisselende werkvormen.

Mondeling Nederlands - Nieuw is de opvolger van het 
Prisma-programma Mondeling Nederlands. Het pro-
gramma bevat nieuwe verhalen die beter aansluiten 
bij de belevingswereld van de kinderen. Het program-
ma staat los van andere methoden en kan zelfstandig 
gebruikt worden. Er is ook ruimte voor eigen inbreng 
van de leerkracht bij lessen en activiteiten.

Het accent in Mondeling Nederlands – Nieuw ligt voor-
al op de verwerving van hoogfrequente basiswoorden 
en het stimuleren van de (beginnende) mondelinge in-
teractie tussen de leerling en de leerkracht en tussen 
leerlingen onderling.

Zien is snappen

J. Coenen & M. Heijdendijk, Uitgeverij Bazalt 

Opvang: CO, SGO en VGO

Zien is snappen is vooral een visuele handleiding voor 
taalonderwijs in Nederlands, bedoeld voor leraren in 
het primair onderwijs met één of meer anderstalige 
kind(eren) in de groep. Het bevat onder andere de 
leerstoflijn Nederlands voor anderstaligen voor groep 
1-4 (in feite een inhaalprogramma voor hogere groe-
pen) en is eenvoudig te gebruiken bij een bestaand 
taal-programma of een bestaande taalmethode.
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Horen, zien en schrijven : Handleiding  
[NT2 startprogramma voor nieuwkomers]

 

Bazalt, 2013

Opvang: CO, SGO en VGO

Horen, zien en schrijven is een schriftelijk NT2-pro-
gramma waarin de taal die eerst mondeling is aan-
geboden, vervolgens door de leerlingen grotendeels 
zelfstandig kan worden verwerkt. In de uitgave van 
2013 is een aantal correcties en vernieuwingen door-
gevoerd, naar aanleiding van vragen en wensen van 
leerkrachten. HZS omvat: Een algemene handleiding, 
Een starttoets met handleiding, Een startboekje met 
CD waarmee de leerlingen leren werken met HZS. Een 
uitspraakoefeningenboekje ‘Zeg maar na...!’(met CD)om 
bekend te raken met de Nederlandse klanken in woor-
den. 32 werkboekjes met cd, antwoordbladen en luis-
terwerkbladen. Een HZS-leerkrachten-cd waarop divers 
spelletjes- en plaatmateriaal is opgenomen dat de leer-
kracht zelf kan printen of kan tonen op het digibord.

Zeg ’t eens! Nederlands voor jonge buitenlanders

M. Middag, Uitgeverij Boom

Opvang: CO, SGO en VGO

Zeg ‘t eens is een communicatieve en functionele me-
thode Nederlands voor jongeren van tien jaar en ouder. 
Zeg ‘t eens is zowel geschikt voor beginners als voor 
leerlingen met een taalachterstand. Zeg ‘t eens legt 
de nadruk op het aanleren van correcte grammaticale 
structuren en op het verrijken van de woordenschat.

De belevenissen van vier vrienden staan centraal in 
Zeg ‘t eens . In elke les worden herkenbare thema’s 
behandeld die aansluiten bij de belevingswereld van 
jongeren. Thema’s die aan de orde komen zijn: familie, 
vrienden, school, hobby’s, vakantie. Elke les bevat dia-
logen, korte prikkelende teksten, oefeningen en spel-
letjes. Zeg ‘t eens bevat een audio-cd met alle luister-
teksten en een woordenlijsten met vertalingen in het 
Engels, Frans, Spaans, Turks en Arabisch.

Klein beginnen: taalactiviteiten voor kleine 
nieuwkomers

A. van den Berg, M. Dalhuisen, M. Hattink e.a., Uitge-
verij Ten Brink

Opvang: VGO

Deze uitgave wil kleuterleid(st)er(s) ondersteunen 
wanneer er kinderen instromen die nog geen Neder-
lands kennen. Aan de hand van 17 thema’s krijgen de 

kinderen spelenderwijs woordenschat aangeboden. 
Ook wordt er aandacht geschonken aan het aanbie-
den van basale taalfuncties en het vertrouwd raken 
met dagelijkse klasrituelen.

Op deze manier worden de kinderen klaargemaakt om 
aan de slag te gaan met een reguliere kleutermethode.

WoordenSTART

H. Joosen en A. Bijloo, Uitgeverij Ambrasoft

Opvang: CO, SGO en VGO

WoordenSTART is een softwarelijn voor jonge kinde-
ren en behandelt de basiswoorden die beheerst die-
nen te worden voordat een kind aan het aanvankelijk 
leesonderwijs kan beginnen. De reeks bestaat uit ne-
gen handleidingen. In elke handleiding wordt gewerkt 
rond een bepaald thema (bv. naar school, in het huis, 
vandaag is het feest…)

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLvamueB5cgCFUG4FAodWGQM8Q&url=http://methodes.wikiwijsleermiddelenplein.nl/detail-koepel/167881/&psig=AFQjCNE0Zy-ucRx8vP4eiziFe04GFDJ4Sg&ust=1446116389436466
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Kamishibai-theater en vertelplaten 
 

• De Wiebelbillenboogie (G. van Genechten)
• Een duizendpoot op schoenen (T. Ross)
• Een grote vriend voor Klein Konijn (H. d’Haemers)
• Kikker en de vreemdeling (M. Velthuijs)
• …

Opvang: CO, SGO en VGO

Kamishibai is een traditionele Japanse vertelvorm die 
bij ons steeds bekender wordt. Het verhaal wordt ge-
vormd door het vertellen van een verhaal onder be-
geleiding van prenten op A3 formaat. Je kan zelf ka-
mishibai-platen maken of je kan verhalen aankopen bij 
uitgeverijen. Omdat deze vertelvorm steeds populairder 
wordt, vergroot het gamma aan vertelplaten steeds. 
Met deze werkvorm kan worden gewerkt aan leesbe-
vordering, taalplezier, taalontwikkeling en creativiteit.

Woordkasteel

http://www.woordkasteel.com/download.htm

Opvang: CO, SGO en VGO

Woordkasteel is een gratis te downloaden taalpro-
gramma voor kinderen vanaf 6 jaar, dat zowel thuis 
als op school te gebruiken is. Het bevat mogelijkheden 
om met taal en spelling te oefenen in 15 verschillende 
spelvormen. Ook worden er 9 diagnostische toetsen 
meegeleverd. Dit biedt de mogelijkheid om een kind 
met een specifiek spellingsprobleem te laten oefenen.

Acapela Demo

 

http://www.acapela-group.com/ 

Opvang: CO, SGO en VGO 

Hier kan je woorden en zinnen laten uitspreken door 
een Vlaamse stem (kies Belgian Dutch)

Anders nog iets? Liedjes voor wie Nederlands leert

de Vries, J. , Boom, 2011

Opvang: CO, SGO

Een heleboel woorden, structuren, uitdrukkingen en 
intonatiepatronen worden met behulp van liedjes 
makkelijk, bijna onmerkbaar in het gehoor en het 
taalgebruik van een taalleerder ingeslepen. Anders 

nog iets? is bedoeld voor de grote groep taalleerders 
Nederlands. De liedjes en de oefeningen zijn zeer ge-
schikt voor beginnende leerders, jong en oud, laag- en 
hoogopgeleid, maar ook voor meer gevorderde leer-
ders. Anders nog iets? is te gebruiken naast iedere 
NT2-methode als aangename afwisseling

Mijn eerste Van Dale luisterwoordenboek. Lied-
jes en versjes

Uitgeverij Van Dale

Opvang: CO, SGO en VGO

Een liedjes- en versjesboek dat een audio-cd bevat, 
waarop een selectie voorgelezen en op muziek gezet-
te versjes uit Mijn eerste Van Dale terug te vinden is. 
De versjes sluiten aan bij het dagelijks leven van peu-
ters. De liedjes werken aanstekelijk en nodigen het 
kind uit om mee te zingen. De muziek en geluiden on-
dersteunen het spelenderwijs aanleren van een goede 
woordenschat.

http://www.woordkasteel.com/download.htm
http://www.acapela-group.com/
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Mijn tweede Van Dale luisterwoordenboek: 
Liedjes en  versjes 
 

Uitgeverij Van Dale

Opvang: CO, SGO en VGO

Mijn tweede Van Dale luisterwoordenboek is een au-
dio-cd met 55 door de auteurs voorgelezen verhaal-
tjes uit Mijn tweede Van Dale. Uit iedere letter van het 
alfabet worden één of twee verhaaltjes voorgelezen. 
De verhaaltjes zijn verlevendigd door achtergrond-
geluiden en krijgen daardoor het karakter van een 
hoorspel. In het boekje staan alle bij de verhaaltjes 
horende plaatjes zodat het kind zelf mee kan kijken 
terwijl het luistert.

Mijn eerste Van Dale: voorleeswoordenboek 
 

Uitgeverij Van Dale

Opvang: CO, SGO en VGO

Dit woordenboek bevat de eerste 1000 woorden die 
kinderen moeten kennen voordat ze naar de basis-
school gaan.

De betekenis van de woorden wordt uitgelegd in teke-
ningen en versjes. De versjes op rijm nodigen uit tot 
nazeggen en helpen bij het onthouden van de woord-
betekenissen.

Van Dale Groot Beeldwoordenboek Nederlands 
- Français – English

J-C. Cordel, Uitgeverij Van Dale

Opvang: CO, SGO en VGO

Dit groot beeldwoordenboek bestaat uit meer dan 
3.500 afbeeldingen waarmee je –door de thematische 
indeling- snel het woord kan vinden voor zaken uit je 
omgeving. Je vindt niet alleen het Nederlandse woord, 
mét aanduiding van het lidwoord, maar ook de cor-
responderende woorden in het Engels en het Frans.

Thuis in taal: Beeldwoordenboek

J.P. Stevens, Uitgeverij De Boeck

Opvang: CO, SGO en VGO

Het boek bevat 70 verschillende thema’s met telkens 

20 veelvoorkomende woorden die je op weg helpen in 
onze multiculturele samenleving. Alle woorden wor-
den geïllustreerd met een foto en aangevuld met de 
Engelse en Franse vertaling. Met behulp van een ras-
ter is het mogelijk om de woorden in te studeren.

Wat is wat?  
Modern Nederlands Beeldwoordenboek

J.P. Steevens, Uitgeverij Die Keure

Opvang: CO, SGO en VGO

Van dit woordenboek bestaat ook een Franse, Engel-
se, Duitse en Spaanse versie. De woordenschat is the-
matisch ingedeeld. Per thema is er een algemene teke-
ning waarin de belangrijkste elementen van dit thema 
wordt aangehaald. Onder de tekening staat een lijst 
waarin alle woorden worden opgesomd.
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Van Dale pocketwoordenboek Nederlands als 
tweede taal (Nt2)

M. Verburg en R. Stumpel, Uitgeverij Van Dale Lexico-
graaf

Opvang: CO, SGO en VGO

Het Van Dale pocketwoordenboek Nederlands als 
tweede taal (Nt2) is het eerste woordenboek speci-
aal voor tweedetaalverwervers. Hierin zijn de meest 
voorkomende en belangrijke woorden uit het Neder-
lands op eenvoudige maar volwassen wijze verklaard.

Oefenboek bij het Van Dale pocketwoorden-
boek Nederlands als tweede taal (Nt2)

R. Stumpel, Uitgeverij Van Dale Lexicograaf

Opvang: CO, SGO en VGO

De oefeningen in dit oefenboek leren u hoe u snel de 
juiste informatie in het Van Dale Pocketwoordenboek 
Nederlands als Tweede Taal (Nt2) kun vinden. Zo kan 
u nog meer voordeel halen uit het gebruik van het 
woordenboek. Het oefenboek kan zowel in de klas als 
bij zelfstudie gebruikt worden.

 
 

Thuis spreek ik ook!

Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel i.s.m. 
Werkgroep Immigratie

Opvang: CO, SGO en VGO

Een bundel met 20 uitgewerkte activiteiten voor het 
speels en leerzaam omgaan met verschillende (thuis)
talen voor basisonderwijs en georganiseerde vrije-
tijdsmomenten.

Trek je talige schoenen aan: Taalstimulering in 
de vrije tijd

 

M. Goethals, Centrum voor Taal en Migratie/Steunpunt NT2

Opvang: CO, SGO en VGO

Trek je talige schoenen aan is een projectboek ter 
ondersteuning van coördinatoren en animatoren van 
vrijetijdsinitiatieven uit het Brusselse. Het project-
boek helpt hen bij het optimaliseren van hun werking 
in functie van taalstimulering. Trek je talige schoenen 
aan! bestaat uit twee delen: een theoretisch kader en 

een praktisch deel met voorbeeldactiviteiten.

Zomerprikkels

M. Sterckx, S. Roppe, Centrum voor Taal en Onderwijs

Opvang: CO, SGO

Taalstimulerende activiteiten voor zomerscholen Ne-
derlands voor anderstalige nieuwkomers en taalzwak-
ke kinderen en jongeren. Dit document is gratis te 
downloaden via volgende link http://www.cteno.be/
downloads/zomerprikkels_activiteiten.pdf

Rondje wereld

Y. Smits, C. Matthijssen e.a- 2004

Opvang: CO, SGO en VGO

Aan de hand van een boeiend verhaal maken de leer-
lingen, samen met de hoofdpersonen Arim en Li, een 
reis om de wereld. Ze bezoeken alle zeven wereldde-
len. In totaal komen vijf strategieën aan de orde: 

http://www.cteno.be/downloads/zomerprikkels_activiteiten.pdf
http://www.cteno.be/downloads/zomerprikkels_activiteiten.pdf
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMHkiq6r5cgCFYw9FAodSkcKiw&url=https://mijn.cedgroep.nl/artikel/327/rondje-wereld-handleiding-cd.html&psig=AFQjCNEofP_MuxuUiyX6lDYqGwvUkna7ng&ust=1446127627110413
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• oriënteren op de tekst en leesdoel bepalen
• woordbetekenis achterhalen; woordraadstrate-

gieën gebruiken
• verbanden leggen 
• hoofd- en bijzaken vaststellen en samenvatten 
• eigen standpunt bepalen 

Leerlingen lezen korte informatieve teksten en ma-
ken daarbij opdrachten. Bij ieder onderdeel hoort een 
deel van de cd-rom en een werkschrift waarin de leer-
stof wordt geoefend. Per werelddeel worden nieuwe 
woorden aangeboden en geoefend. Na een instructie-
les kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag met 
Rondje Wereld.

Rondje Wereld is ontwikkeld voor tweedejaarsnieuws-
komers die zijn ingestroomd in groep 6, 7 of 8 van het 
reguliere basisonderwijs. Daarnaast is het materiaal 
ook geschikt voor taalzwakke leerlingen met problemen 
op het gebied van begrijpend lezen en woordenschat.

Babbelspel

 MPI Ter Engelen, Uitgeverij Baert

Opvang: CO, SGO en VGO

Een nieuwe uitgave van het Babbelspel maar met een-
zelfde doel: kinderen uitnodigen om op een speelse 
manier sociale vaardigheden in te oefenen aan de 

hand van alledaagse opdrachten. Er zijn een aantal 
overkoepelende thema’s zoals beleefdheid, assertivi-
teit, goede manieren, sociale vaardigheden, taalont-
wikkeling, respect voor anderen… Ook nieuwe thema’s 
werden binnen deze versie opgenomen (sociale me-
dia, andere godsdiensten, samengestelde gezinnen, 
omgaan met (kinderen met) een beperking...)

Het spel is bedoeld voor kinderen van 7 tot 15 jaar 
en kan het best gespeeld worden onder begeleiding 
in kleine groepjes, met de hele klas of één op één. De 
duur van het spel kan je zelf bepalen.

Voor meer informatie kan je terecht op http://www.
baert.com/default.aspx?ref=BQ&lang=NL 

Peper en zout. Een bronnenboek voor intercul-
tureel leren in de basisschool.

Uitgeverij Steunpunt Intercultureel Onderwijs

Opvang: CO, SGO en VGO

“Peper en zout” is een bronnenboek voor intercultu-
reel onderwijs. Het biedt een brede waaier aan tips 
om het actief en effectief leren omgaan met diversi-
teit in de klas te bevorderen. Stimuleren van interac-
tie en benutten van diversiteit staan hierbij centraal.

O Mundo – de kleine wereldbibliotheek 

Stichting Lezen, meer informatie op www.omundo.be 

Opvang: CO, SGO en VGO

In september 2013 lanceerde Stichting Lezen O Mundo 
– een kleine Wereldbibliotheek. O Mundo brengt 10 
boeken uit 10 landen in evenveel talen in Vlaamse en 
Brusselse klassen. Veel schoolklassen zijn gekleurd. 
Met de boeken van O Mundo, een kleine wereldbiblio-
theek belichten we die kleur. En klassen die niet ge-
kleurd zijn? Die krijgen kleur door deze boeken. Dit 
zijn de titels van pakket 1. Binnenkort (oktober 2014) 
wordt een nieuw pakket boeken uitgebracht. Je kan 
de titels en landen van herkomst van de boeken al 
bekijken op de website.

http://www.baert.com/default.aspx?ref=BQ&lang=NL
http://www.baert.com/default.aspx?ref=BQ&lang=NL
http://www.omundo.be
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ORIGINELE TITEL NEDERLANDSE TITEL LAND VAN HERKOMST BOEK

Žirafia mama a iné príšery Mama giraf en de vreemde wezens Slowakije

Mirror Spiegel Marroko

La maison de Lalla Chama = Dâr Lalâ Châma Het huis van Lalla Chama Marroko

Davidam va Davidam Ik liep en ik liep Iran

Povestea lui Harap-Alb Het sprookjes van blanke Moor Roemenië

Vorrei avere… Wat ik wil hebben Italië

Haló, haló, pani Mačka! Hallo, hallo, mevrouw de kat! Slowakije

The canoe’s story Het verhaal van de kano Ghana

Kirmizi elma De rode appel Turkije

Pamietnik Blumki Het dagboek van Blumka Polen

O Mundo num Segundo De wereld in één seconde Portugal

Ако искаш вярвай= Ako iskash vyarvay Als je wil, geloof het: 13 sprookjes met een toetje Bulgarije

Annemin  çantasi Mama’s tas Turkije

Chansons du monde Liedjes uit de wereld/ Van Brazilië tot Vietnam divers

A l’ombre de l’olivier: le Magreb en 29 comptines In de schaduw van de olijfboom Frans/Arabisch

Hope is a girl selling fruit Hoop is een meisje dat fruit verkoopt India

Imagina Animales Beeldige beestjes Spanje

Xiao ying Kleine Adelaar China

Le rêve du dromadaire De droom van de dromedaris Afrika

Ripka het knolraapje Oekraïne

Sárkány a lépcsöházban: Jancsi meséi Draak in het trappenhuis: verhalen van Jancsi Hongarije

Walk this world: a celebration of life in a day De wijde wereld Engeland
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www.nik-nak.eu

Opvang: CO, SGO en VGO

Samen kinderboeken ontdekken is leuk en het vergroot 
je kennis van het Nederlands. Bovendien maken boe-
ken kinderen nieuwsgierig en prikkelen ze de fantasie. 
Maar veel anderstalige ouders voelen zich in het Ne-
derlands te onzeker om dit met hun kinderen te doen. 
Ook al willen ze hun kinderen helpen, ze vinden geen 
boeken waarmee ze deze rol op zich kunnen nemen. 
Met de nik-nakboekjes krijgen ouders en hun kinderen 
de mogelijkheid om de brug te slaan van hun moeder-
taal naar het Nederlands. Bij deze uitgeverij vind je 
originele tweetalige kinderboekjes. Elk boekje bestaat 
in verschillende combinaties met het Nederlands.

www.studiosesam.be 

Opvang: CO, SGO en VGO

SESAM is een intercultureel en participatief jeugdlite-
ratuurproject, voor en door kinderen en hun (groot)
ouders in samenwerking met creatief cultureel divers 
talent. Vanuit dit project is een reeks van 15 kleurrijke, 
superdiverse kinderboeken ontstaan. 

ALFABETISERING

Mol en Beer: Nt2-poot

 

I. Algoet en J. Dusselier, Uitgeverij Die Keure

Opvang: CO

In deze map zitten lesactiviteiten voor anderstalige 
kinderen die het Nederlands nog onvoldoende beheer-
sen om te leren lezen. De lessen lopen parallel met de 
lessen van thema 1 tot en met thema 5. Met de speci-
fieke aanpak van de Total Physical Response-methode 
leren we deze kinderen woorden en eenvoudige taal-
structuren. Dit alles gebeurt op basis van demonstre-
ren en nadoen. Kinderen zijn in een kleine groep intens 
en actief bezig. De map bevat naast de handreiking 
voor de leerkracht, ook een didactische demonstra-
tie-dvd en heel wat illustratie- en beeldmateriaal.

Lezen doe je overal

C. Van de Guchte, Het Projectbureau (Rotterdam), Uit-
geverij Zwijsen

Opvang: CO, SGO en VGO

Lezen doe je overal is een methode aanvankelijk lezen 
bedoeld voor anderstalige nieuwkomers, van 10 tot 14 
jaar, waarmee ze - mits een beperkte instructie - zelf-
standig aan de slag kunnen.

AAP Alfabetiseren in drie stappen

 

A. Bakker, Uitgeverij Boom

Opvang: CO, SGO en VGO

Het Alfabetisering Anderstaligen Plan (AAP) is een 
nieuwe alfabetiseringsmethode. AAP maakt gebruik 
van moderne inzichten uit het basisonderwijs maar 
het resultaat is een volwassen methode. De methode 
bestaat uit drie delen: 1 spreken, 2 schrijven, 3 lezen 
en spellen. Door de gevarieerde opbouw helpt AAP de 
cursist stapsgewijs een brug te slaan van de elemen-
taire lees- en schrijfhandeling naar directie lees- en 
schrijfstrategieën die nodig zijn voor het echte (ple-
zier in) lezen en schrijven.
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Alfaschrift 

M. van den Brandt, Uitgeverij Boom

Opvang: CO, SGO en VGO

Een cursus schriftbeheersing voor analfabete anders-
taligen. De methode is ontwikkeld voor volledig anal-
fabete immigranten, maar kan ook toegepast worden 
voor ander gealfabetiseerde immigranten. Cursisten 
die aan Alfaschrift beginnen moeten een beetje kun-
nen lezen. Ze moeten de meeste letters kunnen her-
kennen en het alfabetisch principe beheersen.

Taal en teken

HCO 
 
Opvang: CO, SGO en VGO

Deze brochure werd ontwikkeld voor basisscholen 
die een leerlijn willen uitzetten voor het technisch 
lezen van anderstalige nieuwkomers. Scholen kiezen 
er vaak voor om met nieuwkomers op de gebruikelij-
ke manier een methode voor aanvankelijk lezen door 
te werken. Dit is echter voor lang niet alle leerlingen 
de beste en snelste manier. Door rekening te houden 

met de didactische voorkennis van de anderstalige 
nieuwkomers, kan het leesonderwijs effectiever ver-
lopen. De brochure omvat een proeftekst in verschil-
lende talen zodat u een inschatting kunt maken van 
het startniveau van de leerling op het gebied van le-
zen en geeft een aantal aanwijzingen voor het uit-
zetten van een leerroute voor het technisch lezen. 
Je kan deze brochure gratis downloaden op  
www.hco.nl/in-de-groep/nt2

ANDERE DOMEINEN

Kwint

W. Hoogendijk, D. de Groot, M. Bakker, Uitgeverij CED-
groep

Opvang: CO, SGO

Kwint is een pakket modules voor realistisch reken-
onderwijs. Het is speciaal ontwikkeld voor leerlingen 
die, om wat voor reden dan ook, behoefte hebben 
aan het opfrissen van de basisvaardigheden van re-
alistisch rekenen. In Kwint wordt rekening gehouden 
met de geringe taalvaardigheid, maar ook met de eer-
der opgedane rekenervaring.

Wereld(k)uren: “Uitvindingen: een goed idee?” 
en “Expeditie Mars” 

I. Callebaut, J. Geerts, M. Geerts, K. Van Gorp en L. 
Wijnants, Uitgeverij Wolters Plantyn

Opvang: CO, SGO en VGO

Wereld(k)uren is een methode wereldoriëntatie voor de 
derde graad waarbij er in thema’s gewerkt wordt.  Bij 
2 van de 16 thema’s is er differentiatie voorzien voor 
anderstalige nieuwkomers die al een beperkte basis-
taalvaardigheid hebben en in de reguliere klas zitten.

ACHTERGRONDINFORMATIE
& LITERATUUR

Woorden in prenten deel 1 en deel 2. Prenten-
boeken en het Nt2-onderwijs

J. Coenen & M. Nout, Uitgeverij Bazalt 

Woorden in prenten is een handleiding voor het woor-
denschatonderwijs en is bedoeld voor leerkrachten 
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die lesgeven aan anderstalige (en taalzwakke) kinde-
ren in de onderbouw van het primair onderwijs. Deze 
handleiding ondersteunt de leerkracht bij het voor-
lezen van tien bekende prentenboeken. Woorden in 
prenten bevat een vereenvoudigde tekst van de pren-
tenboeken die de kern van de woordenschatlessen 
vormt. Elk prentenboek bevat 5 woordenschatlessen.

Geen pANiek. Snel op weg met anderstalige 
nieuwkomers

L. Lenaerts & Y. Wauthier, Maklu

Dit boek wil een wegwijzer zijn voor leerkrachten, 
coördinatoren en directies die een ondersteuning 
wensen in hun begeleiding van anderstalige nieuwko-
mers. Op diverse thematische vragen wordt een bon-
dig antwoord geformuleerd. De lezer krijgt een groot 
aantal tips mee, interessante websites, een dvd met 
praktijkvoorbeelden en veel ander ‘hapklaar’ materi-
aal om aan de slag te gaan of om verder te werken 
met anderstalige nieuwkomers.

Eerste hulp bij Anderstalige Nieuwkomers. 
(Kleuteronderwijs)

Centrum voor Taal en Onderwijs, Leuven, 2016  
 
Opvang: VGO 
 
Ben je klasleerkracht, AN-leerkracht, zorgleerkracht 
of -coördinator of directeur in een kleuterschool? De 
kans is groot dat je op een dag te maken krijgt met 
een leerling die geen woord Nederlands begrijpt of 
spreekt. In deze brochure vind je, naast achtergrond 
over taalverwerving, ook echt ‘hands-on’ informatie 
met didactische tips en links naar (actuele) materi-
alen om de taalvaardigheid van deze anderstalige 
nieuwkomers te helpen ontwikkelen. 
Je kan deze brochure gratis downloaden op 
www.cteno.be/downloads/an_brochure_ko.pdf

Eerste hulp bij Anderstalige Nieuwkomers.  
(Lager onderwijs)

Centrum voor Taal en Onderwijs, Leuven, 2016 
 
Opvang: CO, SGO en VGO

Ben je klasleerkracht, AN-leerkracht, zorgleer-
kracht of – coördinator of directeur in een lagere 
school? De kans is groot dat je op een dag te ma-
ken krijgt met een leerling die geen woord Neder-
lands begrijpt of spreekt. In deze brochure vind je, 
naast achtergrond over taalverwerving, ook echt 
‘hands on’ informatie met didactische tips en links 
naar (actuele) materialen om de taalvaardigheid van 
deze anderstalige nieuwkomers te helpen ontwik-
kelen. Je kan deze brochure gratis downloaden op  
www.cteno.be/downloads/brochure_nieuwkomers_
lo_webversie.pdf

Actief met taal: didactische werkvormen voor 
het talenonderwijs

 

D. De Coole & A. Valk, Uitgeverij Coutinho

Taalmethodes bieden vaak kant-en-klare lessen waar-
mee docenten efficiënt en verantwoord aan de leer-
doelen kunnen werken. Maar daarnaast blijven do-
centen behoefte hebben aan werkvormen die ze in 
kunnen zetten om te reageren op wat er in de klas 
gebeurt. Hoe laat je die woordenlijst nog een keer de 
revue passeren? Hoe kun je een ingeslapen klas voor 
het resterende half uur weer oppeppen? Hoe zet je je 
leerlingen of cursisten wat actiever aan het werk met 
die leesopdracht?
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Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs 

F. Kuiken, Uitgeverij ThiemeMeulenhoff

Voor een groot aantal kinderen op de basisschool is 
Nederlands niet de moedertaal. En juist op school 
gaan deze kinderen zich de Nederlandse taal eigen 
maken. Dit handboek geeft inzicht in het proces van 
tweede-taalverwerving en biedt leerkracht én stu-
dent houvast. Nederlands als tweede taal in het basis-
onderwijs gaat over de ontwikkeling van mondelinge 
taalvaardigheid, taalaanbod en interactie, en woor-
denschatontwikkeling.

Het Pictogrammenwoordenboek 

Uitgeverij Die Keure

Dit woordenboekje staat vol met pictogrammen die 
door de school kunnen gebruikt worden in agenda, op 
brieven, aan de schoolpoort,... om boodschappen aan 
ouders door te geven. De ouders kunnen het woor-
denboek dan gebruiken om op te zoeken welke mede-
delingen de school heeft.

Als het sociaal-emotioneel moeilijk gaat…: 

acht praktijkverhalen over leerlingen in de basisschool

Ferre Laever, Leuven: CEGO Publishers 2003

In het schooljaar 2000-2001 start als onderdeel van 
het project “Wetenschappelijke Ondersteuning Zorg-
verbreding” een pilootproject rond sociaal-emotione-
le problemen bij kinderen in de basisschool - meer 
bepaald leerlingen tussen 6 en 12 jaar. In dit gebied 
zijn de voorgaande jaren door het Expertisecentrum 
E.G.O. al meerdere studies verricht. Het pilootproject 
heeft tot doel deze inzichten en instrumenten op een 
systematische manier op het terrein in te zetten. Zo 
willen we illustreren hoe het screenen van welbevin-
den kan leiden tot het opsporen van kinderen met 
sociaal-emotionele problemen en hoe we van daaruit 
interventies kunnen bedenken en uitvoeren die tot 
een oplossing leiden. Tegelijk moet het project de ex-
pertise over het begeleiden van kinderen met soci-
aal-emotionele problemen helpen verdiepen.

Kinderen met een tweede huid. Onthaal van kin-
deren op de vlucht. 

Plysier, S, Garant, 2003

De bedoeling van dit boek is de onderliggende pro-
cessen in de eigenheid van vluchtelingenkinderen ge-
makkelijker te leren herkennen. Een vluchtelingenkind 
kan niet zomaar in een mum van tijd meedraaien in 
zijn vreemde omgeving. Zijn identiteit en wereldbeeld 
hebben dikwijls ernstige deuken opgelopen. Thema’s 
die worden aangeraakt zijn onder andere psychologi-
sche impact bij vluchtelingen, taal en communicatie 
en de rol van sociale hulpverleners en therapeutische 
interventie. De auteur pleit voor een inclusieve ma-
nier van denken en werken. Die is gericht op het cre-
eren van een kader waarin het kind zelf aan een nieu-
we toekomst kan bouwen. Het boek laat zien hoe aan 
het kind kan worden uitgelegd dat het welkom is, wat 
het hier kan doen, wat het kan verwachten, wat van 
hem wordt verwacht en hoe dit alles te realiseren.

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJCVrbev5cgCFci0FAodvAQP4w&url=http://www.pigmentzorg.be/toolbox/fiche/kinderen-met-een-tweede-huid-onthaal-van-kinderen-op-de-vlucht&psig=AFQjCNFp6IILLixD9TMlJpMCjuLmhApKsw&ust=1446128709573490
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Werkmap welbevinden op school

Depondt, L., CEGO Publishers, 2007

• Samen werk maken van meer welbevinden in de 
klas en op school

• Hoe zit het met het welbevinden van de kinde-
ren? En van het team? 

• Scoor je hier goed als leerkracht en/of als school? 
Of zijn er belangrijke leemtes? 

• Hoe kan je dit alles beter in kaart krijgen? 
• Wat kan je zoal doen om het welbevinden van de 

kinderen en / of het team te verhogen? 
• Hoe kan je preventief aan de slag (werken aan 

sfeer en relaties of aan sociale competenties)? 
• Hoe kan je problemen voorkomen of beter (leren) 

aanpakken? 
• Hoe kan je hierrond binnen de school beter sa-

menwerken? 
• En hoe kunnen schoolexternen hier een rol spe-

len?

Rond deze vragen ontwikkelden - op initiatief van de 
Dienst Welzijn en Gezondheid van de Provincie Lim-
burg ontwikkelden - het CEGO, het Project Verbon-
denheid, Leefsleutels en de Relatie-Studio een werk-
map en een vormingsaanbod.

Over Galliërs en managers : Bouwstenen voor in-
tercultureel leren. 

Ruth Soenen 

UGENT - Steunpunt Intercultureel Onderwijs / 1999

Dit boek, gebaseerd op langdurig en intensief onder-
zoek in Vlaamse scholen door onderzoekers van het 
Steunpunt ICO, is geschreven voor een breed publiek. 
Doorheen de beschrijving en analyse van concrete 
klassituaties krijgt de lezer een beeld van het alle-
daagse leven op school. Het boek reikt tevens con-
crete handvatten aan om de interculturele interactie 
te bevorderen en conflicten, die het (intercultureel) 
leren bedreigen, te leren hanteren.

De opvang van anderstalige nieuwkomers in de 
reguliere klas en de onthaalklas

Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers Steunpunt NT2

Opvang: CO, SGO en VGO

http://www.cteno.be/downloads/an_brochure_lo.pdf

http://www.cteno.be/downloads/an_brochure_ko.pdf

Deze brochure is zowel bedoeld voor de onthaalleer-
kracht als de klasleerkracht en heeft als inhoud:

• schoolorganisatie
• klasorganisatie
• werken aan taalvaardigheid
• socio-emotionele problemen
• contacten met ouders
• sociale integratie
• te gebruiken materialen
• achtergrondliteratuur
• nuttige adressen

http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/~wwwsteu/nl/onderzoek/over-galli%C3%ABrs-en-managers-het-alledaagse-leven-een-klas-vol-diversiteit
http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/~wwwsteu/nl/onderzoek/over-galli%C3%ABrs-en-managers-het-alledaagse-leven-een-klas-vol-diversiteit
http://www.cteno.be/downloads/an_brochure_lo.pdf
http://www.cteno.be/downloads/an_brochure_ko.pdf
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BIJLAGE 12: Kijkwijzer materialen

ja nee

zonder
aanpassingen

met
aanpassingen

Is de activiteit motiverend, boeiend voor de leerlingen?
De motivatie kan liggen in de activiteit zelf, in het thema/onderwerp, in de werkvorm, …

Zet de taak aan tot interactie tussen de leerlingen?
Lokt de werkvorm interactie uit tussen de leerlingen? Kunnen leerlingen elkaar stimuleren en ondersteunen via interactie?

Is luisteren/spreken/lezen/schrijven een middel en geen doel op zich?
Luisteren/spreken/lezen/schrijven de leerlingen om te luisteren/spreken/lezen/schrijven, of in functie van een ander 
doel dat ze moeten bereiken?

Is het een soort opdracht die de leerlingen, met het oog op de voor An vooropgestelde doelen, moeten kunnen uitvoeren?

Worden de leerlingen voldoende uitgedaagd?
Zit er voldoende leerpotentieel in de activiteit?

Is de activiteit inzetbaar bij een centrale opvang van An?

Is de activiteit inzetbaar bij een semi-geïntegreerde opvang van An?

Is de activiteit inzetbaar bij een volledig geïntegreerde opvang van An?

TITEL:                                                                                          

VAARDIGHEID:   luisteren   spreken   lezen   schrijven

DOELGROEP:   1ste graad  2de graad  3de graad
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ja nee

zonder
aanpassingen

met
aanpassingen

Is de site motiverend, boeiend voor de leerlingen?
De motivatie kan liggen in de opdracht zelf, in het thema/onderwerp, in de werkvorm, …

Kunnen de kinderen:

 zelfstandig aan de slag zonder voorafgaande instructies?

 zelfstandig aan de slag met voorafgaande instructies?

 niet zelfstandig aan de slag. Ondersteuning tijdens de activiteit is noodzakelijk.

Is het nodig dat de opdracht aangevuld wordt met een verwerkingsopdracht?

Zet de opdracht aan tot interactie tussen de leerlingen?
Lokt de werkvorm interactie uit tussen de leerlingen? Kunnen leerlingen elkaar stimuleren en ondersteunen via interactie?

Is luisteren/spreken/lezen/schrijven een middel en geen doel op zich?
Luisteren/spreken/lezen/schrijven de leerlingen om te luisteren/spreken/lezen/schrijven, of in functie van een ander 
doel dat ze moeten bereiken?

Is het een soort opdracht die de leerlingen, met het oog op de voor An vooropgestelde doelen, moeten kunnen uitvoeren?

Worden de leerlingen voldoende uitgedaagd?
Zit er voldoende leerpotentieel in de activiteit?

Heeft de site een functie voor zelfcontrole?

BIJLAGE 13: Kijkwijzer websites

WEBSITE (naam + link)                                                                                           

Bij welke thema’s kan de site aansluiten?                                                                                           

Met hoeveel kinderen kan je samen werken?   Individueel   duo

VAARDIGHEID:   luisteren   spreken   lezen   schrijven

DOELGROEP:   1ste graad  2de graad  3de graad
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