
TBi - SjKSTBi - SjKS

SG Sint-NicolaasSG Sint-Nicolaas

OKAN 
SINT-NIKLAAS



OKAN Sint-Niklaas2

De anderstalige 
nieuwkomer

‘Mijn eerste week in België was goed en niet zo goed. 
Goed omdat ik blij was dat ik naar Europa was gekomen. 
En niet goed omdat ik mijn familie en mijn vrienden van Marokko 
mis. Het was echt moeilijk om te begrijpen dat je 15 jaar leefde in 
Marokko en daarna in een ver ander land dat helemaal anders is. 
De eerste week was ik heel triest en moest ik altijd huilen als ik dacht 
aan Marokko. Ik voelde me heel eenzaam.

De eerste keer dat ik met mijn zus op straat liep, was zo anders. We 
zagen andere mensen en we zagen veel fietsen en het was heel koud. 
Ik had nog nooit zoveel fietsen gezien, ik vond dat heel interessant. 
Op school was het echt leuk. Ik maakte nieuwe vrienden en ik leerde 
Nederlands. Het is echt een probleem in België als je de taal niet kent. 
Het is heel belangrijk dat je de taal kent. 

Ik vind België beter dan Marokko omdat de mensen vriendelijk zijn 
op school en in de straat. Hier in België hebben we regels en iedereen 
heeft respect. Het is goed in België maar ik mis Marokko wel.

Saloua uit Marokko, 16 jaar

‘Ik wist niet eens dat er een wereld was’, zegt Lahle Daria (18) die uit 
Afghanistan komt. ‘Ik ben in België opnieuw geboren. En dat deed 
pijn, geloof me. Op mijn lange reis van Afghanistan tot hier heb ik 
dingen gezien en meegemaakt die ik op mijn leeftijd niet hoorde mee 
te maken. Dat weet ik nu.’ Het zal allicht daardoor zijn dat Lahle altijd 
zo volwassen uit de hoek komt’, zegt haar klasgenote Sarah (15). ‘In 
een godsdienstles bijvoorbeeld denkt zij al na over de gevolgen van 
wat ze zegt, terwijl wij het er maar uit flappen.’ ‘Mijn eerste dagen in 
een gewone klas waren een hel’, vertelt Lahle. ‘Ik begreep helemaal 
niets van wat de leerkrachten zeiden. Net of ik in de onthaalklas niets 
geleerd had. In de onthaalklas praatten de leerkrachten langzaam, 
herhaalden ze telkens. In een gewone klas moet je dat allemaal zelf 
bijhouden. Ik werd er heel opstandig van.’
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Het wettelijk kader

Jongeren tussen twaalf en achttien jaar die pas in Vlaanderen of in Brussel aankomen en kiezen voor 
Nederlandstalig onderwijs, kunnen een taalbad volgen in het onthaalonderwijs voor anderstalige 
nieuwkomers (afgekort: OKAN).

De wettelijke definitie van anderstalige nieuwkomer is een jongere die voldoet aan volgende 
voorwaarden:

• Op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens 12 jaar en anderzijds 
geen achttien jaar geworden zijn;

• Een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven;

• Niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;

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

• Maximaal negen maanden ingeschreven zijn(vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in 
een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal.

Voor individuele leerlingen kan in uitzonderlijke gevallen van de toelatingsvoorwaarde m.b.t. leeftijd, 
verblijfsduur en schoolloopbaan worden afgeweken. De uiteindelijke beslissing om zo een afwijking 
toe te staan, ligt bij de toelatingsklassenraad.
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Wie is de anderstalige nieuwkomer?

Anderstalige nieuwkomers in OKAN: 

een heterogene groep

Yassin is zestien jaar oud en woont alleen in het 
asielcentrum. Hij spreekt Arabisch en Spaans en hoewel 
hij altijd vrolijk lijkt, heeft hij het zwaar. Het is onduidelijk 
hoe lang Yassin al school heeft gelopen, maar hij kan 
amper lezen of schrijven. Yassin bokst graag.

Domenica is dertien en heeft in haar thuisland Polen 
het lager onderwijs gevolgd. Het is een stil meisje dat 
graag tekent. Haar papa werkt hier, zij is in België via 
gezinshereniging.

Florika is zeventien jaar en een Kosovaars Romameisje. 
Samen met haar zes zussen en broers woont ze in Sint-
Niklaas. Ze is nog nooit naar school geweest en heeft het 
heel moeilijk om te leren. Florika wil graag poetsen als 
job.

Mohamed is achttien en met zijn ouders en broers 
gevlucht uit Syrië. Hij heeft in zijn thuisland computer 
gestudeerd, maar wil liever ingenieur worden. 
Yassin, Domenica, Florika en Mohamed zijn alle vier 
leerlingen in OKAN. Ze zijn tussen twaalf en achttien jaar 
oud, komen uit landen over de hele wereld en hebben elk 
een volledig andere achtergrond. Het onthaalonderwijs 
heeft een zeer heterogeen doelpubliek. Sommige OKAN-
leerlingen hebben bijna een volledige opleiding achter 
de rug, anderen zijn nog nooit naar school geweest. 
Sommigen zijn hier in het kader van gezinshereniging, 
anderen ontvluchtten een oorlog of volgen hun ouders 
op zoek naar werk. In Sint-Niklaas komen bepaalde 
leerlingen vanuit het Rode Kruis opvangcentrum waar 
een aantal minderjarige schoolplichtige nieuwkomers 
verblijven, waarvan sommigen alleenstaand. Andere 
leerlingen komen via de dienst Inburgering van Sint-
Niklaas, via OCMW’s van omliggende gemeenten, via 
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VLOS vzw (Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas), via Schoolopbouwwerk, via het Huis van het 
Nederlands, via kennissen en vrienden, … Voor wie legaal op het Belgisch grondgebied verblijft, is er 
tot achttien jaar leerplicht. Voor illegale jongeren is er de facto leerrecht. Dit geeft jongeren in een 
moeilijke periode in hun leven de kans om althans tijdens de schooluren terug te kunnen vallen op een 
veilige omgeving en een structuur die rust kan geven. 

Een jongere met een rugzak

‘Mijn eerste week in België was echt saai. Omdat ik mijn land mis. In België is het leven anders: alleen 
in school en huis. De eerste week was ik altijd alleen, ik praatte met niemand. Ik vergeleek België met 
Albanië en alles was anders. Ik vond alles moeilijk in België. Maar het gaat steeds beter. Nu kan ik al een 
beetje Nederlands praten en zo. Misschien wordt alles beter. HOOP!’  
Alma, 18 jaar, Albanië

Nieuwkomers hebben bij aankomst nog geen netwerk en weten nog niet wie te vertrouwen. Ze missen 
nog een referentiekader. Ze komen te laat op school omdat tijd in hun beleving niet zo belangrijk is, of 
ze staan recht als hen iets gevraagd wordt omdat ze denken dat het zo hoort. De Nederlandse taal komt 
als een onverstaanbare klankstroom op hen af. Ze voelen gemis. Wennen zal tijd vragen en voor de 
meesten aanvankelijk een zware opdracht lijken. OKAN-leerlingen kunnen ook niet altijd terugvallen 
op een stevige thuisbasis. Ze hebben gezinsleden verloren of moeten achterlaten. In andere gevallen 
zijn ouders zelf tijdelijk te veel in beslag genomen door zorgen. Nieuwkomers kunnen zich dan ook erg 
alleen voelen.

Een aantal nieuwkomers hebben nog een asielprocedure lopen. Dit brengt veel stress en onzekerheid 
mee. Ze moeten regelmatig op gesprek bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en 
Staatlozen in Brussel. ‘Positief’ is één van de eerste woordjes die ze kennen en waar ze op hopen. Voor 
sommige van deze jongeren is het niet altijd makkelijk om zich op leren te focussen.

Nieuwkomers kunnen lijden onder posttraumatische stress. Het trauma dat verwerkt moet worden, 
kan heel verschillende oorzaken hebben. 

Soms is het voor jongeren uit strengere culturen moeilijk om om te gaan met een andere, veel vrijere 
cultuur. Eén ding hebben al deze jongeren gemeen, namelijk dat ze een verliessituatie moeten 
verwerken. Ze hebben het vertrouwde moeten achterlaten en moeten nu wennen aan een nieuwe 
omgeving, nieuwe mensen met andere gewoonten en een onbekende taal.
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Het hele proces van verwerken en wennen én een hele dag les volgen in een vreemde taal, vraagt van 
de nieuwkomer ontzettend veel energie. 

Toch mogen we de nieuwkomer zeker niet alleen bestempelen als een probleemjongere. Het zijn ook 
gewoon kinderen, pubers en jongvolwassenen zoals alle andere. Na een periode van gewenning 
zullen ze meestal snel aansluiting zoeken bij de heersende jongerencultuur. Ze zijn geïnteresseerd in 
nieuwe muziek of hippe kledij. Ze tasten net als hun leeftijdsgenoten hun grenzen af, ook op school. 
Het verschil met een secundaire klas uit het reguliere onderwijs is niet altijd zo groot…
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De niet-begeleide minderjarige, 
de analfabeet en de bijna 18-jarige

Sommige van deze minderjarige nieuwkomers vragen nog wat meer aandacht door hun extra kwetsbare 
situatie. Dit is zeker het geval voor de niet-begeleide minderjarige, de analfabeet en de bijna 18-jarige.

De niet-begeleide minderjarige

De niet-begeleide minderjarige asielzoeker  heeft het extra moeilijk, omdat hij niet kan terugvallen op 
een warme thuis. De niet-begeleide minderjarige krijgt een voogd toegewezen. De voogd zoekt voor 
hem oplossingen op langere termijn, ondersteunt in de asielprocedure en zorgt mee voor organisatie 
van opvang, onderwijs, medische zorgen en psychologische begeleiding.

Als de niet-begeleide minderjarige in een opvangcentrum verblijft, wordt hij ook begeleid door een 
assistent. Die helpt hem  bij dagdagelijkse zaken zoals studie.  Ook op school moeten we deze leerlingen 
met zorg opvolgen. 

De analfabeet

Een jongere anderstalige nieuwkomer heeft doorgaans enkele jaren nodig om zich de taal eigen te 
maken en om minimaal te kunnen functioneren in ons onderwijssysteem. De analfabeet moet een nog 
veel grotere kloof overbruggen. Leren lezen houdt in dat je linken legt tussen gesproken en geschreven 
taal, maar de gesproken taal is voor de nieuwkomer nog een grote onbekende. Bovendien zijn 
analfabete nieuwkomers door een gebrek aan scholing laaggeletterd en dus onvoldoende vertrouwd 
met de functies van het schrift of met schriftelijke bronnen. Ze missen ook andere vaardigheden die 
voor ons vanzelfsprekend zijn, zoals zich oriënteren in tijd en ruimte, rekenen of omgaan met ICT. Voor 
deze leerlingen wordt doorgaans ook afgeweken van de normale toelatingsvoorwaarden, zodat ze een 
extra onthaaljaar kunnen volgen. Maar dan nog is de weg die zij moeten afleggen lang en hebben zij 
nood aan veel tijd, geduld en begrip.

De bijna 18-jarige

Als een nieuwkomer op jongere leeftijd in België arriveert, kan hij meestal nog aansluiten bij een 
geschikte onderwijsrichting. Voor de bijna 18-jarige nieuwkomer is een goede oriëntatie niet zo 
evident. Soms gaat het om hoger geschoolde leerlingen die na OKAN best hun kansen wagen bij  
tweedekansonderwijs of volwasseneneducatie. 

Andere bijna 18-jarige nieuwkomers waren in hun land al verschillende jaren aan het werk. Voor hen is 
een toeleiding naar de arbeidsmarkt op kortere termijn logisch, maar zij zijn niet altijd klaar voor de 
opleidingen op niveau van volwassenen.
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Organisatie

2.1.1. Wettelijk kader van het onthaalonderwijs

Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers heeft tot doel anderstalige leerlingen, die 
onlangs in België zijn aangekomen, op te vangen, hen zo snel mogelijk Nederlands te leren en hen te 
integreren in de onderwijsvorm en studierichting die het nauwst aansluit bij de individuele capaciteiten 
van deze anderstalige nieuwkomer en zo ook tot een betere integratie in de samenleving te komen. 
Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers moet het voor de betrokken leerlingen dus 
mogelijk maken hun leerloopbaan met succes verder te zetten. Het onthaalonderwijs voor anderstalige 
nieuwkomers bevat daarom eerst een onthaaljaar. Het omvat daarnaast ook ondersteuning, 
begeleiding en opvolging van gewezen anderstalige nieuwkomers en coaching van leerkrachten 
in het vervolgonderwijs. Bij het beëindigen van de volledige effectieve periode dat de anderstalige 
nieuwkomer het onthaaljaar als regelmatige leerling heeft gevolgd, krijgt hij een attest van regelmatige 
lesbijwoning in het onthaaljaar. Dit attest geeft recht op vrijstelling van de inburgeringsplicht in het 
kader van het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid.

Voor een secundaire school is er geen minimum aantal nieuwkomers nodig om een onthaaljaar te 
mogen inrichten. Wel moet de school/de scholen van de scholengemeenschap voldoen aan zowel 
organisatorische als aan inhoudelijke voorwaarden. Organisatorisch moet een aanvraag worden 
ingediend tot oprichting van onthaalonderwijs bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten van 
het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers 
wordt ondersteund door de pedagogische begeleidingsdiensten en door het Centrum voor Taal en 
Onderwijs.
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2.1.2. Veelkleurige klassen met heterogene groepen

2.1.2.1. Heterogene klasgroepen

In Sint-Niklaas wordt de onthaalklas georganiseerd door Technisch Berkenboom-Instituut en 
door het Sint-Jozef-Klein-Seminarie. Verschillende andere scholen nemen deel en stellen 
lokalen en ondersteuning ter beschikking om een aantal nieuwkomers op te vangen. Zo zitten 
de verschillende OKAN-klassen op verschillende locaties in het stadscentrum. 

De OKAN-klassen worden relatief klein gehouden en elke klasgroep krijgt enkele leerkrachten 
toegewezen die Nederlands geven. Op die manier kunnen die leerkrachten ‘hun’ leerlingen van 
nabij opvolgen.

OKAN Sint-Niklaas kiest bewust voor heterogene klasgroepen. Dat wil zeggen: de klasgroepen 
zijn niet samengesteld per niveau of volgens leeftijd. Ze zijn een mix van jongens en meisjes, sterk 
en zwak taalvaardige leerlingen en verschillende leeftijden. Leerlingen leren van elkaar: zwak 
taalvaardige leerlingen hebben een rijke interactie met mondigere leerlingen, deze laatsten 
blijven uitgedaagd - onder andere omdat ze voor hun medeleerlingen talige boodschappen 
herformuleren.

Wel krijgen de leerlingen met specifieke achterstanden remediëring en worden aan sterk 
taalvaardige leerlingen extra opdrachten aangeboden. In ieder geval moeten leerkrachten met 
heterogene groepen sterk zijn in differentiëren.
Het werken met heterogene groepen brengt ook rust in de klassen. Er kan gewerkt worden aan 
het groepsgevoel .

Ook de analfabete en zwak gealfabetiseerde leerlingen van OKAN Sint-Niklaas worden 
mee opgenomen in deze heterogene groepen, zodat hun mondelinge taalvaardigheid en 
luistervaardigheid beter evolueert: ook zij krijgen op deze manier meer kansen tot rijke 
interactie. Doordat ze kunnen deelnemen aan het ‘gewone’ klasgebeuren winnen de analfabete 
leerlingen aan zelfvertrouwen en hebben ze niet langer het gevoel dat ze minder waard zijn. 
Voor het technisch alfabetiseren worden de analfabete leerlingen wel een aantal lesuren per 
week apart genomen in de regenboogklas. 

Instromers komen altijd terecht in de instroomgroep of de paarse klas. Daar blijven ze 
tot ze een zekere basistaalvaardigheid en –woordenschat hebben opgebouwd of tot de 
maximumcapaciteit van de groep is bereikt. Daarna stromen ze door naar één van de andere 
klassen. Alle klassen hebben de naam van een kleur: oranje, blauw, groen, rood, geel, wit, oker 
en indigo. Competitie tussen de klassen is er alleen op een speels niveau bij sport of tijdens 
klasoverschrijdende projecten. 
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2.1.2.2. Rollen binnen OKAN

De coördinator is verantwoordelijk voor de organisatie 
en administratie van OKAN en stuurt het OKAN-team 
inhoudelijk. De coördinatie doet de inschrijvingen en 
houdt het leerlingendossier bij, maakt de lessenroosters 
op en plant activiteiten. Ze is ook nauw betrokken bij 
de trajectbegeleiding van de leerlingen. De coördinatie 
communiceert en overlegt met directie, CLB en andere 
betrokken instanties. Ze organiseert de klassenraden en 
teamvergaderingen en is een aanspreekpunt voor ouders. 
In OKAN Sint-Niklaas is leerlingenbegeleiding een extra taak 
van de coördinatie. In die functie gaat ze in dialoog met 
leerlingen die het moeilijk hebben en neemt ze initiatieven 
om deze te ondersteunen.

De vervolgcoach ondersteunt bij het uittekenen van het 
individueel traject van de leerlingen. Tijdens het traject in 
OKAN zorgt hij voor het voorbereiden van de snuffelstage 
(lessenroosters - kennismakingsmoment). 

Ook de terugkoppeling naar het okanteam is één van de 
taken. Hij is ook aanwezig tijdens het inschrijfmoment in de 
vervolgschool en zorgt zo voor een warme overdracht. Een 
doorstroomdossier wordt overhandigd. 

De vervolgcoach volgt tijdens het vervolgtraject zijn pupillen 
op. Hij is aanwezig op de toelatingsklassenraad en op 
andere klassenraden. Hij geeft aan de reguliere leerkrachten 
en directies tips om gewezen anderstalige nieuwkomers 
tijdens hun lessen zo goed mogelijk te ondersteunen en 
werkt zo aan een noodzakelijk netwerk tussen OKAN en de 
vervolgscholen. 

De interne begeleider is een functie die complementair is 
aan de vervolgcoach, maar schoolgebonden. 
De interne begeleider geeft didactische ondersteuning aan 
ex-OKAN’ers en waakt over hun welbevinden. 
Zijn taakomschrijving is sterk schoolgebonden en gelinkt aan 
de individuele noden van de leerling. Anderzijds is hij ook 
het aanspreekpunt voor leerlingen wanneer er spanningen 
zijn met bepaalde vakleerkrachten of wanneer de leerlingen 
zich niet goed in hun vel voelen. De interne begeleider 
onderhoudt de communicatie met vakleerkrachten over 
specifieke maatregelen voor ex-OKAN’ers.

Het duo van klastitularis en co-titularis zijn leerkrachten 
die een klasgroep het meest van nabij volgen en intensief 
communiceren over de leerlingen met ouders en coördinatie. 
Zij zijn de centrale figuren voor klasgroep en leerkrachten. 
Zo geven zij informatie door aan de leerlingen en zorgen 
dat deze informatie via de klasagenda ook bij ouders of 
begeleiders terechtkomt. Door hun centrale positie zijn zij 
nauw betrokken bij het traject van de leerling. Een van beide 
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is aanwezig bij de trajectgesprekken en voert daarnaast regelmatig gesprekken met leerlingen. De co-
klastitularis en de klastitularis zijn een sterk duo en volgen samen de klaswerking op zowel praktisch als 
inhoudelijk. Zij spreken onderling de taken af: controle van leerlingenagenda’s, het registreren en opvolgen 
van afwezigheden, aanspreekpersoon voor de leerlingen, voorbereiding van uitstappen, overleg met de 
contactpersoon op de school,… 

Overlegmomenten

Informeel wordt tussen de leerkrachten van een klasgroep permanent informatie uitgewisseld via mail, 
per telefoon of mondeling tussen de lessen in. Een handig communicatiemiddel is het klasschrift, waarin 
de leerkrachten regelmatig noteren hoe het er in de les aan toe ging. Dat kan zijn om melding te maken 
van een erg geslaagde les maar ook om een potentiële probleemsituatie aan te kaarten, bijvoorbeeld een 
ruzie tussen twee leerlingen die dreigt te escaleren. Zo kunnen collega’s kort op de bal spelen.
Klastitularissen, coördinatoren en CLB-medewerkers overleggen op de CEL leerlingenbegeleiding over 
leerlingen in de klasgroep die extra aandacht vergen. De neerslag van de besprekingen op de CEL vindt 
men op SOL of School Online.

Bij elk rapport worden klassenraden bijeengeroepen met alle leerkrachten van de verschillende 
klasgroepen. Op die raden worden de leerlingen en hun leertraject grondig besproken. In sommige 
gevallen, bijvoorbeeld als een leerling ernstige problemen stelt, kan een extra klassenraad worden 
bijeengeroepen.
Verder zijn er toelatingsklassenraden, een adviserende klassenraad en een klassenraad in functie van 
doorstroom. 

Regelmatig komt het voltallige OKAN-team samen in een teamvergadering (= vakvergadering). Agenda 
en praktische informatie worden per mail doorgegeven (wekelijkse okanberichten), maar tijdens het team 
worden meer inhoudelijke onderwerpen met betrekking tot de algemene werking besproken. Collega’s 
brengen verslag uit van een vorming of een project wordt voorbereid of geëvalueerd. Sprekers kunnen 
worden uitgenodigd.

Bijlage: interessante websites
www.ond.vlaanderen.be/onthaalonderwijs: 
hier vind je onder meer informatie over 
de historiek van het onthaalonderwijs, 
regelgeving, scholen die OKAN organiseren, 
contactpersonen op het Vlaams Ministerie van 
Onderwijs en Vorming.

www.pbdko.be: 
website van de pedagogische begeleidings-
dienst van het Katholieke Onderwijs. Hier vind 
je informatie over actuele thema’s, vormingen, 
…

www.cteno.be: 
onder ‘nieuwkomers’ vind je hier informatie 
over materialen, nascholing, onderzoek, 
projecten en publicaties. 

Centrum voor Taal en Onderwijs
Blijde-Inkomststraat 7 / Bus 3319 
B 3000 Leuven
Tel. 016 32 53 67
info@cteno.be
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2.2. Inhouden

2.2.1. Wettelijk kader

Het leerprogramma van het onthaaljaar is zeer sterk gericht op het verwerven van 
het Nederlands en op integratie/inburgering.

Het wekelijkse lessenrooster van het onthaaljaar beslaat minstens 28 uren-leraar 
en hoogstens 32 uren-leraar (inclusief godsdienst / niet-confessionele zedenleer/ 
eigen cultuur en religie / cultuurbeschouwing en 4 vrij te besteden uren). Alle 
uren-leraar, met uitsluiting van de uren-leraar godsdienst, … worden in principe 
gebruikt voor het aanleren van Nederlands. De 4 vrije wekelijkse uren-leraar 
kunnen anders worden ingevuld door de school. De invulling kan bijvoorbeeld 
gebaseerd zijn op de oriëntatie van de leerling naar een bepaalde onderwijsvorm 
en studierichting. 

2.2.2. Variatie in activiteiten en werkvormen

2.2.2.1. Taal in rijke contexten 

Het leerprogramma van het onthaaljaar is, zoals de omzendbrief het stelt, 
zeer sterk gericht op het verwerven van het Nederlands. Dit wil echter niet 
zeggen dat het om lessen moet gaan over de Nederlandse taal en hoe deze 
in elkaar steekt. Of dat enkel taallesjes met speciaal voor dit doel geschreven 
tekstjes op het programma mogen staan. Immers, taal leer je best in een 
zinvolle context. Zo kan je Nederlands aanleren via thema’s die aansluiten bij 
de leefwereld van de jongeren of door vakinhouden aan te bieden of jongeren 
met elkaar in dialoog te laten gaan. 

In OKAN Sint-Niklaas wordt voornamelijk thematisch en projectmatig 
gewerkt. In de verschillende klassen begint men in het begin van het jaar met 
door leerkrachten samengestelde basisboxen, die werken rond heel concrete 
hier-en-nu thema’s zoals: schoolvoorwerpen, instructies, vervoer, het lichaam. 
Daarbij wordt eerst een mondelinge basis gelegd om dan geleidelijk naar 
meer taalproductie over te gaan. 

Het doel is om de leerling zo vlug mogelijk zelfredzaam te maken. Leerkrachten 
bieden vanaf dan - mits de nodige ondersteuning en differentiatie - geleidelijk 
ook abstractere thema’s aan en complexere taken. De thema’s of onderwerpen 
worden per klasgroep ingevuld in schoolwerkplannen.

Een werkgroep van leerkrachten werkte een lessenpakket (met naslagwerkje) 
uit rond schooltaalwoorden. Deze worden doorheen het schooljaar 
aangebracht. 
Andere vaste ingrediënten van het weekmenu zijn: expressie, godsdienst en 
sport. In de lessen expressie wordt op een eerder speelse manier gewerkt 
rond onder andere uitspraak, spreekdurf en communicatie. Thema’s als 
‘vooroordelen’ en ‘feesten in verschillende culturen’ in de lessen godsdienst 
bieden mogelijkheid voor zinvol taalaanbod en leerrijke taalproductie. 
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2.2.2.2. De instroomgroep en de regenboogklas

Twee klassen zien er iets anders uit door hun samenstelling, met 
name de instroomgroep en de regenboogklas. 

Nieuwe OKAN-leerlingen worden opgevangen in de 
instroomgroep. Hier wordt vooral gewerkt aan mondelinge 
basistaalvaardigheid. De leerlingen leren zich voorstellen 
en werken aan concrete hier-en-nu thema’s, gelijkaardig 
aan de thema’s van de basisboxen (zie 2.2.2.1.). De leerkracht 
van de instroomgroep differentieert veel door hoekenwerk 
en zorgt voor zeer veel visuele ondersteuning. Differentiatie 
in werkvormen zorgt voor de nodige afwisseling voor de 
instromers. Voor een beginnende taalleerder is het een hele 
opdracht om een hele schooldag te moeten luisteren naar een 
taal waar hij nog maar heel weinig van maakt. 

In de regenboogklas zitten de niet-gealfabetiseerde 
leerlingen een aantal lesuren per week samen. Ze herhalen 
nog eens de mondelinge basistaalvaardigheid en zetten de 
eerste stappen in technisch lezen, maar ook in functioneel en 
genietend lezen. Ook deze doelgroep vergt een doordachte 
aanpak. Het gaat om ongeletterde jongeren. De leerkracht 
van de regenboogklas brengt geleidelijk nieuwe klanken 
aan via gekende structuurwoorden en oefent de klank-
letterkoppelingen. Daarnaast werkt ze met poëzie en muziek 
om de leerlingen met taal en klanken te leren spelen. Met de 
leerlingen worden ook teksten gemaakt op basis van eigen 
ervaringen om dan in de teksten woorden te laten herkennen 
en te verklanken. Een spannend vervolgverhaal op maat dient 
om de leerlingen te motiveren om tot lezen te komen. 

2.2.2.3. Projecten

Via projectwerking kan aan een heleboel relevante doelen 
worden gewerkt: algemene doelen, sociale vaardigheden en 
attitudes, taalvaardigheid. Bovendien komen ook verschillende 
competenties van leerlingen aan bod. We krijgen een beter 
beeld van de interesses en vaardigheden van leerlingen in het 
kader van hun traject.

OKAN Sint-Niklaas werkt jaarlijks aan verschillende projecten: 
project podiumkunsten, project hoffelijkheid, project tijdschrift, 
project gezondheid en het bibliotheekproject. 

Project podiumkunsten vindt plaats in het eerste trimester, 
als de leerlingen nog niet over heel veel taalvaardigheid 
beschikken. In dit project zitten veel muzische activiteiten. De 
leerlingen krijgen workshops dans en muziek. Ze kijken een film 
en maken zelf een stop-motion filmpje. Themalessen geven hen 
achtergrondinformatie mee over verschillende kunstvormen. 
Aan het eind van de week brengen de leerlingen verslag uit van 
hun ervaringen en tonen ze hun kunnen tijdens een voorstelling. 
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Project hoffelijkheid loopt doorheen het hele jaar. Het centrale woord van dit thema is ‘respect’: respect 
voor jezelf, respect op school en in openbare ruimten, respect voor elkaar, respect voor diversiteit, 
respect voor natuur en milieu… De leerlingen bespreken bijvoorbeeld hoe je je gedraagt op bus en 
trein, bespreken dat een gezin niet altijd uit mama – papa – eigen kinderen bestaat en bezoeken een 
containerpark waar hen geleerd wordt afval te sorteren. Uiteraard staan sociale vaardigheden in dit 
thema centraal. 

Regelmatig wordt een tijdschrift gemaakt (als basis: project warm/koud, ontwikkeld door Centrum voor 
Taal en Onderwijs). Hierin brengen ze verslag uit van de gebeurtenissen van die periode. Ze stellen 
zichzelf voor in woord en beeld. Ze interviewen ook onbekende personen voor een artikel in het 
tijdschrift.
Elk tijdschrift bevat ook minstens één enquête (bijvoorbeeld een pronostiek van de voetbaluitslagen), 
waarvoor de leerlingen hun medeleerlingen of mensen op straat bevragen. Ze verwerken de gegevens 
van de enquête en stellen de resultaten voor in percentages of grafiekjes, waarbij ze ook hun 
rekenvaardigheden oefenen. De leerlingen nemen foto’s, tikken zelf hun artikels in op PC en verfraaien 
hun tijdschrift met tekeningen. Het tijdschrift wordt dan verdeeld over alle andere OKAN-klassen, zodat 
de andere leerlingen individueel of in de klas de artikels van hun medeleerlingen kunnen lezen. 

Tijdens het tweede trimester wordt de gezondheidsweek georganiseerd. De leerlingen sporten, 
krijgen een les over lichaamsverzorging en hygiëne.
Ze leren de belangrijkste principes van EHBO en bereiden een gezonde lunch. Een bezoek aan een 
bejaardentehuis of ziekenhuis of werken met kleuters kan op het programma staan. De OKAN-
leerlingen leren dus niet alleen over de eigen verzorging, maar maken ook kennis met aan gezondheid 
gerelateerde plaatsen en beroepen. 
Ook seksuele opvoeding hoort bij dit thema. Het is een delicaat onderwerp voor sommige jongens en 
meisjes, daarom wordt dit overgelaten aan de ervaren coaches van project Jong en van Zin. 

Jaarlijks gaat er ook een groot bibliotheekproject door. Dit is een samenwerkingsverband met 
de bibliotheek en de Jeugddienst van Sint-Niklaas. De leerlingen brengen rond een bepaald thema 
verhalen aan uit hun eigen taal en cultuur. Vorige edities hadden als thema dieren, helden en gevaar. 
De leerlingen kiezen de mooiste verhalen en gaan daar mee aan de slag. In samenwerking met de 
stedelijke academie van Sint-Niklaas maken ze prenten voor het verhaal en die prenten worden gebruikt 
als vertelplaten voor een Kamishibai-theatertje, een oude Japanse vertelkunst. De leerlingen bereiden 
zich voor om het verhaal op een expressieve manier te brengen voor jonge kinderen. Ze oefenen op 
uitspraak, expressie en leren interactief voorlezen. Aan het eind van het jaar gaan de leerlingen naar 
bibliotheekfilialen van Sint-Niklaas om daar in groepjes van twee of drie elk een verhaal voor te lezen 
voor kinderen van het eerste en tweede leerjaar. Hoewel het altijd een beetje spannend is voor onze 
leerlingen, vinden ze het ook een heel leuke ervaring. In het begin van het jaar konden ze geen woord 
Nederlands, enkele maanden later lezen ze zelf al voor aan kinderen. 

De verhalen worden ook mooi uitgegeven, met dank aan de leerlingen van het 7e jaar Publiciteit en 
illustratie van Technisch Berkenboom-Instituut.
Het project wordt afgesloten met een speciaal voorleesmoment in de centrale bibliotheek, waarbij de 
leerlingen van het 7e jaar Onthaal en Recreatie van Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie instaan voor het 
onthaal.

14



OKAN Sint-Niklaas

2.2.2.4. Uitstappen en speciale activiteiten

Doorheen het hele jaar zijn er verschillende uitstappen. Dit zijn leuke momenten waarop de leerlingen 
elkaar beter leren kennen, maar het zijn telkens ook leermomenten. 

Een uitstap naar Technopolis wordt gekoppeld aan een stadswandeling in Mechelen. Bij een bezoek aan het 
Beroepenhuis hoort een verkenning van Gent met een les geschiedenis. 
In Sint-Niklaas brengen we een bezoek aan relevante diensten zoals het stadhuis, de bibliotheek, 
jongerenorganisatie het JAC, ... Met de oudsten doen we ook andere instanties aan zoals de VDAB en het 
sociaal verhuurkantoor.

Populair zijn de sportactiviteiten: schaatsen, sportdagen en avonturentrophy. Voor sommige leerlingen 
worden fietslessen en zwemlessen georganiseerd. 

Van vele bovenstaande projecten en activiteiten maken de leerlingen verslagen in het klasdagboek. Het 
klasdagboek wordt meestal meegegeven met individuele leerlingen, die er tekstjes en tekeningen of foto’s 
in aanbrengen. Aan het eind van het jaar is het klasboek een logboek van wat een klasgroep gedurende één 
jaar deed en beleefde.

In de zomer wordt met de steun van Inburgering en Stad Sint-Niklaas de zomerklas georganiseerd. Hier 
kunnen okanleerlingen (ook lagere schoolkinderen), nieuwkomers die een tweede jaar OKAN zullen volgen 
of gewezen anderstalige nieuwkomers komen leren en spelen om hun Nederlandse taalvaardigheid ook 
in de vakantie op peil te houden. In de voormiddag hebben de leerlingen les, in de namiddag zijn er 
ontspannende activiteiten zoals een workshop in het museum STEM, indoor climbing, een bezoek aan de 
brandweer, …
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Aanpak

Waarom kiezen voor OKAN?

Voor de leerkrachten OKAN in Sint-Niklaas is het een bewuste keuze om aan nieuwkomers les te geven. 
Enkelen onder hen leggen uit waarom.

Als studentje droomde ik ervan antropoloog te worden, het perfecte alibi om te reizen tot ver over de grenzen 
heen. Het wel en wee uit andere contreien met eigen ogen zien, dat sprak me aan. Zoals het wel vaker gaat, 
komen dromen uit maar onder een andere vorm. Ik zou niet de hele wereld rondreizen, nee, de wereld zou tot 
mij komen en wel in een klas anderstalige nieuwkomers! Binnen de grenzen van Sint-Niklaas heb ik al veel 
gereisd, naar alle continenten. Ik heb woorden Russisch en Arabisch geleerd, ik heb Marokkaanse, Tsjetsjeense, 
Indonesische en Thaise specialiteiten geproefd, ik heb ondervonden dat tijd niet in seconden, minuten en uren 
te vatten is en ik heb vooroordelen zien smelten. En zo gaat dat al 10 jaar door. Voor mijn leerlingen hoop ik dat 
zij kansen zien en durven springen, dat ze dromen koesteren en durven veranderen, dat ze onbezonnen kunnen 
deelnemen aan het leven in hun nieuwe thuisland!
Indra, OKAN-leerkracht

Ik ben zo blij dat ik in OKAN kan werken. Elke dag kom ik met plezier naar school. Soms gaat het wat minder, 
maar als je dan al de blije gezichten van onze leerlingen ziet, al hun spontaniteit, leergierigheid en warmte, dan 
kan je dag niet meer stuk. 

‘Dag mevrouw Majda’ hoor ik dan dikwijls op straat, van de leerlingen aan wie ik al jaren geleden les heb mogen 
geven. Van enkele schuchtere woordjes in het begin, tot zelfverzekerde jonge mensen, de evolutie die ze maken is 
verbazend. Altijd oprecht, recht door zee, met het hart op de juiste plaats, zo ken ik ze! 
Het is niet evident om van een ander land naar België te komen. Een beslissing die onze leerlingen meestal niet 
zelf in de hand hebben. Alles achter te moeten laten, hun vrienden, hun zekerheden. Van vandaag op morgen in 
een nieuwe school terecht komen, als ze al dan niet naar school zijn geweest in hun thuisland. Plots aangewezen 
te worden op een vreemde taal. Niet evident, verre van.

Ik heb deze stap ook jaren geleden gemaakt. Ik was toen al volwassen en het was mijn eigen keuze. En het ging 
met vallen en opstaan.  En ook als ik me niet volledig kan inleven in wat ze meemaken, begrijp ik onze leerlingen 
al te goed. En dat is een van de eerste dingen die ik aan mijn leerlingen vertel. Dat ik ook uit een ander land kom. 
Ik weet hoe moeilijk het is, zeg ik hen. Maar houd vol. Verlies je moed niet en werk hard. Alle begin is moeilijk, 
maar je komt er wel. En er staat een hele team van gemotiveerde OKAN-leerkrachten klaar om hiermee te helpen.
OKAN leerkracht, dat is de mooiste job die er is!

Majda, coördinatie en OKAN-leerkracht

Les geven aan OKAN is duidelijk een jobkeuze uit het hart, met veel empathie voor wat OKAN-leerlingen 
meemaken, een oprechte interesse in hun eigen leefwereld en respect voor hun eigenheid.
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Taaldidactiek

De ontwikkelingsdoelen gaan uit van taaltaken: wat moet de taalleerder met taal doen? Het is dan 
ook taalvaardigheid die centraal staat in deze taaldidactiek. Voor onze leerlingen is taal in de eerste 
plaats een communicatiemiddel en een middel om informatie te verwerven, verwerken en te delen 
– niet een studieobject. 

Een taal verwerven is geen lineair gegeven. In het begin van het proces kan de taalleerder een ‘stille 
periode’ hebben, waarin hij nog niet tot taalproductie komt. Dit moet worden gerespecteerd. De ene 
taalleerder heeft meer tijd nodig dan de andere. De leerkracht moedigt aan maar forceert niet. Als 
de leerling er klaar voor is, zal hij op zijn tempo tot taalproductie komen. Soms maakt een leerder 
grote sprongen, soms stagneert het proces en is geduld en begrip nodig.

Zoals verderop wordt gesteld in de formulering van de ontwikkelingsdoelen, is een taaltaak complex 
door een aantal parameters: met wie communiceer je, wat voor tekst moet je schrijven, op welk 
niveau moet de informatie worden verwerkt (beschrijvend, structurerend, …)? In ons taalaanbod en 
onze opdrachten laten we die parameters dan ook variëren. We zoeken uit wat de opdracht moeilijk 
maakt voor de leerder. Misschien moeten we diens kennis van de wereld opfrissen of uitbreiden? 
Misschien moeten we herformuleren of een voorbeeld geven uit zijn eigen ervaringswereld? Als we 
ons bewust zijn van de verschillende parameters, voelen we beter aan hoe we de taalleerder kunnen 
ondersteunen of hoe we voor tragere of snellere leerders differentiatie kunnen voorzien. We kunnen 
een duidelijke lijn in onze taaltaken steken, bijvoorbeeld van het concrete hier-en-nu naar het meer 
abstracte daar-en-toen – hoewel zoals gezegd taalleren niet puur lineair verloopt.

Om taal aan te leren, zorgen we voor een rijk en gevarieerd taalaanbod - geen verarmde taal of 
kleutertaal. We gaan ook in op de nieuwsgierige vragen van de taalleerder. We proberen de leerlingen 
uit te dagen en te motiveren. Taal leer je ook niet door enkel te luisteren naar een ex-cathedra 
uiteenzetting, dus de leerlingen moeten de kans krijgen om te praten en om met elkaar in interactie 
te gaan. 

Veel visuele ondersteuning is een must voor onze leerlingen: prenten, gebaren, foto’s, filmpjes... 
Internet is een rijke bron van foto’s en filmpjes; een computer met beamer, internetaansluiting en 
geluidsboxen in het lokaal van de nieuwkomer is een vereiste . Bovendien is de huidige generatie 
jongeren grotendeels opgegroeid met moderne media: toon hen het filmpje en ze zijn mee…
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Andere aandachtspunten

OKAN-klasgroepen zijn erg heterogeen. Zoals gezegd is differentiatie noodzakelijk. Dit 
vraagt veel van de leerkracht, die altijd alert blijft of iedereen het begrepen heeft en in 
de opdrachten zelf probeert om standaard differentiatie te voorzien. Ook hoekenwerk of 
contractwerk kunnen kansen bieden tot differentiëren.

Voor deze leerlingen is het eigen welbevinden en een veilig klasklimaat zeer belangrijk. 
De OKAN-leerkracht stelt zich op als luisterbereid maar forceert niets. Belangrijk is dat de 
nieuwkomer weet dat hij bij iemand terecht kan als hij problemen heeft. 

Soms moet er worden opgetreden als een leerling moeilijk gedrag stelt, maar ook dan is het 
de bedoeling om met de leerling in communicatie te blijven gaan.

In OKAN zitten leerlingen uit verschillende landen en diverse culturele achtergronden. 
Dit ervaart het OKAN-team als een verrijking. We laten leerlingen, zonder te forceren, 
vertellen over hun land en hun cultuur. We gaan met hen op zoek naar verschillen maar ook 
gelijkenissen tussen culturen. OKAN-leerlingen geven aan reguliere leerlingen les in hun taal 
en bij het vertellen van hun aankomstverhaal mogen de leerlingen in taalgroepjes vertrekken 
vanuit hun eigen taal. Respect voor ieders eigenheid staat centraal.

We focussen ons niet op wat de leerlingen niet kunnen, maar vertrekken vanuit het 
positieve en proberen aan te sluiten bij de competenties van de leerling: wat kan hij wel 
goed? Het is de bedoeling leerlingen kansen en middelen te geven om zelfredzaam te 
worden, zowel qua taalvaardigheid als in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. We helpen 
leerlingen hun talenten te formuleren en hun zelfvertrouwen aan te sterken.
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2.3.4. Wat wordt verwacht van de OKAN-leerkracht?

Van de OKAN-leerkracht wordt enthousiasme verwacht voor de job en betrokkenheid bij de leerling. 
Empathie voor de leerling is broodnodig: begrip voor wat een nieuwkomer meemaakt als hij pas 
arriveert en wat voor moeilijke opdracht het is een nieuwe taal te leren in een nieuw en onbekend land. 

De OKAN-leerkracht is positief ingesteld. Een beetje warmte en vriendelijkheid doet de nieuwkomer 
zeker deugd. Soms letterlijk een schouderklopje om aan te moedigen. 

Als OKAN-leerkracht ben je lid van een team. Flexibiliteit is een noodzaak. Zich houden aan afspraken 
gemaakt in het team is evident. 

De leerkracht is loyaal tegenover de school en neemt zijn verantwoordelijkheid. Dit houdt ook in: 
zich aan schoolregels en afspraken houden. 

Ook de leerlingen moeten zich aan de regels houden. We bieden hen structuur en stellen de nodige 
grenzen. 

Tenslotte moeten we als OKAN-leerkracht onze eigen grenzen leren bewaken en soms aanvaarden 
dat we niet meer kunnen doen dan we gedaan hebben. 
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III. Doelen en evaluatie

3.1. Doelen als leidraad

3.1.1. Wettelijk kader en duiding

Het leerprogramma van het onthaaljaar is zeer sterk gericht op het verwerven van het Nederlands en 
op integratie / inburgering. Met het oog hierop werden de ontwikkelingsdoelen ‘Nederlands voor 
nieuwkomers in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers’ ontwikkeld. (…)
De ontwikkelingsdoelen omvatten taaldoelen, algemene doelen en attitudes. Deze zijn echter niet los 
van elkaar te behandelen. Ze werden analytisch uitgeschreven, maar het is de bedoeling dat ze in de 
klaspraktijk geïntegreerd aan bod komen. 

3.1.2. Taaldoelen

De ontwikkelingsdoelen ‘Nederlands voor nieuwkomers in 
de onthaalklas’ lijsten tien algemene taaldoelen op en twee 
ondersteunende.
De taaldoelen zijn geformuleerd vanuit de vraag: ‘In welke 
situaties heeft de nieuwkomer de te leren taal, in casu het 
Nederlands, nodig in de onmiddellijke of verdere toekomst 
en wat zal hij in deze situaties met de taal moeten doen?’ Ze 
gaan dus uit van de behoeften van de taalleerder, zowel 
onmiddellijke behoeften in het onthaaljaar als uitgestelde 
behoeften in de verdere schoolloopbaan en het persoonlijk 
leven van de nieuwkomer.
De taaldoelen zijn eigenlijk de omschrijving van functionele 
taaltaken, want een taal leer je in een concrete context met 
reële communicatiepartners. 

Het gaat om ontwikkelingsdoelen: ze dienen worden 
nagestreefd en bereikt voor zover dat haalbaar is en 
overschreden voor wie dat aankan. Het publiek in de onthaalklas 
is zeer heterogeen en stroomt door naar alle mogelijke 
studierichtingen, zodat ook de doelen algemeen worden 
geformuleerd met mogelijkheid tot verdere concretisering. Er 
is ruimte om rekening te houden met de mogelijkheden van 
leerlingen met verschillende achtergronden. De leerlingen die 
in OKAN instromen starten een traject dat hen zover mogelijk 
tracht te brengen volgens hun eigen capaciteiten en interesses 
– het is dus een leerling ‘in ontwikkeling’, die we niet van meet af 
aan in een bepaalde richting sturen. 

Voor de analfabete en andersgealfabetiseerde leerlingen 
gelden de talige ontwikkelingsdoelen voor luisteren en 
spreken onverkort. Voor lezen en schrijven zijn een aantal 
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tussenstappen nodig die heel wat tijd vragen en die tijd ook moeten krijgen. Voor de bijna 18-jarigen 
krijgt de maatschappelijke context een specifieke invulling: het onderwijs moet ook toeleiden naar 
beroepsopleiding en arbeidsmarkt.

Taaltaken zijn complex. Wat maakt dat een taak zoals ‘informatie halen uit een tekst’ of ‘voor iemand 
verslag uitbrengen’ moeilijk of gemakkelijk is? Die complexiteit wordt bepaald door verschillende 
parameters zoals de mate waarin de taalleerder ondersteund wordt (bijvoorbeeld is er visuele 
ondersteuning, zeer belangrijk voor deze doelgroep) of de communicatiepartner (gaat het om 
een medeleerling of om een onbekende persoon). In de beschrijving van de ontwikkelingsdoelen 
worden een aantal van deze parameters opgenomen. Onthaalleerkrachten kunnen door intelligent te 
spelen met de parameters de moeilijkheidsgraad laten variëren, differentiëren en geleidelijk nieuwe 
uitdagingen creëren voor de leerlingen in de onthaalklas. In het begin vertrekt men bijvoorbeeld meer 
van het hier-en-nu en hoeft de taalleerder nog geen complexe dingen te doen met informatie, maar 
naar het einde toe bevatten de taaltaken meer abstracte informatie en wordt van de taalleerder al een 
meer gestructureerde aanpak of een eigen standpunt verwacht. 

De volgende parameters worden opgenomen bij de omschrijving van de taaltaken:

Tekstsoorten (informatief, prescriptief, narratief, argumentatief, literair): in de OKAN-klas behoren 
enkel de informatieve en prescriptieve teksten tot de minimumdoelen.
 
Verwerkingsniveau (beschrijvend, verwerkend, evaluerend): in welke mate moeten de leerlingen de 
informatie beheersen of er iets mee doen?

Contexten (educatief, persoonlijk, maatschappelijk): wat zijn relevante contexten in functie van 
de rollen die de nieuwkomer moet vervullen om succesvol aan school en maatschappij te kunnen 
participeren? 

Communicatiepartners (zichzelf, leerkracht, schoolmedewerker, medeleerling, andere jongere, 
bekende volwassene, onbekende volwassene).

Vaardigheden (luisteren, lezen, spreken, schrijven, mondelinge interactie).

Een taaldoel dat niet helemaal in bovengenoemde structuur past, maar ook zeer belangrijk is voor 
deze doelgroep, is het (eerste) doel dat bepaalt dat nieuwkomers informatie moeten kunnen 
opzoeken en informatiekanalen moeten kunnen gebruiken. Zo moeten de leerlingen gericht 
op internet kunnen opzoeken of een atlas kunnen raadplegen. Vooral leerlingen met een beperkte 
schoolse achtergrond hebben dit vaak onvoldoende geleerd, terwijl het in onze maatschappij een 
onontbeerlijke vaardigheid is.
De twee ondersteunende taaldoelen tenslotte hebben te maken met strategieën en ondersteunende 
kennis.

Strategieën zijn technieken om communicatie tot stand te brengen of te onderhouden, bijvoorbeeld 
kunnen vragen om iets te herhalen of zelf iets in andere woorden zeggen.
Ondersteunende kennis houdt in dat men kan reflecteren over wat men wil meedelen en hoe. 

De taaldoelen vormen samen met de attitudes, algemene doelen en talenten de leidraad van het 
leertraject.

Concreet worden de taaldoelen in Sint-Niklaas voor de klasgroepen bijgehouden in een 
schoolwerkplan. De verschillende leerkrachten noteren in dit plan aan welke doelen ze werken met 
welke inhoudelijke accenten (thema’s). Zo heeft men een overzicht per klas en kan worden nagegaan 
welke doelen nog onvoldoende aan bod zijn gekomen.
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3.1.3. Algemene doelen 

Naast de taaldoelen worden een aantal algemene doelen geformuleerd met het oog op redzaamheid, 
maatschappelijke integratie en doorstroming naar het reguliere onderwijs. Ze omschrijven onder 
meer doelen in verband met ICT, sociale vaardigheden, gecijferdheid, gezondheid, … Deze doelen 
komen geïntegreerd met de taaldoelen aan bod.

3.1.4. Attitudes

Tenslotte worden attitudes voor het onthaaljaar geformuleerd. Centraal staat: het werken aan een 
positieve ingesteldheid en een geloof in eigen kunnen. Een goed beeld krijgen van zichzelf en de 
eigen sterke en minder sterke kanten is voor de OKAN-leerling een goede basis om bewuste keuzes te 
maken in verband met de doorstroomrichting. 

3.1.5. Talenten

Naast doelen en attitudes zijn ook talenten een belangrijke focus in het leertraject: over welke 
competenties beschikt de leerder en hoe spelen deze een rol in de keuze voor een doorstroomrichting? 
De nieuwkomer houdt hier informatie over bij in een talentenmap (zie ook 4.2.2).
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3.1.6. Sociale en schoolse vaardigheden: 
 een extra aandachtspunt

OKAN Berkenboom besteedt extra aandacht aan sociale en schoolse vaardigheden. 

Al tijdens de ontmoetingsdag in de loop van september wordt de ‘teamspirit’ van de leerlingen 
bevorderd door spel en sport. 

Sociale vaardigheden worden verder gestimuleerd door de samenstelling van heterogene 
klasgroepen en door veel groepswerk in te lassen. Ook tijdens de projecten, bijvoorbeeld 
tijdens de eindvoorstelling van de podiumkunstenweek, moeten de leerlingen met elkaar in 
dialoog gaan en intens samenwerken. 
Activiteiten rond het thema ‘hoffelijkheid’ focussen specifiek op het belang van respect voor 
elkaar.

Ook de sociale contacten buiten de klas worden extra gemotiveerd. De OKAN-leerlingen doen 
geregeld activiteiten samen met reguliere leerlingen (zie ook 5.1). Ze geven hen workshops of 
zijn zelf te gast in het kapperssalon van de leerlingen Haarzorg. Bij het maken van de schoolkrant 
wordt telkens een enquête georganiseerd waarvoor de leerlingen op straat/school interviews 
voeren met onbekenden. Ook in het kader van uitstappen bereiden de nieuwkomers zelf vragen 
voor. Zo interviewen zij bij een bezoek aan het stadhuis van Sint-Niklaas de burgemeester of een 
schepen over hun werk.

Ook aan schoolse vaardigheden wordt de nodige aandacht besteed. Elke week is er een 
huiswerkuurtje voorzien, waarbij de leerlingen begeleid worden om huiswerk te maken en 
lessen te leren. Schooltaalwoorden worden geïntegreerd met schoolse vaardigheden 
aangeboden en in de klassen hangen posters met schooltaalwoorden waarnaar de leerkrachten 
tijdens de lessen verwijzen.
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Bijlage:

Ontwikkelingsdoelen ‘Nederlands voor nieuwkomers’ in de onthaalklas voor 
anderstalige nieuwkomers van het secundair onderwijs – beknopte versie

Deel A. Taaldoelen

· De leerlingen kunnen gericht informatie opzoeken en informatiebronnen en –kanalen adequaat 
gebruiken

· De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau relevante informatie uit mondelinge en schriftelijke 
teksten verwerken

· De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau relevante informatie mondeling en schriftelijk 
formuleren en uitwisselen

· De leerlingen kunnen op structurerend niveau doelgericht relevante informatie selecteren uit 
mondelinge en schriftelijke teksten

· De leerlingen kunnen op structurerend niveau relevante informatie mondeling en schriftelijk 
formuleren en uitwisselen

· De leerlingen kunnen op beoordelend niveau relevante informatie uit mondelinge en schriftelijke 
teksten kritisch verwerken

· De leerlingen kunnen op beoordelend niveau mondeling en schriftelijk een persoonlijke analyse 
van relevante informatie formuleren en uitwisselen

· De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau een mondelinge en een schriftelijke vraag en instructie 
verwerken zodat ze gepast kunnen reageren

· De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau vragen en instructies mondeling en schriftelijk 
formuleren

· De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau mondeling en schriftelijk om uitleg vragen, problemen 
signaleren of aangeven dat ze iets niet begrijpen

· De leerlingen kunnen op structurerend niveau mondelinge en schriftelijke uitnodigingen en 
voorstellen verwerken zodat ze gepast kunnen reageren

· De leerlingen kunnen op structurerend niveau een voorstel en een uitnodiging mondeling en 
schriftelijk formuleren

· De leerlingen kunnen op structurerend niveau mondeling en schriftelijk afspraken maken

· De leerlingen kunnen op beoordelend niveau mondelinge en schriftelijke feedback verwerken 
zodat ze gepast kunnen reageren 

· De leerlingen kunnen op beoordelend niveau hun meningen en gevoelens mondeling en schriftelijk 
formuleren

· De leerlingen kunnen in voor hen relevante en concrete taalgebruikssituaties waar nodig en op hun 
niveau taalstrategieën inzetten

· De leerlingen kunnen in voor hen relevante en concrete taalgebruikssituaties waar nodig en op hun 
niveau reflecteren over taalstructurele aspecten
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Deel B. Algemene doelen

De leerlingen kunnen op het vlak van informatie- en communicatietechnologie:

18.1  zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving;

18.2  met behulp van ICT digitale informatie opzoeken;

18.3  ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren

De leerlingen kunnen op het vlak van leren leren:

19.1  op school en naargelang de situatie erbuiten hun schoolwerk plannen, organiseren, uitvoeren en 
sturen;

19.2  op school en naargelang de situatie erbuiten over hun eigen leerprocessen en werkwijzen 
reflecteren, ze controleren en bijstellen; 

19.3  met behulp van leerstrategieën losse gegevens ordenen en memoriseren

19.4  met behulp van leerstrategieën samenhangende informatie verwerken en memoriseren;

19.5  verworven kennis, inzichten en vaardigheden in nieuwe situaties toepassen;

19.6  gericht op zoek gaan naar kennis, inzichten en vaardigheden;

19.7 een studie- of opleidingskeuze maken en daarbij rekening houden met hun eigen leerpotentieel 
en situatie, en met de principes van levenslang leren;

19.8  als lid van een groep functioneren door specifieke taken op te nemen

De leerlingen kunnen op het vlak van:

20.1  gezondheid: het belang inzien voor zichzelf en voor anderen en de basisprincipes toepassen 
van: lichaamshygiëne

  een gezonde voeding

  lichaamsbeweging

  een verantwoord gebruik van genots- en geneesmiddelen

  veilig gedrag op het vlak van seksualiteit

20.2  techniek: exemplarisch enkele materialen, toestellen en gereedschappen leren kennen en veilig 
gebruiken;

20.3  gecijferdheid: bewerkingen, strategieën en handelingen functioneel inzetten die relevant zijn 
voor hun dagelijkse leven zoals de geschikte hoofdbewerkingen uitvoeren, rekenen met geld, 
schatten en meten met de passende maateenheid, plattegronden en schematische voorstellingen 
lezen en interpreteren, tijd en duur uitdrukken in gangbare eenheden – en die aansluiten bij een 
mogelijke studiekeuze;

20.4  tijd en ruimte:

 zich in tijd en ruimte oriënteren

 voor hen relevante aspecten van hun ruimere omgeving exploreren zoals het historische, het 
geografische en het culturele;

20.5  expressie: de eigen uitdrukkingsvormen ontdekken en exploreren aan de hand van cultuuruitingen 
zoals muziek, beweging, beeld, woord en media.
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21  De leerlingen kunnen op het vlak van sociale vaardigheden, burgerzin en interculturaliteit:

21.1  zich op een sociaal aanvaardbare wijze gedragen in de openbare ruimte;

21.2  op een verdraagzame manier omgaan met geschillen;

21.3  voor hen relevante elementen uit het verkeersreglement toepassen en veilig gebruik maken van 
eigen en openbaar vervoer;

21.4  op school meewerken aan het milieuzorgsysteem voor energie, middelen, grondstoffen en 
verbruiksgoederen;

21.5  elementaire democratische spelregels op schoolniveau toepassen;

21.6  de basiselementen van ons democratisch bestel op lokaal niveau onderscheiden;

21.7  reflecteren over verschillende gezinsvormen en gezinsculturen;

21.8  zich bekwaam tonen in het omgaan met verscheidenheid tussen mensen zoals verschillen in 
sekse, huidskleur, etniciteit, geaardheid, overtuiging en levensbeschouwing en ook ziekte en 
handicap;

21.9  een beroep doen op voor hen maatschappelijk relevante instellingen en vormen van 
maatschappelijke dienstverlening, op de eerste plaats hulplijnen en lagedrempel-voorzieningen 
in hun leefomgeving.

Deel C. Attitudes

22*  De leerlingen ontwikkelen een positieve houding om zich het Nederlands eigen te maken zodat 
zij zich op school en buiten de school kunnen ontplooien en deelnemen aan het maatschappelijke 
leven.

23*  De leerlingen ontwikkelen een positieve houding om deel te nemen aan hun nieuwe 
maatschappelijke context in al zijn diversiteit.

24*  De leerlingen ontwikkelen een realistisch en positief zelfbeeld.

25*  De leerlingen ontwikkelen een positief toekomstperspectief en een geloof in eigen kunnen.
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Bijlage bij OD okan – fasen

Eerste fase in okan  
– gewenningsperiode

Van absolute nieuwkomer tot iemand 
die aanspreekbaar is in het Nederlands.

Tweede fase 
– van aanspreekbaar in het 
Nederlands tot zelfredzaam worden 
in de Nederlandse taal in een veilige 
schoolse omgeving

Laatste fase in okan 

– bezit reeds de basiswoordenschat 
maar moet deze nu uitbreiden, liefst 
met woorden binnen het vakdomein 
waar de jongere in zal terecht komen. 
Overgang naar regulier onderwijs 
wordt voorbereid. 
Zelfredzaamheid in een 
onbekende schoolse omgeving en 
maatschappelijke context.

Leerlingprofiel:

Nieuwkomers en leerlingen met 
weinig schoolse achtergrond. 
Zijn nog niet aanspreekbaar in 
het Nederlands, moeten nog alle 
puzzelstukken aangereikt krijgen om 
de Nederlandse taal te leren vormen 
en er zich van te kunnen bedienen. 
Deze leerlingen moeten ook nog 
vertrouwd worden met ons systeem 
op school (schoolomgeving), met de 
reglementering op school. Er is veel 
aandacht voor schoolse attitude.

Leerlingprofiel:

De leerling is aanspreekbaar in het 
Nederlands, is bekend met de manier 
waarop de school werkt en probeert 
zich daaraan aan te passen. Ook 
buiten de schoolse context probeert 
de jongere deel te nemen aan het 
maatschappelijk leven.

Leerlingprofiel:

De leerling is vlot aanspreekbaar in 
het Nederlands. Stilaan krijgt het 
vervolgtraject vorm, gaat deze leerling 
al eens snuffelen in een reguliere klas 
en probeert zich daar te handhaven.

Waaraan wordt vooral gewerkt?

Basiswoordenschat, eenvoudige 
zinsstructuren, begrijpen van het 
Nederlands, gericht luisteren, zich 
uitdrukken, durven Nederlands 
spreken. De leerling kan eenvoudige 
vragen stellen, We willen een minimale 
zelfredzaamheid bereiken.

Er is aandacht voor sociale 
ontwikkeling (samenwerken,  
omgangsvormen inoefenen,…).

Waaraan wordt vooral gewerkt?

Naast aandacht voor uitbreiding van 
woordenschat en structuren moeten 
deze jongeren nu ook begeleid 
worden om het eigen taalgebruik 
te verbeteren. (Vormcorrectheid, 
samengestelde zinnen, vragen 
stellen en er op kunnen antwoorden, 
behoren tot het pakket). Geleidelijk 
aan maken ze ook kennis met niet 
geziene teksten, zowel mondeling als 
schriftelijk. De woorden nemen een 
belangrijke plaats in. 

Waaraan wordt vooral gewerkt?

Het is nu kwestie van de attitude 
te verwerven om zelfredzaam te 
zijn in het vervolgonderwijs. Dit 
veronderstelt heel wat zelfstandigheid: 
vb. nieuwe woorden opzoeken in een 
verklarend woordenboek, feedback 
vragen, geven en krijgen, werken 
met niet-geziene teksten, schoolwerk 
plannen,…
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Op welke manier wordt aan de doelen 
gewerkt?

In eerste instantie wordt binnen de 
schoolse context gewerkt met bekende 
gesprekspartners (medeleerlingen). 
De leeromgeving moet vooral veilig 
zijn, zo concreet mogelijk met een 
maximale visuele ondersteuning, 
zodat de leerling zich goed voelt, durft 
Nederlands gebruiken en oefenen 
en zo zijn taalvaardigheid opbouwt. 
Aanvankelijk zal het verwerkingsniveau 
grotendeels beschrijvend zijn maar 
er moeten al kansen ingebouwd 
worden om op structureel en zelfs op 
beoordelend niveau te werken, zij het 
dan mits minimale inzet van talige 
elementen. 

Receptieve taalverwerving primeert 
op productieve taalverwerving, 
luisteren primeert op spreken en lezen 
gaat voor schrijven. Leerkrachten 
zullen er echter op bedacht zijn 
om leerlingen die er aan toe zijn, 
ook tot taalproductie te stimuleren. 
Interactieve werkvormen zijn dan ook 
het meest aangewezen in deze periode 
van het taalverwervingsproces, met 
veel aandacht voor het mondelinge.

Op welke manier wordt aan de 
doelen gewerkt?

De schoolse context mag wat 
abstracter worden. Er wordt 
ruimte gemaakt voor interactie 
met onbekende gesprekspartners 
(gastleerkrachten, workshops). 
Het verwerkingsniveau wordt naar 
een hoger niveau getild. Formele 
context krijgt een belangrijke 
plaats (vb. gesprek met directie, 
schoolpersoneel). Van het hier-en-nu 
wordt stilaan overgegaan naar daar-
en-toen.

Functionele rekenvaardigheid 
komt aan bod. Er wordt gewerkt 
met verschillende soorten vragen, 
verschillende soorten teksten, zowel 
mondeling als schriftelijk. We oefenen 
met schematische weergaves. 
De visuele ondersteuning wordt 
minder en maakt plaats voor talige 
ondersteuning. Aangezien de jongere 
nu de basiswoordenschat grotendeels 
beheerst, is er tijd en ruimte om die 
uit te breiden naar de woordenschat 
die het mogelijk zal maken om de 
onderwerpen die voorzien zijn in de 
algemene ontwikkelingsdoelen aan te 
snijden. Er wordt meer taalproductie 
van de jongere verwacht, zowel 
mondeling als schriftelijk (weergaven 
van beleving, gerichter waarnemen).

Op welke manier wordt aan de 
doelen gewerkt?

Tekstmateriaal dat onderwerpen bevat 
die eerder abstract zijn, zijn nu aan de 
orde. De ondersteuning is minimaal. 
Tegelijk wordt er aandacht besteed 
aan de actualiteit, zodat de jongere na 
okan kan instromen in het reguliere 
onderwijs en zoveel mogelijk mee is 
met de maatschappij waarin hij/zij 
terecht gekomen is.

Ondertussen wordt gepeild naar de 
achtergrondbagage op verschillende 
vlakken, zodat de jongere het eigen 
referentiekader kan toetsen aan het 
referentiekader van de jongeren bij 
wie hij/zij in de klas zal komen. 

Alle verwerkingsniveaus komen 
uitgebreid aan bod. 

De jongere moet zodanig zeker zijn 
van zichzelf in het Nederlands, dat de 
schroom om zelf het woord te nemen 
wegvalt.
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Op welke manier worden de 
ontwikkelingsdoelen geëvalueerd, 
worden de vorderingen 
geregistreerd?

Aanvankelijk zullen het vooral de 
observatiegegevens - de mate 
waarin de leerling taal opneemt - zijn 
die geregistreerd worden. Hierbij 
zal de mate waarin de leerlingen 
ondersteuning nodig hebben of 
vragen ook geregistreerd worden. 
Leerlingen die meer tijd nodig hebben 
om op gang te komen, zullen die 
krijgen. Forceren haalt niets uit en 
brengt alleen maar een natuurlijke 
aversie t.o.v. het Nederlands teweeg.

Belangrijk element is de uitspraak, of 
de leerling correcte klanken ‘hoort’ of 
dat hij/zij op z’n minst kan inschatten 
wat hij/zij ‘hoort’ (=akoestische 
waarneming).

In die zin zullen de commentaren of 
observatiegegevens geformuleerd 
worden in werkpunten. Remediëring is 
hierbij een belangrijk punt.

Op welke manier worden de 
ontwikkelingsdoelen geëvalueerd, 
worden de vorderingen 
geregistreerd?

Aangezien we hier naar een reële 
schoolse situatie toe werken, waar 
vorderingen grotendeels schriftelijk 
gevolgd worden, zal dit ook merkbaar 
zijn in okan. De vier vaardigheden: 
luisteren, lezen, spreken en schrijven 
en de mondelinge interactie, 
worden uitgebreid geoefend en 
getest. Naast observatiegegevens 
zijn er nu ook resulaten van toetsen 
en huis/klastaken die meetellen, 
spreekbeurten en presentaties worden 
ingeoefend en voorgebracht. 

De evaluatiecriteria worden vooraf 
meegedeeld aan de leerling, alsook 
het verwachte niveau. Er wordt de 
nadruk gelegd op zelfevaluatie (vb. 
via talentenmap). Op die manier 
wordt hen geen zand in de ogen 
gestrooid en blijven de verwachtingen 
realistisch.

Remediëren is een belangrijk vorm van 
verwerven.

Op welke manier worden de 
ontwikkelingsdoelen geëvalueerd, 
worden de vorderingen 
geregistreerd?

Alle contexten, alle 
verwerkingsniveaus komen nu 
aan bod. Ondertussen maken de 
leerlingen kennis met de reguliere 
klas, met toetsen en taken, met 
punten en criteria die een stuk verder 
gaan dan de eisen binnen okan. Ze 
zullen merken dat ‘het ongeveer 
kunnen zeggen’ niet goed genoeg is, 
het moet nu in degelijk geformuleerde 
zinnen en met een duidelijke 
boodschap. De observatiegegevens 
van de snuffellessen, de eventuele 
resultaten die daar behaald zijn en de 
resultaten van de trajectgesprekken 
met de coördinator of de vervolgcoach 
worden ook geregistreerd.

De resultaten van de tasantest zijn 
eveneens een aanknopingspunt 
voor doorverwijzing. Dit vertaalt 
zich in een duidelijk advies naar het 
vervolgonderwijs.

Welke elementen zijn indicaties om 
over te gaan naar een volgende fase?

Als de leerling aanspreekbaar is in het 
Nederlands, een nieuwe uitdaging 
nodig heeft, het gevoel heeft dat het 
allemaal wel erg gemakkelijk gaat en 
dat ook laat merken, dan is hij/zij klaar 
om naar een volgende fase over te 
stappen.

Welke elementen zijn indicaties om 
over te gaan naar een volgende fase?

Als de leerlinge zich zonder te veel 
te moeten nadenken uitdrukt in het 
Nederlands, als dat daarenboven ook 
nog relatief correct geformuleerd is en 
als die leerling aangeeft meer input 
nodig te hebben, is hij/zij klaar voor 
de volgende fase. Vragen kunnen 
stellen, structuur zien in teksten, de 
attitude hebben om zelf bijkomende 
informatie op te zoeken zijn belangrijk.

Welke elementen zijn indicaties om 
over te gaan naar een volgende fase?

Als de leerling complexe opdrachten 
begrijpt en tot een goed einde kan 
brengen, als hij/zij actief probeert deel 
te nemen aan het lesgebeuren (ook 
in de snuffelklas), als hij/zij duidelijke 
vragen kan stellen en kan antwoorden 
in relatief correcte zinnen maar als hij/
zij tegelijk ook inziet dat hij/zij nog 
niet alles kent en begrijpt maar wel 
de bereidwilligheid toont om het te 
doen, als hij/zij een realistisch beeld 
heeft van zijn/haar mogelijkheden 
voor de toekomst, is een overstap naar 
het reguliere onderwijs zeker aan te 
bevelen.

29



OKAN Sint-Niklaas

Klemtonen

Luistervaardigheid:

Begrijpen van eenvoudige mondelinge 
teksten (OD2)

Begrijpen van eenvoudige vragen

Begrijpen van eenvoudige opdrachten 
(OD8)

Luistervaardigheid:

Uitwisselen van informatie (OD3)

Begrijpen van mondelinge 
uitnodigingen en voorstellen (OD2)

Begrijpen van eenvoudige opdrachten 
(OD8)

Selecteren van informatie uit 
mondelinge geziene teksten (OD4) – 
structuur aanbrengen (OD6)

Ordenen en selecteren van informatie 
uit mondelinge geziene teksten (OD4)

Luistervaardigheid:

Verwerken van informatie uit 
mondelinge niet-geziene teksten 
(OD11)

Leesvaardigheid:

Begrijpen van eenvoudige teksten en 
tekststructuren (OD2)

Gebruiken van informatiebronnen en 
kanalen(OD1/2)

Leesvaardigheid:

Uitwisselen van informatie (OD3)

Gebruiken van informatiebronnen en 
– kanalen (OD1/2)

Ordenen en selecteren van informatie 
uit schriftelijke geziene teksten (OD4)

Leesvaardigheid:

Verwerken van informatie uit 
schriftelijke niet-geziene teksten (OD6)

(Minimale) spreekvaardigheid:

Formuleren van eenvoudige 
boodschappen (OD3)

Formuleren van eenvoudige vragen 
(OD9)

Op een eenvoudige manier mondeling 
uitleg vragen en problemen signaleren 
(OD10)

Inoefenen van uitspraak (OD17)

Spreekvaardigheid:

Formuleren van voorstellen en 
uitnodigingen (OD12)

Formuleren van eigen beleving en 
gevoelens (OD15)

Op een eenvoudige manier mondeling 
uitleg vragen en problemen signaleren 
(OD10)

Inoefenen van goede uitspraak, 
intonatie, ritme en zinsaccent (OD17)

Mondeling een afspraak maken 
(OD13)

Spreekvaardigheid:

Verwerken van mondelinge feedback 
en gepast reageren (OD14)

Formuleren van mondelinge analyse 
van relevante informatie (OD7)

Mondeling formuleren van meningen 
en gevoelens (OD15)

Reflecteren over taalstructuren en 
taalaspecten (OD17)
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(Minimale) schrijfvaardigheid:

Invullen van een eenvoudig formulier 
(OD3)

Eenvoudig schriftelijk formuleren van 
informatie (OD3)

Op een eenvoudige manier schriftelijk 
uitleg vragen en problemen signaleren 
(OD10)

Schrijfvaardigheid:

Uitwisselen van schriftelijke informatie
(OD5)

Begrijpen van schriftelijke 
uitnodigingen en voorstellen (OD11)

Schriftelijk een afspraak maken (OD13)

Schrijfvaardigheid:

Inzetten van taalstrategieën (OD16)

Verwerken van schriftelijke feedback 
en gepast reageren (OD14)

Formuleren van schriftelijke analyse 
van relevante informatie (OD7)

Schriftelijk formuleren van meningen 
en gevoelens (OD15)

Reflecteren over taalstructuren en  
taalaspecten (OD17)

Begrijpen van schriftelijke 
uitnodigingen en voorstellen en 
gepast reageren (OD11)

Mondelinge interactie:

Informele context:  
medeleerlingen, leeftijdsgenoten, 
leerkrachten.

Mondelinge interactie:

Informele context:  
medeleerlinge, leeftijdsgenoten, 
leerkrachten.

Formele context: 
vakleerkrachten, directie, 
schoolpersoneel.

Onbekende gesprekspartners

Mondelinge interactie:

Idem fase 2
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3.2. Evaluatie en afspraken

3.2.1. Vormen van evaluatie

De leerlingen worden doorheen hun traject permanent geëvalueerd 
op basis van de ontwikkelingsdoelen. Het kan gaan om taken, toetsen 
of observaties. Leerlingen kunnen gedifferentieerd worden getoetst 
of mogen een taak mondeling maken als ze nog onvoldoende kunnen 
schrijven.

OKAN-leerlingen worden gestimuleerd en ondersteund om aan 
zelfevaluatie te doen. Bijvoorbeeld: ze reflecteren na een interview 
op straat (in het kader van een krantenartikel) over wat goed ging, wat 
moeilijk was en hoe ze zich bij de opdracht voelden: begrepen de mensen 
hen, waren ze bang om te praten? 
Ook de trajectgesprekken en de talentenmap bieden kansen tot 
zelfreflectie. Dit wordt binnen het traject als een belangrijke vaardigheid 
gezien waar veel aandacht aan wordt besteed.

Ze doen ook aan peerevaluatie. Bijvoorbeeld: in het kader van een 
voorleesproject voor kleuters zoekt de klas samen naar criteria om 
goed voor te lezen. Daarna passen ze die criteria toe en geven ze hun 
klasgenoten zo nodig tips om het beter te doen.

3.2.2. Rapportering

De evaluaties door de leerkrachten worden verzameld in rapporten. 
Het gaat om evaluatie van taaldoelen en algemene doelen. Voor alle 
leerlingen worden positieve punten en werkpunten geformuleerd. Er zijn 
vijf rapporten per schooljaar. 
De rapporten worden ingevuld door de verschillende leerkrachten van 
een klasgroep. Vervolgens worden ze van extra commentaar voorzien 
op basis van de informatie die de klasleerkracht op de klassenraden 
verzamelt en bespreekt.

De rapporten werken niet met punten maar met symbolen die 
betekenen dat de leerling het goed doet, nog ondersteuning nodig heeft 
of het beoogde doel onvoldoende beheerst en er dus nog verder moet 
geoefend worden. De geëvalueerde taken worden kort omschreven en 
de leerkrachten schrijven altijd commentaar voor de leerlingen. Deze 
commentaar is opbouwend geformuleerd maar wijst ook duidelijk op de 
werkpunten als deze er nog zijn. 

De ouders krijgen tijdens een oudermoment uitleg over het 
evaluatiesysteem en hierbij worden tolken ingeschakeld. De klasagenda 
is een communicatiemiddel met de ouders. Regelmatig worden hierin 
commentaren genoteerd en informatie doorgegeven. Eventueel kunnen 
hierbij pictogrammen worden gebruikt. 
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3.2.3. Tasan

Na ongeveer 7 maanden taalonderwijs wordt van de leerlingen de 
TASAN-toets afgenomen. Dit is een toets die de taalvaardigheid van 
nieuwkomers meet op vlak van lezen, luisteren en schrijven. Hij is 
bedoeld als hulpinstrument bij de oriëntering. 

De leerling krijgt verschillende subscores en voor elke subscore kan je 
nagaan in welke categorie een individuele leerling zich bevindt. De toets 
is ook een werkinstrument voor leerkrachten of vervolgleerkrachten, 
want ze bevat tips voor elke individuele leerling: wat loopt al goed, waar 
heeft hij nog ondersteuning nodig? 

In OKAN Sint-Niklaas wordt deze toets afgenomen en gecorrigeerd door 
het CLB. Zo krijgt men een objectiever resultaat. De coördinatie verwerkt 
de scores en formuleert de tips voor de leerlingen. Aan de hand hiervan 
kan nog worden bijgestuurd tijdens de laatste fase in het traject van de 
leerling in het derde trimester van OKAN. De resultaten en tips worden 
samen met andere informatie meegegeven in het doorstroomdossier 
voor de vervolgschool (zie 4.2.4.2.).

3.2.4. Het schoolreglement

Net als andere leerlingen dienen OKAN-leerlingen zich te houden aan 
het schoolreglement. In het geval van OKAN Sint-Niklaas gaat het om 
een samenvatting van de regels van de verschillende deelnemende 
scholen. Deze versie van het schoolreglement wordt in vertaling 
meegegeven aan de leerlingen bij aankomst in de school. 

De OKAN-leerlingen weten ook dat ze zich aan de afspraken moeten 
houden: op tijd komen, in de rij gaan staan, je hand opsteken voor 
je spreekt, … De leerkracht legt in het begin van het schooljaar deze 
regels uit en maakt ze visueel door pictogrammen in de klas. 

3.2.5. Als het moeilijk loopt

Moeilijkheden worden besproken op de ‘CEL leerlingbegeleiding’. 
Dit is een overlegorgaan tussen coördinatie, klasleerkracht en CLB. De 
verschillende partners maken afspraken over de stappen die moeten 
gezet worden. Voor sommige leerlingen wordt gezocht naar externe 
hulpverlening, bijvoorbeeld begeleiding in een dienst Geestelijke 
gezondheidszorg, Mindspring,…
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IV. Leertraject 

4.1. Het wettelijk kader

De omzendbrief SO 75 over onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers vermeldt: ‘De 
deelnemende school of scholen verbinden zich er toe voor elke anderstalige nieuwkomer een 
leertraject uit te werken dat voldoet aan de ontwikkelingsdoelen van het onthaalonderwijs. Voor elke 
anderstalige nieuwkomer wordt een individueel leertraject uitgewerkt waarin het niveau doorheen 
het jaar voor elke leerling wordt bijgesteld rekening houdend met zijn mogelijkheden en tussentijdse 
resultaten. (…) Uit het leertraject moet duidelijk de opvolging van de anderstalige nieuwkomer blijken. 
Uiteraard gebeurt dit in samenwerking met het betrokken CLB. Uitgaande van de beginsituatie van de 
anderstalige nieuwkomer wordt er namelijk een strategie uitgestippeld om de ontwikkelingsdoelen na 
te streven. Tevens wordt de wijze van evalueren opgenomen in het leertraject.’

De verschillende stappen binnen het traject 

Intake en eerste observaties

De leerling komt samen met ouder, voogd of begeleiding en tolk naar school voor inschrijving en 
een intakegesprek. De inschrijver noteert op een inschrijvingsformulier persoonlijke gegevens 
van de OKAN’er, zijn voorgeschiedenis en schoolse achtergrond, wettelijk statuut, medische info en 
talenkennis. Er wordt gepeild naar hobby’s en interesses, schoolloopbaan, diploma en werkervaring. Op 
basis van deze gegevens krijgen we een beeld van de beginsituatie van de leerling. 

Leerlingen die in september starten, worden de eerste week geobserveerd door een tweede leerkracht 
in de klas. Ook de leerkracht van de alfabetisering (regenboogklas) komt elke groep observeren. Dit 
levert eerste indrukken op over het profiel van de leerlingen en helpt om na te gaan welke leerlingen 
niet gealfabetiseerd zijn. 

Bij de inschrijving wordt ook de werking van OKAN uitgelegd. 
Wanneer een nieuwe leerling zich aanmeldt na 1 september start de leerling zo snel mogelijk na 
inschrijving. Voor deze instromers wordt een instapmoment voorzien. Tijdens dit ‘onthaaluurtje’ maken 
de leerlingen kennis met hun klastitularis, de werking van OKAN, het reglement, de schoolgebouwen, 
de directie, het personeel, … 

Het is duidelijk dat, aangezien er het hele jaar door leerlingen worden ingeschreven, er sterk individueel 
en op maat van elke leerling wordt gewerkt (= individueel traject).
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Opvolging en trajectbegeleidingsgesprekken

Tijdens de klassenraden worden de vorderingen van de leerlingen op basis van de 
ontwikkelingsdoelen (observaties, taken en toetsen opgenomen in de rapporten) besproken. 
Na ongeveer zeven maanden onthaalonderwijs wordt door het CLB de TASAN-test 
afgenomen, die peilt naar de taalvaardigheid van de leerling (zie 3.2.3). De resultaten van deze 
test worden meegenomen bij de bespreking van de oriëntering.
De leerlingen stellen in de loop van het jaar onder begeleiding van de leerkrachten ook een 
talentenmap samen, waarin ze hun sterke en minder sterke punten omschrijven en hun 
interesses illustreren.

Er wordt zoals gezegd veel belang gehecht aan zelfevaluatie en de leerling wordt nauw 
betrokken bij zijn traject en oriëntatie. 
Daarom worden individuele trajectgesprekken georganiseerd tussen leerlingen, coördinator 
en de klasleerkracht. Bij het laatste trajectgesprek is ook een CLB-medewerker aanwezig. Ook 
ouders worden bij dit laatste trajectgesprek uitgenodigd.

Tijdens deze gesprekken wordt in eerste instantie gepeild naar het welbevinden van de leerling. 
Andere onderwerpen die tijdens de trajectgesprekken worden behandeld zijn: de integratie 
binnen de school en de klas, de leef- en leerhouding van de leerling, zijn studie en interesses, 
zijn vorderingen op taalgebied. De informatie die dit oplevert (samen met informatie van 
leerkrachten en ouders) geeft het leertraject mee vorm: hoe snel vordert de leerling, welke 
doorstroomrichting is voor hem interessant? Verdere trajectgesprekken focussen op de 
snuffelstage: welke snuffelstage wordt in samenspraak met de leerling gekozen, hoe verliep 
de snuffelstage? Tenslotte wordt de leerling ook bevraagd naar zijn ervaringen in OKAN: wat 
vond hij positief, wat kan beter?
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Oriëntering: individueel traject: van informatie tot beslissing 

De oriëntering is eigenlijk een rode draad doorheen heel het leertraject van de OKAN-leerling. Vanaf het 
begin van het traject wordt de leerling zo goed mogelijk geïnformeerd, begeleid en ondersteund om door te 
stromen naar een richting die zo goed mogelijk aansluit bij zijn eigen interesses en capaciteiten. De leerling 
wordt doorheen dit proces gestimuleerd om aan zelfreflectie en zelfevaluatie te doen, onder andere op 
basis van de talentenmap. 

Vrij vroeg in het traject worden zowel de leerlingen als hun ouders geïnformeerd over de structuur van het 
onderwijs in België, uitgaande van de verschillende studiedomeinen. Hierbij wordt het CLB ingeschakeld.
Op allerlei manieren kunnen de leerlingen kennismaken met verschillende vakken en richtingen uit het 
vervolgonderwijs:

Gastleerkrachten uit het reguliere onderwijs komen in het tweede trimester kennismakingslessen geven. De 
leerlingen werken aan een bundel ‘Wat na okan?’ en bezoeken het Beroepenhuis, waar ze hun competenties 
testen en kennis maken met verschillende beroepen. Elke klas krijgt lessen techniek/oriëntering, zodat de 
leerlingen aan den lijve kunnen ondervinden welke vakken hun persoonlijk liggen en of ze een talent hebben 
voor techniek. Bezoeken aan verschillende studierichtingen horen hier ook bij. 

Een cruciaal moment is de snuffelstage van de leerling. Leerlingen die hier klaar voor zijn, volgen 
snuffelstage in het studiejaar en de richting die het meest lijkt aan te sluiten bij hun interesses, capaciteiten en 
schoolachtergrond in hun thuisland. Ze maken hiervan een verslag waarin ze vertellen wat moeilijk was en 
wat goed ging. De vervolgcoach komt op stagebezoek en de stages worden met de reguliere leerkrachten 
van de vervolgscholen besproken. Op basis van alle informatie evalueren vervolgcoach en leerling de stage. 
De snuffelstages gaan voor een groot aantal leerlingen door na de paasvakantie, maar individuele leerlingen 
snuffelen vroeger tijdens het jaar. Leerlingen die snel vorderen of leerlingen die reeds een jaar okan volgden 
en vervroegd uitstromen, kunnen ook op vrijdagnamiddag kennis maken met het regulier onderwijs.

Het uiteindelijk advies over de oriëntatie van de nieuwkomers wordt genomen tijdens de adviserende 
klassenraden. Daar is het voltallige OKAN-team aanwezig inclusief coördinatoren, directie en CLB. 
In het laatste trimester krijgen de leerlingen (veelal theoretische) taken die specifiek zijn voor hun 
doorstroomrichting en/of werken aan de doelen waarmee zij persoonlijk nog moeite hebben, bijvoorbeeld 
informatie halen uit teksten of structurerend schrijven. 

Tenslotte komt een panel van ex-OKAN’ers op het eind van het jaar ervaringen uitwisselen en studietips 
meegeven, want advies van leeftijdsgenoten nemen de leerlingen extra ter harte! Zo adviseerden de gewezen 
anderstalige nieuwkomers in het verleden hun leeftijdsgenoten om lessen thuis voor te bereiden en naar de 
huiswerkklas te gaan. Ook communicatie met nieuwe leerkrachten (laten zien dat je van goede wil bent) en 
medeleerlingen (vrienden maken, informatie geven) gaven zij aan als erg belangrijk.
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Doorstroom

4.2.4.1.Wettelijk kader

Na het doorlopen van het onthaaljaar kan een leerling doorstromen naar het vervolgonderwijs. 
Bij de doorstroom wordt rekening gehouden met de reglementaire toelatingsvoorwaarden. 
In de praktijk zal dat er hoofdzakelijk op neerkomen dat de instroom plaats vindt op basis 
van een beslissing van de toelatingsklassenraad. 
De toelatingsklassenraad van de vervolgschool moet bij de beslissing rekening houden 
met het advies van de klassenraad van het onthaaljaar. Elke beslissing die afwijkt van 
het advies moet worden gemotiveerd. Bovendien wordt in de toelatingsklassenraad de 
vervolgschoolcoach van de betrokken leerling als raadgevend lid opgenomen. 

Van cruciaal belang is eveneens dat de scholen alle mogelijke informatie bijhouden 
betreffende de ingeschreven anderstalige nieuwkomers en hun doorstroming. Bij de 
overstap naar het regulier onderwijs wordt alle relevante leerlingeninformatie zo spoedig 
mogelijk overgemaakt.

In de scholengemeenschap Sint-Nicolaas past men de regel toe dat wanneer een leerling 
inschrijft mét advies klassenraad okan deze leerling automatisch wordt toegelaten in de 
geadviseerde studierichting en studiejaar.
Wanneer de leerling wil inschrijven tegen het advies, wordt na 25 dagen de toelatings-
klassenraad samengeroepen om een beslissing te nemen.

Opvolging en ondersteuning

Ik ben aanwezig op klassenraden om de problematiek van ex –OKAN’ers beter te kunnen schetsen 
bij de leerkrachten. Heel dikwijls zijn leerkrachten zich niet bewust van de moeilijkheden waarmee 
onze (gewezen) anderstalige nieuwkomers geconfronteerd worden. Door een goede en intense 
communicatie met vakleerkrachten ontstaat er dikwijls meer begrip en kunnen misverstanden 
vermeden worden. Het is ook echt belangrijk om de extra maatregelen zoals een kleurenrapport, 
openboekexamens, … goed te kaderen binnen het traject dat een ex –OKAN’er moet afleggen.

Jeroen, intern begeleider 
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Het wettelijk kader vermeldt verder dat onthaalonderwijs ook de ondersteuning, begeleiding en 
opvolging van gewezen anderstalige nieuwkomers bevat (naast coaching van leerkrachten in het 
vervolgonderwijs). Deze taak berust grotendeels bij de vervolgschoolcoach (en in OKAN Sint-Niklaas 
samen met de intern begeleider zie 2.1.2.2). 
De vervolgschoolcoach vergezelt de leerling bij diens inschrijving in de vervolgschool (warme 
overdacht) en geeft het doorstroomdossier door. 

In dit dossier wordt het attest van regelmatige lesbijwoning in het onthaaljaar opgenomen en ook 
het advies van de klassenraad, de TASAN-resultaten met tips in bijlage, achtergrondinformatie over de 
leerling en een charter met aanbevelingen voor reguliere leerkrachten met ex-OKAN’ers.

Tijdens het vervolgtraject van de leerling brengt de vervolgschoolcoach bezoeken aan de 
doorstroomrichtingen van zijn pupillen om na te gaan hoe deze het doen op school. Zij wonen 
klassenraden bij en overleggen met leerkrachten of directie. Ze geven de reguliere leerkrachten 
verdere informatie en tips om de ex-OKAN’ers zo goed mogelijk op te vangen. Tijdens de huiswerkklas 
is er gelegenheid tot contact met de pupil. Via het coachoverleg is er feedback naar het okanteam.

Daarnaast zijn er enkele specifieke initiatieven voor de gewezen anderstalige nieuwkomers: sommige 
leerlingen kunnen op woensdagnamiddag extra lessen Frans (lessenpakket VSKO) volgen. Leerlingen 
die dit wensen, kunnen bovendien in de huiswerkklas ondersteuning krijgen bij het maken van 
hun huiswerk en het leren van hun lessen. Hiervoor wordt samengewerkt met studenten van de 
bacheloropleidingen op hogescholen en vrijwilligers. Een heen-en-weer-schrift dient als basis voor de 
communicatie tussen de begeleiders van deze huiswerkklas enerzijds en de reguliere vakleerkrachten 
anderzijds. Er wordt ook een informatiemoment voor vakleerkrachten en ouders/begeleiders 
georganiseerd.

Ex-OKAN’ers kunnen blijven deelnemen aan de activiteiten van de zomerklas om hun Nederlands ook 
tijdens de vakantie op peil te houden.
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V. Het netwerk van de nieuwkomer
Om de nieuwkomer zo goed mogelijk te kunnen opvangen en begeleiden, is een sterk uitgebouwd 
netwerk noodzakelijk. Niet alleen OKAN-leerkrachten en hun coördinatie behoren tot dit netwerk. Ook 
de organiserende scholen, de scholengemeenschap en vele andere personen en instanties zijn hierbij 
betrokken.

De scholen en de scholengemeenschap
 
Zowel Technisch Instituut Berkenboom als Sint-Jozef-Klein-Seminarie richten onthaalklassen in. De 
directies van beide scholen zijn betrokken bij het onthaalbeleid en volgen de teamwerking van de 
onthaalleerkrachten op. Op die manier is OKAN geen eiland binnen de scholen en kunnen onthaalwerking 
en reguliere werking beter op elkaar worden afgestemd. Zo werd door de deelnemende scholen beslist 
om uren vrij te maken voor een interne begeleider die in de scholen extra opvolging van de gewezen 
anderstalige nieuwkomers op zich kan nemen (zie 2.1.2.1. en 4.2.4.2).

Op leerlingniveau worden gezamenlijke activiteiten aangemoedigd. Initiatieven om onthaalleerlingen 
en reguliere leerlingen met elkaar in gesprek te brengen, kaderen binnen een warm onthaalbeleid. 
Zo worden sinds enkele jaren workshops georganiseerd waarbij OKAN-leerlingen korte interactieve 
taallessen geven aan reguliere leerlingen. Of de leerlingen gaan met elkaar in gesprek op speeddate of 
wat diepgaander met een interview. Daarnaast nemen de OKAN-leerlingen deel aan reguliere activiteiten 
zoals bijvoorbeeld free podia. Jaarlijks geven een aantal reguliere leerkrachten vrijwillig gastlessen (zie 
ook 4.2.3). Het kan gaan om heel uiteenlopende lessen zoals praktijkvakken en wetenschappen. Dit is 
voor beide partijen een verrijkende ervaring. De gastdocent ervaart wat het is om rekening te moeten 
houden met de taalachterstand van de OKAN-leerlingen en breidt zijn know-how op dit vlak uit. De 
OKAN-leerlingen krijgen een les zoals in het vervolgonderwijs en maken kennis met reguliere vakken. 

Buiten de organiserende scholen zijn ook een aantal andere scholen van de scholengemeenschap  
Sint-Niklaas betrokken bij de organisatie van OKAN: Technisch Instituut Sint-Carolus, Broederschool, 
Instituut Heilige Familie en Onze-Lieve-Vrouw Presentatie. De OKAN-leerlingen zitten verspreid over 
OKAN-klassen in deze scholen. Dit is organisatorisch niet altijd gemakkelijk, maar het biedt heel wat 
voordelen. De OKAN-leerlingen kunnen tijdens hun traject gemakkelijker kennis maken met een groot 
aantal richtingen. Leerlingen van de reguliere klassen zijn het gewoon dat er OKAN-leerlingen stage 
lopen of instromen. OKAN’ers en ex-OKAN’ers kunnen intensiever worden opgevolgd. In de verschillende 
scholen is trouwens een contactpersoon aangeduid die extra aandacht heeft voor de OKAN-klas. Deze 
contactpersoon is aanspreekpunt van de OKAN-leerlingen, ondersteunt de werking, helpt mee aan 
initiatieven die de integratie OKAN – regulier bevorderen en volgt mee stages op. 

Alle bovenstaande organisatorische en beleidsmatige aspecten dragen bij tot een betere inbedding van 
OKAN in de reguliere werking, wat een succesvol traject voor de OKAN-leerling alleen maar ten goede kan 
komen.
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Samenwerking met het CLB

OKAN-leerlingen hebben vaak een zwaardere ‘rugzak’ dan gemiddeld. Zowel qua taalontwikkeling als op sociaal-
emotioneel vlak hebben zij extra omkadering nodig. Daarom is een goede samenwerking met het CLB essentieel. 
De CLB-medewerker is aanwezig op de OKAN CEL leerlingbegeleiding, tijdens oudercontacten en bij bepaalde 
klassenraden. Soms hebben OKAN-leerkrachten ondersteuning nodig voor leerlingen met extra problemen zoals 
moeilijk gedrag, leerachterstand of zware sociaal-emotionele belasting.

In zulke omstandigheden kan extra begeleiding door een CLB-medewerker worden gevraagd. Ook voor de 
opvolging van het traject van leerlingen, oriëntering en doorstroom kan het CLB worden ingeschakeld. De CLB-
medewerker geeft zoals eerder vermeld uitleg over de structuur van het onderwijs, is aanwezig bij het laatste 
trajectgesprek en staat ter beschikking voor meer informatie over het vervolgonderwijs als een leerling dit wenst 
(zie ook 4.2).

Contacten met ouders en begeleiders

OKAN Sint-Niklaas wil een open school zijn met een lage drempel, waar de ouders en begeleiders van de OKAN-
leerlingen terecht kunnen met hun vragen over het leertraject van hun pupil. Het kan immers niet genoeg 
worden onderschreven hoe belangrijk het is in welke mate leerlingen ook in de thuissituatie worden omringd 
en positief worden gestimuleerd. Voor een OKAN-leerling is dit uiteraard niet altijd evident. Zijn of haar ouders 
hebben vaak andere dingen aan het hoofd, spreken de taal nog onvoldoende en kunnen hun begeleidende rol 
niet altijd vervullen zoals ze het wensen. Toch zien we veel ouders die heel erg bekommerd zijn om hun kind op 
school en ook op studievlak voor hen het beste willen. Andere OKAN-leerlingen zijn hier zonder begeleiding en 
moeten voor ondersteuning van hun studietraject terecht bij assistenten of hun voogd. Ook daar is een goede 
communicatie belangrijk.

Op het intakegesprek worden ouders of begeleiders uitgenodigd om een klas te bezoeken en een lesmoment 
mee te maken. 
De agenda is zoals gezegd een belangrijk communicatiemiddel tussen school en ouder/ begeleiders regelmatig 
schrijven leerkrachten hier feedback in over de leerlingen. Natuurlijk zijn ook de rapporten voor de ouders/ 
begeleiders een bron van informatie over de evolutie van de OKAN-leerling. 
Structureel zijn er vier oudercontacten voorzien per schooljaar:

In oktober is er een eerste algemene informatievergadering waarbij met behulp van tolken aan alle ouders en 
begeleiders de OKAN-werking wordt uitgelegd. Aansluitend aan deze vergadering is er een lesmoment in de klas. 
Ouders en begeleiders kunnen ook op dat moment hun kind of pupil ‘in actie’ zien. Iets later op het jaar volgt 
opnieuw een contactmoment voor alle ouders en begeleiders; bij die gelegenheid wordt de structuur van het 
onderwijs toegelicht door het CLB.

In januari en mei zijn er individuele oudercontacten die worden voorbereid door de coördinatie en leerkrachten. 
De ouders/begeleiders krijgen een vertaalde uitnodiging. Ze worden in taalgroepen verdeeld en voor elke 
taalgroep wordt een tolk aangevraagd. Met behulp van deze tolk vertellen de klasleerkrachten aan ouders/
begeleiders hoe het met hun leerlingen gaat op school en beantwoorden ze eventuele vragen. Tijdens het laatste 
oudercontact wordt vooral de oriëntering besproken en wordt de inschrijving van de leerling in de vervolgschool 
geregeld. 

Al op het intakegesprek wordt benadrukt dat de deur van de school openstaat voor ouders, zodat deze zich 
welkom voelen. Als ouders op een contactmoment niet aanwezig kunnen zijn, kan een huisbezoek worden 
gepland. 
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Samenwerking met betrokken instanties 
(OCMW, LOI, Huis van het Nederlands, VLOS, Rode Kruis Opvang-
centrum, ODICE, Schoolopbouwwerk, …)

Regelmatig zijn er contactmomenten met externe organisaties die ook tot het netwerk van de OKAN-leerlingen behoren. 

Zo kan met mensen van het VLOS worden samengezeten indien een leerling in een problematische situatie is verzeild 
omwille van financiële omstandigheden of doordat hij in de illegaliteit is terechtgekomen.
Met het Rode Kruis Opvangcentrum is er een vast overlegmoment.

Samenwerking met de stad Sint-Niklaas (stadsdiensten, bibliotheek, 
academie,…)

Naast taallessen Nederlands is inburgering een belangrijke doelstelling van het onthaalonderwijs. Dit kan uiteraard niet 
zonder een goede samenwerking met de lokale bestuursdiensten. OKAN Sint-Niklaas wordt door de stad gesteund 
om initiatieven zoals de zomerklas te kunnen realiseren. 

Ook de toeleiding tot vrije tijd hoort bij inburgering. In dit kader werken het stadsbestuur van Sint-Niklaas en 
OKAN Sint-Niklaas samen om de leerlingen kennis te laten maken met verschillende afdelingen van de academie en 
met de sportdiensten. De nieuwkomers volgen workshops muziek en toneel op het SAMWD en krijgen een initiatie 
beeldende kunsten op het SASK. Tijdens een door de stad georganiseerde sportdag maken de leerlingen kennis met de 
sportmogelijkheden in Sint-Niklaas. Voor OKAN-leerlingen wordt op deze manier de drempel tot vrijetijdsinitiatieven 
lager en ze kunnen bij deze gelegenheid ook hun niet-schoolse competenties ontdekken of tonen. 

Tenslotte kan OKAN Sint-Niklaas voor het bibliotheekproject (zie 2.2.2.) en de zomerklas rekenen op de hulp van de 
stad, die infrastructuur ter beschikking stelt en een deel van de praktische aspecten op zich neemt. 
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Samenwerking met Hogescholen 

Les geven aan OKAN-leerlingen is verrijkend en geeft voldoening, maar het vraagt van leerkrachten 
ook specifieke vaardigheden. Zo moet een onthaalleerkracht zich kunnen inleven in een leerling die de 
taal nog niet kent. Ook differentiatie is voor deze groepen een must. In onze huidige samenleving zijn 
heterogene klassen met gewezen anderstalige nieuwkomers en andere leerlingen met taalachterstand 
een realiteit. Daarom is het interessant voor leerkrachten in opleiding om ervaring op te doen met deze 
doelgroep. Anderzijds is de hulp die deze hogeschoolstudenten bieden voor de OKAN-werking zeer 
welkom. OKAN Sint-Niklaas werkt dan ook intensief samen met de hogescholen Odisee en Artevelde. 
De studenten van deze Hogeschool werkten reeds verschillende projecten uit voor en met OKAN. 
Zo werden audioboeken voor OKAN gerealiseerd en lespakketten uitgewerkt voor de zomerklas. De 
studenten van de hogescholen volgen ook lessen in OKAN en doen er stages. Verder helpen ze mee 
tijdens initiatieven zoals de huiswerkklassen en de zomerklas.

Er wordt jaarlijks een infodag OKAN voorzien waar studenten na een infomoment mee participeren in 
de verschillende klassen.

Sponsoring

De uitdaging van OKAN is groot. Op 1 of 2 jaar tijd moeten 
anderstalige leerlingen van twaalf jaar en ouder het 
Nederlands voldoende onder de knie krijgen om mits 
ondersteuning in het vervolgonderwijs de lessen te kunnen 
volgen. Om dit efficiënt aan te pakken heb je naast een goed 
team en veel tijd ook financiële hulp nodig. OKAN Sint-Niklaas 
kan wat dit betreft rekenen op een aantal gulle diensten en 
organisaties: de stichting Koningin Paola, de provincie Oost-
Vlaanderen, Erfgoedcel Waasland, de Vlaamse overheid, 
stichting Liedts-Meesen en de Orde van de Prince.

Dank zij deze financiële steun kunnen we niet alleen 
materialen aankopen en projecten realiseren, maar kunnen 
we ook de schoolrekening van de OKAN-leerlingen veel 
lager houden. 

Vrijwilligers
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‘Last but not least’ kan OKAN Sint-Niklaas rekenen op een groot aantal gemotiveerde 
vrijwilligers, die op verschillende momenten inspringen. Zo komen zij in de klassen 
lessen ondersteunen of mee lezen tijdens een leesuurtje. Zij worden ook ingeschakeld 
voor de ondersteuning van ex-okanleerlingen in de huiswerkklas. 
Een initiatief als de zomerklas kan geregeld steunen op gedreven vrijwilligers. 

We sluiten dan ook af met een getuigenis van één van onze vrijwilligers.

OKAN-vrijwilliger zijn is voor mij:

elke week uitkijken naar de klas

elke week uitkijken naar de opdracht die mij en de leerlingen te wachten staat

elke week het plezier hebben om met die leerlingen ‘bezig’ te zijn

elke week genieten van hun eerlijke reacties 

elke week hun positieve  opmerkingen horen

soms ervaren dat het hun ‘dagje’ niet is (moe, ziek, pijn, ...)

hen elke week een beetje beter leren kennen

elke week door hen meer aanvaard worden

elke week opnieuw hun bereidheid tot leren zien -

maar vooral elk jaar opnieuw verbaasd zijn om te zien welke vorderingen ze maakten 
van september tot het einde van het schooljaar. Knap wat die leerlingen en hun leraars 
bewerkstelligen op ėén schooljaar!!!

Jacqueline, OKAN-vrijwilliger
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Bijlagen

Contactpersonen
Technisch Berkenboom-Instituut

Mevr. Elisabeth D’hollander
Directeur

Mevr. Greet Van Beem
Pedagogisch directeur eerste graad 

03 760 41 00

Sint-Jozef-Klein-Seminarie
Dhr. Marc Buytaert 
Directeur 

Dhr. Danny Van Royen
Pedagogisch directeur

03 780 71 50

OKAN
Karin Polfliet
Martine Van Boven
Majda Pieters

Coördinatie OKAN 
03 760 41 38 
okan@berkenboom.be
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Nuttige adressen
Vrij CLB Waas en Dender

Ankerstraat 63
9100 Sint-Niklaas
03 780 66 30

Technisch Berkenboom-Instituut (TBI)
Kalkstraat 26
9100 Sint-Niklaas

Algemeen 03 760 41 00
Okan 03 760 41 38

Sint-Jozef-Klein-Seminarie (SJKS)
Collegestraat 31
9100 Sint-Niklaas
03 780 71 50

Broederschool
Nieuwstraat 91
9100 Sint-Niklaas

Carolus
Hospitaalstraat 2
9100 Sint-Niklaas

Heilige Familie Secundair
Hofstraat 15
9100 Sint-Niklaas

Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie
Plezantstraat 135
9100 Sint-Niklaas
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Rode Kruis Opvangcentrum
Kasteelstraat 8
9100 Sint-Niklaas

VLOS
Kasteelstraat 4
9100 Sint-Niklaas

ODiCe vzw
Dok Noord 4 D001
9000 Gent

Provinciaal documentatiecentrum Atlas
Carnotstraat 110
2060 Antwerpen

Centrum Taal en Onderwijs
www.cteno.be
Blijde-Inkomststraat 7 - bus 3319 
B-3000 Leuven

Pedic
Coupure Rechts 314
9000 Gent
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Lesuren TBI
lesuur 1: 8.25 u.
Pauze: 10.05 u. - 10.20 u.
Middagpauze: 12.00 u.
Lesuur namiddag: 13.00 u.
(geen namiddagpauze) - Einde lessen: 15.30 u.

Lesuren Carolus
Lesuur 1: 8.25 u.
Pauze: 10.05 u. - 10.20 u.
Middagpauze: 12.00 u.
Lesuur namiddag: 12.50 u.
(geen namiddagpauze) - Einde lessen: 15.20 u.

Lesuren Broeders
Lesuur 1: 8.25 u.
Pauze: 10.05 u. - 10.20 u.
Middagpauze: 12.00 u. 
Lesuur namiddag: 12.5 u.
Pauze namiddag: 14.35 u. - 14.50 u.
Laatste lesuur: 14.50 u. 
Einde lessen 15.40 u.

Lesuren OLVP
Lesuur 1: 8.30 u.
Pauze: 10.10 u. - 10.25 u. / wo tot 10.20 u.
Middagpauze: 12.05 u. - 13.05 u.
Les namiddag: 13.10 u.
(geen namiddagpauze) - Einde lessen 15.40 u.

Lesuren H. Familie 
Lesuur 1: 8.25 u.
Pauze: 10.05 u. - 10.20 u.
Middagpauze: 12.00 u. - 13.20 u.
Les namiddag: 13.20 u.
(geen namiddagpauze) - Einde lessen 15.50 u.

Lesuren S.J.K.S
Lesuur 1: 8.30 u.
Pauze: 10.10 u. - 10.25 u.
Middagpauze: 12.05 u. - 13.25 u.
Les namiddag: 13.25 u.
Pauze: 15.05 u. - 15.15 u.
Einde lessen 16.05 u.

47



Verantwoordelijke  uitgever: Elisabeth D’hollander

Ontwerp: 

7e Publiciteit en illustratie, Kosmonaut, Technisch Berkenboom Instituut, Sint-Niklaas

tbi.berkenboom.be 

Bronnen
- http://www.ond.vlaanderen.be/onthaalonderwijs

- http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document.asp?docid=13123

- www.cteno.be

- www.anderstaligenieuwkomers.be

- http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/okan/

uitgangspuntenOkan.pdf

- CTO, Handleiding Warm:koud – taalvaardigheidsmateriaal Onthaalklas Secundair 

onderwijs, Leuven, 2006

-  Wat werkt in lees- en schrijfonderwijs? De meest recente wetenschappelijke inzichten, 

Nieuwsbrief Taal en Onderwijs, jaargang 5, nr. 15


