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EX OKANNERS EN TAALZWAKKE 
jongeren op school
Aarschot 2019-2020

EX OKAN JONGEREN BEGELEIDEN
EEN TO-TAALBELEID

Lieve Lenaerts
DoorElkaar Hivset Campus

Wie zijn ze?

• EX OKANNERS zijn
• Jongeren: pubers, meisjes, jongens
• Lerende jongeren: heel wat leren, nieuwe dingen te leren, INHOUD, 
VANZELFSPREKENDHEDEN
• Meertalige lerende jongeren: wat betekent dat?
• Ex-OKAN: wat is OKAN? 1 of 2 jaren OKAN (kennen we dat?)
• Yana, Yousef, Zaja…individuele verhalen

De leraar maakt het verschil
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Wat is moeilijk?

• de taal : https://www.youtube.com/watch?v=sjHo6uZuTAo : is Nederlands 
leren moeilijk?  (tool: moedint2.nl )

• de nieuwe omgeving: alles is anders, nieuw (breuk, verlies)

• de steun die wegvalt uit het veilige OKAN nest

• de cultuur

• het dialect

• gemotiveerd blijven

• racisme…

Diverse terreinen van werkpunten in de vervolgschool

INHOUD-MOTIVATIE-DIDACTIEK

Wie? Verantwoordelijkheid van
•Leraar: ALLE, aansluiting vinden bij de leerling, bij zijn ouders, kennis 
hebben van drempels, hulpmiddelen, kortom: divers sensitieve 
professionals

•Leerling: werken aan attitude, motivatie

•School: beleid opzetten,faciliteren, steunen
•Zorgbeleid, taalbeleid, ouderbetrokkenheid, organisatorisch beleid
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TO-TAALBELEID
TOPOI:Taal-Ouders-Personeel-Organisatie

Identiteit

1. Taalbeleid
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Wat moet je weten?

• Hoe leren de leerlingen een tweede taal?

• Aanbod-kansen-feedback

• Twee zaken die anders zijn: veiligheid-thuistaal

7

…..kom ik …….om jou 
meer in ……. ……...

Hoeveel woorden met je kennen?
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Wat weten we uit onderzoek?

•Leerlingen verschillen, ook in hun woordrepertoire.
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BELANG van een soort 
woordenschat

11

Wat moet ik doen?
Alle leraren, we geven allen les door middel van taal

Taal-leren en denken zijn verbonden
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A. Werk aan veiligheid

• afspraken maken

• structuur bieden

• zich goed voelen in een groep

• de stille fase respecteren

B. WERK AAN WOORDENSCHAT

•Wat kan leerling doen? 
•Woordenschatschrift, ‘schooltaal’woordenboek gebruiken, zelf inoefenen bv 
wrts.nl….vertaal apps gebruiken, een portfolio invullen…ATTITUDE

•Wat kan leraar doen?
•Oplijsten van woorden, aandacht besteden in de les (woordspin…)strategie 
aanleren ongekende woorden (transfer), teksten vooraf meegeven met opdracht, 
aanmoedigen om hulpmiddelen te gebruiken, hulpmiddelen ter beschikking stellen
•Een opdracht op stage, in portfolio
•Op uitspraak letten ‘keputuitgelegd’, op houding en taal letten
•Leesplezier bevorderen: hoe meer lezen, hoe meer woorden bv 
luisterpuntbibliotheek.be
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Drempels verlagen in 
cursus en bij evaluatie

WAT WIL JE TESTEN? WAT WIL JE ZE LATEN LEREN?

Taal mag geen struikelblok zijn

- cursus (aansluiting vinden)

- examenvragen: wat wil ik te weten komen?  

Vereenvoudigen is niet verkleuteren, aanpassen is niet de lat lager leggen, 
maar is zorgen dat ze goed kunnen zwemmen, zorgen dat ze goed leren, is 
gemotiveerd houden…is zorgen voor een veilig klasklimaat

80% van de leerlingen en de ouders beheerst een B1 niveau

https://b1teksten.nl/artikel/b1-teksten-schrijven-deze-tools-helpen-je-op-
weg 15

C: Een goede DIDACTIEK

Contextrijk: voorkennis, structuur, visualiseren, herhalen aan het begin 
van de les, een brainstormoefening..

Interactiemogelijkheden: kansen geven tot spreken, tot schrijven

Taalsteun: schrijf-en spreekkaders, formats, digitale hulpmiddelen…de 
verwachtingen duidelijk communiceren

EEN TIP: het exit ticket
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TOOLS

•Woordenboeken
•https://okan-leermiddelen.weebly.com/woordenboeken.html

•https://okanbrugge.wordpress.com/ : tekst voorlezen, pop up woordenboek 
installeren (digitale middelen)

•https://vrttaal.net/nieuws/de-schrijfassistent-is-klaar

•www.meertaligheid.be: beeldwoordenboeken diverse sectoren bv zorg, keuken…

•Word insluitende lezer (beeld) en TEAMS
•Tekst invoegen en wordt voorgelezen (Vlaamse stem)
•Kan vertaald worden 

11/05/2022 Footer ingeven 17

D. Werk doelgericht aan taal

Heel veel verborgen taaldoelen in alle vakken

Werk doelgericht in je vak en met je team

Vakdoelen oplijsten

Taaldoelen oplijsten

ook op stage: taaldoelen meegeven en evalueren

18
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E. Feedback geven op taal

MOTOR

Fouten maken hoort bij het proces

Feedback geven mag/moet

Een foutenanalyse maken en gericht remediëren 
(www.brusselvoltaal.be) 

Tool: verbeterschema

19

F. En hoe dan evalueren?

- opbouwen mag
- iedereen gelijk voor de wet? kan niet
- vorm en inhoud apart evalueren
- Een taal leren is een intensief proces

20
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Roemeense rekentest

exercițiu 1 : care numere sunt mai mici decât 4

4
3
8
6
2

Hulpmiddel: Imat
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G. Waardeer thuistaal en zet 
ze in…

•Thuistaal kan soms hulpmiddel zijn (pre teachend: opzoeken in eigen 
taal)

•Thuistaal als identiteitsversterking bv boekbespreking, talenpaspoort

Ook op schoolniveau afspraken ivm thuistaal

•TIP: Klascement tool: google translate

https://www.klascement.net/downloadbaar-
lesmateriaal/94570/automatisch-vertalende-begrippenlijst/?previous

H. Taal is ook non-verbale taal

24

Je enige houvast als je een taal niet spreekt!
Klasmanagement

Misverstanden NORMEN: oogcontact…
Wees jezelf
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2. Ouderbetrokkenheid

• Alle ouders zijn betrokken: zichtbaar-niet zichtbaar

• Sommige ouders zijn misschien minder bereikbaar

• Soms andere wegen om zelfde te bereiken

• Zelfde doel: het beste voor de kinderen

DUS:

• Mondelinge en schriftelijke communicatie goed verzorgen
•Een beslisboom
•Hulpmiddelen selecteren

• Communicatie screenen: Betrouwbaar- Begrijpbaar – Begripvol?

• Bekend?

Een oefening

•Screenen waarden

•Maak top 3 waarden

–Zelfstandigheid
–Eerlijkheid
–Trouw aan familie
–Religie
–gehoorzaamheid
–Gastvrijheid 

26
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1.Geloof
2.Respect voor je ouders
3.Trouw aan de familie
4.Gehoorzaamheid
5.Gastvrijheid
6.Goede manieren
7.Hulpvaardigheid
8.Eerlijkheid
9.Zelfstandigheid

1.Zelfstandigheid
2.Eerlijkheid
3.Hulpvaardigheid
4.Respect voor je ouders
5.Goede manieren
6.Trouw aan de familie
7.Gehoorzaamheid
8.Gastvrijheid
9.Geloof 

Conclusies?

•Geen waarden weg

•Andere ordening: anders werken dan

•Pragmatisch werken, stapjes zetten naar, zoeken naar verbinding

•Interculturele communicatie belangrijk: kind centraal, niet ‘wij-zij’

•Aansluiting vinden bij de ouders en dan op stap gaan 

•Altijd eerst erkenning geven om respectvol verbindend te 
communiceren

•WEES een OEN en smeer NIVEA

•Zinvol en acceptabel communiceren, niet alleen vestaanbaar
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3.Professioneel zijn: focus

GRONDHOUDING

zelf(kennis) icompetenties

CONFRONTATIE

goesting

PROFESSIONELE HOUDING in een superdiverse wereld

Weg van handelingsverlegenheid

Gesprekken nodig: RUIS INTERN EN EXTERN

Van ‘ze moeten’, naar ‘hoe gaan wij dit samen doen’
29

4. De organisatie

30
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Start

-Duidelijke beginsituatie, doorstroomdossier

werkpunten?

sterke punten?

wanneer evalueren?

-Vertrouwenspersoon-vervolgschoolcoach (over jaren heen)

-Afspraken in een team maken: algemene aandachtspunten, 
specifieke afspraken

-Op schoolniveau afspraken maken bv evalueren

STRUCTUUR EN DUIDELIJKHEID
31

•Dilemma’s professioneel durven aanpakken
•‘halal of niet’ Khalid Benhaddou

•Stappenplannen, draaiboek maken (rust inbouwen)

•Wetgeving kennen en out of the box durven denken bv anders 
organiseren, per graad evalueren, vakken anders inrichten…zeer veel 
voorbeelden in het boek ‘flexibele leertrajecten voor meertalige leerlingen’

•Kijken bij de buren of verder weg

Thema’s

32
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5. Identiteit

Wie mag ik zijn op school?

Herken ik me in de school?

Wie zijn deze leerlingen?

Is de diversiteit hoorbaar, zichtbaar?

Hoe wordt er gepraat over Ex Okan leerlingen?

‘Spiegels en ramen’

Altijd evenwicht zoeken tussen ‘gewoon zijn’ en ‘anders zijn’

• Diverse perspectieven aan bod laten komen

•https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/superdiverse-
toekomst/toekomstproject

• Religie is geen no zone

• Samen doen bv eten, feesten

• Ontmoetingen regelen

• Verschil een plaats geven in het onderwijs

34
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Identiteit van elke 
leerling

Respect voor elke leerling, weg van stereotiepen
en vooroordelen

Racisme sensitief

Migratie heeft impact (rouwproces)= breuk

35

Niet uitsluiten

36
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EX OKAN leerlingen op school

Tien tips
1. elkaar leren kennen - vertrouwen
2. bewust zijn van identiteit  imago
3. dialoog als voorwaarde tot communicatie
4. openstaan voor diversiteit en bouwen aan beleid
5. van elkaar leren – leren samenwerken
6. belang van de context: wie zijn onze leerlingen, ouders?
7. verkennen van de beginsituatie
8. uitwerken van een stappenplan
9. betrekken van externe partners
10. werken aan communicatieve vaardigheden
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Bedankt

Vertrouw op jezelf en op elkaar

• lieve.lenaerts@hivset.be

• www.doorelkaar.be

• vormingscentrum.hivset.be

Een studiedag op 20 oktober ‘naar het hart van de leer-kracht’ 

Wat nemen jullie mee?

Wat steek je van wat we vandaag gezien hebben in 
je koffer om mee te dragen en te gebruiken wanneer 
nodig?

40


