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                             OKAN op afstand: tips en inspiratiebronnen 

 

 

4 mei 2020  

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers wordt in 
Vlaanderen voorlopig niet officieel heropgestart. Wanneer deze 
heropstart wel kan gebeuren, is nog onduidelijk. 

Scholen kunnen – indien dit haalbaar is, rekening houdend met de 
veiligheidsvoorschriften – kwetsbare OKAN-leerlingen opvangen op 
school en tijdens deze contacturen leerlingen individueel (of in kleine 
groepjes) begeleiden. PBD-GO! adviseert scholen om kwetsbare 
OKAN-leerlingen op school op te vangen en te begeleiden. 

In het schema hiernaast vinden jullie 8 domeinen die belangrijk zijn 
om de OKAN-werking kwalitatief in te richten. De domeinen zijn 
zowel van toepassing op afstandsonderwijs als op de begeleiding van 
(kwetsbare) OKAN-leerlingen tijdens contacturen op school. Het 
schema kan een aanleiding zijn om met het OKAN-team jullie 
werking af te toetsen. 

Dit schema vormt de basis voor de tabel hieronder. In deze tabel 
verzamelden we jullie vragen/moeilijkheden en noden alsook 
suggesties/oplossingen voor deze domeinen. We vulden de tabel 
ook zelf aan met richtlijnen, tips en inspirerende bronnen. We hopen 
alvast dat jullie ermee aan de slag kunnen.  

Alle tips en suggesties alsook concrete vragen en struikelblokken 
waarover jullie graag in dialoog gaan, blijven welkom en kunnen 
steeds tot aanvulling van dit werkdocument leiden. Morgen maken 
we samen .  
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                                    OKAN op afstand: tips en inspirerende bronnen 

In deze tabel vinden jullie per domein een aanzet van inspiratiebronnen en tips. We geven ook waar mogelijk extra tips die van toepassing zijn voor scholen die (kwetsbare) 

OKAN-leerlingen op school in de opvang begeleiden. Welke tips en bronnen voor jullie OKAN-werking relevant zijn, is mede afhankelijk van de schooleigen context.  

Kennen jullie zelf nog andere inspiratiebronnen en tips? Deel ze met ons en wij vullen dit werkdocument aan. 

 

 

1. Bereik leerlingen  

 

Tips en inspirerende bronnen Begeleide opvang 

Elk OKAN-team beschikt zonder twijfel over een eigen werkwijze en veel expertise om zich 

in te zetten om alle leerlingen te bereiken. Toch weten we dat er ook heel wat kwetsbare 

leerlingen van de radar zijn verdwenen. Het is echter onze verantwoordelijkheid om ook 

voor deze jongeren alle mogelijke inspanningen te leveren om hun recht op onderwijs te 

verzekeren. We lijsten hieronder enkele (algemene) reflectievragen op om als OKAN-team 

jullie werkwijze om leerlingen te bereiken in beeld te brengen en te optimaliseren. 

 

 Op welke wijze werden de leerlingen en de ouders (tijdig) geïnformeerd?  

 Welke systemen en structuren (online én offline) werden aangewend om de 

leerlingen en de ouders/voogden/begeleiders maximaal te bereiken?  

 Welke succesfactoren en valkuilen werden ervaren bij het leggen van contacten 

met de leerlingen en de ouders/voogden/begeleiders? Hoe kunnen de 

succesfactoren bijdragen tot het optimaliseren van de communicatielijnen voor de 

komende weken? Welke acties moeten ondernomen worden om de valkuilen weg 

te werken? 

 Welke afspraken werden gemaakt met de medewerkers betreffende het bereiken 

van de leerlingen en de ouders/voogden/begeleiders?  

 Werden er afspraken gemaakt om periodiek en/of op bepaalde (vaste) tijdstippen 

contact te onderhouden met de leerlingen en de ouders/begeleiders/voogden? 

Welke afspraken?  

De keuze om (kwetsbare) OKAN-leerlingen op te vangen op school en hen op 

regelmatige tijdstippen te begeleiden tijdens contacturen, ligt bij de school zelf. 

Veiligheid staat voorop. De uitdagingen voor scholen wat betreft de heropstart 

en de organisatie van de opvang zijn complex en voor elke school anders. We 

weten dat alle OKAN-teams hun beste beentje voor zetten om de leerkansen van 

hun leerlingen zo optimaal mogelijk te garanderen.  

 

Het GO! adviseert scholen om – indien haalbaar volgens de 

veiligheidsvoorschriften en logistieke organisatie – zoveel mogelijke OKAN-

leerlingen contacturen op school aan te bieden. Voor zo goed als alle OKAN-

leerlingen zijn de (offline) contexten waarin het Nederlands verworven wordt 

(school, vrienden, dagelijks leven) weggevallen omwille van de sluiting van de 

scholen en de veiligheidsmaatregelen in de samenleving. Het leren van de 

Nederlandse taal komt hierdoor onder druk te staan. Daarnaast weten we dat 

heel wat OKAN-leerlingen thuis of in een opvangcentrum weinig of geen toegang 

hebben tot een geschikte werkplaats voor schoolse activiteiten. Dit in combinatie 

met de impact van het leven in relatieve afzondering op het welbevinden van 

deze leerlingen, maakt dat OKAN-leerlingen beschouwd kunnen worden als 

kwetsbare leerlingen en dus als prioritaire doelgroep op school opgevangen en 

begeleid kunnen worden. Voor de meerderheid van de OKAN-leerlingen staat ook 

volgend schooljaar een overstap naar het reguliere onderwijs voor de deur. De 
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 In hoeverre heeft het team zicht op de wijze waarop de leerkrachten de leerlingen 

en de ouders/begeleiders/voogden bereiken?   

 Welke initiatieven en acties werden opgezet specifiek voor moeilijk bereikbare 

leerlingen? Welke resultaten werden wat dat betreft geboekt?  

 Worden kwetsbare leerlingen actief uitgenodigd om – indien haalbaar wat betreft 

veiligheidsvoorschriften – naar school te komen voor begeleiding bij schoolwerk? 

 Welke initiatieven worden ondernomen om ook met externe organisaties samen te 

werken in het kader van het bereiken van zoveel mogelijk leerlingen? 

(opvangcentra, CLB, buurthuizen, brugfiguren, samenlevingsopbouw, 

samenwerking met stad/gemeente…)  

 Welke leerlingen en ouders/voogden/begeleiders werden nog niet, niet snel 

genoeg, …bereikt? Verklaringen?  

 Welke initiatieven worden er genomen opdat leerlingen met elkaar contact blijven 

houden?  

 Hoe zorgt de school ervoor dat de school (het schoolgebouw) nog steeds open blijft 

voor leerlingen die niet het nodige materiaal hebben om online met de school 

contact te hebben?  

 

Contact met ouders/voogd/begeleider: 

- Informatie voor ouders (in meerdere talen) over preteaching (Onderwijs 

Vlaanderen)  

- Hoe ouders bereiken die onder de radar zitten? Interview Martin Valcke in Klasse  

- Gesprekskaartjes voor contact met ouders Klasse  

- Vertaalfiches Klasse (9 talen): communiceren met anderstalige ouders  

- Sam vzw: overzicht ondersteunende tools/documenten/informatie voor moeilijk 

bereikbare groepen 

- Anderstalige ouders snel en efficiënt bereiken met behulp van Google Translate 

(simultane vertaling van schriftelijke informatie) 

 

 

 

 

 

onderwijsloopbaanbegeleiding van OKAN-leerlingen is dan ook van groot belang 

in de periode die ons dit schooljaar nog rest.  

 

De begeleiding van OKAN-leerlingen op school vraagt heel wat organisatie. Of dit 

haalbaar is en hoe dit georganiseerd kan worden, is afhankelijk van de schooleigen 

context. Elk school en elk OKAN-team zal hierin bewuste keuzes moeten maken 

(uiteraard afhankelijk van de veiligheidsvoorschriften).  

 

Mogelijke vragen die hierbij aan bod kunnen komen zijn: 

- Hoe zorgen we voor het naleven van de veiligheidsvoorschriften door 

OKAN-leerlingen? Hoe bereiden we hen hierop voor? 

- Wat met ouders/voogden/begeleiders die hun kinderen niet durven 

sturen?  

- Welke noden hebben OKAN-leerlingen (alfa-leerlingen, doorstromers, 

leerlingen zonder digitale toegang thuis, executieve functies van 

leerlingen…) 

- Hoe groeperen we OKAN-leerlingen volgens hun noden? Welke noden 

zijn prioritair? 

- Kunnen we OKAN-leerlingen werkruimte aanbieden op school (in een 

computerklas)? 

- Welke ondersteuning wordt geboden tijdens contacturen op school 

(bewuste afweging tussen opdracht tijdens synchrone (nood aan 

directe instructie, feedback, uitleg opdracht, gesprek rond 

welbevinden,…) en asynchrone leermomenten waarbij leerlingen 

zelfstandig aan het werk gaan)? 

 

 

 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/preteaching-van-nieuwe-leerstof-informatie-voor-hulporganisaties
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/preteaching-van-nieuwe-leerstof-informatie-voor-hulporganisaties
https://www.klasse.be/222176/hoe-bereiken-we-leerlingen-die-voorlopig-onder-de-radar-zitten/?fbclid=IwAR0jCkWXuI6FVS6PF5UGwVagEJT8CQdHxVhGGT_g0c1GhT-wZxrhjHTcY0c
https://www.klasse.be/222210/gesprekskaartjes-vraag-ouders-hoe-het-gaat/?fbclid=IwAR3G8X0MTxe4E_w0TfIADG1jtg89qMKpZpORVmOjFwjxZ3n88rA8tGLvijI
https://www.klasse.be/4472/meertalig-communiceren-met-ouders-met-vertaalfiches/
https://www.samvzw.be/nieuws/kwetsbare-mensen-bereiken-tijden-van-corona
https://www.samvzw.be/nieuws/kwetsbare-mensen-bereiken-tijden-van-corona
https://drive.google.com/file/d/1Xswp_wk0oaM_wf8ct7rKX6vjRB38Ii9u/view
https://drive.google.com/file/d/1Xswp_wk0oaM_wf8ct7rKX6vjRB38Ii9u/view
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2. Digitale toegang en competenties 

 

Tips en inspirerende bronnen Begeleide opvang 

Heel wat OKAN-leerlingen beschikken ‘thuis’ niet over een computer (waar ze gedurende 

langere tijd gebruik van kunnen maken voor schoolwerk). Daarnaast zijn er ongetwijfeld ook 

leerlingen die de nodige digitale (basis)competenties nog onvoldoende beheersen om 

zelfstandig met een computer en allerhande apps en programma’s aan de slag te gaan. 

Ondersteuning thuis voor deze leerlingen is vaak niet vanzelfsprekend. Dit maakt 

afstandsonderwijs voor OKAN heel erg uitdagend.   

 

Om zoveel mogelijk leerlingen (digitaal) te bereiken zijn bewuste afwegingen zinvol over: 

- het aanbieden van online en offline leermateriaal (dat opgehaald kan worden op 

school of opgestuurd/rondgebracht wordt naar leerlingen) 

- het inzetten op laagdrempelige digitale apps/tools die op de smartphone 

toegankelijk zijn en die leerlingen kennen 

- het aanbieden van ondersteuning voor digitale opdrachten/apps/…  

- het in kaart brengen van leerlingen die onvoldoende digitale toegang hebben thuis 

of over onvoldoende digitale competenties beschikken 

 

Enkele bronnen rond digitale competenties: 

- Overzicht taskforce e-inclusie (mediawijs) 

- eenvoudige handleidingen voor digitale tools/apps/toestellen 

- Informatiebundel digitale geletterdheid Vocvo 

- Digitale basisvaardigheden: lessen van Link in de kabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele vragen die overwogen kunnen worden: 

 

- Is het mogelijk om in de opvang OKAN-leerlingen werkruimte te bieden 

op school in een computerklas om deels zelfstandig en deels begeleid 

aan de slag te gaan? 

- Hoe kunnen leerlingen die thuis geen computer ter beschikking hebben 

op school werken aan opdrachten op de computer die thuis kunnen 

verder gezet worden zonder computer?  

- Hoe kan ook offline materiaal aangeboden worden en voorzien van 

feedback?  

- … 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/lmichiel2/Desktop/ONLINE%20didactiek/OKAN%20afstandsonderwijs/website%20e-inclusie
https://e-inclusie.mediawijs.be/handleidingen
file:///C:/Users/lmichiel2/Desktop/ONLINE%20didactiek/OKAN%20afstandsonderwijs/-%09https:/www.gofier.be/filosoferen/informatiebundel-digitale-geletterdheid/
file:///C:/Users/lmichiel2/Desktop/ONLINE%20didactiek/OKAN%20afstandsonderwijs/-%09https:/www.gofier.be/communiceren/digitale-basisvaardigheden/
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3. Sociaal-emotionele ontwikkeling 

 

Tips en inspirerende bronnen Begeleide opvang 

Het welbevinden van leerlingen staat in deze periode onder druk. Voor sommige OKAN-

leerlingen weegt deze periode extra zwaar (beperkte ruimte, extra onzekerheden, 

herbeleven van trauma, angsten, stress uit het verleden,…). Het wegvallen van sociale 

contacten op school en met vrienden heeft een grote impact. Scholen en lerarenteams 

kunnen ook op afstand een belangrijke rol spelen om alert te blijven voor het welbevinden 

van leerlingen.  

Enkele tips: 

- Breng leerlingen (online) op regelmatige tijdstippen met elkaar in contact via 

laagdrempelige tools/apps (vb. WhatsApp-groep, foto’s delen,…). Ritme behouden 

in sociaal contact is belangrijk voor het welbevinden. Dit sociaal contact kan ook 

een moment zijn voor niet-schoolse opdrachten. 

Probeer leerlingen die moeilijk online te bereiken zijn offline te bereiken en uit te 

nodigen op school. 

- Bied leerlingen tijdens contactmomenten (individueel en in groep) ruimte om over 

hun beleving (en emoties) tijdens deze periode te praten.  

- Het stellen van goede vragen is belangrijk om een veilig klimaat te creëren. 

Inspirerende vragen zijn: ‘Wat is het leukste moment dat je vandaag hebt ervaren? 

Waarop ben je de afgelopen week trots over geweest? 

Meer inspiratie over een ‘check-in’ rond welbevinden vind je hier.  

- Sluit een contactmoment af met een leuk moment en vooruitblik naar het volgende 

contactmoment om leerlingen te motiveren volgende keer opnieuw deel te nemen.  

 

Enkele bronnen: 

- Algemene website psychosociale begeleiding corona 

- Brochure integratie en inburgering in 7 talen: ‘Slechts slapen, piekeren’ 

- Kennisbank Pahros informatie over cultuur sensitieve zorg 

- Artikel Peter Adriaenssens: De leraarskamer is een straf medicijn - Klasse 

- Klasse: welbevinden op afstand 

- Rode kruis: omgaan met stress in tijden van corona 

Wanneer leerlingen terug naar school komen, is aandacht voor hun 

welbevinden en de beleving van de afgelopen periode cruciaal. 

 

Enkele tips: 

- Check-in bij leerlingen (in groep maar veelal individueel) op basis van 3 

vragen: 

1. Hoe gaat het met je? 

2. Kwam je in de afgelopen periode in aanraking met 

ziekte/verlies/rouw? 

3. Wat heb je over jezelf geleerd? 

- Samenwerking met/toeleiding naar externe partners indien extra 

begeleiding van jongeren aangewezen is.  

- Bied leerlingen een bereikbaar kanaal/hulplijn op school om met 

vragen/bedenkingen/onzekerheden terecht te kunnen.  

- Toon leerlingen de weg naar externe organisaties waar ze (digitaal) 

terecht kunnen (CLB-chat, awel, jeugdorganisaties,…)  

SAM vzw maakte een overzichtsdocument met organisaties waar 

jongeren terecht kunnen of informatie kunnen vinden.  

 

 

 Samenwerking externe organisaties voor begeleiding  

(afhankelijk van lokale context): 

Solentra: helpdesk voor vluchtelingen (corona), GO! CLB, CAW, OCMW, 

opvangcentra, buddywerking stad/lerarenopleiding,…, Samenlevingsopbouw, 

jeugddiensten stad,… 

https://www.schoolmakers.be/blog/hoe-kom-jij-de-virtuele-les-of-vergadering-binnen-15-manieren-voor-een-online-check-in-met-leerlingen-of-collegas/
https://www.info-coronavirus.be/nl/psychosociale-hulpverlening/
https://www.integratie-inburgering.be/geestelijke-gezondheid
https://www.pharos.nl/kennisbank/
https://www.klasse.be/220641/peter-adriaenssens-corona-onderwijs/
https://www.klasse.be/221265/welbevinden-coronatijd/
https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in-tijden-van-corona/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17bNsqtFbLL7pIEiVLWEhvAU7K0EKA7MyUR-_NBFAstg/edit?fbclid=IwAR2ISHD6kgIcUsG3ifhn_NGt_PaEOQa-uQknAxw1KC29fTC9J1D5eIxFxDI#gid=2031736160
https://www.solentra.be/nl/nieuwsblog/helpdesk-voor-vluchtelingen/
https://www.go-clb.be/
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4. Afstandsonderwijs Nederlands  

 

Tips en inspirerende bronnen Begeleide opvang 

- Algemene tips over online didactiek, tools voor afstandsonderwijs, organisatie van 

synchrone en asynchrone (online) lesmomenten: Digitaliseer je les 

- In dit document vind je allerhande tips en richtlijnen om in OKAN aan taaldoelen 

te werken via afstandsleren.  

Wanneer OKAN-leerlingen (deels) op school opgevangen en begeleid worden, is 

een afweging van de inhoud van contactmomenten belangrijk.  

Enkele richtvragen: 

- Welke leerlingen met welke noden hebben baat bij welke 

ondersteuning op school om Nederlands te leren? Afhankelijk van de 

leerling zullen noden anders zijn alsook de afstemming van de 

begeleiding op school. 

- Hoe kunnen contactmomenten op school gebruikt worden om feedback 

te geven aan leerlingen over opdrachten die thuis gemaakt werden? 

- Hoe kunnen contactmomenten op school ingezet worden om nodige 

directe instructie te geven en opdrachten toe te lichten/in te leiden 

(feedforward) waaraan thuis verder gewerkt kunnen worden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/digitaliseer-je-les/homepage
https://drive.google.com/file/d/1igNKXzKWAYVgVlC670F2xVMVAZLODSY8/view
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5. Zelfsturing en motivatie 

 

Tips en inspirerende bronnen Begeleide opvang 

De executieve functies van leerlingen spelen een belangrijke rol bij afstandsonderwijs. De 

opbouw van leeractiviteiten dient voldoende aandacht te hebben voor waar een leerling 

staat op vlak van deze functies. Zowel de mate van instructie, de begeleiding van de opdracht 

en de feedback over uitgevoerde opdrachten spelen hierbij een belangrijke rol. 

Indien sommige OKAN-leerlingen er moeilijk in slagen om zelfstandig met opdrachten thuis 

aan de slag te gaan, is het aangewezen deze leerlingen uit te nodigen op school om hen te 

begeleiden bij hun schoolwerk.  

 

Enkele algemene tips: 

- Zelfsturing op afstand: Klasse 

- ABC: vitamines voor groei (in afstandsonderwijs) 

Afstandsonderwijs voor leerlingen die executieve functies zoals planning, 

zelfstandig werk, zichzelf motiveren,… nog onvoldoende beheersen is moeilijker 

realiseerbaar. 

Het is dan ook belangrijk om de mate van begeleiding van leeractiviteiten aan te 

passen aan de executieve functies van leerlingen. Leerlingen die veel moeite 

ondervinden om zelfstandig aan de slag te gaan en zich te motiveren voor 

schoolse opdrachten, kunnen via begeleiding op school wel de gepaste 

ondersteuning krijgen om deze competenties te verder te ontwikkelen én 

schoolse taken te realiseren. Het sociaal contact op school kan ook motiverend 

werken.  

 

Tip: laat leerlingen zelf nadenken over en in kaart brengen wat ze tijdens deze 

periode over zichzelf hebben geleerd op vlak van: 

- planning 

- zichzelf motiveren (wat werkt voor mij motiverend, wat niet?) 

- omgaan met feedback van de leraar 

- …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.klasse.be/221223/zelfsturing-op-afstand-8-tips/?fbclid=IwAR32uuai-LWtA4NCs7asdv88PzL79IRY4v22XAiJjij0ssLNpshQEAkNC3g
https://drive.google.com/file/d/1FGl3SQAP142Zsfq9M9HjC2k2mTmy58tS/view
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6. OLB (onderwijsloopbaanbegeleiding) 

 

Tips en inspirerende bronnen Begeleide opvang 

Een OKAN-jaar is een schakeljaar. Op het einde van een OKAN-jaar dienen leerlingen zicht te 

hebben op het onderwijslandschap in Vlaanderen én op hun eigen interesses en kwaliteiten 

om een doordachte studiekeuze te maken. Omwille van de sluiting van de scholen sinds 

maart 2020 is dit studiekeuzeproces voor veel OKAN-leerlingen alsook de begeleiding van 

dit proces door OKAN-teams een extra uitdaging geworden. Sommige leerlingen kregen 

bijvoorbeeld niet de mogelijkheid om op snuffelstage te gaan, kennis te maken met 

verschillende studierichtingen of contact te leggen met organisaties die opleidingen of een 

aanloop naar de arbeidsmarkt aanbieden. Om deze leerlingen zoveel mogelijk 

ondersteuning te bieden, kunnen OKAN-teams samen met de leerling en 

ouders/voogd/begeleider werk maken van (versnelde) onderwijsloopbaanbegeleiding (op 

afstand). Met de informatie in dit document hopen we jullie hierbij te ondersteunen.  

 

Jullie vinden er: 

- een algemeen kader om leerlingen te coachen in het ontwikkelen van 

onderwijsloopbaancompetenties: 5 onderwijsloopbaancompetenties volgens 

Marinka Kuijpers.  

Tip: op basis van dit kader voegen we een mogelijk opzet toe om (op afstand) 

jongeren (versneld) te ondersteunen bij de eerste 3 loopbaancompetenties. 

- inspirerende bronnen (achtergrondinformatie, werkvormen, bronnen met 

informatie over studierichtingen, beroepen,..) 

 

Gesprekken met leerlingen en ouders/voogden/begeleiders zijn belangrijk binnen 

onderwijsloopbaanbegeleiding. Het kan ook aan te raden zijn om indien nodig 

deze gesprekken te organiseren met een (telefonische) tolk. Dit biedt meer 

kansen om de dialoog te voeren als gelijkwaardige partners. 

(Opmerking: het organiseren van tolkgesprekken op school in deze tijd is niet 

evident. Afhankelijk van de lokale context en de tolken organisatie waar een school 

mee samenwerk, zullen allicht creatieve oplossingen nodig zijn.) 

 

Indien het haalbaar is, raden we aan om leerlingen (en hun 

ouders/voogd/begeleid) die een studiekeuze maken op het einde van dit 

schooljaar tijdens contacturen op school uit te nodigen voor minstens één 

onderwijsloopbaangesprek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gofier.be/wp-content/uploads/2020/05/OLB-OKAN.docx.pdf
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7. Opvolging/evaluatie 

 

Tips en inspirerende bronnen 

A. Regelgeving 

Afwijken van de toelatingsvoorwaarden in OKAN – SO  ((Omzendbrief SO 75) 

 

Voor individuele leerlingen kan in uitzonderlijke en bijzondere omstandigheden van de voorwaarden met betrekking tot leeftijd, verblijfsduur en schoolloopbaan in het 

Nederlandstalig onderwijs afgeweken worden. 

 

De bevoegdheid om af te wijken van bovenvermelde voorwaarden ligt bij de toelatingsklassenraad onder de volgende modaliteiten: 

1° de toelatingsklassenraad een gunstige en gemotiveerde beslissing neemt uiterlijk 25 lesdagen na aanvang van de regelmatige lesbijwoning; 

2° de klassenraad ten minste uit alle stemgerechtigde leden en een afgevaardigde van het betrokken CLB bestaat; 

3° voor de toegestane afwijking wordt de gunstige en gemotiveerde beslissing van de toelatingsklassenraad opgenomen in het leerlingendossier en ter inzage gelegd op school 

voor de verificateur (zie ook punt 6). Elke afwijking moet ook worden geregistreerd in het hiervoor voorziene veld in Discimus. 

 

Het uitgangspunt om dit deel van de omzendbrief correct te interpreteren en toe te passen, is de onderwijsloopbaan van de individuele leerling. 

Het vertrekpunt is het verst mogelijke perspectief in de (onderwijs)loopbaan van de leerling. Dit aspect van de regelgeving moet dus bijdragen tot het optimaal realiseren van 

de uitgestippelde leerweg van de leerling. 

Achtereenvolgens worden drie vragen doorlopen. 

 

1. Wat zien wij als het optimale vervolg van deze periode in de  onthaalklas met het oog op het realiseren van de verdere (onderwijs)loopbaan? 

               Mogelijkheden zijn onder meer: 

 doorstromen naar vervolgonderwijs 

 verkort traject naar de arbeidsmarkt 

 … 

Het antwoord op die vraag wordt geformuleerd door de klassenraad, maar mee door de leerling, ouders en toezichthoudende voogd en eventueel andere partners. 

Het antwoord op die vraag is dus gebaseerd niet enkel op ‘schoolse’ resultaten, maar op een zo breed mogelijk observatie. Het wordt bovendien dus altijd gekoppeld 

aan het hele loopbaanperspectief. 

 

2. Wat is er nodig om die aansluiting zo goed mogelijk te verzorgen? 

Als wij het vervolg concreet hebben omschreven, wat is er dan nodig om er voor te zorgen dat de overstap naar de volgende schakel zo vlot en soepel mogelijk 

gebeurt. 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13123
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Het gaat hier over de verdere stappen in het individueel leertraject, de instructie, de vorm van onderwijs, de mate en het type van ondersteuning nodig om het leer- 

en opleidingstraject te verlengen en te optimaliseren.  

 

3. Wie is er het best geplaatst, wie is er het best in staat om die aansluiting zo goed mogelijk te verzorgen en met andere woorden die bijkomende hulp en 

ondersteuning te bieden?  

 

Op de derde vraag zijn drie antwoorden mogelijk. 

De nodige hulp en ondersteuning kan het best worden geboden door:  

 ofwel de vervolgschool, met bijkomende ondersteuning door de vervolgschoolcoach, 

 ofwel een andere partner die de aansluiting met een vervolgtraject verzorgt, met bijkomende ondersteuning door de vervolgschoolcoach, 

 ofwel de specifieke omgeving van de onthaalklas, voor een kortere of langere periode (in het volgende schooljaar). 

Op basis daarvan wordt de vraag tot afwijking voorgelegd aan de toelatingsklassenraad. 

Uiteindelijk blijven er dan drie mogelijkheden om de leerling te laten doorstromen naar het vervolgonderwijs, de vervolgopleiding of het vervolgtraject:  

 Aan het einde van dit schooljaar:  

de leerling stroomt door naar het vervolgonderwijs, want de vervolgschool is perfect in staat om die ondersteuning te bieden, 

 Na een bijkomende periode in de onthaalklas volgend schooljaar:  

de klassenraad beslist in de loop van het schooljaar, en op basis van informatie uit het individueel leertraject, wanneer de leerling best kan doorstromen. 

 Na nog een volledig schooljaar in de onthaalklas: 

uit het individueel leertraject blijkt dat er nog een lange periode van specifiek onthaalonderwijs nodig is . 

 

 

Belangrijke aandachtspunten: 

 

1. Al deze beslissingen worden onderbouwd en gemotiveerd op basis van het individueel leertraject van de betrokken leerling en dat in de loop van de onthaalperiode 

wordt opgebouwd.  

2. In het voorstel tot afwijking wordt verwezen naar de uitzonderlijke en bijzondere omstandigheden waarvan sprake in de omzendbrief. Uiteraard gaat het hier om 

omstandigheden die het gevolg zijn van de corona-crisis. 

3. Afwijkingen worden altijd gevraagd en verleend voor een individuele leerling. Er kan dus geen afwijking worden verleend aan een (niveau)groep of klas, bijv. aan ‘alle 

analfabete leerlingen’. 
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B. Evaluatie/opvolging 

(aansluitend en als basis vind je  ontwikkelde ondersteunende documenten in de virtuele ruimtes op Smartschool.) 

 

- in navolging van de leidraad die alle vakbegeleiders in het regulier onderwijs publiceerden om essentiële doelen te kunnen bepalen voor de rest van het schooljaar, nu 

ook een leidraad, een hulpmiddel om per leerling doelen te kunnen bepalen voor het onthaalonderwijs 
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- werken met ontwikkelingsdoelen, die dus sowieso niet verplicht zijn, maar zo goed mogelijk te realiseren 

 

- goede basis om van te vertrekken: achtergrondinformatie over doelenrapport in smartschool  

o eerste doelgroep: leraren in de vervolgschool een stavaza geven van waar de leerling zich bevindt in zijn of haar taalontwikkeling om de kloof te dichten 

tussen OKAN en de verwachtingen van de leraren in de vervolgschool 

o hertaling van de doelen in lerarentaal (onderverdeling in vaardigheden) 

o herordening van de doelen, mate van complexiteit 

o ontwikkelingsdoelen rond strategieën en taalsysteem zijn bij elke vaardigheid opgenomen omdat die bij elke vaardigheid van cruciaal belang zijn 

o de opdeling in taaldoelen en algemene doelen uit de ontwikkelingsdoelen van de overheid zelf werd behouden 

 

- drie documenten voor drie groepen, per leerling invullen 

1.  doorstroom in okan: gedetailleerd overzicht van wat zelfstandig gerealiseerd werd door de leerling, wat met hulp en wat niet gerealiseerd werd  

op basis daarvan aandachtspunten bepalen voor de resterende ‘contacturen’ en voor volgend schooljaar 

2. doorstroom naar vervolgschool: minder gedetailleerd overzicht, maar grote focus op welke ondersteunende maatregelen nodig zijn in de 

vervolgschool om de ex-OKAN-leerling zo goed mogelijk verder te stimuleren in zijn of haar taalontwikkeling 

3. alfaleerlingen  op basis van servicedocument alfabetisering; werken met dit document vereist een vertrouwdheid met het servicedocument!! Dit 

stavaza-document is bedoeld voor intern gebruik binnen de OKAN-werking en toont waar in het alfabetiseringsproces de leerling zich bevindt en waar 

dus bij eventuele contacturen en volgend schooljaar opnieuw bij aangeknoopt kan worden 

 

- Ingevulde documenten voor beeldvorming: 

a. Waar staat de leerling? 

b. Waar sta ik als leerkracht? Welke doelen heb ik nog onvoldoende behandeld? Welke doelen moeten nu prioritair aandacht krijgen? 

 

- Ingevulde documenten ook nuttig voor samenstellen van nieuwe groepen leerlingen die nog aan dezelfde doelen moeten werken. 
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8. Veiligheid en gezondheid 

 

Tips en inspirerende bronnen Begeleide opvang 

Het volgen van de veiligheidsvoorschriften voor scholen zorgt voor een complexe logistieke 

opdracht. Om er ook voor te zorgen dat OKAN-leerlingen voldoende geïnformeerd zijn over 

de maatregelen en de veiligheidsvoorschriften, lijsten we enkele bronnen op waar 

ondersteunend materiaal gevonden kan worden voor (anderstalige) leerlingen en ouders.  

 

- Vlaams instituut gezond leven: 7 tips voor leerlingen tijdens corona tijd  

- Meertalige informatie agentschap Inburgering en integratie 

- Filmpje Nedbox: Hoe draag je een mondmasker?  

 

De veiligheidsvoorschriften voor scholen gelden als richtlijn voor het organiseren 

van begeleiden opvang van kwetsbare leerlingen (waaronder OKAN-leerlingen).  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school
https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info
https://www.nedbox.be/teaser/hoe-draag-je-een-mondmasker?fbclid=IwAR3E5zEFzaTxL5_EdPppXE65O7H3fvrStGFyMc1-tH8l5z38Cgg-MInKpxY

