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Check in 

• naam + functie 

• Wat is je favoriete bloem?  



OKAN



Wat is OKAN? 
Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) wordt ingericht voor jongeren van niet-
Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw binnen komen in ons land en het 

Nederlands onvoldoende beheersen. Via het onthaalonderwijs kunnen deze leerlingen zo 
snel mogelijk Nederlands leren. 

In het onthaalonderwijs in het secundair onderwijs krijgen anderstalige leerlingen 1 jaar 
Nederlandse taallessen. Daarna krijgen ze begeleiding in het vervolgonderwijs. 

! uitzonderingen



Voorwaarden 

➢Een nieuwkomer zijn (maximaal 1 jaar ononderbroken in België verblijven).

➢Op 31 december van het schooljaar minstens 12 jaar zijn en nog geen 18 jaar 
zijn.

➢Niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben. 

➢Onvoldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen goed te kunnen 
volgen.

➢Maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling met het 
Nederlands als onderwijstaal. 



Verschil basis en secundair

1 jaar anderstalige nieuwkomer – geen verlenging mogelijk

1 jaar gewezen anderstalige nieuwkomer – beperkte middelen

Taalbadklas – semi geïntegreerd - geïntegreerd

Geen ondersteuningscoach

Geen doorstroomdossier wel een werkplan indien er onthaalonderwijs is



Link naar dashboard

Onthaalonderwijs in cijfers…  
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Organisatie OKAN
Aanmelding

Geschoold

Anders 
gealfabetiseerd

Gealfabetiseerd

Niet geschoold 

Analfabeet
Zwak 

gealfabetiseerd 

Inschrijven + 
intake 



OKAN – profielen – individueel traject! 

Ex-analfabete / OKAN bis

Buitengewoon onderwijs

Niet begeleide minderjarige 
vluchteling

Oorlogstrauma

Verbleven in 4 verschillende 
landen
op de vlucht sinds 3,5 jaar 

Gezinshereniging 
Vader reeds 5 jaar in België
Moeder sinds 1 jaar 

Wil terugkeren 
naar land van 
herkomst

IllegaalGeboren in Frankrijk  

Andersgealfabetiseerde

Zorgt voor broers
en zussen



lessenrooster

(anders-) gealfabetiseerden analfabeten 

Basis Nederlands: zelfredzaamheid – kennismaking, winkel, apotheek, bus nemen, …  

Schoolse vaardigheden

Alfabetiseringsproces

Nederlands – van receptief naar productief

Luisteren - spreken – lezen – schrijven

Wiskunde – niveaugroepen

Gebaseerd op leerjarensysteem – basisschool tot 3de middelbaar (+uitzonderingen)

Muzische vorming + sport + levensbeschouwing + sociale vaardigheden

Vanaf niveau 1.2 pas vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, … 



Ontwikkelingsdoelen 





Eindadvies OKAN 
• Leerlingafhankelijk: 

❑Gemiddeld 1 jaar 

❑Met schakeljaar 2 jaar

❑Uitzonderlijk 3 jaar

•Niveau schriftelijk en mondeling + tijd die ze erover doen – bepaalt de 
keuze van het vervolgtraject 



Taalprofielen – onderzoek 

Doel van het project
Een concrete taaldoelenlijst ontwikkelen voor specifieke opleidingen in 
samenspraak met vak-experten en taalexperten. Aan de hand van deze 
doelen kunnen de taal ondersteuningstrajecten worden opgesteld. We 
noemen deze reeks taaldoelen een taalprofiel. We willen deze taalprofielen 
maken voor opleidingen in de arbeidsfinaliteit, dubbele finaliteit en 
doorstroomfinaliteit.



Voorbereiding naar het vervolgonderwijs 



Schakelklassen

Voorbeelden uit Stedelijk Lyceum Offerande. 



Overgang naar 
vervolgonderwijs 



Spreken we dezelfde taal? 
STAP 1: Wat weet je over … ? 

STAP 2: Schrijf je antwoord in je eigen vak 

STAP 3: Bespreek je antwoord en schrijf het gemeenschappelijk 
antwoord /bedenkingen op in het midden 

STAP 4: Koppel terug in de groep 



Vervolgcoach
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Tandem
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Wie is er betrokken? Secundair

Vervolgcoach vanuit OKAN

gedurende 1 jaar na onthaal

Ex-OKAN-anker (vervolgschool)

en ondersteuningscoach (OKAN) 

= tandem

Leerlingenbeleiding

CLB-anker en intercultureel bemiddelaar
Huiswerkbegeleiding

Vrijwilligers

Leerkrachten

Secretariaatsmedewerker

Trajectbegeleiders

Taalanker



Documenten

4 documenten op elke tafel

Los de volgende vragen op:

1. Wat is de naam van het document?

2. Wie stelt dit document op?

3. Voor wie wordt dit document opgesteld?

4. Welke informatie kan je eruit halen?



Documenten 
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Het kader: de vervolgschool als onderdeel van het 
onthaalonderwijs

Bron:SO 75

Onthaalonderwijs

Onthaaljaar

(Schoolse) 
taalvaardigheid verder 

ontwikkelen  

verdere integratie 
ondersteunen

inburgering en 
integratie 

verwerven van het 
Nederlands

Vervolgschool: 
ondersteuning, begeleiding 

en opvolging

ondersteuning om de 
doelen van de richting 

te behalen 



Samengevat:

1. Beeldvorming: schoolteam detecteert en analyseert mogelijkheden 

en behoeften van leerlingen

2. Passende begeleiding voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften (SOB):

• de school (KR) werkt op een systematische wijze om leerlingen begeleiding op 

maat te bieden

• het schoolteam plant redelijke en gepaste aanpassingen waaronder ReDiCoDi-

maatregelen

• de school doet dit in overleg met de leerling en de ouders



Kansen en uitdagingen 



Bedankt! 


