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Waarom deze handleiding? 
Het onderwijs, van het kleuteronderwijs tot het hoger onderwijs, wordt steeds 

meer divers. Tegelijkertijd zien we ook een blijvende prestatiekloof op basis van 
etnisch culturele diversiteit, zeker in combinatie met een lage  sociaaleconomische 
status. Er zijn daarnaast nog vele andere uitdagingen. Leerlingen met een 
migratie achtergrond kunnen zich minder thuis voelen op school en op scholen kan 
er sprake zijn van een gebrek aan dialoog en effectieve communicatie, verbinding 
en vertrouwen tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Er kunnen spanningen 
zijn omtrent levensbeschouwelijke verschillen en anderstalige ouders vinden vaak 
niet de weg naar oudercomités en schoolraden. Ook hebben schoolteams niet al-
tijd de nodige kennis van de drempels die gezinnen ervaren met betrekking tot de 
school- en leefwereld. Tegelijkertijd is onderwijs voor kansengroepen net de motor 
voor emancipatie en sociale mobiliteit. Een diploma vergroot immers de kansen 
op een job, doorstroom naar het hoger onderwijs en zelfontplooiing. Het onderwijs 
heeft de belangrijke verantwoordelijkheid om mee te zoeken naar manieren om het 
potentieel van alle leerlingen -jong en oud- te maximaliseren en ook om te werken 
aan een verbindend schoolklimaat. 

Ook al zijn schoolteams erg gemotiveerd in de zoektocht naar een inclusieve 
school-en werkomgeving, de stem van de doelgroep wordt in dit proces nog te 
weinig gehoord. Hierdoor zijn acties – hoewel goedbedoeld- niet altijd afgestemd 
op de noden en behoeften van de personen waarvoor deze zijn bedoeld. In deze 
handleiding staat de stem van de doelgroep centraal zowel bij het begrijpen van 
de uitdagingen en noden als bij het ontwikkelen en uitrollen van verbeteracties. 

Deze handleiding werd ontwikkeld in het kader van het SIREE-project. Het 
acroniem SIREE staat voor the Social Integration of Refugees in Education and 
self-Employment. Zeven partners uit vier landen sloegen de handen in  elkaar 
voor inclusievere leeromgevingen, onder andere via de implementatie van 
40 co-creatieve leergemeenschappen op scholen - van het kleuter- tot aan het 
hoger onderwijs - verspreid over het 2 Zeeën-gebied: Middelburg (Nederland); 
Roubaix, Lille (Frankrijk); Kent (Verenigd Koninkrijk); Roeselare, Oostende, Brugge, 
Menen, Kortrijk, Mechelen (België). De informatie in deze handleiding komt voort uit 
de ervaringen met deze leergemeenschappen over een periode van twee jaar. 

Dit is een praktische gids waarin de belangrijkste elementen van een 
 co-creatieve leergemeenschap met anderstalige jongeren en volwassenen in een 
school context zijn opgenomen. Ook enkele inspirerende praktijken en getuigenis-
sen komen aan bod. Hiermee hopen we anderen aan te moedigen om zelf leer-
gemeenschappen in of rond scholen op te zetten om de leeromgeving nog meer 
aan te passen aan de noden en behoeften van anderstaligen. 

https://www.interreg2seas.eu/nl/siree
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Voor wie?

Deze handleiding is bedoeld voor professionals die in hun beroepsprak-
tijk zelf een co-creatieve leergemeenschap willen opstarten en zo voor en met 
 anderstalige jongeren en volwassen een verschil willen maken. De gids is gericht 
op de  onderwijscontext en is daarom vooral interessant voor schoolbesturen, 
schoolteams, brugfiguren, oudergroepen, lokale besturen, welzijnswerkers, etc., 
oftewel iedereen die betrokken is bij het onderwijs en deze doelgroep. Uiteraard 
kunnen de leergemeenschapen met enkele aanpassingen ook in andere contexten 
worden opgezet. 

https://www.interreg2seas.eu/nl/siree
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Vanaf de kleuterklas heeft onderwijs een belangrijke emancipatorische functie 
binnen de maatschappij. Onderwijs legt namelijk de basis voor heel wat andere 
kansen in de samenleving zoals de latere positie op de arbeidsmarkt, gezondheid, 
levensverwachting etc.1 Het streven naar gelijke onderwijskansen doorheen het 
hele onderwijstraject is een belangrijke doelstelling.

In deze superdiverse samenleving is het meer dan ooit nodig dat kinderen en 
jongeren, maar ook volwassenen, gerespecteerd worden vanuit de achtergrond die 
ze meenemen in de klascontext. 

Vanuit een internationaal kinderrechtenperspectief dient onderwijs enerzijds 
gericht te zijn op “de ontplooiing van de persoonlijkheid en de talenten van het kind 
en op de voorbereiding van het kind op een actief leven als volwassene”.2 Belang-
rijk is dat er vanuit de leefwereld van het kind gekeken en gehandeld wordt en dat 
zo de stem van het kind serieus genomen wordt. Anderzijds dient het onderwijs 
gericht te zijn op “het bevorderen van respect voor de grondrechten van de mens 
en op het ontwikkelen van respect voor de culturele en nationale waarden van het 
kind zelf en van anderen”.3 Sinds 2002 wil de Belgische overheid met het decreet 
gelijke onderwijskansen alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden bieden 
om te leren en zich te ontwikkelen.4

1  Agirdag, O. (2020). Onderwijs in een gekleurde samenleving. Berchem: EPO 
Verenigde Naties (1989). Verdrag inzake de Rechten van het Kind door de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties op 20 november 1989.

2  Verenigde Naties (1989). Verdrag inzake de Rechten van het Kind Aangenomen door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989.

3  Verenigde Naties (1989). Verdrag inzake de Rechten van het Kind Aangenomen door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989.

4  Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. (2019). Beleidsaanbevelingen over de GOK-financiering en 
het GOK-beleid naar aanleiding van drie SONO-onderzoeken.

https://www.interreg2seas.eu/nl/siree
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Verschillende doelgroepen
In deze handleiding wordt gefocust op anderstalige nieuwkomers in het onder-

wijs. Hiertoe rekenen we personen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. 
De beschreven methodiek is bij uitbreiding ook toepasbaar voor alle personen die 
omwille van specifieke kenmerken drempels ervaren in het onderwijs. Het gaat 
hierbij onder andere om de schoolse achtergrond, culturele en religieuze achter-
grond, kennis van de landstaal, financiële situatie, fysieke en mentale gezondheid 
en verblijfstatus. 

Het is belangrijk om naast de migratieachtergrond rekening te houden met de 
verschillende deelidentiteiten van de jongeren en volwassenen, bv geslacht, huids-
kleur, etniciteit, leeftijd, religie5 aangezien deze dimensies elkaar kunnen versterken 
en zo invloed hebben op de ervaringen met onderwijsinstellingen. 

Nieuwkomersonderwijs 

In België geldt een leerplicht voor alle leerlingen tussen 5 en 18 jaar vanaf de 
60ste dag na de inschrijving in een Belgische gemeente. De doelstellingen van het 
onthaalonderwijs zijn enerzijds Nederlands leren en anderzijds de integratie in de 
klaspraktijk en de samenleving. 

Lager onderwijs 

Het onthaalonderwijs in het basisonderwijs omvat één of twee onthaaljaren en 
eventueel een vervolgjaar. De scholen hebben een grote autonomie voor de orga-
nisatie van het onthaalonderwijs. 

Zij kunnen:
1. De anderstalige nieuwkomers opnemen in een bestaande klas
2. Een aparte leerlingengroep met anderstalige nieuwkomers maken
3. Beide mogelijkheden combineren
4. Een taaltraject met eventueel een taalbad organiseren voor de anderstalige 

nieuwkomers, eventueel samen met andere anderstalige leerlingen, als op 
basis van de taalscreening blijkt dat de leerling onvoldoende Nederlands 
kent om de lessen te kunnen volgen.

Secundair onderwijs

Voltijds secundair onderwijs
Het onderwijs voor anderstalige nieuwkomers bestaat in het voltijds secundair 

onderwijs uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) en begelei-
ding in het vervolgonderwijs. Het leerprogramma in OKAN is een voorbereiding 
op verdere studies en is sterk gericht op Nederlands aanleren en op integratie 
en inburgering. Het doel is succesvolle doorstroming naar het reguliere onderwijs 
die aansluit bij de interesses en capaciteiten van de leerling. Als het onthaaljaar 
succesvol wordt afgerond is de leerling vrijgesteld van een inburgeringstraject. 
De klassenraad geeft advies over de vervolgstudies. Een vervolgschoolcoach 
ondersteunt, begeleidt en volgt dit verder op als de leerling doorstroomt naar het 
reguliere secundair onderwijs. 

5  Lutz, H., (2002). Zonder blikken of blozen. Het standpunt van de (nieuw-)realisten. Tijdschrift voor 
 Genderstudies, (3), pp. 7-17.

https://www.interreg2seas.eu/nl/siree
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/verplichte-taalscreening-bij-eerste-instap-in-het-gewoon-lager-onderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/verplichte-taalscreening-bij-eerste-instap-in-het-gewoon-lager-onderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/verplichte-taalscreening-bij-eerste-instap-in-het-gewoon-lager-onderwijs
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Deeltijds beroepssecundair onderwijs
In een centrum voor deeltijds secundair onderwijs volgen anderstalige nieuw-

komers, net als de andere jongeren, een individueel leertraject. Tijdens het 
 onthaalonderwijs is het leertraject gericht op taalvaardigheid, inburgering en 
 zelfredzaamheid en wordt er voorbereid op een opleiding leren en werken.

Volwassenenonderwijs

Nieuwkomers vanaf 18 jaar die zich langdurig in Vlaanderen of Brussel 
 vestigen, leren de Nederlandse taal en hun nieuwe samenleving kennen via 
een inburgerings traject. Voor niet-EU+ nieuwkomers met wettig verblijf is het 
 inburgeringstraject verplicht. Volwassenen kunnen terecht in de centra voor 
 volwassenenonderwijs, in de centra voor basiseducatie en in de universitaire centra 
voor taalonderwijs om lessen Nederlands en Maatschappelijke Oriëntatie (MO) te 
volgen in het kader van hun inburgeringstraject. De cursus MO focust op verschil-
lende levensdomeinen zoals werken, wonen, onderwijs, gezondheid etc. 

Hoger onderwijs

Binnen het Vlaamse hoger onderwijs werden de afgelopen jaren verschillende 
initiatieven gestart om anderstalige nieuwkomers te ondersteunen. Zo werden 
enkele voorbereidingstrajecten ontwikkeld. Via een toelatingsproef kunnen anders-
talige nieuwkomers die geen diploma secundair onderwijs hebben behaald in het 
thuisland toch instromen in het hoger onderwijs. Nederlandstalige opleidingen kun-
nen enkel worden aangevangen als taalniveau B2 is behaald. NARIC  Vlaanderen 
is bevoegd voor het erkennen van diploma’s die werden behaald in het land van 
herkomst.

https://www.interreg2seas.eu/nl/siree
https://www.vlaanderen.be/begeleiding-van-inburgeraars-het-inburgeringstraject
https://www.vlaanderen.be/begeleiding-van-inburgeraars-het-inburgeringstraject
https://www.integratie-inburgering.be/nl/wat-kunnen-we-voor-jou-doen/inburgeringstraject-en-cursus-maatschappelijke-oriëntatie
https://www.integratie-inburgering.be/nl/wat-kunnen-we-voor-jou-doen/inburgeringstraject-en-cursus-maatschappelijke-oriëntatie
https://in-gent.be/voor-jou/onderwijs/voortraject-hoger-onderwijs
https://in-gent.be/voor-jou/onderwijs/voortraject-hoger-onderwijs
https://assets.vlor.be/www.vlor.be/import/rho-rho-adv-1617-006.pdf
https://assets.vlor.be/www.vlor.be/import/rho-rho-adv-1617-006.pdf
https://www.vlor.be/themas/gelijke-onderwijskansen/nieuwkomers
https://www.vlor.be/themas/gelijke-onderwijskansen/nieuwkomers
https://www.integratie-inburgering.be/nl/wat-kunnen-we-voor-jou-doen/inburgeringstraject-en-cursus-maatschappelijke-ori�ntatie
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Uitdagingen
In kader van SIREE werd in 2018 onderzoek gedaan naar de onderwijsintegratie 

van anderstalige nieuwkomers – en anderen met een migratieachtergrond. Een 
beknopt overzicht van enkele uitdagingen en faciliterende factoren over nieuw-
komersonderwijs komen hieronder aan bod. Meer informatie is terug te vinden in 
het rapport Transcending Educational Boundaries. Challenges to the educational 
inclusion of refugees in Europe’s 2 Seas area. Binnen de leergemeenschappen 
waren de noden en behoeften van de anderstalige leerlingen, cursisten en ouders 
telkens het vertrekpunt.

Onderwijsongelijkheid blijft groot 
 ● Jongeren met een migratieachtergrond blijven doorheen het hele onderwijs-
systeem achterop hinken. Ook ligt hun welbevinden lager in vergelijking met 
jongeren zonder migratieachtergrond;

 ● Sociaaleconomische status is en blijft een belangrijke voorspeller voor verschil-
len tussen leerlingen in cognitieve en niet-cognitieve uitkomsten.

Nieuwkomersonderwijs (OKAN)
 ● Door anderstalige jongeren af te scheiden van het reguliere onderwijs wordt 
hun sociale integratie beperkt. Ook krijgen zij hierdoor minder kansen om de 
taal te oefenen;

 ● Er is nood aan taalondersteuning: kansen om buiten de schooluren 
 taalvaardigheden te oefenen met leerlingen zonder migratieachtergrond, 
taalondersteuning tijdens lange vakanties en eenvoudig een beroep kunnen 
doen op een tolk; 

 ● Nieuwkomersonderwijs kan zorgen voor leeftijdsverschil tussen de nieuw-
komers en de leerlingen in het reguliere onderwijs.

Watervaleffect in het secundair onderwijs
 ● Het watervaleffect in het middelbaar werkt segregatie en ongelijkheid in de 
hand;

 ● Leerlingen met een migratieachtergrond worden op basis van taalvaardig-
heden en vooroordelen vaker doorverwezen naar de meer praktijkgerichte 
onderwijsniveaus.

Volwassen- en hoger onderwijs 
 ● De focus op activering naar de arbeidsmarkt staat doorstroming naar vervolg-
onderwijs in de weg;

 ● Hoge taalvereisten belemmeren toegang tot volwassenen- en hoger onderwijs;
 ● Diploma’s uit het thuisland erkennen is een moeizaam en langdurig proces. 

Link met andere levensdomeinen 
 ● De moeizame zoektocht naar huisvesting en frequente gedwongen verhuizin-
gen hebben een grote impact op de onderwijstrajecten;

 ● Er is nood aan toegankelijk openbaar vervoer, zeker in meer landelijke gebieden; 
 ● Een focus op het onderwijs wordt vaak bemoeilijkt door de vele andere verant-
woordelijkheden zoals verzekering in orde brengen, bezoek aan de tandarts, 
vertalen voor ouders bij afspraken buitenshuis, etc.

 ● Anderstalige nieuwkomers kunnen traumatische ervaringen hebben opgedaan, 
voor, tijdens en na de migratie/vlucht. Dit kan tot uiting komen in de klas-
context, maar is voor leerkrachten niet gemakkelijk te herkennen. 

https://www.interreg2seas.eu/nl/siree
https://bed91759-27a8-4823-af85-313922e4af88.filesusr.com/ugd/2df8c2_23ce4cea78f34f8386a64ac450760292.pdf
https://bed91759-27a8-4823-af85-313922e4af88.filesusr.com/ugd/2df8c2_23ce4cea78f34f8386a64ac450760292.pdf
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De leraarskamer
 ● Leerkrachten hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan en missen de 
benodigde competenties om anderstalige leerlingen en hun families de juiste 
ondersteuning te bieden;

 ● De leraarskamer is nog te weinig divers waardoor anderstalige leerlingen rol-
modellen missen in het onderwijs; 

 ● Er is gebrek aan tijd en middelen om leerkrachten en leerlingen voldoende te 
ondersteunen;

 ● Er is nood aan aangepast didactisch materiaal.

Relatie tussen de ouders en de school 
 ● Gebrek aan taalkennis en kennis over schoolse verwachtingen, onzekerheid en 
angst om iets verkeerd te doen staat ouderparticipatie in de weg;

 ● Communicatie met ouders is vaak niet aangepast aan de noden en behoeften 
van anderstalige ouders.

Relatie met medestudenten
 ● Anderstalige nieuwkomers ervaren racisme en discriminatie binnen en buiten 
de schoolmuren. 

https://www.interreg2seas.eu/nl/siree
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Faciliterende factoren 
Gelukkig zijn er ook heel wat hoopgevende faciliterende factoren, we benoemen 

hier enkele: 

 ● Een warme transitie kan zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving 
waar anderstalige nieuwkomers zich welkom voelen

 ● Anderstalige nieuwkomers zijn gemiddeld genomen meer gemotiveerd voor 
school in vergelijking met leerlingen zonder migratieachtergrond.

 ● Erkenning en waardering van de thuiscultuur en meertaligheid kan studie-
succes positief beïnvloeden

 ● Connectie maken met de buurt rond de school kan de samenwerking tussen 
de school en omliggende organisaties bevorderen waardoor anderstalige 
nieuwkomers beter kunnen worden ondersteund in verschillende levens-
domeinen.

 ● Uitwisselen van kennis en praktijkvoorbeelden binnen en tussen  scholen 
versterkt leerkrachten in het omgaan met de doelgroep en vermindert 
het   gevoel er alleen voor te staan. 

 ● Een vertrouwde relatie met de leerkracht is belangrijk voor de leerling om 
zich ondersteund en welkom te voelen. Toegankelijkheid, vriendelijkheid, 
luisterbereidheid en respect zijn daarom belangrijke kerncompetenties voor 
leerkrachten.

 ● Interetnische relaties tussen leerlingen kunnen worden versterkt door hen 
aan te moedigen om samen activiteiten te doen.

 ● Laagdrempelige, mondelinge en informele communicatie met anderstalige 
ouders versterkt de band met de school.

https://www.interreg2seas.eu/nl/siree
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Wat is een co-creatieve 
leergemeenschap?

https://www.interreg2seas.eu/nl/siree
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De leergemeenschappen kunnen werden opgevat als een reeks  dialoogsessies 
waarbij de verschillende actoren (ouders, leerlingen, leerkrachten, externen) 
op regelmatige basis samenkomen. Tijdens elke sessie luisteren we naar elkaars 
noden en gaan we hierover in dialoog. De nieuwe inzichten die tijdens dit proces 
ontstaan, helpen om samen tot concrete oplossingen te komen. 

De co-creatieve leergemeenschappen zijn gebaseerd op het design 
 thinking-model. Dit model biedt het kader van “de Dubbele Diamant” om leerge-
meenschappen op te zetten met deelnemers die niet zijn getraind als ontwerpers. 
Hierbij werken we via creatieve en participatieve methodieken van probleem naar 
oplossing6. Bij het realiseren van oplossingen wordt uitgegaan van wat wenselijk, 
haalbaar en levensvatbaar is. 

Innovatie
Iemand wil het,
We kunnen het,
We moeten het doen.

Wenselijkheid iets dat iemand wil

Haalbaarheid iets dat we kunnen doen

Levensvatbaarheid iets dat zin heeft

6  Brown, T. (2019). Change by Design. HarperCollins eBooks.

https://www.interreg2seas.eu/nl/siree
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De dubbele diamant

De twee diamanten maken deel uit van één en hetzelfde proces waarin wordt 
bewogen van uitdaging naar oplossing. Allereerst worden tijdens de exploratie-
fase de uitdagingen onderzocht, waarna er tijdens de uitvoeringsfase wordt 
gezocht naar oplossingsgerichte acties. Binnen elke diamant volgt na een fase van 
verbreding (divergentie) een fase van versmalling (convergentie). Dit resulteert in 
vier afzonderlijke fasen: 

ontdekken definiëren ontwikkelen opleveren

Uitdaging evaluatie verandering
oplossing verkenning uitvoering

FASEN
LEERGEMEENSCHAP

Fase 1. Ontdekken: Welke uitdagingen/behoeftes zijn 
er? Iedereen wordt gehoord en betrokken.

Fase 2. Definiëren: Welke uitdaging vinden de deel-
nemers het meest belangrijk/urgent? Grondige analyse 
van deze uitdaging.

Fase 3. Ontwikkelen: Welke oplossingen zijn er? Aan 
de hand van een brainstormsessie verschillende ideeën 
aanreiken.

Fase 4. Opleveren: Welke oplossing vinden de deel-
nemers de beste? Concrete uitwerking, implementatie en 
evaluatie.

Co-creatie staat centraal in het hele proces. Dit wil zeggen dat een groep 
 mensen met verschillende rollen samenwerkt om via participatieve werkvormen 
en het delen van kennis te komen tot een oplossing voor een bestaand probleem. 
Er wordt dus toegewerkt naar een oplossing die aan het begin van het proces nog 
onbekend is. 

https://www.interreg2seas.eu/nl/siree
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Bij de start van het proces is het belangrijk dat alle deelnemers betrokken zijn bij 
een gemeenschappelijk onderwerp, bijvoorbeeld het belang van het kind, en ook 
de noodzaak ervaren van verandering. Vanuit dit vertrekpunt worden vervolgens er-
varingen gedeeld, nieuwe inzichten opgedaan en verbeteringsacties voorgesteld. 

Idealiter zijn de deelnemers van een leergemeenschap een mix van de beoog-
de doelgroep. In dit geval dus anderstalige nieuwkomers (ouders, leerlingen of 
 cursisten) en leden van het schoolteam (leerkrachten, directie of brugfiguur). Ook 
externe partners kunnen toetreden als dit relevant is. 

In co-creatieve leergemeenschappen kunnen schoolteams samen met anders-
talige volwassenen en jongeren nadenken over en werken aan verbeteringsacties 
voor een verbindende schoolcultuur. De grotere betrokkenheid bij hun eigen 
schoolse ontwikkeling of die van hun kinderen, kan ook een positief effect hebben 
op de leerprestaties en het welzijn. Zowel van de jongere als de ouder. Hieronder 
verzamelen we nog enkele andere voordelen van de co-creatieve leergemeen-
schappen.

Anderstalige leerlingen, ouders en cursisten: 
 ● Krijgen meer zicht op de verwachtingen van de school 
 ● Kunnen gemakkelijker met leerkrachten in contact komen doordat de fysieke 
en sociale afstand kleiner is en drempels worden weggenomen

 ● Hebben ruimte en tijd om kleine en grote zorgen uit te spreken 
 ● Krijgen een gevoel van eigenaarschap over het “samen school maken” 
 ● Hebben een sterkere verbinding met de school 
 ● Voelen zich meer thuis op de school 
 ● Hebben meer leerkansen 
 ● Krijgen kansen om de taalvaardigheid te verbeteren 
 ● Nemen vaker deel aan nieuwe en bestaande schoolactiviteiten
 ● Breiden hun sociale netwerken binnen en buiten de school uit

Schoolteams: 
 ● Hebben meer zicht op de interesses, vaardigheden en belevingen van anders-
talige leerlingen, ouders en cursisten

 ● Zijn beter in staat om anderstalige nieuwkomers en hun families te 
 ondersteunen

 ● Leren vanuit het perspectief van de “ander” te kijken naar bestaande school-
structuren en schoolse verwachtingen en krijgen zicht op het eigen handelen 
en de eigen percepties 

 ● Ervaren dat de houding en competenties van leerkrachten ten opzichte van 
anderstalige nieuwkomers zijn verbeterd

 ● Hebben minder frustraties doordat opgezette acties aansluiting vinden bij de 
doelgroep en daardoor ook effectiever zijn

 ● Kunnen originele en innovatieve acties implementeren ten behoeve van een 
inclusieve schoolomgeving

 ● Creëren een positiever schoolklimaat door in te zetten op verbindingen tussen 
school-ouders-leerlingen

 ● Gaan nieuwe en hernieuwde partnerschappen met lokale organisaties en 
besturen aan

“Ouders komen nu gemakkelijker 
naar school. Ouders en 
leerkrachten voelen zich nu meer 
op hun gemak om met elkaar te 
communiceren” 

Isabel Vandecandelaere, 
directrice Vrije Basisschool 
De Vlam, Menen
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De voorgestelde methodiek van co-creatieve leergemeenschappen kan het best 
worden opgevat als een kompas om op het pad richting positieve verandering 
te navigeren. Het kader van de dubbele diamant helpt om richting te geven aan 
het co-creatieve proces. Tegelijkertijd is het belangrijk te onthouden dat dit geen 
lineair, rechttoe rechtaan proces is. Het proces is veranderlijk en afhankelijk van 
de individuele context. Bij elke fase in het proces wordt onderzocht welke stappen 
er moeten worden genomen en welke tools hiervoor het meest geschikt zijn. Een 
flexibele houding hierbij is belangrijk, want in elke fase kan het nodig zijn om te 
versnellen of vertragen of om af te wijken van wat je vooraf voor ogen had. Soms 
is er meer tijd nodig om het probleem te onderzoeken. Soms moet je meer tijd 
besteden aan de uitvoering en evaluatie van de acties. Het blijft steeds belangrijk 
om alle  fasen te doorlopen omdat elke fase een belangrijke voorbereiding is op 
de volgende. 

“De relaties zijn nu meer open. Er is geen barrière 
meer, het is alsof we elkaar al jaren kennen. 
We kennen elkaar natuurlijk wel al jaren, maar nu 
is het een ander soort van relatie.”

Laila Bohmedi, 
moeder van drie kinderen in GO! 
Basisschool De Abeel, Mechelen
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Aan de slag! 
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Enkele aandachtspunten voor je begint
Iedereen is verantwoordelijk
Alle deelnemers samen zijn verantwoordelijk voor het gehele proces. Omdat veel 

acties vertrekken vanuit de school, moet er ook vaak een beroep worden gedaan 
op de verantwoordelijkheid, goodwill en tijd van de leerkrachten. Het is daarom 
extra belangrijk om hen van bij het begin te betrekken. 

Gelijkwaardige partners
Idealiter is er binnen de leergemeenschap geen hiërarchie; elke persoon is 

even belangrijk en elke bijdrage telt. In de praktijk ontkomen we echter niet aan 
 bestaande machtsverhoudingen. Zo hebben schoolteams veelal de eindregie 
in handen als het gaat om welke acties wel en niet worden geïmplementeerd en 
op welke manier. Ook kan de doelgroep, zeker in de beginfase van het proces, 
on zeker zijn om zich kritisch over de school te uiten. Het is belangrijk om bewust 
te zijn van deze machtsdynamieken en om ervoor te waken dat de stem van de 
doelgroep voldoende wordt gehoord in beslissingen over verbeteracties. 

Draagvlak voor verandering
Tijdens SIREE hebben we gemerkt dat het moeilijk is om positieve verandering te 

realiseren als scholen het leerproces niet actief ondersteunen of als zij niet bereid 
zijn tijd te investeren. Dit kan zijn omdat de schoolteam het idee heeft dat ze al 
genoeg doen om anderstaligen te ondersteunen en dat er niets te leren valt. Deze 
houding is funest voor het veranderingsproces. Wij hebben juist ondervonden dat 
scholen die al ver staan op het gebied van onderwijsinclusie ook nieuwe inzichten 
opdoen binnen de leergemeenschappen. Het is slechts als deze nieuwe inzichten 
worden erkend en gewaardeerd dat er ook ruimte is voor positieve verandering. De 
facilitator kan hierin een rol spelen door met schoolteams in dialoog te gaan over 
het belang van de leergemeenschap. Toch is deze rol eerder beperkt. De over-
tuigingskracht zal vanuit het team zelf moeten komen. Sterk leiderschap vanuit de 
directie kan hierbij een bepalende factor zijn. 

“Deels wisten we al heel wat zaken, maar de leergemeenschap 
was nog een extra bevestiging. En soms kwamen er toch ook zaken 
naar voren waarover normaal niet zo openlijk wordt gebabbeld, 
zoals racisme.” 

Annelies Desseyn, 
GOK-medewerker, BuSO De Lage Kouter, Kortrijk
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Tip vóór de opstart

	➔ Neem van in het begin voldoende ruimte en tijd om het schoolteam de nood-
zaak van verandering in te laten zien. Organiseer bijvoorbeeld bij de start 
een vergadering met het hele schoolteam om de werking en de meerwaarde 
van de leergemeenschap uit te leggen. Voorzie hierbij voldoende ruimte voor 
leerkrachten om hun bezorgdheden te uiten. Bevraag het schoolteam naar hun 
ervaringen, uitdagingen en noden op het vlak van anderstalige nieuwkomers 
en breng deze in bij de sessie met de doelgroep door te zoeken naar gemeen-
schappelijke uitdagingen. Op deze manier is de kans groter dat er binnen het 
team draagvlak is voor nieuwe acties. Eventuele gevoelens van bedreiging of 
inmenging van externen in de onderwijspraktijk kunnen op deze manier ook 
worden beperkt of gecounterd. 

Betrek het hele schoolteam
Idealiter worden één of twee leden van het schoolteam (leerkracht, directie, 

zorgcoördinator, vervolgschoolcoach, beleidsmedewerker, etc.) betrokken bij de 
sessies met de doelgroep. Een grote uitdaging is de doorstroom van de opgedane 
inzichten naar het hele schoolteam. Zeker wanneer slechts enkele of wisselende 
teamleden actief betrokken zijn bij de leergemeenschap. Besteed dus voldoende 
aandacht op welke manieren het hele schoolteam bij het veranderingsproces kan 
worden betrokken en medeverantwoordelijk kan worden gemaakt.

Tips om het schoolteam te blijven betrekken

Ook na de opstart is het belangrijk om alle leden van het schoolteam actief te 
betrekken. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: 

	➔ De facilitator koppelt regelmatig terug naar het hele team, bv. tijdens een 
 personeelsvergadering.
	➔ Eén of twee vaste schoolteamleden nemen deel aan de leergemeenschap. Dit 
kan ook in een wisselbeurt. Deze deelnemers koppelen na elke bijeenkomst 
onmiddellijk terug naar de rest van het schoolteam, bv. tijdens de koffie- of 
lunchpauze.
	➔ De facilitator moedigt de directie aan om het verslag van de bijeenkomst 
te delen met de rest van het team. Het is belangrijk dat ook het team wordt 
gevraagd om een reactie, die kan worden meegenomen naar de volgende 
sessie.
	➔ Een leerkracht wordt voor een deel van de opdracht vrijgesteld om aan de 
leergemeenschap te werken. Hiervoor moeten uiteraard wel middelen beschik-
baar zijn, wat niet altijd haalbaar is. In de praktijk blijkt dit wel de beste manier 
om het hele schoolteam te betrekken. 

Naast praten, ook doen
Let op dat leergemeenschappen geen “praatbarakken” worden waarin eindeloos 

wordt gepraat en gediscussieerd, maar waar niets concreet wordt gerealiseerd. 
Waardeer de inbreng van de deelnemers door snel in actie te treden. Kies bij de 
start ‘quick wins’, kleinere, gemakkelijke uitvoerbare acties. Zo kunnen de deel-
nemers zeer snel het resultaat zien van hun inbreng. Dit motiveert om ook in de 
 toekomst te blijven deelnemen aan de leergemeenschap. Deze kleinere acties 
kunnen uiteraard worden ingebed in het grotere doel van de leergemeenschap. 
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Lokale partners
Betrek van bij de start ook lokale partners in de buurt van de school bij de 

leer gemeenschap. Dit helpt om de krachten te bundelen, een netwerk rond de 
doelgroep op te bouwen en om de leergemeenschap te verduurzamen. Er kan een 
beroep worden gedaan op bestaande samenwerkingsverbanden maar er kan ook 
worden toegewerkt naar nieuwe samenwerkingen. Denk hierbij aan:

 ● Brugfiguren: zij zijn belangrijke schakels tussen de school, de lokale context en 
kwetsbare families. 

 ● Schoolopbouwwerk, buurtopbouwwerk, CLB, Kind & Gezin, Huizen van het 
Kind: deze partners kunnen opvoedings- en schoolgerelateerde hulpvragen 
van de doelgroep helpen beantwoorden.

 ● Buurtorganisaties: zij kunnen de buurt betrekken en organiseren vaak ook 
creatieve workshops.

 ● Externe organisaties die vanwege hun expertise kunnen worden ingezet om 
binnen de leergemeenschap te spreken over bepaalde topics of mee bepaal-
de acties kunnen helpen werken. Zo werd bv voor een actie rond fruitbedeling 
samengewerkt met Ecoso vzw. 

 ● Lokale besturen: zij kunnen helpen om een breder netwerk rond de doelgroep 
en de school op te bouwen.

Lokaal integratienetwerk

Leerkrachten gaven tijdens de leergemeenschap aan 
dat het netwerk van de school moest worden verbeterd 
en versterkt. Een versterking van het netwerk zou ook 
tegemoet komen aan enkele drempels die leerlingen zelf 
hadden aangegeven, zoals meer mogelijkheden voor 
vrijetijdsbesteding, aansluiting bij Nederlandstaligen, .... 
Om dit op een duurzame manier te doen, gaf Huis van 
het Leren het startschot voor een lokaal integratienet-
werk in Menen, de gemeente van de school. Huis van het 
Leren initieerde de eerste bijeenkomst. Alle belangrijke 
belanghebbenden werden uitgenodigd waarmee samen 
een stakeholderanalyse werd uitgevoerd om te achter-
halen welke partijen nog ontbraken en wie welke rol zou 
moeten opnemen. De integratieambtenaar van de ge-
meente nam het voortouw en zorgde voor de follow-up 
van dit integratienetwerk. 

Wees geduldig
Verwacht geen snelle oplossingen en veranderingen. Er is tijd nodig om elkaar 

binnen de leergemeenschap te leren kennen en om zich in te leven in de leef-
wereld van de ander. Ook zullen niet vanaf het eerste moment alle bezorgdheden, 
vragen en meningen op tafel worden gegooid. De deelnemers zullen in het begin 
eerder timide en teruggetrokken zijn en de gesprekken zullen eerder losse babbels 
zijn. Na verloop van tijd zal dit veranderen naar discussies over meer praktische 
zaken. Wanneer er voldoende onderling vertrouwen en openheid is en deelnemers 
het gevoel hebben dat de leergemeenschap een veilige plek is waar zij zich vrij 
kunnen uiten, zullen er inhoudelijke en meer gevoelige thema’s worden besproken. 
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De praktische organisatie  
van de leergemeenschappen

Wie nodig je uit? 
Bedenk op voorhand wie en hoeveel personen je wilt toelaten tot de leergemeen-

schap. Zijn dit enkel anderstalige nieuwkomers of ga je voor een meer inclusieve 
aanpak waarbij ook andere leerlingen, ouders, cursisten welkom zijn? Enkele 
aandachtspunten hierbij: 

	✔Laat deelname een vrijwillig engagement zijn. Deelnemers moeten niet per se 
elke sessie aanwezig zijn om het proces te kunnen meevolgen. 
	✔Streef naar 8 tot 15 personen per sessie, inclusief schoolpersoneel. Bij meer 
aanwezigen bestaat de kans dat niet iedereen zijn/haar inbreng kan doen. 
Minder aanwezigen kan ervoor zorgen dat er onvoldoende stemmen worden 
gehoord. 

Het is niet altijd evident om mannen en vrouwen samen te brengen. Vaak starten 
groepen wel gemixt maar groeien ze later organisch naar een vrouwen- of mannen-
groep. Toch kan het interessant zijn om de stem van het andere geslacht te blijven 
inbrengen bv door bij het rekruteren van deelnemers extra in te zetten op de 
 andere sekse of door hen tussen de sessies in te bevragen. 

Bedenk en weeg af of en op welk moment ouders/leerlingen/cursisten die niet tot 
de doelgroep behoren worden uitgenodigd. Als dit van in het begin wordt gedaan 
bestaat het risico dat deze deelnemers personen uit de doelgroep overstemmen, 
zeker als er taaldrempels in het spel zijn. Anderzijds kan een exclusieve focus op 
de doelgroep ervoor zorgen dat zij zich geviseerd of anders behandeld voelen, 
wat juist weer stigmatisering en gevoelens van uitsluiting in de hand kan werken. 
Ook bevordert het samenbrengen van mensen van verschillende achtergronden 
en peer-to-peer leren net de sociale integratie. Het is daarom aan te raden om te 
starten met een groep anderstalige nieuwkomers en deze uit te breiden zodra er 
voldoende vertrouwen in zichzelf, elkaar en het schoolteam is gecreëerd. 

Informele en positieve sfeer
Een informele en positieve setting helpt om deelnemers op hun gemak te stellen. 

Je kan dit op verschillende manieren bereiken: 
 ● Organiseer de sessies op een plek op de school waar de deelnemers mee 
vertrouwd zijn, zoals het schoolrestaurant

 ● Voorzie koffie, thee en versnaperingen
 ● Stel de tafels op zo’n manier op dat iedereen elkaar makkelijk kan aankijken 
 ● Houd de aanwezigheid vrijblijvend en voorkom dat deelnemers zich moeten 
registreren 

 ● Zorg dat de bijeenkomst niet te lang duurt. Over het algemeen is een uur tot 
maximaal anderhalf uur voldoende

 ● Gebruik speelse gespreksmethodieken. Maak de methodieken visueel aantrek-
kelijk en vermijd te veel schrijven

 ● Voorzie enkele gespreksthema’s, maar kom niet af met een uitgebreide agenda
 ● Creëer een positieve sfeer door deelnemers positief constructivistisch te laten 
meedenken en waak ervoor dat er niet te negatief over de andere partij wordt 
gesproken. Start bijvoorbeeld met positieve bedenkingen en ervaringen over 
de school
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 ● Dialoog en wederkerig leren staan altijd centraal. Beluister bij klachten over de 
school alle partijen, zoek een oplossing die voor iedereen haalbaar en aan-
vaardbaar is 

 ● Niet iedereen staat van in het begin open voor nieuwe ideeën en andere 
 meningen. Creëer ruimte om de discussie aan te gaan. Parkeer opmerkingen 
als de positieve sfeer in de groep daardoor wordt aangetast

Kinderopvang
Veel ouders hebben tijdens de sessies geen opvang voor de kinderen. Om de 

sessies toch toegankelijk te maken voor deze ouders kan ervoor worden gekozen 
om de ouders hun kinderen te laten meebrengen. Voorzie in dat geval een speel-
hoekje met wat speelgoed voor de kinderen of zorg ervoor dat iemand de kinderen 
opvangt tijdens de leergemeenschap. 

Meegebrachte kinderen 
in de klas van de broer 
of zus

Bij de leergemeenschap op Vrije 
Basisschool De Vlam mochten 
meegebrachte kinderen vanaf 2 jaar 
in de kleuterklas van de broer of zus 
meespelen. Op deze manier konden 
de ouders rustig deelnemen aan 
de leergemeenschap en kregen de 
jonge kinderen de kans om alvast 
te proeven van de school. 

Participatieve methodieken
De persoonlijke ervaringen van de deelnemers zijn het vertrekpunt van de leer-

gemeenschappen. Participatieve methodieken, aangepast aan de doelgroep, 
kunnen de uitwisseling van deze ervaringen bevorderen.

Tips om sessies inhoudelijk voor te bereiden  
en te begeleiden

	➔ Gebruik dynamische en interactieve werkvormen
	➔ Maak het niet te schools en formeel
	➔ Werk in kleine groepjes om de kans ieders stem te horen te vergroten
	➔ Elke discussie is relevant en verdient aandacht
	➔ Geef gelijke waarde aan elke stem
	➔ Ook dissidente stemmen verdienen aandacht
	➔ Zorg voor een balans tussen wat belangrijk is voor het schoolteam en voor 
ouders
	➔ Sommige deelnemers hebben meer tijd nodig om zich op hun gemak te voelen 
en hun inbreng te doen. Schaamte, onbekendheid met het onderwijssysteem 
of angst om het verkeerde te zeggen kunnen hierbij meespelen. Ook is de ene 
deelnemer sociaal vaardiger dan de ander
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Taaldrempels wegwerken
Communicatie is essentieel in de leergemeenschappen. Het aangaan van 

een dialoog, het leren van elkaar, het verdiepen van het begrip van bepaalde 
 uitdagingen en oplossingen, het houdt allemaal geschreven of gesproken com-
municatie in. In een omgeving waar een groot deel van de deelnemers geen 
gemeenschappelijke taal spreekt, is het daarom belangrijk om de taalbarrière 
te overwinnen. Dit kan door een meertalige omgeving te creëren. Anderzijds 
 kunnen de leergemeenschappen ook worden gezien als laagdrempelige kansen 
om  Nederlands te oefenen. Moedig deelnemers dus wel aan om Nederlands te 
 spreken, ook al vinden ze dit niet gemakkelijk. 

Tips om taaldrempels te overwinnen

	➔ Laat andere talen dan het Nederlands toe 
	➔ Maak gebruik van vertaalapps
	➔ Laat deelnemers voor elkaar vertalen
	➔ Gebruik pictogrammen en foto’s om tekst visueel te ondersteunen
	➔ Spreek langzaam, herhaal, gebruik klare taal en vraag regelmatig of iedereen 
het heeft begrepen

Continuïteit
Spreek regelmatig af om het veranderingsproces bij alle betrokken partij-

en  levend te houden. Laat niet te veel tijd tussen de bijeenkomsten. Houd ook 
 rekening met stages van leerlingen in het secundair onderwijs en met (lange) 
schoolvakanties waardoor er soms veel tijd zit tussen twee sessies. 
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Tips om continuïteit te bevorderen

	➔ Organiseer ook eens een sessie tijdens de vakantie
	➔ Maak een laagdrempelig overlegplatform aan bv via WhatsApp of een besloten 
Facebook-pagina. Op deze manier kan de werking van de leergemeenschap 
bij de deelnemers tussen de sessies in, actief blijven. 

Benaming
Bedenk een naam voor de leergemeenschap die de deelnemers zal aanspreken 

en die duidelijk maakt wat de bedoeling is van de sessies. Het woord “leergemeen-
schap” op zich zal veel potentiële deelnemers niets zeggen en kan hen wellicht 
zelfs afschrikken. Bedenk een swingende, uitnodigende naam die de bedoeling 
van de sessie duidelijk maakt. Voorbeelden uit het SIREE-project zijn “Schoolbab-
bels” en “Ik doe mee met SIREE”. 

Zichtbaarheid
Maak de leergemeenschap zichtbaar binnen de school. Zo kan iedereen worden 

betrokken bij het proces. Fysieke zichtbaarheid kan gevoelens van waardering, 
trots en eigenaarschap doen groeien bij de deelnemers. Bijvoorbeeld door na elke 
sessie een affiche te maken welke thema’s aan bod kwamen en welke acties in de 
steiger staan of werden gerealiseerd.
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Tips om deelnemers te (blijven) motiveren voor deelname

	➔ Maak jezelf kenbaar bij de doelgroep voordat je mensen vraagt deel te nemen. 
Zorg dat je enkele momenten voor de eerste sessie op de school aanwezig 
bent en maak een praatje. Maak ook het project kenbaar. Zo organiseer-
de Huis van het Leren bijvoorbeeld een stand om het project binnen het 
volwassen onderwijs kenbaar te maken. Ook helpt het om tussen de sessies 
in regelmatig aanwezig te zijn op school zodat er een vertrouwensrelatie kan 
worden opgebouwd 
	➔ Maak gebruik van aantrekkelijke uitnodigingen en methodieken. Deelnemers 
voelen zich dan meer serieus genomen. 
	➔ Zet de meerwaarde van deelname in de kijker: mee-denken, mee-belissen en 
mee-doen op school, maar ook oefenkansen om Nederlands te praten en het 
netwerk uit te breiden
	➔ Zorg dat alle deelnemers zich gehoord voelen. Als deelnemers het gevoel 
hebben dat maar enkele stemmen worden gehoord, zullen zij minder snel nog 
eens aansluiten
	➔ Kleine hebbedingen voor deelnemers kunnen ook helpen om het enthousias-
me van deelnemers vast te houden. Binnen SIREE werden notitieboekjes en 
mondmaskers voor deelnemers ontworpen en uitgedeeld.
	➔ Ongemotiveerde deelnemers kunnen een grote impact hebben op de 
 dynamiek in de groep. Geef hen de kans om te vertrekken als na herhaalde 
pogingen om het enthousiasme aan te wakkeren de negatieve sfeer blijft. 
	➔ Omdat brugfiguren al gekend zijn in de scholen en bij de ouders, kunnen zij 
een belangrijke schakel zijn om ouders uit te nodigen.
	➔ Vraag deelnemers om anderen te informeren en te enthousiasmeren voor 
deelname.
	➔ Organiseer de sessies op een moment dat het voor de deelnemers past. 
Idealiter worden zij hierover vóór de eerste sessie bevraagd. Het kan ook dat 
je beter verschillende timing-momenten kiest... bijvoorbeeld i.f.v. de werken-
de ouders. Nu eens om 8.30 (na het brengen van de kinderen) of ‘s avonds, 
wanneer het werk er op zit... In het secundair onderwijs is het belangrijk om 
de sessies niet te organiseren op ontspanningsmomenten voor leerlingen, 
bv  tijdens de lunchpauze of sportlessen. Laat deze een reguliere les vervan-
gen of organiseer deze buiten de schooltijden.
	➔ Nodig de deelnemers persoonlijk en niet te ver van tevoren uit.
	➔ Laat in geval van een lage opkomst niet direct de moed zakken. Gebruik 
deze tijd om andere zaken te bespreken en om de aanwezigen nog beter 
te leren kennen. 

“Gewoon blijven gaan. Het is 
met vallen en opstaan, soms met 
frustraties en soms hele mooie 
momenten, maar dat hoort erbij.”

Fatima Afkir, 
facilitator, Stad Mechelen. 

doe mee met SIREE
Sociale

innovatie

vrijdag 29 november

van 8u15 tot 9u45

op school in de eetzaal

 met koffie, thee en koekjes

schoolbabbels
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De rol van de facilitator
Het profiel van de facilitator
De facilitator speelt een belangrijke rol bij de leergemeenschappen en is idealiter 

creatief, sociaal, empathisch, een actieve luisteraar, bekend met de lokale context, 
flexibel, kan de eigen planning loslaten (omdat een sessie zelden verloopt zoals 
vooraf gepland), durft uit de comfortzone treden.

Het delen van de culturele-, etnische- en/of religieuze identiteit en een ge-
meenschappelijke taal met deelnemers kan een meerwaarde zijn omdat het 
gemakkelijker is om met elkaar te communiceren. Ook zal een vertrouwensband 
sneller zijn gecreëerd. Toch moet de leergemeenschap wel een inclusieve groep 
zijn waar   iedereen zich welkom voelt. Het is daarom belangrijk om bv steeds in 
het  Nederlands te blijven praten, ook al kunnen daarnaast andere talen worden 
 gebruikt, en om voldoende aandacht te hebben voor elke deelnemer.

Taken van de facilitator
De taken van de facilitator zijn divers, maar essentieel voor het gehele proces: 

Voor de sessie
 ● Inhoudelijke organisatie van de sessies, inclusief voorbereiden van 
 participatieve methodieken die deelnemers motiveren en inspireren

 ● Praktische organisatie van de sessies, inclusief verzorgen van catering, 
 opstellen van stoelen en tafels,… 

 ● Uitnodigingen opmaken en verspreiden of potentiële deelnemers persoonlijk 
uitnodigen

 ● Alle deelnemers (schoolteam, doelgroep, externen) informeren over het proces 
en de verwachtingen

Tijdens de sessie
 ● Introduceren van de sessie (wat hebben we vorige keer gedaan, waar staan 
we, wat gaan we nu doen?), toepassen van werkvormen, en afronden (wat 
hebben we vandaag gedaan, wat doen we de volgende keer)

 ● Deelnemers op het gemak stellen
 ● Actief luisteren 
 ● Groepsdynamiek bewaken en waar nodig bijsturen
 ● Aanwezigen aanmoedigen om actief deel te nemen
 ● Ervoor zorgen dat ieders stem tijdens de sessies wordt gehoord
 ● Duidelijk maken wat de meerwaarde is voor de aanwezigen
 ● Toepassen van vertaaloplossingen
 ● Tussenkomen als deelnemers te sturend of dominant aanwezig zijn
 ● Evalueren van de sessie
 ● De tijd in de gaten houden
 ● Verslag nemen

https://www.interreg2seas.eu/nl/siree
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Tussen de sessies in
 ● Evalueren van het proces van de leergemeenschap en op basis daarvan 
 aanpassingen voorstellen

 ● Verslag schrijven van de sessie en delen met het schoolteam 
 ● Terugkoppeling naar het gehele schoolteam organiseren of stimuleren
 ● Uitdenken hoe voorgestelde acties kunnen worden ontwikkeld en 
 geïmplementeerd

 ● Regelmatig aanwezig zijn op school zodat deelnemers de facilitator ook tussen 
de sessies in kunnen aanspreken

 ● De buurt, school en het schoolteam leren kennen
 ● Contacten leggen met omliggende organisaties

Binnen het SIREE-project was de facilitator een afgevaardigde van de partner-
organisaties, die in enkele gevallen werd ondersteund door een externe expert op 
het gebied van design thinking of kwetsbare groepen. Gezien de positie tussen 
de doelgroep en het schoolteam, kan een brugfiguur perfect de rol van facilitator 
opnemen. Maar ook leden van het schoolteam zelf kunnen deze positie opnemen 
zolang zij de stem van de doelgroep voldoende laten klinken binnen het eigen 
team. Idealiter zijn er twee facilitators aanwezig waarbij een facilitator de sessie 
inhoudelijk begeleidt en de ander ondersteunt bij het vertalen, verslag schrijven, 
begeleiden wanneer in kleinere groepen wordt gewerkt, etc.. 
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Concrete aanpak  
per fase
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Tijdens SIREE werden verschillende methodieken ontwikkeld waarvan som-
mige werden geplaatst op de online toolbox. In deze toolbox zijn activerende 
 methodieken voor de verschillende fasen van het proces opgenomen, maar ook 
voor verschillende stappen in een sessie zoals ijsbrekers, afsluiters en evaluaties. 
Hier volgen per fase nog enkele voorbeelden, tips en aandachtspunten. 

Fase 1. Ontdekken 

De facilitator stimuleert deelnemers om breed te denken door met de  gebruikte 
methoden en het stellen van gerichte vragen te komen tot een heel scala 
aan  uitdagingen. 

Aandachtspunten: 
	✔Alle stakeholders worden betrokken
	✔Alle stemmen worden gehoord. Probeer ook de stem van degenen die niet 
deelnemen te betrekken, bv via een bevraging
	✔Denk breed
	✔Deel inzichten en ervaringen
	✔Exploreer met een open geest
	✔Denk nog niet in oplossingen 

Tip

	➔ Om de dialoog op gang te brengen, kan het helpen om de deelnemers samen 
iets te laten doen. In verschillende leergemeenschappen binnen SIREE werd 
de dialoog gestimuleerd door deelnemers samen te laten wandelen, naaien, 
koken, bakken, filmen, foto’s nemen, etc. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Ik stimuleer mijn kind om Nederlandstalige 
boeken te lezen 

I encourage my child to read Dutch language 
books	

J'encourage mon enfant à lire des livres en 
néerlandais	

ةیدنلوھلا ةغللاب بتكلا ةءارق ىلع يلفط عجشأ 	

 

Ik begrijp altijd de brieven van de school 

I always understand the letters of the school	

Je comprends toujours les lettres de l’école	

ةسردملا نم لصاوتلا مھفأ امئاد انأ  

Ik vind het belangrijk dat mijn kind de 
moedertaal goed spreekt 

It is important for me that my child speaks 
the mother tongue well	

Je trouve qu’il est important que mon enfant 
parle bien sa langue maternelle	

ًادیج مألا ةغللا لفط ثدحتی نأ مھملا نم ھنأ دقتعأ   
 

Ik vind het belangrijk dat mijn kind goed 
Nederlands spreekt 

It is important for me that my child speaks 
Dutch well	

Je trouve important que mon enfant parle 
bien le néerlandais	

ًادیج ةیدنلوھلا	يلفط ثدحتی نأ مھملا نم ھنأ دجأ 	

 

Ik wil dat mijn kind in het weekend les volgt in de 
moedertaal 

I want my child to take weekend classes to learn the 
mother tongue	

Je veux que mon enfant prenne un cours de fin de 
semaine pour apprendre sa langue maternelle	

مألا ةغللا ملعتل عوبسألا ةیاھن ةلطع يف ًافص يلفط ذخأی نأ دیرأ . 

Ik lees graag voor in mijn moedertaal 

I like to read a book to my child in my native 
language 	

J’aime lire des livres dans ma langue maternelle 
pour mon enfant	

مألا يتغلب بتكلا ةءارق بحأ  

Ik ga regelmatig met mijn kind naar de bibliotheek 

I regularly go to the library with my child	

Je vais régulièrement à la bibliothèque avec mon 
enfant	

يلفط عم ةبتكملا ىلإ ماظتناب بھذأ  

Ik vind het moeilijk om mijn kind met huiswerk te 
helpen 

I find it difficult to help my child with homework	

J’ai de la difficulté à aider mon enfant à faire ses 
devoirs	

يلزنملا لمعلا يف يلفط ةدعاسم يف ةبوعص دجأ  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

SPEELPLAATS VRIENDEN 

NEDERLANDS HUISWERK  

UITSTAPPEN ACTIVITEITEN NA 
SCHOOL 

MIJN GELOOF BETROKKENHEID VAN 
OUDERS 

< Participatieve methodieken
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Droomschool, voorbeeld om tot een  
brede waaier aan uitdagingen te komen

Opdracht: ‘We vliegen naar 2025’. Jullie worden als 
team gevraagd om de school te verbeteren. Jullie groep 
ouders en leerkrachten worden gezien als het voorbeeld 
van efficiënt en vlot samenwerken. 

We laten de ouders in groepjes van vier à vijf ouders 
brainstormen over hun ‘ideale school’. We proberen dus drie 
groepjes te vormen en elk van ons als facilitator zet zich in 
een groepje om naar de ouders te luisteren en belangrijke 
zaken te noteren. Vervolgens begin je met de oefening en 
je vraagt aan ouders om hun ideeën op een grote flap te 
 tekenen. De flap zal in twee stroken gedeeld worden en 
bovenaan tekenen/schrijven de ouders wat ze goed vinden 
op deze school en onderaan wat ze minder goed vinden. Ze 
mogen dus tekenen of schrijven wat ze denken dat er in de 
school moet verbeteren zodat het hun ideale school wordt 
(bv. een bus tekenen). Diegene die de groep  begeleidt, 
 probeert vragen te stellen om een helder beeld te krijgen 
waarom ze datgene hebben getekend. De begeleider 
probeert ook elke ouder aan het woord te laten zodat iedere 
stem gehoord wordt. Nadat iedereen iets heeft getekend/ 
geschreven, hangen we de flappen vooraan en de begelei-
ders geven uitleg over wat er in hun groep werd besproken. 
We vragen aan ouders om aan te vullen als ze het nodig 
vinden. 
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Fase 2. Definiëren 

In deze fase laat de facilitator de deelnemers beslissen wat voor hen de meest 
haalbare of dringende uitdaging of behoefte is en/of wat de grootste opbrengst 
oplevert. Omdat het onmogelijk is om aan al de opgesomde uitdagingen gelijk-
tijdig te werken, selecteren de deelnemers de uitdaging of behoefte waarvoor ze 
op dat moment een oplossing willen vinden. De andere uitdagingen kunnen in 
een nieuwe cyclus opnieuw aangekaart worden.

Aandachtspunten: 
	✔Maar gebruik van democratische stemtechnieken, geef bijvoorbeeld alle 
deelnemers drie stickers (of likes als de sessie online doorgaat) en laat ze 
plakken op de genoemde uitdagingen. Het thema met de meeste stickers 
wordt als eerste aangepakt
	✔Afhankelijk van het aantal deelnemers kan er ook aan meerdere uitdagingen 
tegelijkertijd worden gewerkt

https://www.interreg2seas.eu/nl/siree
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Voorbeeld prioriteren door deelnemers

Hang de blaadjes (zie voorbeeld hiernaast) uit met de 
 thema’s die tijdens de vorige leergemeenschap bespro-
ken werden. Ik geef hierbij ook een korte uitleg zodat ze 
 voldoende info hebben. De ouders krijgen twee post-its om 
te prioriteren. Zij kiezen drie thema’s uit die zij heel belangrijk 
vinden en waar zij verder aan willen werken. 

De drie thema’s waar de meeste post-its aan toegekend 
zijn, worden besproken in kleine groepjes. Zij krijgen een 
werkblad waarop aantal vragen staan. De begeleider stelt 
aan elke deelnemer de vragen. Als iedereen aan bod is ge-
komen en kunnen we opschuiven naar het volgende thema. 
Hieronder vind je de vragen. 

 ● Wat doet de school al? What does the school already 
do? Que fait l’école déja

 ● Wat is voor jou belangrijk? Qu’est-ce qui est 
 important pour vous ? What is important to you?

 ● Wat wilt u dat de school nog doet? What would 
you like the school to do? Que voulez-vous que 
 l’école fasse? 

 ● Hoe kunnen we dit bereiken (wie en wat is  ervoor 
nodig?) Is dit haalbaar en wenselijk?  Comment 
 pouvons-nous y parvenir (qui et ce qui est 
 nécessaire  ?) Est-ce faisable et souhaitable ?

Huis van het leren
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Fase 3. Ontwikkelen 

Het is nu tijd om na te denken over een passende oplossing. De focus in deze 
fase ligt op het bedenken van zoveel mogelijk potentiële ideeën die kunnen 
leiden tot het oplossen van de gekozen uitdaging. 

Aandachtspunten: 
	✔Stimuleer “out of the box”-denken 
	✔Laat deelnemers dromen, het moeten nog geen haalbare oplossingen zijn
	✔Werk creatief

https://www.interreg2seas.eu/nl/siree
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Idea generation,  
een voorbeeld om met deze fase aan de slag te gaan 

De deelnemers worden in kleine groepjes opgedeeld. Elke 
groepje bedenkt drie ideeën voor acties die kunnen leiden tot 
de gewenste verandering. Van elk idee wordt opgeschreven 
waarom het een meerwaarde kan zijn. Daarnaast worden de 
groepjes uitgedaagd om na te denken over wat de negatieve 
uitkomsten zouden kunnen zijn. Na het invullen van het sjab-
loon bespreekt elke groep de voorgestelde ideeën. 

 ● Wat willen we?
	➔ Meer wiskunde en wetenschappen

 ● Waarom willen we dit? 
	➔ Het mag moeilijker
	➔ Om de natuur en het lichaam van de mens beter te leren 
kennen
	➔ Om later een beroep te kunnen leren
	➔ Om in de winkel genoeg geld terug te geven
	➔ Om in de vervolgschool de lesstof goed te begrijpen

 ● Wat zijn de obstakels? 
	➔ Er zijn niet genoeg uren 

 ● Ideeën van de leerkrachten: 
	➔ Na de lessen extra uren wiskunde en wetenschappen 
met een vrijwillige leerkracht
	➔ Les in de vervolgschool meevolgen
	➔ Werken met projecten en thema’s
	➔ Wetenschapsweek

	➔ Andere? 

https://www.interreg2seas.eu/nl/siree


handleiding 36

SIREE

Fase 4. Opleveren 

De deelnemers zijn nu klaar om een oplossing te kiezen en deze te implemen-
teren. Waar er in de voorgaande sessie kon worden gedroomd, moet er in deze 
fase worden nagedacht over wat realistisch en haalbaar is. Ook is het belangrijk 
aandacht te besteden aan duurzaamheid. Idealiter zijn het dus acties die de 
schoolcontext op lange termijn positief veranderen door middel van structurele 
aanpassingen. De gekozen actie wordt bij voorkeur snel ontwikkeld en uitge-
rold. Elke implementatie van een actie moet direct gevolgd worden door een 
 evaluatie van de actie. De feedback kan worden gebruikt om de actie verder aan 
te  passen. 

Aandachtspunten: 
	✔Denk bij het ontwikkelen van de actie aan: wie (wordt betrokken)? Wat (willen 
we bereiken)? Hoe (willen we dit bereiken)? Wanneer en waar (wordt de actie 
uitgerold)?
	✔Maak een stappenplan op om de actie te ontwikkelen
	✔Om deelnemers te motiveren heeft een snelle en makkelijk te implementeren 
actie (“quick win”) in de beginfase de voorkeur
	✔Zorg dat de actie eerst wordt goedgekeurd door het schoolteam om te voor-
komen dat een uitgewerkte actie uiteindelijk niet kan worden uitgevoerd
	✔Betrek van in het begin alle partijen die de actie moeten uitrollen
	✔Laat deelnemers een rol opnemen zodat zij voldoende betrokken zijn bij 
het ontwikkelen en uitrollen van de actie
	✔Betrek externe bondgenoten bij het uitwerken en uitrollen van de actie 
	✔Bedenk op voorhand wanneer de actie als succesvol wordt gezien
	✔Communiceer naar anderen over de actie
	✔Maak een tijdsplanning en budget op

Een actieplan kan helpen om een actie concreet uit te werken. Dit is een 
uitgebreid stappenplan waarin naast de stappen ook het wie, wat, waar, wan-
neer wordt vermeld en er ruimte is voor evaluatie. Dit stappenplan wordt idealiter 
samen met de deelnemers van de leergemeenschap ingevuld en neemt elke 
deelnemer een taak op. Als dit niet lukt, zal de facilitator het proces samen met 
het schoolteam moeten trekken en mee vorm geven. 

 
Beschrijf hier de voorgestelde oplossing en leg kort uit welke uitdaging 
deze beoogt aan te pakken   

 

 

 

 

 

 

 

Vermeld hier alle personen die betrokkenen zullen worden bij het 
uitwerken van de actie, inclusief externe bondgenoten  

 

Waar? 

Wanneer ? 

Tijd? 

      

Wie neemt welke rol op? 

 

Wie doet wat wanneer? Als een stap is afgerond kan deze worden 
afgevinkt 

 

Wie neemt welke rol op? Wie neemt welke rol op? 

Som hier het 
benodigde 
materiaal op  

 

 

 
Wie neemt welke rol op? 

 

Wat zijn volgens de 
deelnemers aan de actie 
verbeterpunten? 

Waar zijn deelnemers 
neutraal over? 

 

Wat vonden de 
deelnemers goed aan de 
actie? 
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Opbouw van sessies
Elke sessie van de leergemeenschap kan de volgende elementen bevatten: 

Doelstelling
Leg aan het begin van de sessie uit wat de agenda is en wat de doelstellingen 

van deze sessie zijn. Je kan op een laagdrempelige manier verduidelijken waar 
jullie zich bevinden in het proces en wat de doelstellingen van de co-creatieve leer-
gemeenschap in zijn geheel zijn. Zeker als je groep bestaat uit anderstalige  ouders 
is het aangeraden om dit niet te schools en formeel te doen. In plaats van een 
powerpoint presentatie kan je gebruik maken van uitgeprinte foto’s om de agenda 
van de sessie te verduidelijken. 

IJsbrekers
IJsbrekers zijn belangrijk om de deelnemers op een laagdrempelige en ont-

spannen manier kennis met elkaar te laten maken voordat je begint aan de meer 
inhoudelijke onderwerpen. Ze helpen ook om een positieve sfeer en een groeps-
gevoel te creëren. 

Voorbeeld van een ice-breaker 
met jongeren

 ● Deelnemers gaan in een kring zitten 
 ● De facilitator gooit de bal naar een van de deelnemers of 
er wordt gevraagd wie wil beginnen

 ● Degene die de bal heeft zegt zijn naam en vertelt wat 
hem/haar uniek maakt

 ● De bal wordt gegooid naar een andere deelnemer die 
zich hierin herkent

Herhaling/review van voorgaande sessies
Geef kort een samenvatting van wat er tijdens voorgaande sessie(s) is 

 besproken. Dit is belangrijk voor nieuwe deelnemers en voor deelnemers die 
enkele sessies hebben gemist of als er veel tijd tussen de sessies heeft gezeten. 
Laat deelnemers die vorige sessie(s) wel aanwezig waren de nieuwe deelnemers 
informeren. Hiermee geef je hen eigenaarschap over het proces. 

Terugkoppeling
Je informeert de deelnemers ook als er tussen de sessies in iets werd gedaan 

of besproken. Als dit gaat over een reactie van de school op wat er tijdens voor-
gaande sessies door de deelnemers is besproken, laat je dit idealiter door iemand 
van het schoolpersoneel uitleggen. Op deze manier kan je direct weer de dialoog 
opstarten. 

< Introduceren van de sessie
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Groepjes samenstellen
Vaak zal je de deelnemers in kleinere groepjes laten werken. Om de groepjes 

te vormen kan je gebruik maken van creatieve en participatieve methodieken. 
Op deze manier kan het vormen van groepjes ook dienen als een energizer of 
ice-breaker.

Groepjes vormen met landenpuzzels

Hierbij wordt een beroep gedaan op de aanwezige kennis 
over herkomstlanden en kunnen deelnemers nieuwe informa-
tie bijleren. 

 ● Per te vormen groep wordt op internet informatie gezocht 
over een land 

 ● Deze informatie wordt opgeschreven en geknipt in het 
aantal deelnemers per groep

 ● Aan het begin van de sessie krijgen deelnemers een 
stukje van een puzzel

 ● Bij het verdelen van de groepen krijgen ze de opdracht 
de andere puzzelstukjes van hun land te zoeken en 
samen te brengen

 ● Alle personen die een stukje van hetzelfde land in bezit 
hebben, vormen samen een groepje

Afronden (Wrap-up)
Als je met kleinere groepjes werkt, is het belangrijk aan het eind alle deelnemers 

weer samen te brengen en elkaar te informeren over wat er binnen elk groepje is 
gezegd. Laat dit het liefst door de deelnemers zelf doen en ondersteun hen waar 
nodig. Aan het eind van de sessie rond je af met een samenvatting van de belang-
rijkste punten die zijn genoemd, de belangrijkste to do’s en een vooruitblik op de 
volgende sessie. Vergeet uiteraard ook niet om alle deelnemers te bedanken voor 
hun aanwezigheid en inbreng. 

Voorbeeld van een wrap-up

Vraag tijdens de laatste minuten van een sessie aan een 
deelnemer om de sessie samen te vatten in 3 kernpunten. 
Daarna kan hij/zij op zijn/haar eigen persoonlijke manier af-
scheid nemen van alle deelnemers (suggestie: in de thuistaal 
van de persoon) en hen een fijne dag of avond wensen.

Opgelet: Vergeet als LC-facilitator niet zelf af te ronden voor 
je het woord aan de deelnemer geeft. In je eigen afsluiting 
bedank je de deelnemers, stel je de nodige vragen en verwijs 
je naar de volgende sessie die zal worden gehouden.
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Voorbeeld van een evaluatie

 ● Teken op de grond met tape een kruis, waardoor je de 
ruimte in vier vakken verdeelt. In het vak links boven 
teken je met tape ++, rechts boven +, links onder - en 
rechts onder --.

 ● De groep verzamelt in een cirkel rond het kruis.
 ● De facilitator leest een stelling voor (kan zijn om het 
 proces, de actie of de sessie te evalueren).

 ● De deelnemers mogen gaan staan in het vak dat best bij 
hen past (++: helemaal mee eens, +: eerder mee eens, 
-:, eerder niet mee eens: --)

 ● De deelnemers tellen zichzelf, de facilitator schrijft per 
stelling het aantal deelnemers per vak op.

 ● De deelnemers vertellen waarom ze in dat vak staan.

Evaluatie
Evaluatie is een essentieel onderdeel van het design thinking proces en kan op 

verschillende momenten en niveaus plaatsvinden: tijdens of na afronding van een 
cyclus, aan het eind van een individuele sessies of na het uitrollen van een actie. 
Bij de eerste twee gaat het voornamelijk over een bevraging naar de tevreden-
heid met het proces. Voor individuele sessies kunnen hiervoor “exit-slips” worden 
toegepast. Voor een bevraging over het gehele proces kunnen korte vragenlijsten 
worden gebruikt waarin wordt gepeild naar de meerwaarde van de leergemeen-
schap voor de deelnemers, wat ze hebben geleerd en wat er nog kan worden 
verbeterd. Ook is het belangrijk om zo snel mogelijk na het uitrollen van een actie 
deze te evalueren en waar nodig aan te passen.
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Actie
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Vanuit de leergemeenschappen van SIREE werden een heel aantal acties 
uitgedacht en uitgewerkt. Ter inspiratie worden hieronder per schoolniveau enkele 
uitgerolde acties opgesomd:

Kleuter- en lager onderwijs
 ● Taallessen voor anderstalige ouders op school: de school organiseert 
taallessen voor anderstalige ouders tijdens meer klassieke lessen of kookwork-
shops om de zelfredzaamheid van de ouders te vergroten, te taal te verbeteren 
en de band met de school te versterken

 ● Young Language Ambassadors: anderstalige leerlingen worden ondersteund 
door andere leerlingen

 ● Moederdag viering met mama’s en kinderen buiten de school om kinderen 
in aanraking te laten komen met buitenschoolse activiteiten

 ● Speelkoffer met speelgoed voor kinderen om ze een leukere bezigheid te 
bezorgen tijdens de pauze

 ● Warm welkom voor nieuwe leerlingen, waarbij zij via een vriendenblaadje 
worden voorgesteld aan de leerlingen en de ouders 

 ● Oudertalenten in kaart brengen om ouderparticipatie te verhogen
 ● Ouders inschakelen voor samen lezen en spelletjes spelen bij de kleuters om 
ouders meer in de klas aanwezig te laten zijn

 ● Dromenvanger knutselen als Sint-cadeau: ouders leren over het Sinterklaas-
feest terwijl ze de kinderen helpen

 ● Klusjesdag waarbij voornamelijk papa’s samen met het schoolteam klusjes 
voor de school uitvoeren

 ● Koffiemoment waarbij ouders met leerkrachten in contact kunnen komen
 ● Tolken inschakelen om de communicatie met anderstalige ouders te faciliteren
 ● Wifi in school beschikbaar stellen voor ouders zodat zij vertaalapps op hun 
gsm kunnen raadplegen 

 ● Raadplegen van lokale sociale organisaties en diensten om het 
ondersteunings aanbod aan ouders bekend te maken

 ● Ouders informeren over godsdienstlessen en geloofsvieringen, ze mogen 
deze ook bijwonen, om onrust weg te nemen en kennis te vergroten 
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Ouders bezoeken de bibliotheek
Om een taal beter te beheersen (moedertaal of eender welke nieuwe taal) 

zijn ‘leeskilometers’ van het allergrootste belang. Ook kleuters gaan naar de 
 bibliotheek, op zoek naar prentenboeken om in te snuisteren en verhalen om 
in de klas te beluisteren. Met Basisschool Het Kleurenpalet (Brugge) werd het 
bibliotheek bezoek gecombineerd met ‘actieve participatie’ van de ouders. Ouders 
gaan mee als begeleider, maken kennis met de manier waarop ze taalvaardigheid 
en taalsensitiviteit via prentenboeken, verhalen, voorlezen en zelf lezen kunnen 
stimuleren en ze maken zelf kennis met (de werking van) de bibliotheek.

Meertalig voorlezen 
Tijdens de Voorleesweek in 2019 kwamen de leerlingen van GO! Basisschool 

Ring naar ARhus om meertalige boeken te ontlenen die voorgelezen werden in de 
klas door (groot)ouders. In 2020 was dit omwille van corona niet mogelijk, maar 
vanuit ARhus werden zowel voor deze school als voor SBS De Brug meertalige 
voorleessessies gestreamd. Anderstalige ouders lazen hun deel van het boek voor 
in hun moedertaal. GO! Basisschool De Ring wil deze actie ook inzetten buiten de 
voorleesweek. 

“Een positieve houding tegenover 
de thuistaal van leerlingen kan 
hun motivatie vergroten. Een 
goede beheersing van de thuistaal 
helpt ook bij het Nederlands 
leren.” 

Sara Clauw, 
verantwoordelijke collectie 
bij ARhus
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Secundair onderwijs, inclusief OKAN
 ● Een op maat te maken kaartenset van alle lokale organisaties die relevant 
zijn voor anderstalige leerlingen. De kaartjes kunnen in het hoesje van een gsm 
worden bewaard 

 ● Hulpgids voor nieuwkomers rond verschillende domeinen zoals onderwijs, 
wonen, mobiliteit, rechtshulp, vrije tijd, etc.

 ● OKrAnt een halfjaarlijkse nieuwsbrief voor ouders, leerlingen en partners over 
het reilen en zeilen van de OKAN-klassen

 ● Stille ruimte waar leerlingen psychologische hulp kunnen krijgen en waar zij 
zich even kunnen terugtrekken

 ● Aangepast gsm-beleid waarbij duidelijke afspreken worden gemaakt over 
het gsm-gebruik tijdens de schooluren zodat leerlingen hun gsm beperkt en 
functioneel mogen gebruiken 

 ● Aangepast gebruik van SODA-kaart (“Stiptheid”, “Orde”, “Discipline”, 
 “Attitude”) zodat er meer aandacht is voor positieve feedback 

 ● Leerlingen laten kennismaken met de buurt en de buurtbewoners via 
 buurtinterviews 

 ● Verdiepende lessen wiskunde en wetenschappen voor OKAN-leerlingen die 
meer uitdaging of ondersteuning willen

 ● Heropstart zwemlessen nadat er een manier was gevonden om de kosten 
van het zwemmen te beperken 

 ● Klasdiner en dialoog waarbij leerlingen en leerkrachten op een informele 
 manier worden samengebracht om naar de bestaande noden van de leerlin-
gen te luisteren

 ● Raadplegen van een gespecialiseerde advocaat om de rechten en plichten 
van nieuwkomers te verduidelijken voor jongeren en het schoolteam, en om de 
jongeren te helpen bij administratieve zaken

 ● Beschikbaar stellen van een openbaarvervoerskaart tegen een sterk verlaagd 
tarief

Ondersteunen van kwetsbare leerlingen
In samenwerking met de vzw “Restos du Coeur” ondersteunde ADICE (Frankrijk) 

11 deelnemers van de leergemeenschap door het verstrekken van gratis warme 
maaltijden, voedingsmiddelen en hygiëneproducten. Andere leerlingen van de 
school die zich ook in dezelfde situatie bevonden, konden ook van deze diensten 
gebruikmaken. De EIC-school waar deze actie werd uitgerold zal elk schooljaar 
een bijgewerkte lijst verstrekken van de leerlingen die voor de dienstverlening in 
aanmerking komen. 

https://www.interreg2seas.eu/nl/siree


handleiding 44

SIREE

Volwassenenonderwijs
 ● Een gids over anderstalige cursisten om leerkrachten en administratief 
 personeel beter voor te bereiden

 ● Uitstappen naar musea en een mediabibliotheek
 ● Online en offline praattafels en filmmiddagen om de oefenkansen te 
 vergroten

 ● Informatiemarkten en -sessies over studeren, werken en ondersteunende 
diensten

 ● Workshops om competenties die waardevol zijn voor de arbeidsmarkt te 
vergroten

Evenement: Dag van de mensenrechten
Medway Plus (UK) organiseerde naar aanleiding van 

 gesprekken met vluchtelingen en migranten een bijeenkomst 
op de internationale dag van de mensenrechten. Het doel 
hiervan was om de aanwezigen bewust te maken van de 
problemen waar vluchtelingen en migranten van alle leef tijden 
mee te maken hebben, over een hele reeks  onderwerpen. 
Naast de getuigenissen van vluchtelingen werden ook 
presentaties gegeven door gastsprekers, met intermezzo’s 
door een gospelkoor dat “Black en White” zong. Naast lokale 
organisaties waren ook de leerlingen en studenten van de 
deelnemende SIREE-scholen aanwezig.

Ook werd er binnen verschillende leergemeenschappen ingezet op professio-
nalisering van leerkrachten door middel van vormingen en workshops over onder 
andere:

 ● Psychologische ondersteuning van leerlingen 
 ● Socratische dialoogmethode
 ● Diversiteit in de klas

Tip

	➔ Op veel scholen wordt al gewerkt aan een inclusief onderwijsklimaat. Het is 
daarom belangrijk om de tijd en energie die in bestaande acties is gekropen 
niet teniet te doen en om veranderingsmoeheid onder het team te voorkomen. 
Bij het uitdenken van oplossingen kunnen reeds bestaande acties gecommu-
niceerd worden en bekeken hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden.Het is 
pas als er geen bestaande acties voorhanden zijn of als er voldoende draag-
vlak is onder het team dat er moet worden gezocht naar nieuwe acties. 
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Voorbeelden  
uit de praktijk 
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GO! Basisschool De Abeel – Mechelen
	➔ Context

De Abeel is een multiculturele school waar meer dan 90% van de leerlingen 
aantikt op een van de SES-indicatoren7. De school was vragende partij voor een 
leergemeenschap omdat zij uitdagingen ondervonden vanwege het grote aandeel 
anderstalige ouders. Ook was er soms sprake van conflicterende waarden als 
gevolg van de culturele eigenheid van de etnische groepen tegenover de domi-
nante schoolcultuur. De doelgroep van de leergemeenschap zijn ouders met een 
migratieachtergrond. 

	➔ Kernpunten van de aanpak
Een maand voor de start van de leergemeenschap begon de facilitator ouders 

aan te spreken aan de schoolpoort en deelde zij flyers met informatie uit. Ook 
was ze aanwezig bij oudercontacten waar ze ouders meer informatie gaf over het 
project. Door deze informele ontmoetingsmomenten waren ouders maar ook het 
schoolteam al bekend met de facilitator en het project en investeerde zij al in het 
opbouwen van een vertrouwensband nog voor de opstart van de leergemeen-
schap. Ook ging ze de wijk in om de directe omgeving van de school te verkennen 
en om potentiële lokale partners te ontmoeten.

De leergemeenschap werd wekelijks georganiseerd in de leraarskamer waar 
ouders en leerkrachten elkaar konden ontmoeten. Zeker in het begin was dit niet 
evident omdat zowel ouders als leerkrachten zo’n vorm van contact niet gewoon 
waren. Naarmate de tijd vorderde en de aanwezigen zich meer op hun gemak 
voelden, gingen ze met elkaar in gesprek over o.a. hun zorgen, conflicten tussen 
kinderen, communicatie met de school, etc. Het besef dat ze een gedeeld doel 
hadden, schepte een band.

	➔ Methodieken
De leergemeenschap trok een gevarieerd publiek wat betreft migratieachter-

grond, Nederlandse taalvaardigheid en scholing. De facilitator introduceerde 
 verschillende methodieken om de ouders te stimuleren na te denken over de 
school, waaronder de ideale droom school-methodiek, waarbij ouders in  tweetallen 
een tekening maakten over hun dromen voor de school van hun kinderen. De 
topics die het meest aan bod kwamen waren onderwijs, communicatie, huiswerk en 
een open schoolcultuur. Vanuit deze bevindingen werden de noden en behoeften 
van de ouders besproken er werd er gewerkt aan concrete oplossingen. 

7  SES-indicatoren in het lager onderwijs zijn: thuistaal van de leerling; een schooltoelage ontvangen; het 
hoogst behaalde opleidingsniveau van de moeder. Deze vormen samen de socio-economische status 
van de leerling op basis waarvan scholen middelen krijgen voor extra ondersteuning.

< met Ecoso vzw
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	➔ Acties
 ● K-bas – verteltas: tijdens de sessies kozen de ouders thema’s voor de tassen 
met een educatieve inhoud. De ouders ontwierpen deze ook zelf. Op deze 
manier kunnen de ouders een actieve bijdrage leveren aan het schoolbeleid. 
De gekozen thema’s waren: gezonde voeding, huiswerk, school en ouders, 
zindelijkheid en warme overgang naar de kleuterschool. De tassen werden 
gefinancierd en mee gefaciliteerd door Samenlevingsopbouw. Voor de thema’s 
die zowel voor de ouders als de leerkrachten belangrijk zijn, werden er twee 
tassen gemaakt. Zo blijft er altijd een tas op school voor de leerkrachten, de 
andere kunnen de ouders lenen om er thuis samen met hun kinderen mee aan 
de slag te gaan.

 ● Groentemarkt en fruitbedeling: het voedselbedelingsplatform Foodsavers, 
een samenwerking tussen Ecoso vzw en de Stad Mechelen, zorgde weke-
lijks voor fruit en groente in de school. Dit werd door ouders klaargemaakt en 
 uitgedeeld aan de leerlingen. 

 ● Huiswerkkaartjes in verschillende kleuren die door ouders in de agenda 
kunnen worden gestoken om aan te geven hoe het huiswerk door hun kind is 
ervaren 

 ● Workshop Socratische methode om de zelfreflectie en kritische houding van 
leerlingen te stimuleren waardoor zij zelf antwoorden kunnen formuleren op 
sociale problemen

 ● Aangepast speelpleinbeleid waarbij ouders, leerlingen en leerkrachten 
 samen nadachten over het meer aantrekkelijk maken van het speelplein en 
hoe  conflicten kunnen worden verminderd

Betrokken organisaties
- Samenlevingsopbouw
- Het Huis van het Kind
- Ecoso vzw
- J@M vzw
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BuSo De Kouter – Kortrijk
	➔ Context

De lage Kouter is een school voor buitengewoon secundair onderwijs in Kortrijk. 
Het merendeel van de leerlingen spreekt thuis een andere taal dan het Nederlands 
en heeft een moeder met een laag opleidingsniveau. Bijna 20 nationaliteiten zijn 
vertegenwoordigd in de school. Van de anderstalige jongeren kregen sommigen 
nauwelijks onderwijs in het verleden. Ook kunnen zij thuis niet altijd rekenen op on-
dersteuning, door gebrek aan financiële middelen of mogelijkheden bij de  ouders. 
Enkelen zijn alleenstaand en wonen zelfstandig of in een opvangcentrum. De 
school wil de kansen van leerlingen op een laagdrempelige, respectvolle  manier 
verhogen. De school vindt de stem van de leerlingen belangrijk. Ook al heeft het 
schoolteam nauw contact met de jongeren, het participatieve en co-creatieve 
 aspect van de leergemeenschappen deed hen mee in het project stappen.

	➔ Kernpunten van de aanpak
De leergemeenschap startte met een 15-tal anderstalige leerlingen tussen 

15 en 21 jaar, die verschillen op vlak van nationaliteit, opleiding, leeftijd, gender, 
aankomstperiode, etc. De sessies gingen door op vrijdag voormiddag geduren-
de twee lesuren, gemiddeld om de zes weken. De jongeren werden verwittigd in 
hun  agenda met een speciale SIREE-sticker. In het begin werd vanuit de school 
 verwacht dat alle anderstalige jongeren aanwezig waren. Dat maakte de groep 
wisselend van samenstelling (o.a. door afwezigheid door lange stages, desinte-
resse). De eerste sessies waren onrustig en bij momenten was er weinig respect 
naar elkaar. Daarom werd besloten om de ongemotiveerde jongeren te laten 
vertrekken, omdat ze een grote impact hadden op de rest van de groep en de 
veilige, open sfeer die we in de leergemeenschap wilden installeren. Daarna werd 
verder gegaan met een vaste groep jongeren en ontstond een mooi groeiproces in 
het delen van gedachten en gevoelens en luisteren naar elkaar. Meestal waren er 
twee (vaste) leerkrachten in de leergemeenschap. De GOK-coördinator kwam af 
en toe langs. Sommige jongeren gaven aan dat ze het wat stigmatiserend vonden 
dat enkel anderstalige leerlingen aanwezig waren. Ze vonden het leuk om gehoord 
te worden, maar ze willen ook niet anders zijn. Daarom werd ervoor gekozen om 
in het laatste schooljaar met een gemengde groep te werken in de klascontext. 
Ook omdat de leerlingen meer in hun comfortzone zitten in hun eigen klas, omdat 
integratie belangrijk is op deze school en omdat de klasbubbels niet meer konden 
worden gemengd door de covid-19-maatregelen.

	➔ Methodieken
De beperkte aandachtsboog van de jongeren maakte dat we gebruik maakten 

van korte visuele opdrachten, met veel afwisseling in werkvormen. Elke leer-
gemeenschap startte met een opwarmer (gesprekskaarten, foto’s, een poll, 
 gevoelskaarten) en een rondje “wie wil er nog iets bespreken?” Ze konden o.a. 
filmen, met tablets op stap in de school om foto’s te nemen van de plekken waar 
ze zich wel/niet goed voelen en een rollenspel spelen met discriminerende situaties 
die de jongeren zelf hadden meegemaakt.
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	➔ Acties
 ● Extra Engelse en Franse les. De jongeren wilden extra talen leren. Vanaf 
het schooljaar ‘20-’21 krijgen leerlingen van het tweede en het derde jaar een 
keuze-uur waarbij ze ook kunnen kiezen uit lessen Engels en Frans. 

 ● Eat-and-read. De jongeren wilden meer kansen op school om te lezen. Dit 
werd ook opgenomen als een vak in het keuze-uur waar ze met een knabbel 
kunnen lezen. 

 ● Deze keuzevakken blijken het meest gekozen dit schooljaar.
 ● Ondersteuning bij de invulling van vrijetijd. Uit de leergemeenschap kwam 
aan bod dat het niet evident is om vanuit hun context de mogelijkheden te 
ontdekken. Bij de start van het schooljaar stellen verschillende organisaties 
hun werking en activiteiten voor op school en kunnen de jongeren onmiddellijk 
ter plaatse inschrijven. Zo kunnen ze via de school nieuwe vrijetijdsmogelijk-
heden onderzoeken waardoor de stap naar een muziekschool of sportschool is 
verkleind.

 ● Een op maat te maken kaartenset. De jongeren hebben vaak geen uitgebreid 
netwerk. De GOK-coördinator kreeg veel vragen van de jongeren over instan-
ties en bij wie ze voor bepaalde zaken terecht kunnen. Daarom werden een 
 40-tal kaartjes ontwikkeld in verschillende kleuren met informatie in verschil-
lende domeinen (woongelegenheid, voeding, gezondheid, sociale diensten, 
werkgelegenheid, juridische bijstand, kledij, etc.). Op de voorzijde staat een 
beknopte samenvatting van een Kortrijkse organisatie en op de achterkant is 
schrijfruimte om het kaartje te personaliseren. Afhankelijk van de vraag krijgt 
elke jongere een aangepaste set kaartjes.
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	➔ Geplande acties die niet konden plaatsvinden omwille van covid-19 
 ● Traject weerbaarheid tegen racisme: workshops voor de leerlingen en 
 vorming voor de leerkrachten. De jongeren zitten met vragen over racis-
me en bij wie ze met welke vraag terecht kunnen. Ze wilden weten wie een 
vertrouwens persoon is en wat die juist doet. 

 ● Informele ontmoeting met ouders tijdens het oudercontact: omdat het 
jaarlijkse spaghetti eetfestijn geen succes was bij de anderstalige ouders 
werd op basis van de feedback uit de leergemeenschap en het oudercomité 
gezocht naar een nieuwe invulling. De nieuwe aanpak focust op verbinden en 
ontmoeten. Iedereen is welkom en er is een ruim aanbod van eten en drinken 
en mogelijkheid tot informele babbels met de leerkrachten.

	➔ Nieuwe acties omwille van covid-19
Uit de bevraging na de eerste lockdown bleek dat de leerlingen het liefst ge-

woon naar school komen. Velen hebben thuis geen rustige omgeving om tot leren 
te komen. Een vierde van de leerlingen heeft thuis geen computer. Bovendien 
missen veel leerlingen digitale vaardigheden om de leerstof via afstandsonderwijs 
te verwerken. Bovendien ontbreekt aangepast online materiaal omdat de school 
enkel werkt met lesmateriaal op maat. Daarom werd besloten om studenten van de 
leraren opleiding van VIVES mee in te schakelen bij de volgende twee acties:

 ● Digitale geletterdheid verhogen: Aanleren basis computervaardigheden. 
Steeds gelinkt aan maatschappelijk relevante thema’s: woning huren, de bank, 
VDAB, solliciteren 

 ● Aanpassen bestaand lesmateriaal: voor de opleiding Hoeklassen en Winkel-
hulp en voor het vak BSV.

Betrokken organisaties
Bij het maken van de kaartjes leerde de school nieuwe organisaties en diensten 

kennen. Ze hebben een goed contact opgebouwd met de diensten van de stad 
Kortrijk die zich bezighouden met de sociale kaart en kansarmoede.
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Stichting TAAT – Middelburg
	➔ Context

Stichting TAAT biedt taalcursussen aan voor analfabete nieuwkomers. In 2019-
2020 kwamen de meeste studenten uit Syrië, Eritrea en Somalië. De leeftijd varieert 
tussen de 20 en 50 jaar. Stichting TAAT was geïnteresseerd om een leergemeen-
schap te implementeren om verschillende redenen: 

 ● De deelnemers vragen waarover ze willen praten en leren werd gezien als 
nieuw en aantrekkelijk

 ● TAAT wil ook andere aspecten dan taalverwerving, zoals SEL, integreren in het 
eigen programma

 ● TAAT wil bijdragen aan het vergroten van kennis over integratie in het onder-
wijs

 ● De gelijkwaardige samenwerking tussen docenten en de facilitator, zoals het 
voorbereiden van de bijeenkomsten om van elkaar te leren

 ● Het ontwikkelen van nieuwe materialen en lessen die ze kunnen integreren in 
hun eigen programma.

	➔ Kernpunten van de aanpak
De leergemeenschap is hier geïntegreerd in de reguliere werking. 10 tot 20 

 cursisten, van wie de achtergrond varieerde, kwamen gedurende 30 weken drie 
keer per week een halve dag naar school. Er werd gewerkt rond onderwijs en 
culturele integratie en ouderbetrokkenheid. Het model van sociaal emotioneel leren 
(SEL) (Durlak et al, 2017; Van Overveld, 2017, Goedhart, 2018) werd toegepast om 
deze doelen vorm te geven. SEL houdt in dat er aandacht is voor zelfbewustzijn, 
zelfcontrole, sociaal bewustzijn, het aangaan van relaties en het maken van keuzes 
binnen de setting van de klas, school, thuis en buurt. 
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	➔ Methodieken
Tijdens de eerste bijeenkomst van de leergemeenschap werden 80 foto’s 

gebruikt die betrekking hebben op de aandachtspunten van SEL. De deelnemers 
kregen de tijd om de foto’s te bekijken en werden gevraagd twee foto’s te kiezen 
van onderwerpen waarover ze wilden praten, leren of vragen hadden. In een kring-
gesprek werd de keuze van de foto’s/onderwerpen gemotiveerd. 

De meest cruciale onderwerpen werden bepaald door een voorkeursstem uit 
te brengen met kaarten. De foto met de meeste kaarten werd besproken tijdens 
de volgende bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomsten werd aandacht besteed aan 
verhalen, taaloefeningen, waarden en gewoonten, opvoeding, emoties, sociale 
contacten, uitwisseling van kennis en acties. Er werden discussieborden gebruikt 
voor SEL-onderwerpen die werden ontworpen door een illustrator die Middelburgse 
taferelen als inspiratiebron heeft gebruikt, zoals het buurthuis, de huiskamer, de 
markt, het park, de school en een schoolplein. De cursisten kozen de volgende 
actiethema’s: wonen, samen dingen doen, emoties, sociale contacten met mensen 
in de buurt, activiteiten in de buurt, en goed zorgen voor de natuur. Er werd ook 
verschillende keren gesproken over onderwijs en opvoeding van kinderen.

	➔ Acties
 ● Huisbezoeken in de buurt om de buurtbewoners te leren kennen 
 ● Barbecue met families van deelnemers
 ● Samenwerking met Pennywafelhuis, een initiatief met creatieve workshops en 
een ontmoetingsplek in de buurt van de stichting

 ● Leren van Nederlandse liedjes met een muziekdocent van basisschool Het 
Element

 ● Deelnemers maken een poster over de natuur met tekst in de moedertaal van 
de deelnemers voor de basisscholen in de wijk

Betrokken organisaties
- Pennywafelhuis
- Basisschool Het Element
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