
Nieuwkomersonderwijs 
in Vlaamse basisscholen: 
enkele inzichten rond 
intake & rol meertaligheid

Steven Delarue
24 juni 2021 – Lunchlezing LOWAN
steven.delarue@stad.gent

edinaplatform.eu



2

•Onthaalonderwijs 
heeft 2 belangrijke 
doelstellingen:

•1) Kinderen en jongeren 
zo snel mogelijk een 
basisniveau  
taalvaardigheid 
Nederlands meegeven, 
zodat integratie in het 
Vlaamse onderwijs 
mogelijk wordt

•2) Het proces van 
sociale integratie en 
participatie in de 
Vlaamse samenleving 
bevorderen

Onderwijs voor 
anderstalige 
nieuwkomers in 
Vlaanderen

> Basisonderwijs: AN 
kunnen terecht in de 
reguliere klassen (scholen 
kunnen wel kiezen om in 
een apart aanbod te 
voorzien, of semi-
geïntegreerd te werken)

> Secundair onderwijs: 
specifiek onthaalonderwijs 
– OKAN (Onthaalklassen 
voor Anderstalige 
Nieuwkomers)
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Wie is ‘anderstalige nieuwkomer’ in 
het Vlaamse basisonderwijs? (BaO/2006/03)

1) 5 jaar of ouder zijn (of 5 jaar worden voor 31 december 
van het lopende schooljaar)

2) Een nieuwkomer zijn (= max. 1 jaar ononderbroken in 
België verblijven)

3) Het Nederlands niet als moedertaal of thuistaal hebben

4) De onderwijstaal onvoldoende beheersen om met goed 
gevolg de lessen bij te wonen in een onderwijsinstelling 
waar het Nederlands de onderwijstaal is

5) Maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een 
onderwijsinstelling waar het Nederlands de onderwijstaal 
is

Geen afwijkingen mogelijk

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13800


4

•Minimum aantal 
nieuwkomers om 
extra lestijden te 
krijgen:

•4 AN’ers (in 
autonome scholen 
met 1 
vestigingsplaats)

•6 AN’ers (in scholen 
met meerdere 
vestigingsplaatsen)

•12 AN’ers (als er op 
scholengemeen-
schapniveau wordt 
geteld)

Extra lestijden voor AN

+ 2 lestijden per AN’er

(+ 1,5 bij instroom tijdens 
het schooljaar)

+ 1 lestijd per GAN’er

(“Gewezen Anderstalige 
Nieuwkomer”, voor het 
schooljaar na AN-statuut)

Ter vergelijking in OKAN 
(secundair onderwijs): per leerling 
+2,5 voor onderwijs en +0,9 voor 
vervolgschoolcoaching
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Waarvoor moeten die lestijden
gebruikt worden?

> De dubbele doelstelling van het onthaalonderwijs 
realiseren (Nederlands leren + sociale integratie en 
participatie in de samenleving)

> Aantonen via een individueel werkplan voor elke 
anderstalige nieuwkomer
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Individueel werkplan: regelgeving

•“Het schoolbestuur moet voor elke anderstalige nieuwkomer 
een individueel werkplan organiseren. Uitgaande van de 
beginsituatie wordt een strategie uitgeschreven om de 
doelstellingen van het onthaalonderwijs (…) te realiseren. De 
evaluatie van de verschillende stappen wordt eveneens 
opgenomen in het individueel werkplan.

•Het werkplan geeft dus naast leerelementen ook 
leerevoluties weer, zowel binnen de aparte als binnen de 
geïntegreerde opvang van de anderstalige nieuwkomer. In 
functie van de beginsituatie en van de leerevolutie van de 
anderstalige nieuwkomer wordt de onthaalstrategie 
beschreven en opgevolgd.”
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Wat zet je in zo’n individueel 
werkplan?

•> Vanwaar vertrek je met de leerling? Het belang van een 
beginsituatieanalyse (socio-emotionele ontwikkeling, alfabetisering, 
rekenen, interesses, schoolloopbaan,…).

•> Welke doelen stel je voorop? Kijken naar je leerplan en prioriteiten 
stellen. Focus je op minimumdoelen (eindtermen).

•> Hoe organiseer je onderwijs voor de anderstalige nieuwkomer? Wat 
volgt de leerling mee in de reguliere klas en wat niet? 

•> Hoe ga je evalueren? Denk daar ook al over na wanneer je doelen 
formuleert. Belang van (brede) observatie van de leerling om bijvoorbeeld 
mondelinge taalontwikkeling te evalueren.

•> Hoe betrek en informeer je de ouders? Op welke manieren kunnen 
ouders mee ondersteunend zijn? 



Handelingsgericht werken met AN
Bron: Onderwijscentrum Brussel 



Kies 'Invoegen › Koptekst en voettekst' deze voettekst aan te passen. 9

Breed kijken… 

https://anderstaligenieuwkomers-go.politeia.be/files/8-1-2_Kijkwijzer-beginsituatie%20anderstalige-
nieuwkomers.pdf
https://anderstaligenieuwkomers-go.politeia.be/files/6-2-4_Intakeformulier-anderstalige-
nieuwkomers.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/GO%21_Visietekst_Meertalige%20RealiteitDEF.pdf

https://pro.g-o.be/blog/Documents/GO%21_Visietekst_Meertalige RealiteitDEF.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/GO%21_Visietekst_Meertalige RealiteitDEF.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/GO%21_Visietekst_Meertalige RealiteitDEF.pdf


Thuistaal als toetssteen
én als hefboom

•“Omdat anderstalige nieuwkomers in de eerste weken nog weinig 
taalvaardig zijn in het Nederlands, heeft het geen zin om in kaart te 
brengen wat ze nog niet kunnen. Veel belangrijker is het om zicht te 
krijgen op het groeiproces van de leerlingen en om hen positief te 
benaderen.”

•“Een positieve benadering kan er ook in bestaan het groeiproces van 
een nieuwkomer te bekijken vanuit een andere invalshoek, namelijk 
vanuit de ontwikkeling van zijn thuistaal. Het is niet omdat een 
leerling nog geen Nederlands kent, dat zijn talige ontwikkeling zich 
niet op hetzelfde niveau bevindt als dat van zijn klasgenoten.” 



‘Wie ben ik’-fiche: voorbeeld

‘Plaats’ in de school: zicht krijgen op de vaardigheden van AN
Bron: Onderwijscentrum Brussel 

Meertaligheid meenemen 
in intakeproces
• Tolk bij intakegesprek / 

intakeformulier in thuistaal
• Rekenobservatie/testing in 

eigen taal en/of met tolk 
om strategie te 
verwoorden

• Leesvaardigheid testen in 
eigen taal (indien 
gealfabetiseerd) >>>

• Breed observeren in de 
klas, bv. in contact met 
buddy (focus op leer-
zelfsturende en sociale 
competenties)

• …



Bron: Taal en teken. Technisch lezen bij nieuwkomers



Meertalige context in kaart brengen
Via de leerling



Meertalige context ondersteunen
Via de leerling

https://meertaligheid.be/content/3-materiaal/20210502-kijkwijzer-thuistaal-in-een-krachtige-leeromgeving-
basisonderwijs/kijkwijzer_thuistaal-in-een-krachtige-leeromgeving_basisonderwijs.pdf
https://taalunie.org/publicaties/53/antwoorden-op-vragen-over-omgaan-met-meertaligheid-in-het-
onderwijs-in-het-nederlandse-taalgebied
https://www.lowan.nl/po/meertaligheid/
https://www.meertalig.nl/
https://meertaligheid.be/
https://metrotaal.be/

stad.gent/functioneelmeertaligleren

www.meertaligheid.be

https://meertaligheid.be/content/3-materiaal/20210502-kijkwijzer-thuistaal-in-een-krachtige-leeromgeving-basisonderwijs/kijkwijzer_thuistaal-in-een-krachtige-leeromgeving_basisonderwijs.pdf
https://meertaligheid.be/materiaal/je-spreekt-thuis-verschillende-talen-dat-is-goed-voor-je-kind
https://meertaligheid.be/materiaal/je-spreekt-thuis-verschillende-talen-dat-is-goed-voor-je-kind
https://meertaligheid.be/materiaal/je-spreekt-thuis-verschillende-talen-dat-is-goed-voor-je-kind
https://meertaligheid.be/materiaal/je-spreekt-thuis-verschillende-talen-dat-is-goed-voor-je-kind
https://meertaligheid.be/materiaal/je-spreekt-thuis-verschillende-talen-dat-is-goed-voor-je-kind


Meertalige context in kaart brengen
Via de ouders

Meertalig taalaanbod in kaart brengen
AMK (Anamneselijst Meertalige Kinderen)
>> Verzamelt informatie over het kwalitatieve en 
kwantitatieve taalaanbod, de attitude van de 
ouders tegenover verschillende talen, en het 
spelaanbod in de thuiscontext

• Wat levert zo’n anamnese op? Een persoonlijk verhaal

• >> Inzicht in hoe ouders met taal omgaan

• >> De verwachtingen die ouders hebben op taalvlak

• >> Manier waarop het kind talig functioneert in zijn of haar 
specifieke omgeving

https://modulas.sig-net.be/uploads/covers_publicaties/amk__nederlands.pdf

https://modulas.sig-net.be/uploads/covers_publicaties/amk__nederlands.pdf


Meertalige context in kaart brengen
Via de ouders

Taalgebruik/-ontwikkeling in moedertaal in kaart brengen
ALDeQ-NL (Alberta Language and Development Questionnaire)

>> Vragenlijst voor ouders (onder begeleiding)
>> Moedertaalontwikkeling van het kind
>> Gericht op 4- tot 10-jarige kinderen;

successief meertalig
>> Differentieert: TOS vs. typ. taalontwikkeling
>> Indien nodig: verder onderzoek (taalanalyse), 

om zo taalaanbodprofiel en taalgebruikprofiel
aan elkaar te kunnen toetsen

https://www.taalbrug.be/beschikbaar-materiaal/oudervragenlijst
https://www.lowan.nl/po/nieuws/wel-of-geen-taalstoornis-2/

https://www.lowan.nl/po/nieuws/wel-of-geen-taalstoornis-2/
https://www.lowan.nl/po/nieuws/wel-of-geen-taalstoornis-2/


Meertalige context ondersteunen
Via de ouders

https://meertaligheid.be/materiaal/tussen-taal-en-blokkendoos
https://meertaligheid.be/content/4-onderzoek/talenpaspoort-gezin.pdf
https://taalunie.org/publicaties/53/antwoorden-op-vragen-over-omgaan-met-meertaligheid-in-het-
onderwijs-in-het-nederlandse-taalgebied
https://meertaligheid.be/materiaal/je-spreekt-thuis-verschillende-talen-dat-is-goed-voor-je-kind

https://meertaligheid.be/materiaal/je-spreekt-thuis-verschillende-talen-dat-is-goed-voor-je-kind
https://meertaligheid.be/materiaal/je-spreekt-thuis-verschillende-talen-dat-is-goed-voor-je-kind
https://meertaligheid.be/materiaal/je-spreekt-thuis-verschillende-talen-dat-is-goed-voor-je-kind
https://meertaligheid.be/materiaal/je-spreekt-thuis-verschillende-talen-dat-is-goed-voor-je-kind
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