
Positieve 

beeldvorming

ONDERWIJSAMBASSADEURS



Vandaag

• FMDO & onderwijsambassadeurs

• Verschillen in onderwijs

• Educatief spel Ouders zonder 

Grenzen

• Vragen

Vandaag



• Federatie Mondiale Democratische 

Organisaties

• 1995

• Vrijwilligersorganisatie van mensen 

met een migratieachtergrond

• Sociaal-cultureel

• Verenigingen en projecten 

Onderwijsambassadeurs



• Meertalige vrijwilligers

• Opleiding onderwijs via FMDO

• Geven kennis en ervaring door aan 

andere ouders in eigen taal

• Ouders zonder Grenzen

• Onderwijscafé

• Informeel



Antwerpen, Brussel, Brugge, Kortrijk, Roeselare, Oostende

Situering



Verschillen 

in onderwijs



OuderbetrokkenheidLuisa aan het woord



Positieve 

beeldvorming

• Ouders en leerlingen uit ander onderwijscontext 

• Manier om een studierichting te kiezen

• Kleuteronderwijs

• Relatie ouder – school – leerkracht

• Belang van punten

• Huiswerk

• …

• 1 woord kan meerdere inhouden hebben, 

contextgevoelig

Verschillen in onderwijs

Wees je bewust van verschillende referentiekaders.

Ga in dialoog met ouders met een migratieachtergrond.



Vroeger was het moeilijk voor mij, niet 

omwille van de taal maar wel door de 

structuur.



Spel Ouders zonder

Grenzen



Onderwijsambassadeurs 

op school

• Via Ouders zonder grenzen

• Spel in 1 gemeenschappelijke taal

• Uitnodiging in taal van 

ambassadeur

• Informatie voor groepen ouders

• Geen vertaal –of tolkopdrachten

• Aanvragen via FMDO

• Aanwezigheid medewerker school





Ouders bereiken



Smartschool

Mail

Handgeschreven (via agenda) 

Via fysiek contact

• Non verbale communicatie

• Ruimte voor vragen

Via gsm (bellen en sms’en)

en sociale media (Messenger en WhatsApp)

• Toegankelijk 

• Gemakkelijk te vertalen 

• Spraakberichten

Ouders bereiken

Gebruik zo veel mogelijk verschillende platforms. 

Zet in op informele manieren van communiceren.



Ouders betrekken



Het is niet omdat je ouders niet ziet op 

school, dat ze niet betrokken zijn. 



Positieve 

beeldvorming

• Drempels: taal, schaamte, onvoldoende kennis en/of 

vertegenwoordiging, drukke agenda, veel aan hun 

hoofd, misverstanden, bestaande initiatieven vaak niet 

gekend of hoogdrempelig, onduidelijke verwachtingen 

… 

• Tip: bedenk nieuwe concepten om ouders te betrekken

vb. Koffiemomentje

vb. Verhalen en liedjes in alle talen 

vb. Mondiale dag 

vb. School openstellen

vb. Tolken

Vb. Onderwijsambassadeurs

vb. Brugfiguren

Ouders betrekken

Denk out of the box. 

Geef verschillende culturen een plaats op school zodat 

ouders zich welkom en erkend voelen.



Meer info? 

www.fmdo.be/projecten/onderwijsambassadeurs

www.facebook.com/Onderwijsambassadeurs

www.fmdo.be

www.facebook.com/FMDOwelkom/

http://www.fmdo.be/projecten/onderwijsambassadeurs
http://www.facebook.com/Onderwijsambassadeurs
http://www.fmdo.be/
http://www.facebook.com/FMDOwelkom/


Vandaag

Contact

Tine Dessein

Onderwijsambassadeurs Oostende

0471 83 72 03

tine@fmdo.be

Makemin Fofana

Onderwijsambassadeurs Brugge  & Roeselare

0487 77 40 88

makemin@fmdo.be

Ella Cappon

Onderwijsambassadeurs Kortrijk

0491 39 21 98

ella@fmdo.be



BEDANKT! 


