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Kennismaking en verwachtingen

1. Wie ben je? Welke talen spreek je? 

2. Wat zijn je verwachtingen? 



Doelstellingen voor deze sessie:

1. je verwerft inzicht in de verschillende stappen om jongeren te alfabetiseren;

2. je kan methodieken benoemen om jongeren te alfabetiseren.

Verwachtingen



Inleefoefening en voorkennis



добро утро / Добър ден

Здравей, радвам се да те видя!

Казвам се Катлийн/Yuri, а ти?

Здравейте



добро утро / Добър ден

Здравей, радвам се да те видя!

Казвам се Катлийн/Yuri, а ти?

Здравейте



Как сте?

Добре.

Благодаря, ще се видим!

Как сте?



Как сте?

Добре.

Благодаря, ще се видим!

Как сте?



След евентуалната сутрешна 
сивота, в сряда ни очакват 
редуващи се облачни полета и 
красиви слънчеви периоди. 
Максималните температури са 
около 13 градуса във високите 
блата и по крайбрежието и 
между 14 и 16 градуса в 
останалите райони. Вятърът 
обикновено е слаб, отначало 
предимно от юг, по-късно се 
ориентира към югозапад.

сряда





Vul jouw ideeën aan in de Padlet:

https://padlet.com/kathl1_leemans/alfabetisering

Inleefoefening
Wat werkte ondersteunend bij de inleefoefening?

Wat maakte de oefening complex? 

https://padlet.com/kathl1_leemans/alfabetisering


In welke mate ben je vertrouwd met alfabetisering? 

Welke stappen zou je nu (zonder voorkennis) zetten om jongeren tussen 12 en 18 jaar te alfabetiseren? 

Vul jouw ideeën aan in de Padlet:

https://padlet.com/kathl1_leemans/alfabetisering

Voorkennis

https://padlet.com/kathl1_leemans/alfabetisering


Voorwaarden voor het 
alfabetiseringsproces

Waar?

Wie? 

Wat? 



Onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)

Waar in Vlaanderen? 

https://www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/ondersteuning/onderwijs-voor-leerlingen-met-specifieke-noden/onthaalonderwijs-voor-anderstalige-kinderen-okan


Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot het onthaalonderwijs in het secundair onderwijs moeten leerlingen aan de 
volgende voorwaarden voldoen:

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

2.op 31 december van het schooljaar minstens 12 jaar zijn en nog geen 18 jaar zijn

3.niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben

4.onvoldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen goed te kunnen volgen

5.maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling met het Nederlands 
als onderwijstaal

Wie? 



• Bevraag leerlingen en ouders bij inschrijving 

• Start het schooljaar gezamenlijk a.d.h.v. teambuilding, focus op welbevinden

• Observeer op ongedwongen momenten waarbij de leerling zich niet bewust is van de 
observatie

De hele onthaalperiode wordt aanzien als een screeningsperiode.

Vrijblijvend kan de leraar leerlingen testen om de leerprestaties en het analfabetisme in kaart 
te brengen:

• Bureau Ice; 

• Covaar-test;

• eigen ontworpen lees- en schrijftoets.

Analfabetisme herkennen

Voorwaarde 1



Niet- gealfabetiseerd (semi-gealfabetiseerd) 

• Niet gealfabetiseerd in de moedertaal 

• Weinig tot geen voorschoolse opleiding 

• Weinig tot geen schoolse voorkennis 

Anders- gealfabetiseerd 

• Gealfabetiseerd in de moedertaal 

• Meestal onderwijs gevolgd in de moedertaal 

• Onderwijs gevolgd in land van herkomst 

Analfabetisme herkennen



Vaste, heldere en herkenbare structuur: 

• een vast lokaal, 

• een vaste structuur in de map, 

• een kalender, 

• een weerbericht, 

• een takenbord met een taakverdeling, 

• een ‘leerling-van-de-week’, 

• een vaste manier om de dag af te sluiten,

• welkom laten voelen,

• oog voor iedereen,

• positieve bevestiging,

• succeservaring,

• leerlingenbegeleiding.

Veilige leeromgeving

Voorwaarde 2



Veilige leeromgeving

verwelkoming in thuistaal expressie sociaal-relationele competenties



Veilige leeromgeving via 4 begeleidingsdomeinen 

20

Leren en studeren Onderwijsloopbaan Psychisch en sociaal 
welzijn

Preventieve 
gezondheidszorg



• Verschil met taalverwerving van een kind

• In de eerste periode is de leerwinst groot 

• Alfalfa/Matti en Mona om de mondelinge vaardigheden en het 
woordbegrip te trainen

Mondelinge receptieve en productieve vaardigheden

Voorwaarde 3

https://www.lowan.nl/vo/lesmateriaal/alfalfa/
https://www.diekeure.be/nl-be/educatief/lager-onderwijs/matti-en-mona


Leerlingen kunnen:

• geluiden en klanken herkennen

• klanken imiteren

• zinnen van elkaar onderscheiden

• woorden in zinnen onderscheiden

• klankgroepen in woorden onderscheiden

• klanken van elkaar onderscheiden

Fonologisch en fonemisch bewustzijn

Voorwaarde 4



Met welke methode heb jij leren lezen en schrijven? 

Vul jouw ideeën aan in de Padlet:

https://padlet.com/kathl1_leemans/alfabetisering

Inzicht in ontluikende geletterdheid en lezen

https://padlet.com/kathl1_leemans/alfabetisering


structuurmethode 

versus 

globaalmethode

Inzicht in ontluikende geletterdheid en lezen

Voorwaarde 5



Inzicht in ontluikende geletterdheid en lezen



• Lln hebben geen voorkennis

• Kunnen geen beroep doen op een mentaal lexicon

• Nood aan structuurmethode, fonologische route

• Fase 2 moet (met succes) grotendeels volbracht zijn

• Technisch lezen en schrijven samen aanbrengen

• Betekenisvolle contexten (woordbegrip)

Inzicht in ontluikende geletterdheid en lezen



Inzicht in aanvankelijk schrift en schrijven

Voorwaarde 6



De 3 fases van het 
alfabetiseringsproces



De drie fases van het alfabetiseringsproces

Technisch lezen en 
schrijven

Fonologisch 
en 

fonemisch 
bewustzijn

Mondelinge 
receptieve en 
productieve 

fase



Enkele ondersteunende, didactische methodes

• TPR-methode

• Modeling

• Riedelen: https://youtu.be/J_oBqa51Pno

• Body grammar

• Bewegingstussendoortjes

• Takenbord

• Nederlandstalige liedjes

• Pictoverhaal

• … Vermijd foreigner talk

Mondelinge receptieve en productieve fase
Fase 1

https://youtu.be/J_oBqa51Pno


Mondelinge receptieve en 
productieve fase 
Pictoverhaal



Mondelinge receptieve en productieve fase 
http://www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/babbel-en

http://www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/babbel-en


www.bonski.be

Eerste fase: mondelinge receptieve en 
productieve fase 

http://www.bonski.be/


Welke stappen kun je zetten om te werken aan de mondelinge, receptieve en 
productieve fase?
Vul jouw ideeën aan in de Padlet:

https://padlet.com/kathl1_leemans/alfabetisering

Mondelinge receptieve en productieve fase

Fase 1

https://padlet.com/kathl1_leemans/alfabetisering


https://www.youtube.com/watch?v=xu2Nnw-GtSY&feature=youtu.be

(6:29 – 9:01)

Fonologisch en fonemisch bewustzijn 
Fase 2



Enkele ondersteunende, didactische methodes:

• Geluidenspel

• Memory met rijmwoorden

• Ritmisch klappen

• Letterbingo 

• Letterkoekjes

• Letterlijn 

• Streepjesmethode

• …

Fonologisch en fonemisch bewustzijn



Welke stappen kun je zetten om te werken aan fonologisch en fonemisch bewustzijn?

Vul jouw ideeën aan in de Padlet:

https://padlet.com/kathl1_leemans/alfabetisering

Fonologisch en fonemisch bewustzijn

Fase 2

https://padlet.com/kathl1_leemans/alfabetisering


Enkele ondersteunende, didactische methodes:

• Klikklakboekje

• Flitsletters

• Structureerstrook

• Colour cards

• Draaikaarten

• Dobbelsteenlezen

• Vingertwister

• Mikado

• Jenga

• …

Technisch lezen en schrijven
Fase 3



Welke stappen kun je met alfaleerlingen zetten om te leren lezen en schrijven?

Vul jouw ideeën aan in de Padlet:

https://padlet.com/kathl1_leemans/alfabetisering

Technisch lezen en schrijven

Fase 3

https://padlet.com/kathl1_leemans/alfabetisering


Lees de oefening in de gedeelde Google Drive. Bij welke fase hoort: 

Oefening 1: TPR-methode?

Oefening 2: klank-tekenkoppeling?

Oefening 3: streepjesmethode?

Welke oefening hoort bij welke fase? 

https://bit.ly/alfabetiseringGO

https://bit.ly/alfabetiseringGO


Een jaar in OKAN



Een jaar in OKAN ALFA

1. ALFALFA (Hattink & Bhoepsing, 2002) + Matti en Mona: via spreek- en luisteroefeningen 
modulair woordenschat aanbieden (TPR-benadering)

8-10 weken

2. Werkmap fonemisch bewustzijn (Förrer, Huijbregts & de Wit, 2013): fonologische 
vaardigheden en letterkennis ontwikkelen ter voorbereiding van het aanvankelijk 
technisch lezen

6-8 weken

3. Leessprong (Crijns, Artois, Dirickx, e.a., 2008): aanvankelijke lees- en taalmethode, 
gebaseerd op de structuurmethode (fonologische route)

Tot einde schooljaar

Alfabetiseringstraject VOX Pelt



Een jaar in OKAN ALFA

• Aanvullend materiaal:

De kalender + het weerbericht (dagelijks 1u)

Actua: Karrewiet (dagelijks 1u)

Zonnekind (wekelijks 2u)

Praatboek (wekelijks 2u)

• Andere lessen:

Techniek (2u)

Talige gecijferdheid met Rekenmonsters (2u)

Levensbeschouwing (2u)

L.O. (2u)

Alfabetiseringstraject VOX Pelt



Het servicedocument



Servicedocument alfabetisering

Ontwikkeling en implementatie:

o netoverschrijdend (GO!, POV, OVSG, VUB)

o praktijkonderzoek als uitgangspunt

o ontwikkeling servicedocument alfabetisering (najaar 2016)

o implementatie servicedocument onthaalonderwijs Vlaanderen (voorjaar 2017)

o presentatie Zweden, Denemarken, Engeland in VOX Pelt (najaar 2017)

o Implementatie in Zweden en Engeland (najaar 2018)

Alfabetiseringstraject in ontwikkelingsdoelen



Servicedocument 
internationaal





Servicedocument alfabetisering

Geen leerplan, geen verplichting!

o Ontwikkelingsdoelen servicedocument alfabetisering als mogelijk voortraject 

ontwikkelingsdoelen OKAN

o Elk team beslist autonoom of dit servicedocument wordt gebruikt

o Elk team beslist autonoom hoe de doelen uit het servicedocument aansluiten bij de 

ontwikkelingsdoelen voor het onthaalonderwijs

Alfabetiseringstraject in OD’en



Een gedocumenteerd stappenplan voor leerkrachten in de alfaklas en OKAN-werking: 
• Algemeen pedagogisch-didactische wenken 
• Screening in de alfaklas 
• Eerste fase alfabetiseringsproces 
• Tweede fase alfabetiseringsproces 
• Derde fase alfabetiseringsproces 
• Integratie met andere vakken en vaardigheden 

Opbouw servicedocument alfabetisering



Servicedocument alfabetisering

• Algemeen pedagogisch-didactische wenken

• Interactie staat centraal

• Spreekdurf en spreekkansen bevorderen

• Stille periode

• Ruimte voor thuistaal (identiteit, welbevinden, 
startpunt verdere taalontwikkeling)



Servicedocument alfabetisering

Praktijkgids ter aanvulling

Praktijkgids ‘Extra kansen 
voor nieuwkomers’



Nieuwe kennis in kaart brengen



Wat heb je bijgeleerd? Hoe kijk je nu naar alfabetisering? 

Welke stappen zal je vanaf nu nemen om jongeren te alfabetiseren? 

Vul jouw ideeën aan in de Padlet:

https://padlet.com/kathl1_leemans/alfabetisering

Nieuwe kennis in kaart

https://padlet.com/kathl1_leemans/alfabetisering


Bedankt voor jullie aandacht!


