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Woord vooraf  

 
Deze leerkrachtenhandleiding vormt een uitwerking van een aantal CLIMO-oefeningen omtrent het 

thema ‘Onderwijs’. Dit omvattende geheel werd opgesplitst in drie deelthema’s:  

 Kleuteropvang en kleuteronderwijs 

 Leerplichtonderwijs (Lager en secundair onderwijs) 

 Volwassenenonderwijs  

Deze handleiding is zo opgebouwd dat elk thema aangevat wordt met een korte beschrijving 

hieromtrent, waarna duidelijk geformuleerd wordt welke kennis, vaardigheden en attitudes met het 

desbetreffende thema nagestreefd worden. Daarna wordt steeds de CLIMO-oefening zelf 

gedetailleerd uitgelegd. Hierbij zullen ook af en toe enkele tips terug te vinden zijn die u als 

leerkracht moeten helpen bij het correct uitvoeren van de oefening in de praktijk. Bovendien vormen 

deze tips belangrijke aandachtspunten waar u rekening mee kunt houden in de les. Uiteraard kunnen 

de oefeningen flexibel ingezet worden waardoor u alle vrijheid heeft om oefeningen aan te passen, 

weg te laten,… naargelang de specifieke onderwijssituatie. Per oefening wordt tevens kort opgelijst 

wat het benodigde materiaal is. Een aantal bronnen zijn op de bijgevoegde cd-rom terug te vinden, 

andere bronnen behoorden tot het aanwezige materiaal. Bij het benodigde materiaal wordt telkens 

aangegeven wanneer een document zich op deze cd bevindt door middel van het logo . Op het 

einde van elk deelthema volgt een antwoordsleutel met een aantal mogelijke antwoorden bij de 

opdrachten zodat u deze niet meer zelf hoeft op te zoeken. 

Belangrijk om voor ogen te houden is dat deze oefeningen de uitwerking zijn van een CLIMO-

activiteit en dus geen betrekking hebben op de instap- en transferfase van de les. Deze 

lesonderdelen moeten zeker opgenomen worden in het lesverloop om onder andere de leerlingen 

meer voeling te laten krijgen met het thema en om te peilen naar wat zij nu juist concreet geleerd 

hebben tijdens de desbetreffende les.  

Wij wensen u en de cursisten alvast veel boeiende lessen toe in het kader van Maatschappelijke 

Oriëntatie en hopen met deze uitwerking een kleine bijdrage geleverd te hebben aan de verdere 

opstap naar een goede integratie!  

 

 
 
 
 

Stefanie De Sloovere 
Fien De Smedt 
Karen Mouws 

Bénédicte Vanblaere 
 

Universiteit Gent, 2011  
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1. Kleuteropvang en kleuteronderwijs 

 Het thema in CLIMO 

 

In dit thema maken de cursisten kennis met de kinderopvang en het kleuteronderwijs in 

Vlaanderen. Dit zal telkens gebeuren in groepjes van ongeveer vier personen waarin de cursisten 

samen informatie moeten verzamelen en verwerken aan de hand van een specifieke opdracht. 

 

Maak de groepjes in de eerste plaats heterogeen qua samenstelling. Hou hierbij 

vooral rekening met de lees- en schrijfvaardigheid van de inburgeraars en hun 

kennis van het Nederlands. Op die manier zijn ze afhankelijk van elkaar om alle 

nodige informatie te verwerven en moeten ze op elkaar vertrouwen.  

 

Concreet wordt in deze oefening gewerkt met een doorschuifsysteem, ook wel een carrousel 

genaamd. Deze carrousel bestaat uit twee fases. In de eerste fase verwerven vier groepjes informatie 

over een afzonderlijk aspect binnen het thema ‘kleuteropvang en kleuteronderwijs’. Deze aspecten 

komen zo meteen aan bod. In de tweede fase van de carrousel worden de groepjes door elkaar 

gemengd: één iemand uit elk groepje komt samen in een nieuwe groep. In deze nieuwe groepen 

moet elk teamlid de reeds verworven informatie uit de eerste fase doorgeven aan de nieuwe 

teamgenoten. Op het einde van de rit hebben alle cursisten idealiter de verschillende deelaspecten 

van het thema ‘kinderopvang en kleuteronderwijs’ verworven door enerzijds zelf informatie te 

verwerken en anderzijds door overleg te plegen met andere cursisten. 

De specifieke inhouden van het thema kinderopvang en kleuteronderwijs, die aldus in de eerste fase 

van de carrousel verdeeld worden onder 4 groepjes, zijn de volgende:  

 Groep 1: De activiteiten in een kinderopvang of een kleuterklas: Wat doen kinderen in de 

kinderopvang en in de kleuterklas? 

 Groep 2: Mijn kind naar de kinderopvang: Mag mijn kind naar de kinderopvang? Waar kan 

mijn kind naar de kinderopvang? Hoeveel kost de kinderopvang? 

 Groep 3: Mijn kind naar de kleuterklas: Hoe schrijf ik mijn kind in? Wat zijn de 

inschrijvingsvoorwaarden? Is mijn kind schoolrijp? 

 Groep 4: Het belang van de kleuterklas en de rol als ouder: Waarom stuur ik mijn kind naar 

de kleuterklas? Wat is de meerwaarde van de kleuterklas? Wat is mijn rol als ouder in dit 

hele gebeuren? 

Tijdens de eerste fase van de carrousel krijgen alle teamleden per groepje tevens een specifieke rol 

toegewezen. Mogelijke rollen zijn: de organisator, de planner, de verslaggever, de verslagnemer, de 

mediator en de materiaalmeester. Ook bij deze toewijzing moet de leerkracht rekening houden met 

de capaciteiten van elke cursist en zo een weloverwogen beslissing nemen omtrent de rollen. 

Uiteraard mag er flexibel omgesprongen worden met deze rollen: niet elke rol moet in elke CLIMO-
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oefening gebruikt worden en ook kunnen meerdere rollen toegewezen worden aan 1 persoon. Alles 

hangt dus af van de leerkracht, de cursisten en het soort CLIMO-oefening.  

 

Geef de cursisten een rol die bij hen past. Op die manier bouwen ze vertrouwen op 

en worden ze meer zelfzeker.  

 

 

 Kennis, vaardigheden en attitudes  

In het thema ‘Kinderopvang en kleuteronderwijs’ wordt getracht volgende kennis, vaardigheden en 

attitudes na te streven:  

Kennis Vaardigheden Attitudes 

 De inburgeraar 

weet waar hij/zij 

terecht kan voor de 

opvang of het 

onderwijs van 

zijn/haar kind en is 

op de hoogte van de 

voorwaarden. 

 De inburgeraar 

weet wat er in de 

kinderopvang of de 

kleuterklas gebeurt.  

 De inburgeraar kan een 

doordachte keuze maken 

om zijn/haar kinderen in 

de kleuteropvang of in het 

kleuteronderwijs te laten 

participeren. 

 De inburgeraar kan 

informatie opzoeken over 

de kinderopvang en het 

kleuteronderwijs.  

 De inburgeraar kan op 

zelfstandige basis een 

kinderopvang/school 

uitkiezen en zijn/haar kind 

in de desbetreffende 

instelling inschrijven.  

 De inburgeraar heeft 

inzicht in de normen, 

waarden, plichten en 

rechten met betrekking 

tot het onderwijs in 

Vlaanderen.  

 De inburgeraar erkent 

het belang om kinderen 

te laten participeren in 

het kleuteronderwijs 

en/of aan activiteiten 

verbonden aan het 

schoolgebeuren. 

 De inburgeraar erkent 

zijn/haar rol als ouder in 

het schoolgebeuren van 

zijn/haar kind.  
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 De oefening 

 Fase 1 van de carrousel  

Geschatte tijdsduur: 30 minuten 

 

Zoals reeds gezegd worden hier vier groepjes gemaakt, die elk met betrekking tot een afzonderlijk 

thema informatie zullen vergaren en een bijhorende opdracht zullen uitvoeren.  

Wees tijdens deze eerste fase van de carrousel actief als leerkracht. Loop rond bij 

de verschillende groepjes en controleer of ze op de goede weg zijn. Soms kan een 

extra woordje uitleg, of een klein beetje hulp een groot verschil maken.  

Hou ook in de gaten of de antwoorden die de cursisten geven correct zijn. Spreek 

hen aan als je fouten ziet. Op deze manier vermijd je dat de groepen in de tweede 

fase met foute informatie werken! 

 

Groep 1: De activiteiten in een kinderopvang of een kleuterklas.  

De cursisten kunnen op drie verschillende manieren kennismaken met de activiteiten die kinderen in 

de kinderopvang en/of kleuterklas doen:  

 Kijken naar een filmpje, te raadplegen op 

http://www.youtube.com/watch?v=LhmbMobDY0U&feature=player_embedded  

 Snuisteren in het ‘Startersboek voor ouders: ‘Mijn kind gaat naar de kleuterklas’’, te 

raadplegen op http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/316.pdf. Dit document 

wordt best afgeprint en is aldus in de papieren versie te gebruiken.  

 Raadplegen van de brochure ‘Voor het eerst naar school’. Deze is zowel in de 

Nederlandstalige als anderstalige versies aanwezig en te raadplegen op 

http://www.gent.be/eCache/THE/1/709.cmVjPTEzOTc3Mw.html. Dit document wordt best 

afgeprint en is aldus in de papieren versie te gebruiken.  

Het is de bedoeling dat elke cursist in eerste instantie afzonderlijk (of per twee, afhankelijk van het 

aantal leden in de groep) één van bovenstaande bronnen bekijkt en op het werkblaadje noteert 

welke activiteiten kinderen zoal uitvoeren in de kinderopvang en/of het kleuteronderwijs. Wanneer 

iedereen zijn of haar bron bekeken heeft, wordt deze informatie met de andere groepsleden 

overlopen, zodat alle cursisten in de groep kennis hebben van het brede pallet aan activiteiten. Deze 

aanvullende informatie wordt ook genoteerd door de cursisten, zodat ze hun volledige blad kunnen 

meenemen naar de tweede fase van de carrousel. Op deze manier wordt zowel individueel gewerkt 

alsook zijn de cursisten afhankelijk van elkaar voor de volledige informatie.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=LhmbMobDY0U&feature=player_embedded
http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/316.pdf
http://www.gent.be/eCache/THE/1/709.cmVjPTEzOTc3Mw.html
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Bekijk goed wie welke bron het best bekijkt. De anderstalige handleiding kan 

bijvoorbeeld een manier zijn om mensen die nog niet zo goed Nederlands kunnen 

ook voldoende te betrekken bij de activiteit.  

 

 Concreet materiaal  

 Een computer 

 Startersboek voor ouders ‘Mijn kind naar de kleuterklas’  

 Brochure ‘Voor het eerst naar school’: Anderstalige en Nederlandstalige versies  

 

Groep 2: Mijn kind naar de kinderopvang 

Deze groep cursisten maakt kennis met de verschillende voorzieningen voor kinderopvang:  

 Peutertuinen 

 Onthaalouders 

 Kinderdagverblijven 

 

Over elke soort voorziening is op tafel schriftelijke informatie aanwezig, die afkomstig is van de 

volgende website: http://www.gent.be/eCache/THE/1/743.html .  

Het is de bedoeling dat elke cursist in eerste instantie afzonderlijk (of per 2, afhankelijk van het 

aantal leden in de groep) verantwoordelijk is voor één van bovenstaande voorzieningen. Wijs dus als 

leerkracht zelf aan welke cursist verantwoordelijk is voor welke vraag (en dus voor welke arm van de 

Mindmap). Je kan het verdelen van de vragen/armen ook overlaten aan de cursisten zelf. Zie er dan 

wel op toe dat de vragen onderling worden verdeeld. 

Men zoekt vier zaken op:  

 Vanaf welke leeftijd kan je met jouw kind terecht in dit type kinderopvang?  

 Op welke tijdstippen kan je jouw kind naar de kinderopvang doen?  

 Wat is de kostprijs?  

 Waar kan je specifiek terecht? Geef enkele adressen.  

 

Deze informatie noteert elk groepslid op de bijhorende plaats in de Mindmap. Wanneer iedereen de 

nodige informatie verzameld heeft, wordt in groep alles besproken, zodat iedereen op de hoogte is 

van alle voorzieningen die kinderopvang aanbieden. Het is de bedoeling dat de cursisten de 

informatie die andere groepsleden aanbrengen ook noteren in hun Mindmap, zodat ze een mooi 

overzicht hebben en dit dan kunnen meenemen naar de tweede fase van de carrousel. Ook hier weer 

hebben de groepsleden elkaar nodig om de volledige Mindmap te kunnen invullen.  

 

 

http://www.gent.be/eCache/THE/1/743.html
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 Concreet materiaal 

  Bundeltjes met informatie per mogelijkheid tot kinderopvang.  

 

Groep 3: Mijn kind naar de kleuterklas.  

Deze groep cursisten gaat dieper in op de kleuterklas met al zijn bijhorende facetten. Om hier meer 

informatie over te vergaren, is op tafel concreet materiaal aanwezig, dat door iedereen geraadpleegd 

kan worden. Meer specifiek zijn er drie mogelijke bronnen:  

 Het ‘Startersboek voor ouders: ‘Mijn kind gaat naar de kleuterklas’.’, te raadplegen op 

http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/316.pdf. Dit document wordt best 

afgeprint en is aldus in de papieren versie te gebruiken.  

 De brochure ‘Voor het eerst naar school’. Deze is zowel in de Nederlandstalige als de 

anderstalige versies aanwezig en te raadplegen op 

http://www.gent.be/eCache/THE/1/709.cmVjPTEzOTc3Mw.html. Dit document wordt best 

afgeprint en is aldus in de papieren versie te gebruiken.  

 Overzicht van verschillende basisscholen, afkomstig uit het boekje ‘Leren voor het leven’ 

(p.15).  

Concreet wordt er gewerkt met een Mindmap, waarbij elke cursist in eerste instantie afzonderlijk (of 

per 2, afhankelijk van het aantal leden in de groep) verantwoordelijk is voor één specifieke arm van 

de Mindmap en hier aldus gericht informatie moet over opzoeken. Verdeel de armen onder de 

cursisten of laat hen zelf de armen verdelen. Daarnaast wordt elke cursist ook gevraagd een 

basisschool te zoeken en op te schrijven. De verschillende armen representeren de volgende zaken:  

  Voorwaarden:  

o Vanaf welke leeftijd kan jouw kind naar de kleuterklas?  

o Is het verplicht om jouw kind naar de kleuterklas te sturen? 

o Hoeveel dagen moet jouw kind minstens naar de kleuterklas gaan?  

o Hoeveel kost het om jouw kind naar de kleuterklas te sturen?  

 

 Hoe schrijf ik mijn kind in?  

o Op welke momenten kan jouw kind starten in de kleuterklas?  

o Hoe moet je jouw kind inschrijven in de kleuterklas?  

 

 Moet jouw kind al iets kunnen voor het naar de kleuterklas gaat?  

o Moet het Nederlands kunnen?  

o Moet het kunnen aangeven dat het naar het toilet moet gaan? 

o Moet het al volledige of halve dagen wakker kunnen blijven?  

o Moet het met andere kindjes kunnen spelen?  

 

http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/316.pdf
http://www.gent.be/eCache/THE/1/709.cmVjPTEzOTc3Mw.html
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 Een voorbeeld van een basisschool 

 

Elk groepslid noteert de antwoorden op de bijhorende plaats in de Mindmap. Wanneer iedereen de 

nodige informatie verzameld heeft, wordt in groep alles besproken, zodat iedereen op de hoogte is 

van alle aspecten die tot het kleuteronderwijs behoren. Het is de bedoeling dat zij de informatie die 

andere groepsleden aanbrengen ook noteren in hun Mindmap, zodat ze een mooi overzicht hebben 

en dit dan kunnen meenemen naar de tweede fase van de carrousel. Ook hier weer hebben de 

groepsleden elkaar nodig om de volledige Mindmap te kunnen invullen.  

 

Het concept ‘Basisschool’ kan misschien verwarrend overkomen voor de cursisten 

aangezien zij het hebben over ‘kleuteronderwijs’. Maak hen duidelijk dat de 

kleuterklas in de meeste scholen samen voorkomt met het lager onderwijs en dat 

beide onderwijsvormen samen ‘het basisonderwijs’ genoemd worden.  

 

 Concreet materiaal 

 Startersboek voor ouders ‘Mijn kind naar de kleuterklas’   

 Brochure ‘Voor het eerst naar school’: Anderstalige en Nederlandstalige versies  

 Overzicht van verschillende basisscholen  

 

Groep 4: Het belang van de kleuterklas en de rol als ouder. 

Binnen deze groep zullen twee groepjes gevormd worden die elk een ander aspect behandelen.  

De ene groep cursisten moet trachten te achterhalen wat de meerwaarde van het kleuteronderwijs 

is. Zij moeten met andere woorden een antwoord kunnen formuleren op de vraag ‘Waarom is het 

belangrijk dat ik mijn kind naar de kleuterklas stuur’?  

Dit wordt ontdekt aan de hand van een spel waarbij twee soorten kaartjes op tafel liggen: op de ene 

helft van de kaartjes staat een afbeelding en op de andere helft van de kaartjes staat een woord 

geschreven. Het is de bedoeling dat de cursisten beide soorten kaartjes met elkaar trachten te 

verbinden, zodat elk woord aan de juiste afbeelding gekoppeld wordt.  

Wanneer je als leerkracht ziet dat het spel gespeeld is, overhandig hen dan de PowerPoint ‘Kijk wat ik 

al kan. Wat leert jouw kind in de kleuterklas’ om ze te laten controleren of hun uitkomst klopt. 

Daarbij zullen ze ook zien dat op het einde kort iets gezegd wordt over de taalproef Nederlands. Ga 

hier als leerkracht wat dieper op in en beklemtoon dat ze minimum 220 halve dagen naar de 

kleuterklas moeten gaan alsook voldoende Nederlands moeten kennen om naar het eerste leerjaar 

te kunnen overgaan.  

Na het spelen van het spel en het overlopen van de PowerPoint noteren alle cursisten op hun 

werkblaadje waarom ze denken dat het belangrijk is dat hun kind naar school gaat.  
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In de hierboven beschreven versie van het spel liggen de kaartjes met de beeldende 

kant naar boven. Je kan deze opdracht echter ook aanbieden onder de vorm van 

een ‘memory-spel’. Daarbij liggen alle kaartjes omgekeerd (met de beeldende kant 

naar onder) en moeten de cursisten elk om beurt een kaartje met een afbeelding 

en een kaartje met een woord omdraaien. Wanneer het de juiste combinatie is, 

mag de cursist deze kaartjes bij zich houden. Als het de verkeerde combinatie is, worden beide 

kaartjes terug omgedraaid en mag de volgende proberen.  

De andere groep cursisten die het spel niet spelen gaan wat dieper in op de rol die je als ouder kan 

vervullen in de beginnende schoolloopbaan van jouw kind. Om hierop een antwoord te kunnen 

geven, moeten ze actief op zoek gaan in twee brochures:  

 Het ‘Startersboek voor ouders: ‘Mijn kind gaat naar de kleuterklas’.’, te raadplegen op 

http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/316.pdf. Dit document wordt best 

afgeprint en is aldus in de papieren versie te gebruiken.  

 De brochure ‘Voor het eerst naar school’. Deze is zowel in de Nederlandstalige als de 

anderstalige versies aanwezig en te raadplegen op 

http://www.gent.be/eCache/THE/1/709.cmVjPTEzOTc3Mw.html. Dit document wordt best 

afgeprint en is aldus in de papieren versie te gebruiken.  

Alle mogelijke antwoorden die ze vinden, kunnen ze noteren op hun werkblaadje.  

Wanneer beide groepen klaar zijn, kan de informatie-uitwisseling onderling beginnen, zodat iedereen 

weet wat de meerwaarde van kleuteronderwijs is en welke rol ouders in dit belangrijke proces 

kunnen spelen.  

 Concreet materiaal 

 PowerPoint ‘Kijk wat ik al kan. Wat leert jouw kind in de kleuterklas?’  

 Startersboek voor ouders ‘Mijn kind naar de kleuterklas’  

 Brochure ‘Voor het eerst naar school’: Anderstalige en Nederlandstalige versies  

 Spel met 16 kaartjes (8 afbeeldingen en 8 woorden). Alle kaartjes die bijgevolg uitgeknipt 
moeten worden, kunnen op de volgende drie pagina’s teruggevonden worden. 

  

http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/316.pdf
http://www.gent.be/eCache/THE/1/709.cmVjPTEzOTc3Mw.html
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     SAMENWERKEN 

 

 

   NIEUWE WOORDEN IN HET NEDERLANDS 

 

 

    ZOEKEN HOE HET MOET 
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       FIJN HANDENWERK 

 

 

                LETTERS HERKENNEN 

 

 

 

             ORDENEN VAN GROOT NAAR KLEIN 
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    GENIETEN VAN MUZIEK EN DANS 

 

 

       BEWEGEN 
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 Fase 2 van de carrousel  

Geschatte tijdsduur: 10 minuten overleg + 10 minuten quiz 

Zoals reeds gezegd is het de bedoeling dat in deze fase nieuwe groepjes gevormd worden. Deze 

groepjes moeten bestaan uit cursisten die elk een andere expertise opgebouwd hebben tijdens de 

vorige fase van de carrousel.  

Laat elke cursist om beurt aan zijn/haar overige groepsleden vertellen wat hij/zij het voorbije halfuur 

gedaan heeft. Wanneer iedereen aan bod gekomen is, zouden alle groepsleden idealiter op de 

hoogte moeten zijn over de verschillende aspecten die onder het thema ‘Kleuteropvang en 

kleuteronderwijs’ thuishoren.  

Als soort van ‘test’ vindt tot slot nog een groepsactiviteit plaats. Alle cursisten blijven in hun huidige 

groepjes zitten en de leerkracht leest enkele stellingen voor waar de cursisten per groep met waar of 

niet waar moeten op antwoorden. Na het formuleren van elke stelling krijgen de cursisten een korte 

bedenktijd om in hun groepje over de desbetreffende stelling te discussiëren en om te bepalen of 

deze al dan niet waar is. Wanneer zij denken dat de stelling waar is, steken ze een groen bordje 

omhoog. Wanneer zij denken dat de stelling fout is, steken zij een rood bordje in de lucht. Dit spel 

zorgt er voor dat alle groepsleden afhankelijk zijn van elkaar om een correct antwoord te kunnen 

geven. Er zijn namelijk verschillende vragen die uit verschillende groepjes komen en die aldus niet te 

beantwoorden zijn zonder de expertise van bepaalde groepsleden. In een nabespreking kan dieper 

ingegaan worden op alle informatie die de groepjes gevonden hebben. 

 

Competitie is een goede manier om mensen voldoende te motiveren. Zeg aan de 

cursisten dat het groepje die het meeste stellingen correct had, een beloning krijgt. 

Dit zal hen ertoe aanzetten enthousiast mee te werken!  

 

 

Mogelijke stellingen:  

 Mijn kind is net twee jaar geworden en mag dus naar de kleuterklas.  

 Als mijn kind geen 220 halve dagen naar de kleuterklas is geweest, moet het verplicht een 

taaltoets afleggen om te kijken of het genoeg Nederlands kan vooraleer het naar het eerste 

leerjaar mag overgaan. 

 Mijn kindje van 5 weken kan opgevangen worden in een peutertuin.  

 Als ik mijn kind wil inschrijven in de kleuterklas, moet ik €50 betalen.   

 De kleuterklas is goed voor mijn kind omdat het er leert samenwerken met andere kinderen 

en omdat het er leert te zoeken hoe dingen aangepakt kunnen worden.  
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 Antwoordsleutel thema ‘Kinderopvang en kleuteronderwijs’ 

 

Fase 1 

Groep 1: De activiteiten in een kinderopvang of een kleuterklas.  

Spelen, op uitstap gaan, fietsen, buiten spelen, naar het speelplein gaan, sporten (turnen), eten, 

drinken, verzorgen, op het potje gaan, slapen, knutselen, schilderen en tekenen, boekjes kijken, 

zingen, verkleden, koken, Nederlands leren, in de kring zitten, in de speelhoeken spelen, … . 

Groep 2: Mijn kind naar de kinderopvang. 

 Peutertuinen:  

o Kinderen kunnen hier terecht vanaf de leeftijd van 18 maand tot 3 jaar. 

o Tijdstippen: maandag t.e.m. vrijdag van 6u30 of 7u tot 18u, 19u, 20u of 22u 

(afhankelijk van de instelling). Je kan kiezen voor een volle dag, een halve dag op een 

derde van een dag.  

o Kostprijs: hangt af van het inkomen en van het aantal kinderen in het gezin: minimaal 

1,33€, maximaal 23,75€ per dag per kind.  

o Mogelijke adressen: ’t Klimopje, ’t Babelutje, De troetelbeertjes, De klavertjes, Dulle 

grietjes, … 

 

 Onthaalouders  

o Voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Eventueel kinderen tot 12 jaar, buiten de schooluren 

en in de vakantieperiodes.  

o Onthaalouders bepalen zelf de openingsuren en de dagen waarop ze kinderopvang 

aanbieden. 

o Kostprijs: afhankelijk van het gezinsinkomen en de opvangduur. Moet maandelijks 

betaald worden aan de Dienst voor Onthaalouders. 

o Mogelijke adressen: contacteer Tinkelbel.  

 

 Kinderdagverblijven 

o Voor kinderen van 7 weken tot 3 jaar.  

o  Tijdstippen: maandag t.e.m. vrijdag van 6u30 of 7u tot 18u, 19u, 20u of 22u 

(afhankelijk van de instelling). Je kan kiezen voor een volle dag, een halve dag op een 

derde van een dag  

o Kostprijs: hangt af van het inkomen en van het aantal kinderen in het gezin: minimaal 

1,33€, maximaal 23,75€ per dag per kind. 

o Mogelijke adressen: Tierlantuin, Ter Leie, ’t Sloeberken, Domino, De Kleine Prins, De 

Dolfijntjes, ….  

 

Groep 3: Mijn kind naar de kleuterklas. 

 

 Voorwaarden:  

o Een kind kan vanaf 2 jaar en 6 maand naar de kleuterklas.   
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o Het is niet verplicht om jouw kind naar de kleuterklas te sturen, maar het is wel 

belangrijk. Zo leert jouw kind er zeer veel en moet het minstens een jaar regelmatig 

naar de kleuterklas geweest zijn om naar het eerste leerjaar te mogen.  

o 220 halve dagen  

o Inschrijven in het kleuteronderwijs is gratis. Je moet wel betalen voor het 

middageten, de drankjes, de eventuele opvang en de uitstapjes die jouw kind maakt.  

 

 Hoe schrijf ik mijn kind in?  

o Wanneer jouw kind 2 jaar en 6 maand is, kan starten in het kleuteronderwijs op 

volgende momenten: de eerste schooldag na de zomervakantie, na de 

herfstvakantie, na de kerstvakantie, na de krokusvakantie, na de paasvakantie, na 

Hemelvaartsdag of op de eerste schooldag in februari. Wanneer jouw kind al 3 jaar 

is, mag het elke dag starten.  

o Concrete manier van inschrijven: (1) Informeer je en ga naar de school, vraag daar 

wanneer je jouw kind kan inschrijven en wanneer de inschrijvingen stoppen, (2) bij 

de inschrijving moet je de SIS-kaart van jouw kind mee hebben, (3) de school stelt 

veel vragen en op die manier kan je veel vertellen over jouw kind (Wat kan het al 

goed? Heeft het extra zorgen nodig?). Je moet dan ook het schoolreglement 

ondertekenen. 

  

 Moet jouw kind al iets kunnen voor het naar de kleuterklas gaat?  

o Moet het Nederlands kunnen?  NEE 

o Moet het kunnen aangeven dat het naar het toilet moet gaan? JA, zo niet: 

overleggen met de leerkracht 

o Moet het al ganse of halve dagen wakker kunnen blijven? JA. Wanneer het kind nog 

geen ganse dagen kan wakker blijven, laat je hem/haar best een halve dag naar 

school gaan.  

o Moet het met andere kindjes kunnen spelen? JA 

 

 Enkele basisscholen:  

o De Acacia, Acaciastraat 11, Gent. tel 09/226.17.06 

o Jenaplanschool De Kleurdoos, Onderwijssstraat 10, Ledeberg.  tel   

09/231.22.78 

o  De Regenboog, St-Sebastiaansstraat 8, Wondelgem. tel 09/253.84.19 

 

Groep 4: Het belang van de kleuterklas en de rol als ouder. 

 Meerwaarde van de kleuterklas: 

o  Het kind leert verschillende dingen die heel belangrijk zijn voor later (motoriek, 

zoeken hoe het moet, samenwerken, nieuwe woorden in het Nederlands, …).  

o Nederlands leren is hier vooral zeer belangrijk omdat jouw kind dit in voldoende 

mate moet kunnen vooraleer hij/zij kan overgaan naar het eerste leerjaar.  
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 Rol als ouders:  

o Vertel op school over jouw kind, over jouw zorgen en jouw wensen.  

o Neem deel aan activiteiten van de school.  

o Laat jouw kind paar keer bij familie of vrienden spelen. Op die manier leert het dat jij 

terugkomt als ouder.  

o Vertel regelmatig en enthousiast over de kleuterklas.  

o Ga samen met je kleuter een kijkje nemen in zijn/haar klasje. 

o Laat jouw kind regelmatig naar school gaan. Zo went het goed aan de nieuwe 

vriendjes, afspraken, ….  

o Oefen om samen de jas aan te doen en de boekentas te maken, ….  

 

Fase 2 
 

 Mijn kind is net twee jaar geworden en mag dus in principe naar de kleuterklas: 

Niet waar. Een kleuter kan ten vroegste op de leeftijd van 2 jaar en 6 maand starten in de 

kleuterklas.  

 Als mijn kind geen 220 halve dagen naar de kleuterklas is geweest, moet het verplicht een 

taaltoets afleggen om te kijken of het genoeg Nederlands kan vooraleer het naar het eerste 

leerjaar mag overgaan:  

Waar.  

 Mijn kindje van 5 weken kan opgevangen worden in een peutertuin: 

 Niet waar. In een peutertuin kan je pas terecht met jouw kind als het 18 maand oud is.  

 Als ik mijn kind wil inschrijven in de kleuterklas, moet ik een bedrag van 50€ betalen:  

Niet waar, inschrijven in de kleuterklas is gratis.   

 De kleuterklas is goed voor mijn kind omdat het er leert samenwerken met andere kinderen 

en omdat het er leert te zoeken hoe dingen aangepakt kunnen worden:  

Waar. 
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2. Leerplichtonderwijs (Lager en secundair onderwijs) 

 Het thema in CLIMO 

In dit thema maken de cursisten kennis met het leerplichtonderwijs in Vlaanderen (Lager en 

Secundair onderwijs). Bij deze opdracht wordt gewerkt in 3 groepjes. Binnen deze groepjes zullen de 

cursisten informatie moeten verzamelen over een bepaald thema en deze informatie verwerken aan 

de hand van een opdracht. 

 

Maak de groepjes in de eerste plaats heterogeen in samenstelling. Hou hierbij 

rekening met de leesvaardigheid van de inburgeraars en hun kennis van het 

Nederlands. Op die manier zijn ze afhankelijk van elkaar om alle nodige informatie 

te verwerven en moeten ze op elkaar vertrouwen. 

 

 

In het begin van deze oefening wordt klassikaal kort de onderwijsstructuur van Vlaanderen 

besproken. De cursisten krijgen een schematische voorstelling die samen met de leerkracht 

besproken wordt.  

Voor het vervolg van de oefening wordt een doorschuifsysteem gehanteerd, ook wel een carrousel 

genaamd. Deze carrousel bestaat uit twee fases. In de eerste fase verwerven alle groepjes informatie 

over een afzonderlijk aspect binnen het thema ‘Leerplichtonderwijs’. Deze onderdelen worden 

dadelijk verduidelijkt. In de tweede fase van de carrousel worden de groepjes door elkaar gemengd: 

één iemand uit elk groepje komt samen in een nieuwe groep. In deze nieuwe groepen moet elk 

teamlid de reeds verworven informatie uit de eerste fase doorgeven aan de nieuwe teamgenoten. 

Op het einde van de rit hebben alle cursisten idealiter de verschillende deelaspecten van het thema 

‘Leerplichtonderwijs’ verworven door enerzijds zelf informatie te op te zoeken en te verwerken en 

anderzijds door overleg te plegen met andere cursisten. 

De specifieke inhouden van het thema ‘Leerplichtonderwijs’, die in de eerste fase van de carrousel 

aan bod komen, zijn de volgende:  

 Groep 1: Ondersteuning en afspraken op school: Wat is een OKAN-klas? Wat doet een CLB? 

Wat houdt een schoolreglement in?  

 Groep 2: Onderwijsvormen in het secundair: Waarvoor staan ASO, TSO, KSO en BSO? Wat 

houden deze richtingen in? 

 Groep 3: Mijn kind gaat naar school: Hoe werkt een schoolagenda? Hoe zoek ik een school 

en hoe schrijf ik mijn kind in? Hoe ziet een schooljaar eruit? Hoe verloopt de overstap van 

het lager naar het secundair onderwijs? 

Tijdens de eerste fase van de carrousel krijgen alle teamleden per groepje tevens een specifieke rol 

toegewezen. Mogelijke rollen zijn: de organisator, de planner, de verslaggever, de verslagnemer, de 

mediator en de materiaalmeester. Ook bij deze toewijzing moet de leerkracht rekening houden met 

de capaciteiten van elke cursist en zo een weloverwogen beslissing nemen omtrent de rollen. 

Uiteraard mag er flexibel omgesprongen worden met deze rollen: niet elke rol moet in elke CLIMO – 
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oefening gebruikt  worden en vaak kunnen meerdere rollen toegewezen worden aan 1 persoon. Alles 

hangt dus af van de leerkracht, de cursisten en het soort CLIMO – oefening. 

 

Geef de cursisten een rol die bij hen past. Op die manier bouwen ze vertrouwen 

op en worden ze meer zelfzeker. 

 

 

 Kennis, vaardigheden en attitudes 

Bij het doorlopen van de les ‘Lager en Secundair Onderwijs’ werkt men aan volgende vaardigheden 

en attitudes. 

 Kennis Vaardigheden Attitudes 

 De inburgeraar kent de 

nodige 

informatiebronnen met 

betrekking tot de 

leeromgeving ‘gezin (met 

kinderen)’ en weet waar 

hij die kan vinden. 

Onderwijs: 

- Het globale Vlaamse 

onderwijssysteem: de 

verschillende soorten 

onderwijsvormen en 

–soorten in relatie tot 

de schoolkeuze en 

leerplicht. 

- Aan het Vlaamse 

onderwijssysteem 

verbonden gang van 

zaken: huiswerk, 

rapporten,… 

- Diensten waar men 

terecht kan voor info 

en advies over 

onderwijs. 

 De inburgeraar kan 

informatie opzoeken over 

het leerplichtonderwijs.  

 De inburgeraar kan op 

zelfstandige basis een 

school uitkiezen en 

zijn/haar kind in de 

desbetreffende instelling 

inschrijven. Deze keuze 

wordt gemaakt met inzicht 

in de verschillende visies 

en methodes van scholen. 

 De inburgeraar is zich 

bewust van de 

mogelijkheden tot 

ondersteuning op en rond 

de school. 

 De inburgeraar 

heeft inzicht in de 

normen, waarden, 

plichten en 

rechten met 

betrekking tot het 

onderwijs in 

Vlaanderen.  

 De inburgeraar 

erkent het recht 

op onderwijs, 

respecteert de 

leerplicht en is op 

de hoogte van 

vrijheid van 

schoolkeuze. 

 De inburgeraar 

erkent het belang 

om kinderen te 

laten participeren 

aan activiteiten 

verbonden aan het 

schoolgebeuren. 
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 De oefening 

 Korte inleiding op de structuur van het leerplichtonderwijs  

Geschatte tijdsduur: 10 à 15 minuten 

De cursisten krijgen elk een schema van de structuur van het Vlaamse onderwijs. Toon het schema 

ook in het groot aan de ganse klas wanneer je de verschillende onderdelen uitlegt.  

 

Links op het schema staat een tijdlijn met de gemiddelde leeftijd van de kinderen. 

Vermeld zeker welke onderdelen van het Vlaamse onderwijs gratis zijn en welke 

verplicht zijn. Dit komt later nog terug in de opdrachten. Leg uit wat de leerplicht is. 

Bij het secundair onderwijs geef je best een korte uitleg over de vier 

onderwijsvormen (deze komen nog terug in een latere fase van de oefening dus 

hier hoeft slechts beperkt op in gegaan te worden). 

 

Bij het schema horen ook enkele opdrachten en vragen die de cursisten krijgen.  Laat hen die in hun 

groepje (zie fase 1 van de carrousel voor de groepsverdeling) oplossen.  

1. Welk onderwijs is gratis? Kleur op het schema met groen. 

2. Welk onderwijs is verplicht? Kleur op het schema met geel. 

3. Hoelang duurt de leerplicht? 

4. Vanaf welke leeftijd kan jouw kind naar het secundair onderwijs? 

5. Noem de vier vormen van secundair onderwijs. 

6. Wat is buitengewoon onderwijs? Kleur op het schema met roze. 

Overloop nadien klassikaal de juiste antwoorden. 

 

Zorg ervoor dat de cursisten deze structuur zeker goed begrijpen. Het is dus 

belangrijk dat je het schema klassikaal overloopt. Zorg ervoor dat je een versie van 

het schema maakt waar de juiste kleuren al op zijn aangeduid!  

 

 Concreet materiaal 

 Minimaal één groene, één gele en één roze markeerstift per groepje. 

 Schema van het Vlaamse onderwijs.  
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 Fase 1 van de carrousel  

Geschatte tijdsduur: 30 minuten  

De cursisten worden verdeeld in 3 groepen. Elk van deze groepen zal rond een ander thema met 

betrekking tot Lager en Secundair Onderwijs informatie verzamelen. Het is aan te raden de groepen 

zo heterogeen mogelijk te maken qua vaardigheden en voorafgaande scholing. Voor een vlot verloop 

moet in elke groep minstens één persoon zitten die geletterd is. 

Wees tijdens deze eerste fase van de carrousel actief als leerkracht. Loop rond bij 

de verschillende groepjes en controleer of ze op de goede weg zijn. Soms kan een 

extra woordje uitleg, of een klein beetje hulp een groot verschil maken.  

Hou ook in de gaten of de antwoorden die de cursisten geven correct zijn. Spreek 

hen aan als je fouten ziet. Op deze manier vermijd je dat de groepen in de tweede 

fase met foute informatie werken! 

 

Groep 1: Ondersteuning en afspraken op school. 

Deze groep werkt met een Mindmap met 3 armen, waarbij elke cursist in eerste instantie afzonderlijk 

(of per 2, afhankelijk van het aantal leden in de groep) verantwoordelijk is voor één specifieke arm 

van de Mindmap en hier aldus gericht informatie moet over opzoeken. Verdeel de armen onder de 

cursisten of laat hen zelf de armen onderling verdelen. Bij elke arm horen een thema, één of 

meerdere bronnen en een aantal specifieke vragen. De cursist beantwoordt de vragen over zijn of 

haar onderwerp. Wanneer iedereen zijn of haar bron bekeken heeft, wordt deze informatie met de 

andere groepsleden overlopen. Iedereen noteert ook de informatie die medecursisten hen geven, 

zodat alle groepsleden op de hoogte zijn van de verschillende onderdeeltjes binnen hun groep. Deze 

informatie wordt vervolgens meegenomen naar de tweede fase van de carrousel.  

 OKAN 

Informatie over OKAN kunnen de cursisten uit verschillende bronnen halen: 

 

- Kopie uit het boekje ‘Leren voor het Leven’, p 42, over de OKAN-school ‘Toren van 

Babel’.  

- Eventueel ter ondersteuning kan volgend filmpje bekeken worden: 

http://www.klasse.be/tvklasse/13008-Op-de-hielen-van-de-okan-leraar  

 

Op de Mindmap moeten volgende vragen over OKAN opgelost worden: 

o Wat betekent ‘OKAN’? 

o Voor wie is ‘OKAN’? 

o Wat doet men? 

o Wat na OKAN? 

 

 

 

http://www.klasse.be/tvklasse/13008-Op-de-hielen-van-de-okan-leraar
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 Ondersteuning 

 

Voor informatie met betrekking tot het CLB en andere ondersteuning kunnen de leerlingen 

terecht op de website  http://www.ond.vlaanderen.be/clb/Ouder/default.htm. Ook kan reeds op 

voorhand de uitgebreide Nederlandstalige versie afgeprint worden  of een samenvatte versie 

in een andere taal van de website gehaald worden en afgeprint (enkel Nederlandse versie op CD-

rom). 

 

 

Vragen: 

o Stel dat jouw kind een probleem heeft op school, waar kan je dan terecht? (2 

plaatsen opschrijven) 

o Met welke problemen kan je naar een CLB stappen?  

o Een bezoek aan het CLB is gratis: juist of fout? 

o Hoe kan je een CLB bereiken?  

 

  

Aangezien deze tekst ook in het meerdere talen beschikbaar is, kan iemand die 

absoluut geen Nederlands kent, op deze manier ook een bijdrage doen aan het 

geheel.  

 

 Schoolreglement 

Bron:   

- De inhoudstafel van het schoolreglement van Augustinus Bree (pagina 1 tot 5) .   

- Brochure: schoolreglement/ Opvoedingsproject Edugo campus Lochristi. 

 

Vragen:  

o Wat is het? 

o Wat vind je erin? Geef een paar voorbeelden.  

 

 

Elk groepslid noteert de antwoorden rond zijn of haar stuk op de bijhorende plaats in de Mindmap. 

Wanneer iedereen de nodige informatie verzameld heeft, wordt in groep alles besproken, zodat 

iedereen op de hoogte is van alle aspecten die tot de ondersteuning en afspraken behoren. Het is de 

bedoeling dat cursisten de informatie die andere groepsleden aanbrengen ook noteren op hun eigen 

Mindmap, zodat ze een mooi overzicht hebben en dit dan kunnen meenemen naar de tweede fase 

van de carrousel. Ook hier weer hebben de groepsleden elkaar nodig om de volledige Mindmap te 

kunnen invullen.  

 

 Concreet materiaal 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/clb/Ouder/default.htm
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 Kopie uit het boekje ‘Leren voor het Leven’, p 42, over de OKAN-school ‘Toren van Babel’.  

 Computer met internetaansluiting om volgend filmpje te bekijken: 

http://www.klasse.be/tvklasse/13008-Op-de-hielen-van-de-okan-leraar  

 Basisinformatie met betrekking tot het CLB in het Nederlands en/of andere talen 

(http://www.ond.vlaanderen.be/clb/Ouder/default.htm).  (Nederlandse versie) 

 Inhoudstafel schoolreglement p 1-5  

 Schoolreglement Edugo campus Lochristi. 

 

 

Groep 2: Onderwijsvormen in het secundair. 

 

In het secundair onderwijs zijn er vier onderwijsvormen: ASO, BSO, TSO en KSO. Deze zijn niet zo 

gemakkelijk te begrijpen. Daarom is dit een belangrijke oefening. De nodige informatie vinden de 

cursisten in de brochure: De Grote Stap.  

 

Het is de bedoeling dat elke cursist (of per twee, afhankelijk van de groepssamenstelling) zijn of haar 

eigen onderwijsvorm aanvult met de informatie en de juiste studierichtingen opkleeft op zijn of haar 

blad. De studierichtingen zijn letterlijk terug te vinden in De Grote Stap. Elk groepslid legt zijn of haar 

onderwijsvorm uit aan de groep. Daarna overloopt de groep samen de stellingen en kleeft die op bij 

de juiste onderwijsvormen.  

 

Let er op dat de groep goed overlegt voor ze de studierichtingen en de stellingen 

opkleven. Indien één iemand iets verkeerd opkleeft, kan dit een probleem worden 

voor de andere groepsleden. Meld dit ook op voorhand aan de cursisten zelf. Dit 

zal hen stimuleren om overleg te plegen. 

 

 

 

 Concreet materiaal 

 De Grote Stap 2011  

 Lijm 

 Voldoende overzichtsbladen 

 De stellingen afgedrukt (en uitgeknipt) voor elke cursist in dit groepje. 

 De studierichtingen afgedrukt (en uitgeknipt) voor elke onderwijsvorm. 

 

De studierichtingen en stellingen om uit te knippen vind je op de volgende twee pagina’s. 

 

 
  

http://www.klasse.be/tvklasse/13008-Op-de-hielen-van-de-okan-leraar
http://www.ond.vlaanderen.be/clb/Ouder/default.htm
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Studierichtingen: 

 

ASO: 

 

 

 

 

 

BSO 

 

 

 

 

 

KSO 

 

 

 

 

TSO 

 

  

Beeldende Kunst 

Techniek - Wetenschappen 

Wetenschappen - Wiskunde 

Dans 

Boekhouden - Informatica 

Diamantbewerking 

Economie – Moderne Talen 

Kantoor 
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Stellingen: 

ASO 

 

 

 

 

 

BSO 

 

 

 

 

 

KSO 

 

 

 

 

 

TSO 

  

1. Ik kies nog geen beroep. 

2. Ik studeer vooral theorie. 

3. Ik volg algemene vakken, bijvoorbeeld moderne talen, Latijn, wetenschappen, 

economie, wiskunde… 

4. Ik wil graag verder studeren aan de universiteit of de hoge school. 

1. Ik kies voor een praktische opleiding.   

2. Ik volg vooral praktische vakken, bijvoorbeeld houtbewerking of metselen. 

3. Ik bereid me voor op een beroep. Ik zal waarschijnlijk niet verder studeren. 

4. Mijn opleiding duurt 7 jaar. Dan krijg ik mijn diploma secundair onderwijs. 

1. Ik kies voor een kunstzinnige opleiding. 

2. Ik krijg veel algemene en kunstvakken. 

3. Ik ben bezig met de praktische kant van kunst. 

4. Ik wil graag verder studeren na mijn secundair onderwijs. 

1. Ik kies voor een technische opleiding. 

2. Ik heb algemene, technische en praktijkvakken. 

3. Ik studeer, maar ben ook bezig met de praktijk. 

4. Ik kan kiezen of ik verder wil studeren na mijn secundair onderwijs. Ik kan ook 

meteen voor een beroep kiezen. 
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Groep 3: Mijn kind gaat naar school. 

In dit thema wordt er gewerkt op een Mindmap met drie armen: tijdsbesteding in het lager 

onderwijs; het schooljaar en de schoolagenda; en vrije schoolkeuze en de inschrijving. Wijs elke arm 

toe aan telkens 1 of 2 cursisten. Het is de bedoeling dat ze dan de opdrachten oplossen die bij hun 

eigen arm passen. Elke arm heeft zijn eigen bronnen. Nadat alle vragen ingevuld zijn, kan de groep 

samen alles overlopen. Bij alle cursisten moeten op het einde van fase 2 alle armen ingevuld zijn. Zo 

kunnen ze de informatie meenemen naar hun nieuwe groep in de tweede fase van de carrousel. 

 

 Het schooljaar en de schoolagenda 

 

Voor de oefeningen over het schooljaar en de schoolagenda hebben de cursisten een aantal 

bronnen nodig:  

- Agenda Secundair onderwijs  

- Agenda LO  

- Kalender 2011-2012  

- Voor extra informatie kunnen de cursisten ook terecht op 

http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/schoolvakanties/ . 

 

Met deze bronnen kunnen de cursisten aan de slag voor de volgende opdrachten: 

 

 Duid aan op de schoolagenda’s: 

o Huiswerk 

o Opmerkingen voor de leerkracht 

o Handtekening 

 

 Duid aan op de schoolkalender: 

o Herfstvakantie 

o Wapenstilstand 

o Kerstvakantie 

o Krokusvakantie 

 

 

 Vrije schoolkeuze en inschrijving 

 

Bij dit onderdeeltje van groep 3 horen volgende bronnen: 

- Website: http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/bao/ 

- Leren voor het Leven (brochure) 

 

De cursisten moeten aan de hand van deze bronnen op zoek naar 3 scholen in Gent (één in 

Gentbrugge/Ledeberg, één in het centrum van Gent en één in de regio van de Brugse 

Poort/Malem/Mariakerke). Met deze oefening oefenen ze het gericht zoeken naar informatie en 

leren de cursisten waar ze informatie omtrent scholen kunnen vinden. Vervolgens is er ruimte 

voor een eigen opinie door te vragen waarom men voor een bepaalde school zou kiezen. Er 

http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/schoolvakanties/
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/bao/
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worden enkele mogelijkheden gesuggereerd, maar er is zeker ook ruimte voor eigen inbreng van 

de cursisten. 

 

 Tijdsbesteding in het lager onderwijs 

 

Voor dit deeltje van de opdracht hebben de cursisten een computer nodig. Ze worden gevraagd 

naar volgende website te surfen http://www.bsdewijzeboom.be/lager.htm. Daar moeten ze het 

antwoord zoeken op vragen met betrekking tot de tijdsbesteding in deze specifieke school:  

 

o Hoe lang duurt een schooldag? 

o Schrijf de juiste activiteit bij de klokjes. 

 

 

 Concreet materiaal 

 

 Schoolkalender 2011-2012  

 Agenda lagere school  

 Agenda secundaire school  

 Minimaal twee computers (liefst drie) 

 Leren voor het Leven (brochures) 

 

 Fase 2 van de carrousel 

Geschatte tijdsduur: bespreking in groepjes 15 à 20 minuten; nabespreking: zelf te bepalen.  

In deze fase worden nieuwe groepjes gevormd, zodat in elk groepje minstens 1 cursist zit van elk 

thema. Laat de cursisten onderstaande situaties bespreken. Spoor hen aan elkaar te vertellen wat ze 

geleerd hebben over de thema’s die aan bod komen. Overloop na enige tijd de antwoorden klassikaal 

en ga hierbij dieper in op wat alle groepjes in de eerste fase gedaan hebben. 

 

1.  

Je bent aan het winkelen in Gent op maandag 13 februari om 14u30 (half 3). Je ziet een groepje 

meisjes van 15 jaar rondlopen. Één van die meisjes in je dochter.  

 

 Moeten kinderen in België naar school? (Van welke leeftijd tot welke leeftijd? Welke 

dagen van de week?)  

 Is zij aan het spijbelen? Spijbelen is niet naar school gaan wanneer het geen vakantie is. 

Het kind moet normaal op school zijn, maar gaat er niet naartoe. 

 Als jouw kind spijbelt, waar kan je met dit probleem naartoe? Wie kan je helpen? 

  

 

http://www.bsdewijzeboom.be/lager.htm
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2.  

Ali is een jongen van 15 jaar die nog maar net in België is.  

 Hij spreekt nog heel weinig Nederlands. Kan hij ergens terecht om snel Nederlands te 

leren? 

 Eens Ali genoeg Nederlands kan, wil hij graag met zijn handen werken en een beroep 

leren zoals schilder of bakker. Zou je hem ASO, TSO, KSO of BSO aanraden? Waarom? 

 Stel dat Ali nog twijfelt of hij na het secundair onderwijs wil verder studeren, maar toch 

ook graag met zijn handen bezig is. Wat zou je dan kiezen (ASO, TSO, KSO of BSO)?  

 

3. 

Sara komt na school thuis en zegt dat ze geen huiswerk heeft.  

 

 Hoe kan je nakijken of dat waar is?  
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 Antwoordsleutel thema ‘Lager en secundair onderwijs (Leerplicht)’ 

 

Fase 1 

Korte inleiding op structuur van het leerplichtonderwijs 

1. Het kleuter-, lager  en secundair onderwijs zijn in principe gratis. 

Dat betekent dat er geen inschrijvingsgeld is. Er kan wel nog geld gevraagd worden voor 

uitstapjes en dergelijke. In het secundair onderwijs kan het zijn dat je je eigen materiaal en 

boeken moet aankopen. 

2. Het lager en het secundaire onderwijs zijn verplicht. 

3. De leerplicht duurt van 6 tot 18 jaar. 

4. Een kind kan vanaf 12 jaar naar het secundair onderwijs. 

5. De vier vormen van het secundair onderwijs zijn: 

1) ASO 

2) BSO 

3) TSO 

4) KSO 

6. Het buitengewoon onderwijs staat rechts naast het gewone onderwijs. 

 

Groep 1: Ondersteuning en afspraken op school. 

 OKAN:  

o OKAN staat voor Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers. 

o In de onthaalklas zitten leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. 

o De onthaalklas wil leerlingen die net in België zijn en geen Nederlands kennen, zo 

snel mogelijk Nederlands leren. 

o Na de onthaalklas stromen de leerlingen door naar het gewone secundair onderwijs 

naar een richting die bij hen past. 

 

 Hulpverlening 

o CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding.  

o Met een probleem kan je in eerste instantie op school terecht. Vaak kunnen zij al 

helpen. Je kan ook naar het CLB. 

o Bij problemen met lezen en schrijven, bij vragen over de studiekeuze of 

studierichting, wanneer het kind zich niet goed voelt op school, bij spijbelen, bij 

gezondheidsproblemen….  

o Juist, een bezoek aan het CLB is gratis. 

o (1) Je zoekt de contactgegevens op in de schoolgids. (2) Je gaat naar het CLB-

centrum. ( (3) Je gaat naar het CLB spreekuur op school).  

 

 Schoolreglement 

o Dit document is een schoolreglement. Het is een manier om de regels van de school 

duidelijk te maken. Op deze manier zijn er duidelijke afspraken tussen de school, de 

ouders en de leerlingen 
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o Inschrijven, studiekosten, studieaanbod, afwezigheden, dagindeling, schoolagenda, 

begeleiding, evaluatie, te laat komen, algemene regels, foto’s, tuchtmaatregelen, wie 

is wie, verzekeringen … 

 

Groep 2: Onderwijsvormen in het secundair. 

 

 ASO: 

o Afkorting:   Algemeen Secundair Onderwijs 

o Studierichtingen: Economie – Moderne Talen, Wetenschappen-Wiskunde 

 

 BSO: 

o Afkorting: Beroeps Secundair Onderwijs 

o Studierichtingen: Diamantbewerking, Kantoor 

 

 TSO: 

o Afkorting: Technisch Secundair Onderwijs 

o Studierichtingen: Boekhouden-Informatica, Techniek-Wetenschappen 

 

 KSO: 

o Afkorting: Kunst Secundair Onderwijs 

o Studierichtingen: Dans, Beeldende Kunst 

 

 

Groep 3: Mijn kind gaat naar school. 

 Het schooljaar en de schoolagenda: 

 

o Oplossing oefening: 
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o Oplossing Mindmap 

Agenda: huiswerk, toetsen, communicatie van leerkracht naar ouders, communicatie 

ouder naar leerkracht, handtekening, opmerkingen,… 

Vakanties of vrije dagen:  Kerstvakantie, krokusvakantie, herstvakantie, hemelvaart, 

paasvakantie, 1 mei, … 

 

 Vrije schoolkeuze en inschrijving: 

 

o Oplossing oefening: 

 

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden! Hier zijn meerdere antwoorden mogelijk! 

 

Jenaplanschool De Kleurdoos 

Onderwijsstraat 10 

Ledeberg 

09/231.22.78 

 

François Laurentinstituut 

Onderstraat 10 

Gent 

09/225.26.58 

 

De Brug 

Trekweg 1  

Mariakerke 

09/226.13.96 

 

 

 

o Oplossing Mindmap: 
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 Je mag in Vlaanderen zelf kiezen naar welke school je jouw kind stuurt: 

WAAR. 

 Je vindt een school door rond te kijken in de omgeving, rond te vragen in de 

omgeving, op internet te kijken of in brochures te kijken. 

 Je kan een kind naar een school sturen omdat de school dichtbij is, je 

omgeving het een goede school vindt, de schoolvisie bij jou en jouw kind 

past, de vriendjes van kind er ook naar school gaan,… 

 
 

 Tijdsbesteding in het lager onderwijs: 
 

o Oplossing oefening: 

 De schooldag duurt van 8u25 tot 15u30 

 Oplossingen van de klokjes: 

14:20u:  speeltijd 

12:15u:  middagpauze 

9:00u:  les  

 

o Oplossing Mindmap: 

 Jouw kind moet op school zijn om 8.25. 

 Jouw kind mag weer naar huis om 15.30. 

 Op een dag hebben de kinderen les, speeltijd en middagpauze. 

 

Fase 2 
 

1. In België moeten kinderen tussen de 6 en 18 jaar naar school van maandag tot vrijdag (niet 

op woensdagnamiddag). Er zijn enkele vakanties waarop leerlingen niet naar school hoeven. 

13 februari ligt niet in een vakantie, dus de meisjes zouden op school moeten zijn. Het meisje 

is dus aan het spijbelen. Met problemen kan je in de eerste plaats naar de school stappen. 

Hier kan een leerkracht of de directie je helpen. Voor spijbelen zal je ook naar het CLB 

verwezen worden. Hier kan je gratis hulp krijgen. 

 

2. Ali spreekt nog te weinig Nederlands om te kunnen volgen in het gewone onderwijs. Daarom 

kan hij eerst een jaartje naar OKAN (Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers) omdat hij 

tussen de 12 en 18 jaar is. Daar zal hij snel veel Nederlands leren om het jaar erna naar het 

gewone onderwijs te kunnen. Als Ali graag met zijn handen werkt en een beroep wil leren, 

kan hij het best naar het BSO. Daar krijgen ze veel praktijk en weinig theorie. Na het BSO kan 

Ali moeilijk verder studeren. Dus als Ali twijfelt over verdere studies, kan hij beter naar het 

TSO. Daar leert krijgt hij meer theorie, maar ook nog steeds veel praktijk.  

 

Vestig hierbij zeker de aandacht op de vrije schoolkeuze, maar vermeld ook dat je 

in België je niet zomaar ergens mag inschrijven in het secundair onderwijs. Of Ali in 

het ASO, TSO, KSO of BSO terecht komt, zal ook afhangen van wat hij op school 

gestudeerd heeft in zijn thuisland en hoe de leerkrachten van OKAN zijn 
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mogelijkheden inschatten. Dit heet ‘gelijkwaardigheid’. Op de OKAN-school kunnen ouders zich hier 

zeker over informeren. 

 

3. Sara heeft steeds een schoolagenda mee naar huis. Hier staat steeds of de kinderen huiswerk 

hebben en wat ze precies moeten doen. Ook als de leerlingen moeten studeren, zal dit hierin 

staan. Een schoolagenda moet je als ouder ondertekenen om te tonen dat je hem bekeken 

hebt. Verder zal er ook steeds plaats voorzien zijn voor de leerkracht om iets te schrijven 

voor de ouders, maar ook ouders mogen opmerkingen in de agenda schrijven voor de 

leerkracht. De agenda is met andere woorden zeer belangrijk!  
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3.  Het volwassenenonderwijs 
 

 Het thema in CLIMO 

 

In dit thema leren de cursisten kennis maken met het formeel volwassenenonderwijs in Vlaanderen. 

Dit thema wordt iets anders aangepakt dan de voorgaande twee thema’s. De interesses van de 

cursisten m.b.t. het volwassenenonderwijs kunnen namelijk zeer uiteenlopend zijn. De ene 

inburgeraar wil meer informatie over het hoger onderwijs met het oog op een opleiding aan de 

universiteit of hogeschool, terwijl een andere inburgeraar een secundair diploma wenst te behalen of 

een beroep wil leren. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de individuele interesses van elke 

cursist, krijgt men de kans om zich te verdiepen in een onderwerp naar keuze. Het aantal groepjes zal 

dus afhangen van de keuze van de onderwerpen door de cursisten. Indien veel cursisten voor 

hetzelfde thema opteren, kunnen ook meerdere groepjes rond hetzelfde thema werken. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende onderwerpen waaruit de cursisten een 

keuze moeten maken: 

 Hoger onderwijs 

 Hoger beroepsonderwijs 

 Secundair volwassenenonderwijs 

 

 Kennis, vaardigheden en attitudes 

 

Kennis Vaardigheden Attitudes 

 De inburgeraar weet 

wat VO inhoudt in 

Vlaanderen. 

 De inburgeraar weet 

waar hij terecht kan 

voor opleidingen/ 

vormingen/ 

cursussen/… in het 

kader van het VO. 

  De inburgeraar kent 

de voorwaarden en 

finaliteit van iedere 

vorm van VO. 

  De inburgeraar kan op een 

persoonlijk en 

maatschappelijk 

verantwoorde wijze gebruik 

maken van het systeem van 

VO.  

a. Eigen 

onderwijssituatie 

inschatten 

b. Informatie 

verwerven over de 

mogelijkheden op 

vlak van VO 

c. Eigen leertraject 

 De inburgeraar 

erkent het belang 

van opleidingen, 

diploma’s en 

levenslang leren in 

Vlaanderen.   

 De inburgeraar heeft 

inzicht in de normen, 

waarden, plichten en 

rechten met 

betrekking tot het 

onderwijs in 

Vlaanderen. 

 De inburgeraar is zich 

bewust van het recht 
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selecteren binnen 

het opleidingsaanbod 

voor volwassenen 

d. Gebruik maken van 

de onderwijsvorm 

naar keuze 

op onderwijs.   

 De inburgeraar staat 

open voor een 

bewuste en 

realistische keuze in 

verband met 

opleiding en 

onderwijs, zodat 

hij/zij zorg kan 

dragen voor zijn/haar 

eigen ontwikkeling.  

 

 De oefening  

 De keuze van het onderwerp  

Geschatte tijdsduur: 10 minuten 

De cursisten maken op basis van hun eigen interesses een keuze om zich in een bepaald onderwerp 

te verdiepen. De leerkracht helpt hen bij het maken van de keuze aan de hand van enkele stellingen 

(die ondersteund worden a.d.h.v. afbeeldingen). De cursisten moeten aangeven bij welke stelling 

hun persoonlijke interesse het meest aansluit en waarover zij meer informatie wensen te verwerven. 

Op basis van de persoonlijke keuzes worden de groepjes gevormd.  

 

De stellingen luiden als volgt: 

 

 “Ik wil graag een beroep leren” (Hoger beroepsonderwijs) 

 “Ik wil graag mijn diploma secundair onderwijs behalen” (Secundair volwassenenonderwijs) 

 “Ik heb al een diploma secundair onderwijs en ik wil graag verder studeren” (Hoger 

onderwijs) 

 
 
 Indien er bij de cursisten onduidelijkheid heerst over wat de stellingen inhouden, 

kan je gebruik maken van de afbeeldingen om al wat dieper in te gaan op de 

verschillende onderwijsvormen. Dit zal de cursisten helpen om een keuze te maken 

tussen de verschillende onderwerpen. 

 

 

Eens de cursisten een keuze hebben gemaakt, dan moet je als leerkracht duidelijk maken welke 

stelling bij welke onderwijsvorm hoort. Op die manier weten de cursisten rond welke onderwijsvorm 

zij in fase 1 van de carrousel informatie moeten verwerven.  
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 Fase 1 van de carrousel  
Geschatte tijdsduur: 30 minuten voor oefening 1 en 15 minuten voor oefening 2 

Elke groep moet in deze fase 2 opdrachten vervullen. Enerzijds zal hen gevraagd worden zich te 

verdiepen in de zelfgekozen vorm van volwassenenonderwijs en anderzijds moeten de cursisten ook 

persoonlijk kunnen reflecteren over een aantal vragen.   

 

Oefening 1 

Elke groep krijgt nu de opdracht zich te verdiepen in de zelfgekozen vorm van volwassenenonderwijs. 

Dit gebeurt aan de hand van enkele richtinggevende vragen per thema:  

 

Groep 1: Het hoger onderwijs. 

Over het hoger onderwijs vindt men informatie in volgende folders: 

- Folder: “De wijze stap 2011”  

- Folder: “Wat na het secundair onderwijs?”  

- Folder: “Universiteit Gent”  
 

Uit deze brochures moeten de cursisten voldoende informatie kunnen halen om onderstaande 

vragen te beantwoorden: 

1. Het hoger professioneel gericht onderwijs: 

a. Waar kan je dit volgen? 

b. Welke opleidingen vind je daar? Vink de/het juiste antwoord(en) aan. 

c.  Tot wat leidt deze opleiding? Met andere woorden: behaal je een certificaat 

of een diploma?  

2. Het academisch gericht onderwijs: 

a. Waar kan je dit volgen? 

b. Welke opleidingen vind je daar? Vink de/het juiste antwoord(en) aan. 

c.  Tot wat leidt deze opleiding? Met andere woorden: behaal je een certificaat 

of een diploma?  

3. Zijn er voorwaarden om een opleiding te starten in het Hoger onderwijs? Met andere 

woorden: Heb je een diploma nodig? Indien ja, welke diploma’s geven je toegang tot 

het hoger onderwijs? 

 

 

Groep 2: Hoger beroepsonderwijs. 

Over het hoger beroepsonderwijs vindt men informatie in volgende folders: 

- Folder: “De wijze stap 2011”  
- Folder: “Hoger beroepsonderwijs” 

- Folder: “Wat na het secundair onderwijs?”  
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- Folder: “Volwassenenonderwijs in Vlaanderen”  
-  “Wonderwijs” 

 

Uit deze brochures moeten de cursisten voldoende informatie kunnen halen om onderstaande 

vragen te beantwoorden: 

1. Wat houdt het Hoger beroepsonderwijs in en waar kan je het volgen? 

2. Voor wie is het Hoger beroepsonderwijs bedoeld? Vanaf welke leeftijd kan je naar 

het Hoger beroepsonderwijs? Moet je een diploma secundair onderwijs hebben om 

toegelaten te worden in het Hoger beroepsonderwijs? Wat is de kostprijs van het 

Hoger beroepsonderwijs? 

3. Tot wat leidt het Hoger beroepsonderwijs? Krijg je een diploma? Zo ja, welk diploma 

en wat is de waarde van dat diploma? 

 

Groep 3: Secundair volwassenenonderwijs 

Over het secundair volwassenenonderwijs vindt men informatie in volgende folders: 

- Folder: “De wijze stap 2011”  

- Folder: “Wonderwijs” 

- Folder: “Volwassenenonderwijs in Vlaanderen”.  

Op basis hiervan trachten de cursisten volgende vragen te beantwoorden: 

1. Het Secundair volwassenenonderwijs biedt een brede waaier aan opleidingen. Je 

hebt beroepsopleidingen en het studiegebied Algemene vorming. Wat houden deze 

twee soorten opleidingen in? Waar kan je Secundair volwassenenonderwijs volgen? 

2. Voor wie is Secundair volwassenenonderwijs bedoeld? Wat zijn de voorwaarden 

(minimumleeftijd)? Wat is de kostprijs? 

3. Tot wat leiden de beroepsgerichte opleidingen? Tot wat leidt het studiegebied 

Algemene vorming? 

 

De vragen moeten onder de cursisten binnen elke groep verdeeld worden (of de cursisten verdelen 

zelf de armen onderling). De ene cursist zoekt informatie op over vraag 1, de andere over vraag 2,…. 

De informatie die een cursist over zijn/haar vraag vindt, kan hij noteren in een Mindmap bij de 

desbetreffende arm. Wanneer alle leden van de groep voldoende informatie verzameld hebben, 

vindt een uitwisseling binnen de groep plaats. Binnen dit overleg is er ruimte om alle andere armen 

van de Mindmap aan te vullen. Op deze manier heeft iedereen een volledig ingevulde Mindmap en 

idealiter ook een grote kennis omtrent de specifieke onderwijsvorm. Tijdens deze oefening kan de 

leerkracht ook met de typische rollen werken. 

 Geef de cursisten een rol die bij hen past. Op die manier bouwen ze vertrouwen 

op en worden ze meer zelfzeker. 
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 Concreet materiaal 

 ‘De wijze stap 2011’: 11 exemplaren beschikbaar. Deze folder is steeds te downloaden 

op volgende site: http://www.destapgent.be/files/file/2010-2011/DWS2011web.pdf of 

gratis af te halen bij de STaP (Klein Raamhof 8, Gent) . 

 ‘Wonderwijs’: 9 exemplaren beschikbaar  

 ‘Wat na het secundair onderwijs?’: 1 exemplaar beschikbaar (verouderd: 2007), 3 

nieuwe versies (2011) beschikbaar. Deze nieuwe versies zijn ook te download of gratis te 

bestellen op: http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/305.pdf  

 ‘Hoger beroepsonderwijs’: 1 exemplaar beschikbaar  

 ‘Universiteit Gent’: te downloaden op 

 http://www.opleidingen.ugent.be/studiekiezer/nl/brochure/bundel.pdf  

 ‘Volwassenenonderwijs in Vlaanderen’: te downloaden op  

http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/?nr=397  

 

 
Oefening 2 

Voorzie als leerkracht zeker ook wat tijd voor volgende persoonlijke verdieping. Laat alle cursisten 

nadenken over volgende persoonlijke vragen:  

1. Geef een aantal voorbeelden van opleidingen die jou interesseren (kijk in de informatie op 
tafel). Waar en wanneer kan je die volgen? 

2. Waarom wil je deze opleiding(en) volgen?  
 

Laat de cursisten hun interesses en meningen ook delen met de groep. Zijn er mensen die dezelfde 

opleiding zouden willen volgen? 

 

Indien je tijd tekort zult hebben, kan je gerust de tweede oefening achterwege 

laten of op het einde van de sessie deze vragen klassikaal bespreken. 

 

 

http://www.destapgent.be/files/file/2010-2011/DWS2011web.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/305.pdf
http://www.opleidingen.ugent.be/studiekiezer/nl/brochure/bundel.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/?nr=397
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 Fase 2 van de carrousel   

Geschatte tijdsduur: 30 minuten 

In de tweede fase worden de groepjes door elkaar gemengd. Op die manier zitten cursisten met 

verschillende ‘expertises’ samen. Elk nieuw groepje krijgt 3 casussen voorgeschoteld. Deze casussen 

handelen elk over één specifieke vorm van volwassenenonderwijs (Hoger onderwijs, Hoger 

beroepsonderwijs en Secundair volwassenenonderwijs). Bij elke casus horen enkele 

meerkeuzevragen. Om deze vragen succesvol te beantwoorden hebben de groepjes de expertise van 

alle leden nodig. Laat de informatiebronnen zeker op de tafel liggen zodat de cursisten informatie 

opnieuw kunnen opzoeken.  De casussen kunnen op de volgende pagina teruggevonden worden.  

 

Loop rond in de klas en luister naar de gesprekken binnen de groepjes. Als er nog 

onduidelijkheden of vragen zijn, dan kan je deze uitklaren. De casussen zijn niet 

gemakkelijk, hou hier rekening mee! 
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De casussen 

AMA 

 

 

Ik heet Ama en ik ben 23 jaar.  

Ik ben geboren in Ghana en haalde er mijn diploma secundair onderwijs. Na mijn humaniora heb ik 1 

jaar aan de universiteit in Legon (Ghana) gestudeerd. Ik studeerde er Psychologie aan de Faculteit 

Sociale Wetenschappen. Ik heb mijn studies echter niet afgemaakt, omdat ik naar België kwam. 

Ik heb nog geen diplomagelijkschakeling gedaan. 

Ik kwam hier in het kader van gezinshereniging en heb momenteel een elektronische 

vreemdelingenkaart A voor beperkte verblijfsduur.  

Via mijn trajectbegeleider en het Huis van het Nederlands ben ik beginnen Nederlands te studeren 

aan het Universitair Centrum Talenonderwijs. Daar heb ik tot en met niveau 4 gedaan. Nu leer ik 

verder Nederlands in een Centrum voor Volwassenenonderwijs. Ik heb juist niveau 3.2 gedaan, dit is 

hetzelfde als niveau 5 aan het Universitair Centrum Talenonderwijs.  

Via mijn trajectbegeleider in het onthaalbureau kwam ik in contact met Via Educatie. Zij hielpen mij 

om mijn studiekeuze te maken.  

Eigenlijk zou ik liefst aan de slag gaan in de commerciële sector, een bank of verzekeringen.  

Ik wil een professionele bachelor volgen in Bedrijfsmanagement en kwam uit op de afstudeerrichting 

Financie- en Verzekeringswezen.  

In Oost-Vlaanderen kan ik dit volgen aan de Arteveldehogeschool en de Hogeschool Gent 

(Departement Bedrijfsmanagement Mercator Gent en Departement Bedrijfskunde Aalst).  

Nadien kan ik nog een BANABA halen in Internationaal Bedrijfsmanagement. Of via een 

schakelprogramma een Master in Toegepaste Economische Wetenschappen aan de UGent. 

Het is nu maart. Ik zou graag zo snel mogelijk starten. Maar eerst volg ik nog een begincursus 

Internetgebruik en Windows. Dat zal ik goed kunnen gebruiken als ik wil verder studeren. 
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Studeren is duur en best moeilijk. Volgende week heb ik een afspraak gemaakt met de sociale dienst 

van de hogeschool. Ik ben benieuwd of die mij kunnen verder helpen.  

Vragen Ama  

Vraag 1: Kan Ama verder studeren aan een hogeschool of een universiteit zonder dat ze haar 

diploma middelbaar onderwijs heeft gelijkgeschakeld? 

O Ja, want ze heeft geen diploma secundair onderwijs nodig 

O Neen, ze moet eerst haar diploma laten gelijkschakelen 

O Ja, want ze heeft reeds universitaire studies begonnen in Ghana. Dat moet ze wel bewijzen. 

O Neen, ze kan vragen om een test te doen die aantoont dat ze de nodige competenties heeft om te 

starten (toelatingsonderzoek). 

Vraag 2: Ama heeft Nederlands niveau 3.2 behaald in een CVO. Kan zij zich hiermee inschrijven in 

een hogeschool? 

O Ja, maar ze moet eerst wel een test afleggen 

O Neen, want ze heeft dit niet behaald via het Universitair Centrum Taalonderwijs 

O Nee, ze heeft minimum niveau 6 nodig. 

O Ja, kennis van het Nederlands speelt geen rol.  

Vraag 3: Ama had graag hulp bij het maken van haar studiekeuze. 

O Dat is niet mogelijk. Ze moet zelf maar uitzoeken wat voor haar de beste opleiding is. 

O Haar trajectbegeleider van het onthaalbureau kan hiervoor een afspraak maken voor haar bij Via 

Educatie 

O Haar trajectbegeleider van het onthaalbureau zal haar doorverwijzen naar de sociale dienst van de 

school.  

O De leerkracht MO weet wat best is voor haar. 

Vraag 4: Het is maart. Ama wil graag zo snel mogelijk aan haar opleiding beginnen. Wanneer kan 

dat? 

O Ze kan direct starten als ze voldoet aan de voorwaarden om zich in te schrijven. 

O Ze kan starten als er een plaats vrij komt. 

O Ze kan pas starten als ze haar begincursus Internet en computer heeft beëindigd. 

O Ze moet de start van het academiejaar afwachten: september of oktober. 

Vraag 5: Ama wil een afspraak maken met de sociale dienst van de hogeschool waar ze zich 

inschrijft. 

O Ze zullen haar een studiebeurs geven om een deel van haar studies te betalen 

O Deze dienst kan haar helpen tegen betaling. Een afspraak kost 5 euro. 

O Ze kan er gratis terecht voor advies over studiefinanciering en sociale hulp 

O Scholen hebben helemaal geen sociale dienst.  
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ENRIQUE  

 

Ik ben Enrique. Ik heb de Cubaanse nationaliteit. Ik ben 48 jaar en woon 10 jaar in België.  

In Cuba haalde ik een diploma secundair onderwijs en werkte ik als tuinier. Via de Vlaamse Overheid 

behaalde ik een ervaringsbewijs “Hovenier aanleg parken en tuinen”. Zo’n ervaringsbewijs is een 

officieel document waarmee je dat beroep kan uitoefenen. Ik doe dit werk vooral in het weekend en 

1 dag per week. De andere dagen ben ik werkloos. 

Om mijn kansen op de arbeidsmarkt te verhogen, wil ik opnieuw gaan studeren. En ook omdat ik 

vaak rugpijn heb.  

Maatschappelijk assistent lijkt me wel iets. Vooral dan sociaal-cultureel werk. Ik ben ook muzikant en 

artiest en het verenigingsleven spreekt me wel aan. 

Toen ik bij Via Educatie inlichtingen over deze opleiding inwon, kwam ik te weten dat er twee 

mogelijkheden zijn om deze studie te volgen.  

Je kan terecht in een hogeschool, waar je een voltijdse bacheloropleiding krijgt gedurende 3 jaar. (Als 

je voor alle examens slaagt natuurlijk.) 

Of je kan de opleiding volgen via het Hoger Beroepsonderwijs in een Centrum voor 

Volwassenenonerwijs (CVO).  

Ik heb voor het CVO gekozen.  

De nadruk ligt er nog meer op praktijk. Die praktijk doe je op tijdens stages. 

Maar vooral: ik kan studeren en werken makkelijker combineren. Dat komt omdat de opleiding ook 

over 3 jaar loopt, maar niet voltijds gegeven wordt. Ik kan zelf mijn opleidingstraject samen stellen.  

Om te starten moest ik een verplichte taaltest Nederlands afleggen. Hoewel ik geslaagd ben, moet ik 

wel nog wekelijks gedurende één semester bijkomende les Nederlands volgen op de school zelf. 

Een ander voordeel is dat omdat ik werk ik een deel van de kosten ook kan betalen via 

opleidingscheques.  

Het is nu december. Ik start in februari. 
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Vragen Enrique 

Vraag 1: Enrique is 48. Kan hij zich dan nog wel inschrijven in het volwassenenonderwijs? 

O Ja, de minimumleeftijd is 18, maar er is geen maximumleeftijd. 

O Neen, enkel jong volwassenen tot 35 jaar kunnen zich inschrijven. 

O  Ja, maar hij moet eerst medische testen afleggen dat hij fysiek wel gezond is. 

O Neen, want hij heeft niet de Belgische nationaliteit. 

Vraag 2: Enrique wil studeren combineren met werken. Kan dat? 

O Neen, de Belgische wet verbiedt dit voor niet-Belgen. 

O Ja, maar hij mag niet meer verdienen dan € 950 bruto per maand. 

O Ja, maar hij moet wel sociale zekerheid betalen op zijn loon. 

O Ja, maar hij mag niet meer werken dan 20 uur per week. 

Vraag 3: Enrique zegt dat hij in het Hoger Beroepsonderwijs zelf zijn opleidingstraject kan 

samenstellen. Wat betekent dit? 

O Hij mag zelf kiezen welke vakken hij volgt en welke niet. 

O Hij kan zelf de volgorde van zijn lespakket samenstellen door vakken uit verschillende semesters 

met elkaar te combineren. 

O Naast een aantal verplichte vakken heeft hij ook nog een aantal keuzevakken. Die mag hij vrij 

kiezen. 

O Als hij op alle vakken samen 50% van de punten haalt, is hij geslaagd. 

Vraag 4: Wat is het verschil tussen de bacheloropleiding sociaal cultureel werk in de hogeschool en 

de hogere beroepsopleiding in het CVO? 

O In de hogeschool is de opleiding sociaal cultureel werk voltijds, en in het CVO niet. 

O In de hogeschool duurt de opleiding 2 jaar en in het CVO 3 jaar. 

O In het CVO moet je geen diploma secundair onderwijs hebben om te starten, en in de hogeschool 

wel. 

O In het CVO neemt praktijk een nog belangrijker plaats in dan in de hogeschool. 
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LINDITA  

 

Ik ben Lindita uit Albanië. Ik ben 24 jaar.  

Ik heb het laatste jaar van mijn middelbare studies niet afgemaakt. Nu woon ik in België. Ik woonde 

eerst in Brussel. Daar heb ik vlot Frans leren praten. Nu woon ik in Vlaanderen en leer ik Nederlands. 

Dat gaat eigenlijk al vrij goed. Ik heb nu niveau 2.4 

Ik ben 14 maanden werkloos en ik krijg een werkloosheidsuitkering. 

Soms help ik iemand om haar kinderen op te vangen. Dat vind ik wel leuk. Ik zou graag in de 

toekomst hiervan mijn beroep maken. 

Via mijn trajectbegeleider in het onthaalbureau vernam ik dat ik toch nog mijn diploma secundair 

onderwijs kan halen. Hij stuurde me door naar Via Educatie. Daar kwam ik te weten dat ik in een 

Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) terecht kan om een diploma te halen, gecombineerd 

met een opleiding in de kinderzorg. Dan heb ik een diploma secundair onderwijs als begeleidster 

buitenschoolse kinderopvang. Concreet betekent dit dat ik een opleiding Algemene Vorming ga 

volgen, en een specifieke opleiding Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) als Begeleidster 

Buitenschoolse Kinderopvang. Men vertelde me dat ik 2 jaar moet rekenen voor de ganse opleiding. 

Het is wel geen voltijdse opleiding, ik volg gemiddeld 20 uur per week les. 

Omdat ik in Albanië heb gestudeerd kan ik wel geen vrijstellingen krijgen op basis van mijn voorbije 

schoolresultaten. Maar ik kan wel een gratis proef afleggen. Dat ga ik zeker doen voor Frans. Als ik 

slaag, krijg ik een vrijstelling. 

Maar eerst moet ik mij inschrijven. Dat gebeurt via een persoonlijk gesprek met iemand van de 

school zelf.  

Ook de prijs valt mee. Ik betaal geen inschrijvingsgeld. Het enige dat ik dus nog zal moeten betalen 

zijn mijn cursussen en boeken.  

Vragen Lindita 

Vraag 1: Lindita is 24. Kan zij dan nog wel een diploma secundair onderwijs behalen? 

O Ja, maar ze moet de opleiding wel in 2 jaar voltooien. 

O Neen, ze is ouder dan 21 jaar en dan kan dit niet meer. 

O Ja, via het volwassenenonderwijs. Daarvoor moet je minimum 18 zijn. 

O Neen, want ze is niet meer schoolplichtig. 
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Vraag 2: Lindita haalt haar diploma secundair onderwijs door een opleiding Algemene Vorming te 

combineren met een opleiding Buitenschoolse Kinderopvang. Moet dat zo? 

O Neen, ze kan ook gewoon de opleiding Algemene Vorming volgen. 

O Neen, ze kan ook gewoon de opleiding Buitenschoolse Kinderopvang volgen. 

O Neen, het volstaat dat de opleiding gemiddeld 20 uur per week duurt. 

O Ja, alleen de combinatie van de twee leidt tot een diploma Secundair Onderwijs. 

Vraag 3: Kan Lindita vrijstelling van stempelcontrole krijgen gedurende haar studies? 

O Ja, want ze is al 14 maanden werkloos. 

O Ja, want ze is al meer dan 1 jaar werkloos en volgt minimum 20 uur les per week. 

O Ja, maar ze krijgt enkel vrijstelling voor de dagen waarop ze ook effectief naar de les gaat. 

O Neen, ze moet eerst 1 volledig jaar les hebben gevolgd.  

Vraag 4: Waarom betaalt Lindita geen inschrijvingsgeld? 

O Omdat ze inburgeraar is en Nederlands niveau 2.4 heeft behaald. 

O Omdat ze jonger is dan 25 jaar. 

O Omdat Albanië een aanvraag heeft ingediend tot lidmaatschap van de Europese Unie. 

O Omdat een opleiding voor het behalen van een diploma Secundair Onderwijs voor iedereen gratis 

is. 

 

 Indien cursisten meer informatie wensen i.v.m. hun opleidingsmogelijkheden kan 

je hen steeds doorverwijzen naar de STAP, StudieAdviesPunt Gent (Klein Raamhof 

8 te Gent). In dit open onderwijshuis kan iedereen terecht die op zoek is naar een 

opleiding of vorming voor volwassenen.  
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 Antwoordsleutel thema ‘Het volwassenenonderwijs’ 

 

Fase 1 

Groep 1: Hoger onderwijs. 

 Het hoger professioneel gericht onderwijs: 

o Kan je volgen aan de hogescholen. 

o Je vindt er enkel bacheloropleidingen 

o Het leidt tot een diploma, meer bepaald een bachelordiploma. 

 

 Het academisch gericht onderwijs: 

o Kan je volgen aan de universiteiten en aan de hogescholen (via een 

samenwerkingsverband met de universiteiten) 

o Je vindt er bacheloropleidingen en masteropleidingen 

o Het leidt tot een diploma, meer bepaald een masterdiploma. 

 

 Voorwaarden: 

Je krijgt enkel toegang tot het hoger onderwijs als je in bezit bent van: ofwel een diploma 

secundair onderwijs, ofwel een diploma hoger onderwijs van het korte type met volledig 

leerplan, of diploma hoger onderwijs voor sociale promotie, ofwel een buitenlands diploma 

of getuigschrift dat gelijkwaardig is aan een van deze diploma’s. 

Om te kunnen studeren aan het hoger onderwijs moet je inschrijvingsgeld betalen en boeken 

kopen. Dit is niet goedkoop. Er bestaan wel studietoelagen om het je financieel makkelijker 

te maken. 

 
Groep 2: Hoger beroepsonderwijs. 

 Wat en waar?  

Het hoger beroepsonderwijs in de Centra voor Volwassenenonderwijs biedt beroepsgerichte 

opleidingen aan. Deze opleidingen situeren zich tussen het secundair onderwijs en een 

professionele bachelor. De opleidingen worden via avond-, dag-, weekend- of gecombineerd 

onderwijs georganiseerd. 

 

 Voor wie en voorwaarden?  

o Brede doelgroep (vanaf 18 jaar): jongeren die na het secundair onderwijs via kortere 

trajecten nog bijkomende kwalificaties willen behalen, werknemers op zoek naar 

nieuwe uitdagingen, werkzoekenden die hun kansen op de arbeidsmarkt willen 

vergroten.  

o  Je moet beschikken over één van volgende studiebewijzen: 

 Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair 

onderwijs (een getuigschrift van het 6
de

 jaar BSO) dat minstens drie jaar geleden 

behaald werd 

 Een diploma secundair onderwijs 
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 Een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie 

van minimum 900 lestijden 

 Een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van 

minimum 900 lestijden 

 Een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie 

 Een certificaat van het hoger beroepsonderwijs 

 Een diploma van het hoger beroepsonderwijs 

 Een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan 

 Een diploma van bachelor of master 

 Een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een 

internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de 

voorgaande diploma’s 

 

o Het inschrijvingsgeld wordt berekend op basis van het aantal lestijden en wordt 

vastgesteld per module of per leerjaar. Er geldt het standaardtarief van 1 euro per 

uur. Een cursist betaalt per schooljaar maximum 400 EUR inschrijvingsgeld per 

opleiding. Bepaalde groepen betalen verminderd inschrijvingsgeld. Kwetsbare 

groepen worden volledig vrijgesteld van het inschrijvingsgeld. 

 

 Leidt tot?  

Als je afstudeert ontvang je een dipoma van gegradueerde. Het diploma heeft een duidelijke 

waarde op de arbeidsmarkt en biedt tegelijk ook de mogelijkheid om door te stromen naar 

een professionele bachelor (hoger onderwijs).  

 

Groep 3: Secundair volwassenenonderwijs. 

 Wat?  

Het secundair volwassenenonderwijs in de Centra voor Volwassenenonderwijs biedt een 

brede waaier aan opleidingen aan. Het situeert zich op het niveau van de tweede en de 

derde graad van het voltijds secundair onderwijs. Naast de beroepsopleidingen (zoals: auto, 

bouw, hout, lichaamsverzorging,…) heb je ook het  studiegebeid ‘Algemene vorming’ (nieuwe 

naam voor het vroegere tweedekansonderwijs).  

 

 Voor wie + voorwaarden?  

o Voor mensen die hun diploma secundair onderwijs (ASO, BSO, TSO) willen behalen of 

een beroep willen leren.  

 Voorwaarden voor beroepsopleidingen: 

Je moet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht, Je moet dus 16 jaar zijn 

(of 15 jaar indien je de twee eerste leerjaren van het voltijds onderwijs hebt 

gevolgd). 

 Voorwaarden studiegebied  ‘Algemene Vorming’:  

Je moet je 18 jaar zijn.  

o Bij sommige opleidingen moet je een toelatingsproef of instapgesprek doen.  

Voor de opleidingen algemene vorming betaal je geen inschrijvingsgeld. Voor alle 



Leerkrachtenhandleiding    -  Inburgering Gent  -  CLIMO-oefeningen omtrent onderwijs 48 

andere opleidingen bedraagt het inschrijvingsgeld 1 euro per lestijd. In het kader van 

een doelgroepenbeleid wordt een aantal categorieën van cursisten geheel of 

gedeeltelijk vrijgesteld van het inschrijvingsgeld. Het betreft onder meer personen 

die en leefloon of een werkloosheidsuitkering genieten, mindervaliden, 

inburgeraars, gedetineerden.  

 Leidt tot?  

o Na het beëindigen van een module, ontvangt men een deelcertificaat. Na het 

beëindigen van modulaire opleiding ontvang je een certificaat. Na het beëindigen 

van de opleiding ‘Algemene Vorming’ krijgt de cursist een diploma secundair 

onderwijs.  

 

Fase 2 

Ama 

Vraag 1:  

Er zijn twee juiste antwoorden: 

Ja, want ze heeft reeds universitaire studies begonnen in Ghana. Dat moet ze wel bewijzen. 

Ja, ze kan vragen om een test te doen die aantoont dat ze de nodige competenties heeft om te 

starten (toelatingsonderzoek). 

 

Vraag 2:  

Ja, maar ze moet eerst wel een test afleggen. 

 

Vraag 3:  

Haar trajectbegeleider van het onthaalbureau kan hiervoor een afspraak maken voor haar bij Via 

Educatie. 

 

Vraag 4: 

Ze moet de start van het academiejaar afwachten: september of oktober. 

 

Vraag 5:  

Ze kan er gratis terecht voor advies over studiefinanciering en sociale hulp. 

 

Enrique 

Vraag 1: 

Ja, de minimumleeftijd is 18, maar er is geen maximumleeftijd. 

 

Vraag 2:  

Ja, maar hij moet wel sociale zekerheid betalen op zijn loon. 

 

Vraag 3:  

Hij kan zelf de volgorde van zijn lespakket samenstellen door vakken uit verschillende semesters met 

elkaar te combineren. 
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Vraag 4:  

In de hogeschool is de opleiding sociaal cultureel werk voltijds, en in het CVO niet.  

 

Lindita 

 

Vraag 1:  

Ja, via het volwassenenonderwijs. Daarvoor moet je minimum 18 zijn. 

 

Vraag 2:  

Ja, alleen de combinatie van de twee leidt tot een diploma Secundair Onderwijs. 

 

Vraag 3:  

 Ja, want ze is al meer dan 1 jaar werkloos en volgt minimum 20 uur les per week. 

 

Vraag 4:  

Omdat ze inburgeraar is en Nederlands niveau 2.4 heeft behaald. 
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4. De CD-rom met bronnenmateriaal 

 


