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1. INLEIDING EN SITUATIESCHETS  
 

De dag van vandaag valt niet te ontkennen dat mensen uit alle hoeken van de wereld hun weg 

vinden naar Vlaanderen en Brussel. Dat we hier te maken hebben met een steeds groter wordende 

populatie blijkt tevens uit concrete cijfers van het jaarboek Inburgering en Integratie (2010). Zo 

schommelde de instroom van nieuwkomers in het Vlaamse Gewest tot en met 2009 rond de 30000 

personen, terwijl in 2010 reeds 41090 nieuwkomers genoteerd werden. Dit is met andere woorden 

een stijging van 34% ten opzichte van de voorgaande jaren. Nieuwkomers komen geregeld uit 

maatschappijen en culturen die ver weg staan van de West-Europese samenleving. Het is voor hen 

dan ook niet vanzelfsprekend om hier hun weg te vinden. Toch is het nodig dat deze ‘nieuwe 

Vlamingen’ zich voldoende proberen aan te passen aan hun nieuwe omgeving om zo in harmonie te 

kunnen samenleven (Vlaamse Regering, 2006). Een eerste opstap naar deze integratie kan het volgen 

van een primair inburgeringtraject zijn. Dit betreft een interactief proces waarbij zowel de mensen 

met een vreemde herkomst als de samenleving een engagement in opnemen (Bourgeois, 2010). 

Inburgeraars die op regelmatige basis het vormingsprogramma gevolgd hebben, d.w.z. 80% van de 

lessen bijgewoond hebben, krijgen op het einde een attest van inburgering (Agentschap voor 

Binnenlands Bestuur & Kruispunt Migratie-Integratie, 2010).  

Het traject, dat overigens voor een grote groep mensen niet vrijblijvend is, wordt aangeboden in 8 

onthaalcentra en heeft als uiteindelijke doel de inburgeraars in staat te stellen te participeren in hun 

nieuwe samenleving. De inburgering bestaat concreet uit vier onderdelen waarin ‘nieuwe Vlamingen’ 

zowel op taalkundig, maatschappelijk als professioneel vlak competenties kunnen verwerven 

(Bourgeois, 2010). Het gaat om de volgende onderdelen: (1) loopbaanoriëntatie, die de inburgeraar 

begeleidt op het vlak van werk, studie, cultuur en vrije tijd; (2) trajectbegeleiding, die de inburgeraar 

een individuele begeleiding biedt en waarbij deze steeds terecht kan met prangende vragen; (3) een 

basiscursus Nederlands als tweede taal en (4) maatschappelijke oriëntatie (MO), waarbij de 

inburgeraar kennis maakt met de Vlaamse en Belgische samenleving (Agentschap voor Binnenlands 

Bestuur & Kruispunt Migratie-Integratie, 2010). Het is in het kader van dit laatste onderdeel dat 

voorliggende opdracht gekaderd kan worden.  

Zoals hierboven reeds gesteld werd, maakt de cursist in de cursus MO kennis met het leven in België. 

Deze cursus, die 60 uren duurt en gegeven wordt in de eigen taal van de cursist of in een contacttaal, 

bestaat uit elf leeromgevingen: stad en land, verblijfssituatie, gezin, tewerkstelling, wonen, 

gezondheid, mobiliteit, consumptie, vrije tijd, onderwijs/opvoeding en publieke dienstverlening. 

Omtrent deze gebieden verwerven de nieuwkomers niet alleen meer kennis en vaardigheden, maar 

komen ze ook in contact met desbetreffende waarden en normen1. Al deze informatie wordt 

bovendien niet louter door de leerkracht naar voor gebracht, maar het is de bedoeling dat de 

cursisten ook zelfstandig en in groep nieuwe zaken verwerven (Agentschap voor Binnenlands Bestuur 

& Kruispunt Migratie-Integratie, 2010). In dit verband hecht men een groot belang aan het gebruik 

van de CLIModiek, wat staat voor Coöperatief Leren in Maatschappelijke Oriëntatie. Deze manier van 

werken is geïnspireerd op CLIM (Coöperatief Leren in Multiculturele groepen) van het Steunpunt ICO 

                                                             
1 Vlaamse Regering - Agentschap voor Binnenlands Bestuur. (2011). Voor wie is inburgering bedoeld. 

Geraadpleegd op 5 november 2011, op www.inburgering.be.  

http://www.inburgering.be/
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van de Universiteit Gent. Deze methode werkt expliciet met heterogene groepen, waardoor ze zeer 

goed tegemoetkomt aan de grote heterogeniteit onder de cursisten MO (Baeten et al., 2008).  

Een specifieke CLIMO-les binnen de cursus MO kan beschreven worden volgens de typologie van 

Neuner (Baeten, 2008). Er vindt eerst een instapfase plaats, waarin gepeild wordt naar de voorkennis 

en ervaringen van de cursisten met betrekking tot het lesonderwerp en waarin het lesdoel en enkele 

specifieke leervragen geformuleerd worden. Na deze fase vindt een aanbod- en inoefenfase plaats. 

In deze fase wordt een concrete probleemstelling uitgewerkt tijdens een CLIMO-activiteit alsook 

wordt hier materiaal gebruikt dat door de cursist bewerkt en verwerkt wordt. Hierbij is steeds een 

link te leggen met de persoonlijke leefwereld van de cursisten, waardoor zij goed in staat zijn zich het 

aanbod eigen te maken. Tot slot vindt er nog een transferfase plaats, waarin de link gelegd wordt 

tussen het geleerde en de eigen leefwereld. In het ganse proces functioneert de leerkracht 

hoofdzakelijk als procesbewaker en leerbegeleider. Als bijtaak kan deze ook informatie verstrekken 

zodat cursisten zeker tot de correcte oplossing komen.  

Deze specifieke opbouw kon ook teruggevonden worden tijdens de observatie van een les MO, 

aangeboden door Inburgering Gent. In deze les, die in het Russisch gegeven werd door Madonna 

Beridze, kwamen de inburgeraars in contact met het thema ‘vrije tijd’. In de voormiddag waren de 

cursisten eropuit gestuurd om informatie te verzamelen. Elk groepje had een andere opdracht 

meegekregen: een bezoek brengen aan de jeugddienst, aan de bibliotheek, aan het sportcentrum of 

een website verkennen. De les in de namiddag ging van start met een brainstorm over allerlei 

mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding, waarin duidelijk de instapfase herkend kon worden. In de 

aanbod- en oefenfase werden de cursisten in groepjes verdeeld. Daarbij had men specifieke 

aandacht voor de invulling van vrije tijd in het land van herkomst alsook voor de wenselijke invulling 

hiervan in België. Verder werd binnen elk groepje de informatie uitgewisseld die de cursisten in de 

voormiddag verzameld hadden. Deze informatie besprak men aan de hand van een aantal vraagjes. 

Op het einde van deze fase discussieerden de cursisten in groep over een aantal waardegerelateerde 

stellingen. De transferfase sloot tot slot de sessie af en kreeg vorm door het laten invullen van een 

evaluatieblad. Daarop moesten de cursisten aangeven wat ze van de les opgestoken hadden en wat 

ze aan anderen zouden doorvertellen. Dit evaluatieblad wordt echter niet altijd door de leerkracht 

gehanteerd, maar vaak geeft ze aan deze fase een eigen invulling. Ook geeft de leerkracht aan de 

leerkrachtenhandleiding niet strikt te volgen, maar stemt ze geregeld zaken beter af op haar 

doelgroep. Bovendien hecht zij prioriteit aan het opbouwen van een goede band met haar leerlingen.  

Een uitgebreide neerslag van de hierboven genoemde observatie kan teruggevonden worden in 

bijlage 6.2.  
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2. PROBLEEMSTELLING EN BEHOEFTEANALYSE 
 

De aanbieders van de cursussen Maatschappelijke Oriëntatie gaan er vanuit dat alle inburgeraars in 

hoofdzaak hetzelfde doel nastreven, zijnde kunnen participeren aan een voor hen nieuwe 

samenleving. Ondanks deze gezamenlijke oriëntatie is de groep cursisten op allerlei vlakken zeer 

heterogeen. Deze diversiteit reikt van afkomst en persoonlijke situatie tot alfabetiseringsgraad, 

interesses en voorkennis. Dat besef heeft ervoor gezorgd dat een traditionele klassikale aanpak in 

vraag gesteld werd en dat men op nationaal niveau besliste om de ‘CLIModiek’, waarvan reeds 

sprake was in de inleiding, te introduceren. Sinds 2009 wordt deze methodiek ook op de 

inburgeringdienst van de Stad Gent gehanteerd. Hier wordt van de leerkracht verwacht de werkwijze 

af te stemmen op de noden en interesses van de cursisten, aangezien onderwijs op maat hoog in het 

vaandel gedragen wordt. Deze tactiek blijkt zijn vruchten af te werpen aangezien de meeste 

bevraagde inburgeraars tevreden zijn over hetgeen ze geleerd hebben tijdens de lessen. Vooral 

wanneer het inburgeringtraject plaatsvond binnen het eerste jaar na aankomst in Vlaanderen, vinden 

de deelnemers hierin een houvast (De Cuyper, Lamberts & Pauwels, 2010). 

Baetens et al. (2008) ontwikkelden een handleiding waarin men vertrekt van een aantal 

leeromgevingen waar elke cursist in principe kennis mee zou moeten maken tijdens zijn of haar 

inburgeringtraject. Deze leeromgevingen zijn geconcretiseerd in 18 uiteenlopende thema’s. De 

leerkracht met wie voor deze opdracht in hoofdzaak samengewerkt wordt is Madona Beridze. Ze 

maakt voor haar lessen steeds een selectie uit deze thema’s en deze selectie vult ze aan met 

gecontextualiseerde opdrachten om de aansluiting met de leefwereld van de cursisten te 

maximaliseren. Deze leerkracht geeft hierbij wel aan dat het herwerken van bestaande traditionele 

opdrachten naar de CLIMOdiek een aanzienlijke inspanning en tijdsinvestering vraagt.  

Als men de voordelen van samenwerkend leren binnen CLIMO wil maximaliseren, zijn er een aantal 

voorwaarden verbonden aan het ontwerpproces. Aspecten zoals doelafhankelijkheid, 

volgordeafhankelijkheid en individuele aanspreekbaarheid moet men inbouwen in de opdracht. De 

voorwaarden worden in het literatuurgedeelte van deze beschouwing verder uitgewerkt. Hier 

volstaat het om aan te halen dat coöperatief leren intensief gepland moet worden om aan deze 

voorwaarden het hoofd te bieden. 

In samenspraak met de leerkracht werd besloten om de CLIMO-gedeeltes die handelen over het 

thema onderwijs, te herwerken. De keuze voor het algemene thema ‘onderwijs’ kwam tot stand 

omwille van verschillende redenen. In eerste instantie was dit het onderwerp waarover alle leden uit 

de groep als toekomstige onderwijskundigen het meest inhoudelijke expertise bezitten en waarover 

bijgevolg de grootste input geleverd zou kunnen worden. Anderzijds was ook de leerkracht zelf 

vragende partij aangezien zij van oordeel was dat het CLIMO-stuk van deze lessen nog niet op punt 

stond. Ook wij gingen akkoord met deze vaststelling na het bekijken van de bestaande 

leerkrachtenhandleiding. Een meer gedetailleerde analyse van sterktes en zwaktes met betrekking 

tot het CLIMO-stuk rond onderwijs in deze handleiding, kan teruggevonden worden in bijlage 6.3. Tot 

slot is het thema ‘onderwijs’ ook voor de inburgeraars zelf van groot belang, zowel voor zichzelf, als 

voor hun kinderen. Aangezien het thema ‘onderwijs’ enorm breed is, leek het niet haalbaar alles in 

één les te kunnen aankaarten. Daarom werd geopteerd voor drie subthema’s die in drie lessen 
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behandeld kunnen worden. Meer specifiek kwam de focus te liggen op volgende drie 

onderverdelingen die trachten dit thema ten volle te vatten: kleuteropvang en kleuteronderwijs, 

lager en secundair onderwijs (leerplicht) en volwassenenonderwijs. 

Gezien het feit dat in het volledige proces geprobeerd werd alle expertises omtrent onderwijs en MO 

samen te leggen, werd bewust gekozen voor ‘co-design’. Zo konden wij als toekomstige 

onderwijskundigen enkele inzichten gebruiken die ons in de loop van de voorbije jaren zijn 

bijgebracht en kon de leerkracht een zinvolle bijdrage leveren door haar kennis met betrekking tot 

het concrete didactische aspect en de doelgroep MO. Zij is namelijk degene die ervaring heeft met 

lesgeven aan inburgeraars en met de specifieke context waarin dit alles zich afspeelt. Bovendien 

hebben inburgeraars andere culturele waarden, normen en gewoontes, wat maakt dat meer 

informatie hieromtrent uiterst bruikbaar was. Tot slot was het de bedoeling enkel het CLIMO-

gedeelte van een les uit te werken, wat maakte dat co-design niet weg te denken was om toch een 

goede aansluiting met de rest van de les te garanderen. Pas door het CLIMO-stuk goed op de andere 

lesdelen af te stemmen, kan er sprake zijn van een vloeiend geheel. 

In wat volgt zal eerst een theoretisch kader rond didactische principes, coöperatief leren en CLIM 

geschetst worden, aangezien dit noodzakelijk is om zelf verder aan de slag te kunnen. Daarna wordt 

een korte samenvatting gegeven van alle uitgewerkte oefeningen, waarbij tevens een motivering 

voorzien wordt van een aantal gemaakte keuzes. De volledig uitgewerkte oefeningen kunnen in 

bijlage 6.4 en bijlage 6.5 teruggevonden worden en bestaan uit een leerkrachtenhandleiding 

enerzijds en een bijhorende oefenbundel voor de cursisten anderzijds.   
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3. LITERATUURSTUDIE 

3.1. ALGEMENE DIDACTISCHE PRINCIPES  
 

Vooraleer meer specifiek naar samenwerkend leren gekeken wordt, is het belangrijk op te merken 

dat zich over alle werkvormen heen een aantal didactische principes begeven die in rekening 

gebracht moeten worden wanneer men tot leren wil komen (Merrill, 2007 & Merrill, 2009). Op deze 

principes wordt hieronder kort ingegaan.  

Leren wordt volgens Merrill (2007, 2009) in de eerste plaats bevorderd wanneer leerlingen 

geëngageerd zijn voor het oplossen van realistische en authentieke problemen of taken. Hierbij is het 

zeker mogelijk om een taak op te splitsen in deelcomponenten en deze onderdelen aan te leren, 

eventueel zelfs met directe instructie. Dit kan, zolang er maar een betekenisvol geheel is waaraan 

gewerkt wordt. 

Ten tweede stelt deze auteur dat leren bevorderd wordt wanneer bestaande kennis geactiveerd 

wordt als basis voor nieuwe kennis. Instructie moet er aldus toe leiden dat leerlingen zich kennis uit 

vorige ervaringen kunnen herinneren, beschrijven of toepassen. Op deze manier kan voorkennis de 

basis vormen voor nieuwe kennis. Naar analogie met cognitivistische en constructivistische ideeën 

moet er een mentale structuur zijn, waaraan men de nieuwe kennis kan ophangen. Wanneer weinig 

relevante kennis beschikbaar is en structuur ontbreekt, stelt Merrill (2007, 2009) dat deze eerst 

zoveel mogelijk moet worden aangeboden.  

Daarnaast  is het ook belangrijk dat men zich bij de instructie niet louter beperkt tot het vertellen van 

de informatie. Men moet nieuwe kennis effectief tonen aan de leerlingen.  

Vervolgens moet de nieuwe kennis toegepast worden door de leerlingen, opdat leren bevorderd zou 

worden. Dit dient te gebeuren in specifieke situaties. Daarbij mag het niet enkel gaan om het zich 

herinneren van informatie, maar deze dient daadwerkelijk gebruikt te worden. Merrill (2007, 2009) 

meent dat het bij de toepassing zinvoller is om een volledig probleem of een volledige taak aan te 

bieden, in plaats van het simpelweg stellen van vragen over een stap, actie of bepaalde gebeurtenis.  

Tot slot wordt leren bevorderd wanneer de nieuwe kennis geïntegreerd wordt in de wereld van de 

leerlingen. Die moeten de mogelijkheid krijgen om hun nieuw verworven kennis of vaardigheden te 

demonstreren, erover te reflecteren en erover te praten. Ook is het nodig dat de leerlingen nieuwe 

en persoonlijke manieren gaan ontwikkelen, uitvinden of ontdekken om deze kennis en 

vaardigheden te gebruiken.  

 

3.2. SAMENWERKEND LEREN 
 

In de hedendaagse samenleving wordt het belang van ‘21ste century skills’ steeds meer beklemtoond 

(Dumont & Istance, 2010). Teamwerk en sociale - en communicatieve vaardigheden, die hier een 

belangrijk onderdeel van uitmaken, worden gezien als essentiële capaciteiten om te kunnen werken 

en functioneren in het sociale leven en de kennismaatschappij.  
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Slavin (2010) geeft aan dat coöperatieve werkvormen of samenwerkend leren in dit opzicht zeer 

nuttig kunnen zijn voor het verwerven van deze interactieve vaardigheden. Om aan samenwerkend 

leren te doen is een ware schat aan methoden beschikbaar, die ondanks hun grote variëteit wel allen 

dezelfde basis hebben.  Zo leren studenten samen in groep en zijn ze verantwoordelijk voor zowel 

hun eigen leren als voor het leren van de andere groepsleden (Slavin, 1991). 

Grosso modo onderscheidt Slavin (2010) twee grote categorieën in het samenwerkend leren. 

Enerzijds verwijst hij naar ‘Structured Team Learning’ waarbij beloningen worden gegeven op basis 

van individuele vooruitgang. Anderzijds heeft hij het over ‘Informal Group Learning Methods’. Deze 

laatste groep bevat methodes die meer gefocust zijn op sociale dynamieken en discussies binnen 

groepen. In het kader van deze paper is vooral de tweede categorie van belang. Werkvormen zoals 

Jigsaw (Aronson, 1997), Learning Toghether (Johnson & Johnson, 1999a), Group Investigation 

(Sharan & Sharan, 1992), maar ook CLIM horen thuis in deze categorie.  

Coöperatief leren heeft een positieve invloed op het leerproces van de deelnemers. Ze zijn meer 

gemotiveerd, actiever bezig met de leerstof en er vindt een diepgaand leerproces plaats (Berger & 

Hänze, 2007). Johnson & Johnson (2000) geven aan dat er in verschillende studies ook positieve 

resultaten te vinden zijn op cognitief vlak: de leerprestaties van de leerlingen zijn hoger dan bij  

bijvoorbeeld directe instructie. Ook Slavin (1991) poneerde dat er in zevenenzestig studies rond 

coöperatief leren significante positieve effecten op academisch vlak gevonden werden. Onderling 

was er echter wel een grote variatie in de grootte van deze effecten. Die variatie kon toegeschreven 

worden aan de concrete verschillen tussen de methodes. 

Het opzetten van coöperatieve werkvormen vraagt heel wat aandacht. Johnson & Johnson (2000) 

beschrijven een groep die coöperatief leert als “een groep die samen aan gemeenschappelijke 

doelen werkt”. Maar dat is niet per definitie voldoende. Het is niet omdat leerlingen in groep 

werken, dat er ook effectief sprake is van samenwerkend leren (Paelman, 2005b). Het opzetten van 

coöperatieve werkvormen vraagt namelijk aandacht voor twee cruciale voorwaarden: het stellen van 

groepsdoelen en het voorzien van individuele verantwoordelijkheid (Slavin, 1995; Webb, 2008; 

Rohrbeck, ginsburg – Block, Fantuzzo & Miller, 2003). Leerlingen moeten in groep kunnen werken om 

het groepsdoel te bereiken en het succes van de groep hangt tegelijk af van de individuele bijdrage 

van elke deelnemer.  

De vijf principes van coöperatief leren zijn er dan ook om te garanderen dat er daadwerkelijk 

samenwerking en een kwalitatief leerproces plaatsvindt. De vijf principes zijn: (1) positieve 

wederzijdse afhankelijkheid, wat betekent dat de groepsleden de taak niet zonder elkaar kunnen 

volbrengen; (2) individuele verantwoordelijkheid; (3) directe interacties; (4) het ontwikkelen van 

sociale vaardigheden en (5) het zichtbaar maken en evalueren van groepsprocessen (Johnson & 

Johnson, 1999b; Johnson, Johnson & Smith, 2007). Als zesde principe schuiven Johnson, Johnson & 

Smith (2007) ook nog vertrouwen tussen de groepsleden naar voor. 

 

3.3. CLIM 
 

Coöperatief Leren In Multiculturele groepen (CLIM) is de Vlaamse variant van Complex Instruction 

(CI), wat ontworpen werd door Elizabeth Cohen (Paelman, 2005a; Paelman, 2005b; Van den Branden 
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& Van Gorp, 2000). Het doel van CI is ervoor te zorgen dat elk individu tot leren kan komen. Centraal 

in deze benadering staan het verwerven van concepten en de ontwikkeling van de intellectuele 

vaardigheden. Paelman (2005a) en Van den Branden en Van Gorp (2000) stellen dat in de Vlaamse 

variant van CI de centrale doelen wel gelijk gebleven zijn.  

Meer specifiek is CLIM een methodiek die interculturele competenties in heterogene klasgroepen 

genereert (Paelman, 2005b). CLIM is met andere woorden een middel om vorm te geven aan 

intercultureel onderwijs, waarbij leerlingen werken in heterogene groepen (Van den Branden & Van 

Gorp, 2000). 

Volgens Paelman (2005b) draait CLIM om twee sleutelbegrippen, die onlosmakelijk met elkaar 

verbonden zijn. Een eerste sleutelbegrip betreft het bevorderen van ‘interactie’. Groepswerk biedt 

hiertoe heel wat kansen: leerlingen praten met elkaar, werken samen, moedigen elkaar aan, 

bevragen elkaar, discussiëren, enzovoort. Zoals in voorgaande sectie rond ‘samenwerkend leren’ 

reeds gesteld werd, is het in groep laten zitten van leerlingen echter geen voldoende voorwaarde om 

te kunnen spreken van samenwerkend leren. CLIM besteedt dan ook aandacht aan drie belangrijke 

determinanten om participatie en interactie te bevorderen: (1) de positie/status van de lerende staat 

centraal, (2) er gaat specifieke aandacht uit naar de organisatie van het groepswerk, onder de vorm 

van een rotatiesysteem en het toewijzen van specifieke rollen aan elke leerling en (3) er wordt bij 

CLIM een belangrijke nadruk gelegd op de inhouden van de taak.   

Het tweede sleutelbegrip betreft de ‘status’ van een persoon binnen een groep (Paelman, 2005b). In 

de dagelijkse en ongestructureerde omgang zorgt dit ervoor dat bepaalde leerlingen een 

leiderspositie in het groepswerk innemen, terwijl andere leerlingen uitgesloten worden of bewust 

niet participeren. Ongestructureerd groepswerk kan er met andere woorden toe leiden dat 

leerlingen met een lage status minder participeren en interageren. CLIM tracht de diversiteit binnen 

de klasgroep positief aan te wenden door rekening te houden met de compositie van groepen, de 

organisatie van de activiteiten, de taak van de leerkracht, de inhoud van de taken, enzovoort.  In dit 

verband is het werken met rollen, dat zonet reeds even aangehaald werd, onontbeerlijk. Zo krijg elke 

leerling in een CLIM-klas in eerste instantie een rol toebedeeld die aansluit bij zijn of haar eigen 

kunnen. Hierdoor verwerft de leerling status, wat hem of haar in een betere startpositie plaatst 

(Uitgeverij De Boeck, 2006). Later zal het kind over voldoende status en zelfvertrouwen beschikken 

om ook andere rollen te kunnen opnemen. Van den Branden en Van Gorp (2000) beschrijven de 

mogelijke rollen als volgt: aanvoerder of organisator, verslaggever, bemiddelaar of tijdbewaker, 

materiaalverantwoordelijke en informatie-verantwoordelijke. Op deze manier worden individuele 

mogelijkheden van leerlingen geapprecieerd. Dit heeft een positieve invloed op de participatie en 

interactie, op het leerproces, op de betrokkenheid en op het welzijn en zelfbeeld van de leerlingen 

(Paelman, 2005b).  

CLIM is een letterwoord dat meteen ook de centrale principes duidelijk maakt: Coöperatief Leren In 

Multiculturele groepen (Uitgeverij De Boeck, 2006). ‘Coöperatief’ wijst erop dat de groepsleden 

onderling van elkaar afhankelijk moeten zijn. Er wordt samen aan een gemeenschappelijk doel 

gewerkt. De groep heeft de inbreng van alle leden nodig en elk lid draagt dan ook 

verantwoordelijkheid voor zijn eigen taak én voor het groepsresultaat. Er moet dan ook gewerkt 

worden aan de sociale vaardigheden van de leden en aandacht gegeven worden aan de 

groepsdynamiek. Verder staan bij het ‘leren’ de studenten centraal. Er wordt met andere woorden 
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gewerkt vanuit de lerende, in plaats van vanuit de leerkracht. Deze laatste krijgt een meer coachende 

rol toegewezen, in plaats van een strikt onderwijzende rol. Mediëren kan beschouwd worden als de 

belangrijkste vaardigheid van de leerkracht. Het ‘multiculturele’ aspect slaat op het feit dat er 

gewerkt wordt in heterogene groepen, zowel op vlak van etniciteit, persoonlijkheid, vaardigheden als 

kennis. Er wordt vanuit verschillende invalshoeken gewerkt aan een centraal concept of onderwerp 

en daarbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de interesses, de eigenheid en de noden 

van elke student. 

 

Van den Branden & Van Gorp (2000) erkennen dat CLIM effecten kan hebben op de 

kennisverwerving en op de status van leerlingen. De auteurs besluiten dat het leereffect sterk 

afhangt van het type taak. Enerzijds leiden gesloten taken, waar weinig ruimte is voor discussie, tot 

een geringe kennisverwerving. Anderzijds komen leerlingen bij te vage taken niet tot de kern. Bij 

CLIM – activiteiten is het dus belangrijk dat de taken een duidelijk doel hebben en toestaan dat de 

leerlingen problemen op een intellectuele maar creatieve manier oplossen. 

Op vlak van het effect van CLIM op status geven de auteurs aan dat er een Mattheüseffect aanwezig 

is: leerlingen met een reeds hoge status worden bevestigd en hun status wordt zelfs versterkt. Maar 

tegelijk vermelden ze dat de CLIM-activiteiten een sterke evocatieve kracht hebben: leerlingen 

worden getraind in hun assertiviteit, sociale vaardigheden en het uiten van hun ideeën, aangezien de 

activiteiten sterk steunen op de persoonlijke inbreng van de leerlingen. Tevens blijkt dat leerlingen 

elkaar tijdens de CLIM-activiteiten ondersteunen. Zo ontstaat een sfeer van solidariteit. Wanneer 

leerlingen weten wat van hen verwacht wordt, wanneer ze gemotiveerd zijn voor de taak en de 

uitdaging gezamenlijk aanpakken, dan ontstaat echte coöperatie. De auteurs besluiten dat de 

effecten van CLIM sterk afhankelijk zijn van de lokale context waarin CLIM wordt geïmplementeerd. 

Paelman (2005a) gaat dieper in op de succesfactoren van CLIM in Vlaanderen. In dit verband komen 

kenmerken zoals innovatieopenheid, aantrekkelijkheid van het CLIM-materiaal, 

implementatiestrategieën, enzovoort naar voor als belangrijke voorwaarden voor een succesvolle 

implementatie.  



 Leeromgevingen voor volwassenen         -        Groep 5                -         Opdracht MO: CLIM  (Gent)          -            11 

4. SAMENVATTING UITGEWERKTE OEFENINGEN EN METHODES  
 

Zoals reeds in de probleemstelling beschreven stond, werd door ons geopteerd om enkele CLIMO-

oefeningen rond het thema ‘Onderwijs’ uit te werken. Dit overkoepelende thema werd in 3 

specifiekere onderdelen opgesplitst: ‘Kleuteropvang en kleuteronderwijs’, ‘Lager en Secundair 

onderwijs’ en tot slot ‘Volwassenenonderwijs’.  

In wat volgt zal eerst ingegaan worden op de algemene didactische opzet van de thema’s. Daarbij 

wordt een overkoepelend beeld geschetst over alle thema’s heen. Daarna zal per thema kort een  

beschrijving worden gegeven van de bijhorende CLIMO-oefening. Alles wordt steeds voorzien van 

een motivering, zodat duidelijk is waarom er bepaalde keuzes gemaakt werden en waarom voor 

dergelijke aanpak geopteerd werd. De concrete uitgewerkte oefeningen kunnen in bijlage 

teruggevonden worden onder de vorm van een leerkrachtenhandleiding (bijlage 6.4) en een 

oefenbundel voor de cursisten (bijlage 6.5). Beide digitale versies zullen samen met het benodigde 

bronnenmateriaal op een CD-ROM terug te vinden zijn die ook in bijlage toegevoegd is (bijlage 6.6).  

 

4.1. ALGEMENE DIDACTISCHE OPZET  
 

In eerste instantie willen we er graag nogmaals expliciet op wijzen dat de uitgewerkte oefeningen 

steeds een aantal aspecten van het thema ‘onderwijs’ omvatten. Er moest een selectie gemaakt 

worden in de onderwerpen die aan bod zouden komen in de CLIMO-oefeningen. De leerkracht kan 

voor de resterende lestijd zelf keuzes maken met betrekking tot de invulling daarvan. In de 

ontworpen leerkrachtenhandleiding worden geregeld suggesties gedaan voor verdieping of 

bijkomende uitleg bij de bespreking van de oefeningen in de transferfase, maar het staat de 

leerkracht vrij hier al dan niet op in te gaan.  

In de oefenbundel voor cursisten werd specifiek aandacht besteed aan een eenvoudige en duidelijke 

instructietaal. Door eenvoudig taalgebruik en de toevoeging van icoontjes werd getracht 

duidelijkheid en transparantie in te bouwen. Op die manier kunnen cursisten vrij zelfstandig aan de 

slag gaan, aangezien de leerkracht niet overal tegelijk kan zijn bij de opstart van het groepswerk. Om 

die zelfstandigheid nog meer te bevorderen, werd in de oefenbundel telkens duidelijk gemaakt welke 

informatiebronnen de cursisten kunnen gebruiken om de bijhorende oefeningen op te lossen. 

Uiteraard kan de oefenbundel ook altijd vertaald worden naar de (contact)talen van de doelgroepen. 

 

Verschillende auteurs doen een uitspraak over hoe kwaliteitsvol samenwerkend leren te 

bewerkstelligen. Johnson & Johnson (2000), Slavin (1995), Webb (2008) en Rohrbeck, Ginsburg – 

Block, Fantuzzo & Miller (2003) stellen allen dat een groep die aan gezamenlijke doelen werkt, de 

basis is. De overkoepelende doelstelling die de lessen maatschappelijke oriëntatie nastreven, is het 

succesvol kunnen participeren aan onze Belgische samenleving. Onze oefeningen zijn er, binnen dit 

algemene doel, vooral op gericht om de cursisten kennis te laten maken met het onderwijssysteem 

in ons land. De interesses en noden van elke inburgeraar zullen op dit vlak verschillend zijn, waardoor 

we een aantal uiteenlopende elementen kozen, waarvan we menen dat de meerderheid van de 

cursisten deze als nuttig en zinvol zullen ervaren. De concrete doelstellingen die we met elk van de 

drie onderdelen willen bereiken, staan vermeld in de leerkrachtenhandleiding.  
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Een gezamenlijke doeloriëntatie is een noodzakelijke, doch niet voldoende voorwaarde om cursisten 

succesvol te laten samenwerken. Bij Johnson & Johnson (1999b) komen hier nog een aantal andere 

condities bij naar voren, die overigens ook de basis van de CLIMOdiek vormen. In eerste instantie 

moet er sprake zijn van positieve wederzijdse afhankelijkheid. Men heeft elkaar met andere 

woorden nodig om het gewenste einddoel te bereiken. In de uitgewerkte oefeningen zijn 

verschillende mechanismen ingebouwd om hieraan tegemoet te komen. De hele groep inburgeraars 

wordt, afhankelijk van de oefening, onderverdeeld in 3 of 4 groepen. Elk van deze groepen heeft een 

andere subfocus, binnen het algemene thema. In een tweede fase van het groepswerk zullen de 

leden van deze groepen gesplist worden en worden nieuwe groepjes gevormd waar alle subfocussen 

vertegenwoordigd zijn. Men zal op dat punt een opdracht krijgen waar men steeds de expertise van 

verschillende groepsleden voor nodig heeft, om tot een oplossing te komen. Deze manier van 

werken zorgt ook voor een individuele verantwoordelijkheid, aangezien men hetgeen dat men in de 

subgroepen besprak, moet kunnen overbrengen naar de gemengde groepjes. Ook binnen de 

subgroepen is iedereen individueel of in duo’s verantwoordelijk voor één aspect van het subthema. 

Binnen de beschikbare tijd is het namelijk niet mogelijk dat één persoon alle informatie doorneemt 

over een bepaald subthema, waardoor men verplicht is tot het verdelen van de taken. Directe 

interacties zijn ingebouwd doordat men telkens aan elkaar moet vertellen welke informatie men 

verzameld heeft. Om het doel te bereiken en alle opdrachten op te kunnen lossen, moet men 

communiceren met elkaar. Doordat iedereen van een bepaald subthema uiteindelijk alle informatie 

moet kunnen doorgeven aan de gemengde groep, moet men alles wat in het eigen groepje 

besproken is, begrijpen. Het ontwikkelen van sociale – en samenwerkingsvaardigheden wordt 

doorheen het verloop van de lessen gestimuleerd. Door het gebruik van de rollen die men voorstelt 

in de CLIM-methode, wordt het groepswerk gestructureerd en weet iedereen wat van hem of haar 

verwacht wordt. Dit biedt diegene die een minder hoge status binnen de groep hebben ook de kans 

om te participeren. Tevens worden per onderdeeltje en per bron steeds specifieke vragen gesteld, 

zodat de cursisten weten wat ze zoeken en waar ze het kunnen vinden. Tot slot vindt de evaluatie 

van het groepsproces in hoofdzaak plaats na het uitwerken van de opdracht in de gemengde 

groepen. Ook tussendoor wordt de suggestie gedaan aan de leerkracht om te bewaken dat de 

cursisten op de goede weg zijn en hen eventueel extra op weg te zetten wanneer dit niet zo zou zijn.  

 

Voor de leerkracht werd een gestructureerde leerkrachtenhandleiding uitgewerkt. Hierin zijn de na 

te streven doelen opgenomen. Ook wordt per oefening een beschrijving gegeven van de werkwijze 

en de benodigde bronnen. Op het einde van elk thema wordt steeds een antwoordsleutel voorzien, 

zodat de leerkrachten niet meer zelf op zoek moeten gaan naar de mogelijke oplossingen. Tevens 

worden geregeld tips opgenomen, waarin suggesties naar voor geschoven worden omtrent aanpak, 

nabespreking en dergelijke meer. De rol van de leerkracht hebben we in de oefeningen opgevat als 

die van coach. Tijdens de CLIMO-oefening beschikken de cursisten op zich over genoeg 

informatiebronnen om zelfstandig aan de slag te gaan, maar zoals hierboven reeds aangehaald werd, 

moet de leerkracht beschikbaar zijn voor vragen alsook moet deze nagaan of het proces wel vlot 

vordert. Ook kent hij of zij de rollen toe en organiseert hij of zij het vormen van de verschillende 

groepjes. Het is hierbij aangeraden de groepjes zo heterogeen mogelijk te maken, naar analogie met 

de samenstelling van de grote groep. De handleiding werd samen met de oefeningen voorgelegd aan 

twee leerkrachten MO, waaronder Madonna Beridze en  de bundels werden besproken. Op basis van 

hun suggesties voerden we elke aanpassingen uit, zodat onze expertises gecombineerd zijn in het 

eindresultaat.  
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Tot slot willen we aanhalen dat we in het algemeen veel belang hechten aan zelfredzaamheid bij de 

inburgeraars. We willen dat ze hun weg vinden in het dagelijkse leven en dat ze op de hoogte zijn van 

hoe ze informatie kunnen verkrijgen over bepaalde thema’s. Deze vaardigheden achtten we zelfs 

belangrijker dan het verschaffen van inhoudelijke informatie. We kozen er dan ook bewust voor zelf 

geen teksten te schrijven, maar te werken met authentieke bronnen. Volgens Merrill (2007, 2009) is 

dat één van de belangrijkste principes om leren te bevorderen. Om aan de diversiteit binnen de 

doelgroep tegemoet te komen, is steeds geprobeerd een combinatie te maken van beeldmateriaal, 

websites, Nederlandstalige teksten en teksten in de eigen taal van de cursisten. Binnen de groepjes 

kunnen de bronnen dan toebedeeld worden afhankelijk van de mogelijkheden van de cursisten in 

kwestie.     

 

4.2. KLEUTEROPVANG EN KLEUTERONDERWIJS  
 

In het thema ‘Kleuteropvang en kleuteronderwijs’ komen de cursisten in contact met het aanbod dat 

in Vlaanderen voor de allerkleinsten beschikbaar is. Idealiter zouden alle cursisten zich na afloop van 

deze les een beeld moeten kunnen vormen van hoe het er in de kleuterklas en kinderopvang aan 

toegaat. Daarnaast zouden ze moeten weten waar ze daarvoor terecht kunnen en wat daarbij de 

voorwaarden zijn.  

Om, zoals hierboven reeds geschetst, de cursisten aan te spreken op hun individuele 

verantwoordelijkheid en wederzijdse afhankelijk, wordt de volledige groep eerst in vier heterogene 

subgroepen onderverdeeld, die elk afzonderlijk aan een subthema binnen de cluster werken. De vier 

verschillende subthema’s hebben betrekking op volgende zaken: de activiteiten van kleuters in de 

kinderopvang en kleuterklas, algemene weetjes en afspraken rond kinderopvang, algemene weetjes 

en afspraken rond de kleuterklas en het belang van de kleuterklas en de rol van ouders hierbij. In wat 

volgt wordt kort op deze thema’s uit de eerste fase van de carrousel ingegaan. 

De activiteiten in de kleuterklas. Aangezien allochtone ouders zich vaak geen beeld kunnen vormen 

over wat kinderen allemaal doen in de kleuterklas, is hier een afzonderlijk thema over opgenomen. 

Een besef van wat kinderen in de kleuterklas de hele dag doen, is belangrijk om het nut van de 

kleuterklas in te zien. Daarover kunnen de cursisten informatie raadplegen via drie verschillende 

kanalen. Ten eerste is een filmpje beschikbaar, waarin voornamelijk beelden getoond worden en 

waarin niet zo veel gesproken wordt. Dat maakt het voor cursisten met een nog gebrekkige kennis 

van het Nederlands mogelijk goed te volgen. Daarnaast zijn ook twee brochures aanwezig waarvan 

één ook anderstalige versies te verkrijgen is. Het opnemen van deze specifieke anderstalige bron 

werd opnieuw gedaan om te kunnen differentiëren tussen cursisten die reeds vaardig zijn in het 

Nederlands en zij die dat nog niet zijn.  

Mijn kind naar de kinderopvang. Kinderopvang heeft enkele niet te miskennen functies. Zo vervult 

deze opvangmogelijkheid in de eerste plaats een economische functie, door het opvangen van de 

kinderen wanneer de ouders uit werken zijn of wanneer zij Nederlands aan het leren zijn. Daarnaast 

heeft de kinderopvang ook een educatieve functie. Peuters worden er namelijk voorbereid op het 

onderwijs en leren bepaalde zaken die thuis niet aan bod komen. Tot slot mag ook de sociale functie 

niet vergeten worden. Kinderopvang is toegankelijk voor iedereen, waardoor er een soort gelijkheid 

gecreëerd wordt. Bovendien kan het als ontmoetingsplaats fungeren om in contact te komen met 
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andere ouders (Vandenbrouck, 2010). In Vlaanderen worden echter veel verschillende initiatieven op 

het gebied van kinderopvang georganiseerd. Dit subthema kon bijgevolg niet ontbreken om ouders 

wegwijs te maken in het grote Gentse aanbod. We gaan dieper in op enkele soorten kinderopvang en 

de respectievelijke doelgroep, openingsuren, kosten en enkele adressen.  

Mijn kind naar de kleuterklas. Voor veel ouders is het een logische stap om hun kind naar het 

kleuterklasje te laten gaan. Maar vaak is dat geen vanzelfsprekendheid, zeker bij allochtone ouders. 

Daarom biedt dit subthema een zicht op de kleuterklas, met facetten zoals de voorwaarden en de  

inschrijvingsprocedures. Ook laten we de cursisten een Gentse basisschool opzoeken in een 

brochure. 

Het belang van de kleuterklas en de rol als ouder. Zoals hierboven reeds gezegd, is het vaak voor 

allochtone ouders geen vanzelfsprekendheid hun kind naar de kleuterschool te sturen. Nochtans is 

het voor net die kinderen van het grootste belang deze eerste onderwijsvorm te volgen. De nieuwe 

regelgeving stelt namelijk dat kinderen die geen 220 halve dagen naar de kleuterklas zijn geweest in 

het jaar voorafgaand aan het lager onderwijs, een taalproef moeten afleggen2. Het belang van de 

kleuterklas wordt aangebracht aan de hand van een spel waarbij foto’s gekoppeld moeten worden 

aan hetgeen de kinderen leren uit de afgebeelde activiteit. Op basis hiervan wordt de cursisten 

gevraagd te formuleren waarom de kleuterklas belangrijk is. Aangezien het eveneens belangrijk is dat 

ouders concreet weten wat zij zelf kunnen betekenen op dit gebied, wordt daarbij aansluitend ook 

ingegaan op de rol die zij in dit proces kunnen spelen. 

Binnen elke groep is steeds aandacht voor de principes ‘individuele verantwoordelijkheid’ en 

‘wederzijdse afhankelijkheid’. Die krijgen in de twee subthema’s gestalte in de vorm van een 

‘Mindmap’. Dit betekent dat elke cursist binnen een subthema individueel of in duo verantwoordelijk 

is voor het uitwerken van één bepaalde arm van de Mindmap. Bij een ander thema moet men 

gezamenlijk één lijst vervolledigen en bij het laatste thema vragen we uit het spel eerst individueel 

en vervolgens samen enkele conclusies te trekken.  

In de tweede fase van de carrousel worden nieuwe groepjes gevormd, waarbij steeds iemand 

aanwezig is met expertise omtrent een bepaald subthema uit de vorige fase. Na een korte 

informatie-uitwisseling wordt een quiz gespeeld, waarbij de cursisten tegen de andere groepjes 

moeten strijden. Hiermee wordt een gevoel van competitie uitgelokt, wat de motivatie van de 

cursisten bevordert (Schellens, 2009). Meer specifiek zal de leerkracht enkele stellingen naar voor 

brengen, waarop de cursisten na kort overleg in hun eigen groepje een groen (de stelling is waar) of 

rood kaartje (de stelling is fout) in de lucht moeten steken. De winnende groep krijgt een beloning.   

 

4.3. LAGER EN SECUNDAIR ONDERWIJS (LEERPLICHTONDERWIJS) 
 

In het thema ‘Leerplichtonderwijs’ komen de cursisten in contact met het reguliere, verplichte 

onderwijs in Vlaanderen voor alle kinderen van zes tot achttien jaar. Dat is voor veel nieuwkomers 

                                                             
2
 Vlaamse overheid. (2011).  Kijk wat ik al kan. Taalproef. Geraadpleegd op 3 november 2011, op 

http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/professional/campagne_2011-

2012/taalproef.htm  

http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/professional/campagne_2011-2012/taalproef.htm
http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/professional/campagne_2011-2012/taalproef.htm
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een ingewikkelde materie. Na het doorlopen van dit thema, zouden de cursisten een beter beeld 

moeten hebben op een onderwijssysteem dat toch niet gemakkelijk te begrijpen is. We willen een 

kennismaking aanbieden voor alle ouders of familieleden van kinderen en jongeren in de opleiding.  

Bij de aanvang van het onderwerp wordt er een korte, klassikale inleiding gegeven op het Vlaamse 

leerplichtonderwijs, aan de hand van een overzichtsschema. Daar hebben we voor gekozen omdat 

het een zeer ingewikkelde materie is, die door heel de klas goed begrepen moet worden. Merrill 

(2007, 2009) gaf reeds het belang aan van voorkennis voor het verwerven van nieuwe kennis. We 

willen de cursisten dan ook eerst een kader aanbieden, waarbinnen ze verder het onderwijs kunnen 

ontdekken. In het verdere verloop van de les kunnen ze steeds terugvallen op dit schema. 

Omdat het leerplichtonderwijs een zeer breed domein is en omdat we de wederzijdse 

afhankelijkheid en individuele verantwoordelijkheid willen versterken, is ervoor gekozen om het 

thema op te delen in drie subthema’s. De drie subthema’s binnen de eerste fase van de cluster 

‘Leerplichtonderwijs’ zijn: ‘Ondersteuning en afspraken op school’; ‘Onderwijsvormen in het 

secundair’; en ‘Mijn kind gaat naar school’. Er werd gekozen voor slechts drie subthema’s om een 

overvloed aan informatie te voorkomen. We wilden de cursisten niet overladen met teveel of 

onoverzichtelijke materie. Daarom is ervoor geopteerd om enkel de essentie weer te geven, zonder 

te sterk te willen uitwijden: de subthema’s zouden anders te zwaar worden voor één lesblok. De 

leerkracht kan vrij bepalen welke andere thema’s nog aan bod komen in deze les. 

Er wordt gewerkt met authentieke informatiebronnen uit het onderwijslandschap, om het leren en 

de zelfstandigheid te bevorderen. In de mate van het mogelijke werd hierbij geopteerd voor Gentse 

brochures, zodat de link met de eigen situatie gemakkelijk te maken is. Het is de bedoeling dat de 

cursisten nadien ook zelf informatie kunnen opzoeken naargelang hun eigen noden. Ook Merrill 

(2007, 2009) wees reeds op het belang van authentieke leerproblemen en materialen. 

Ondersteuning en afspraken op school. Het is belangrijk dat ouders goed hun rechten en plichten 

kennen op de (toekomstige) school van hun kind. Zo is er het recht op ondersteuning. Ze maken 

kennis met de OKAN-werking in een filmpje en met de OKAN-school ‘Toren van Babel’ in een 

brochure. Dat is een belangrijke bron van ondersteuning voor anderstalige nieuwkomers in het 

secundair onderwijs. Daarnaast maken ze kennis met het CLB aan de hand van een brochure. Die is 

zowel in het Nederlands als in verschillende andere talen verkrijgbaar om te kunnen differentiëren 

naar taalvaardigheid. Maar het is ook belangrijk dat de ouders de plichten op de school leren kennen 

in de vorm van het schoolreglement. Ze ontdekken wat dat inhoudt en hoe ze er zaken in kunnen 

opzoeken. Het is belangrijk voor ouders dat ze het reglement van hun school goed lezen en niet blind 

ondertekenen. De individuele verantwoordelijkheid en de wederzijdse afhankelijk wordt in dit 

subthema bevorderd aan de hand van een Mindmap die samen ingevuld moet worden. 

Onderwijsvormen in het secundair. De structuur van het secundair onderwijs is voor veel mensen 

moeilijk te begrijpen. En die is zeker verwarrend voor de inburgeraars die het Vlaamse 

onderwijssysteem nog niet kennen. In deze oefening worden de vier onderwijsvormen (ASO, BSO, 

KSO en TSO) in de diepte uitgewerkt om een goed begrip tot stand te brengen. Het is belangrijk dat 

de cursisten aan het einde van de oefening weten wat het aanbod en de mogelijkheden zijn van de 

verschillende onderwijsvormen en welke finaliteit elke vorm heeft. De cursisten werken afzonderlijk 

of in duo’s een fiche rond één onderwijsvorm uit en stellen deze aan de groep voor. Hierbij hebben 

ze elkaar nodig om een overzicht met stellingen te kunnen voltooien: er is slechts één reeks 
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stellingen per onderwijsvorm, waardoor men goed moet overleggen welke combinaties gemaakt 

moeten worden. Deze werkvorm zou de individuele verantwoordelijkheid en de wederzijdse 

afhankelijkheid moeten bevorderen.  

Mijn kind gaat naar school. In dit subthema wordt kennis gemaakt met de dagelijkse werking van een 

school. Veel ouders komen voor de eerste keer in contact met het Vlaamse schooljaar en de 

schoolagenda. Essentiële zaken als vakantie, huiswerk en opmerkingen van de leerkracht worden 

onder de aandacht gebracht. Daarnaast maken de cursisten kennis met de vrije schoolkeuze en de 

inschrijving in Vlaanderen. Deze keuzevrijheid is vaak nieuw voor hen en het is belangrijk dat ze deze 

keuze goed overwegen. Als laatste wordt er stilgestaan bij de tijdsbesteding op een school en het 

algemene verloop van een schooldag, aan de hand van een voorbeeld uit een echte lagere school.  

De individuele verantwoordelijkheid en de wederzijdse afhankelijk wordt in dit subthema bevorderd 

aan de hand van een Mindmap die samen ingevuld moet worden. 

In de tweede fase van de carrousel nemen de cursisten de informatie uit hun subthema mee naar 

een nieuwe heterogene groep. In deze fase worden er drie casussen over het leerplichtonderwijs 

gelezen en besproken binnen de groep. Bijna alle informatie komt aan bod over de verschillende 

casussen heen en ook binnen een casus heeft men steeds de expertise van minstens twee 

groepsleden nodig. De groepsleden hebben elkaar bijgevolg nodig om inzicht te krijgen in de situaties 

en er een oordeel over te vellen. Daaruit kan dan een discussie over onderwijs voortvloeien. 

 

4.4. VOLWASSENENONDERWIJS  
 

In het thema ‘Volwassenenonderwijs’ komen de cursisten in contact met het volwassenenonderwijs 

in Vlaanderen en alle bijhorende opleidingen. Dit thema is uiterst interessant voor de cursisten in het 

kader van levenslang leren en aldus onontbeerlijk in een cursus Maatschappelijke oriëntatie. In 

samenspraak met de leerkrachten MO werd er geopteerd om het brede veld van 

volwassenenonderwijs te beperken tot het formele volwassenenonderwijs. In dit opzicht worden dus 

enkel volgende drie onderwijsvormen verder uitgediept: Hoger beroepsonderwijs, Secundair 

volwassenenonderwijs en Hoger onderwijs. Deze keuze wordt verdedigd door het feit dat het 

Sociaal – cultureel vormingswerk aansluit bij het thema ‘Vrije tijd’ en dat Basiseducatie bij de 

cursisten al vrij bekend is (via NT2).  

De voorgestelde onderwijsgebieden in het volwassenenonderwijs zijn vrij uiteenlopend. Bijgevolg 

kunnen de interessegebieden van de cursisten ook zeer gevarieerd zijn. Aangezien ‘onderwijs op 

maat’ hoog in het vaandel wordt gedragen in de cursussen Maatschappelijke Oriëntatie, werd er 

geopteerd om in dit thema een grote mate van keuzevrijheid te voorzien voor de cursisten. Dit 

betekent dat zij op basis van persoonlijke interesse kunnen kiezen in welk gebied van het 

volwassenenonderwijs zij zich willen verdiepen tijdens de CLIMO-oefening: Hoger Beroepsonderwijs, 

Secundair volwassenenonderwijs of Hoger onderwijs. Deze ‘clusterbegrippen’ worden uiteraard niet 

met deze woorden aan de cursisten voorgesteld. Via een omschrijving en een bijhorende foto 

worden deze onderwijsvormen op een laagdrempelige manier voorgesteld. Bijgevolg kunnen zij een 

meer gefundeerde keuze maken omtrent het interessegebied waarin zij zich gedurende de eerste 

fase van de carrousel willen verdiepen.  
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Zoals waarschijnlijk reeds duidelijk is, is deze manier van werken dus iets anders dan bij de vorige 

twee thema’s. In tegenstelling tot het thema ‘Kleuteronderwijs en kleuteropvang’ en ‘Lager en 

Secundair onderwijs’ deelt de leerkracht hier de groepjes namelijk niet zelf in, maar hangt het aantal 

groepjes en het aantal leden per groepje af van de persoonlijke keuzes van de cursisten.   

Het inbouwen van deze keuzevrijheid dient tegelijk ook een ander doel: het stimuleren van de 

‘autonome motivatie’. Cursisten die omwille van autonome motieven studeren, zijn meer actief 

betrokken, leren diepgaand en zijn meer geconcentreerd (Reeve, Deci & Ryan, 2004; Vansteenkiste, 

Lens & Deci, 2006). De leerkracht kan deze autonome motivatie stimuleren door enerzijds een 

duidelijke structuur te voorzien en anderzijds autonomieondersteunend op te treden.  

Het bieden van structuur wordt in de oefeningen omtrent volwassenenonderwijs weerspiegeld in het 

gestructureerd groepswerk: elke groep heeft duidelijke taken waarin elk individu verantwoordelijk is 

voor zijn of haar deel, de structuur van de vragen wordt ondersteund door een Mindmap die moet 

worden aangevuld, de leerkracht kan eventueel gebruikmaken van de rollen ter ondersteuning van 

de structuur,… De keuzevrijheid, waardoor de cursisten vrij zijn om zelf te beslissen op welk 

onderdeel van het thema ‘Volwassenenonderwijs’ zij zich willen toespitsen, sluit aan bij het 

ondersteunen van de autonomie van de cursisten.  

In de eerste fase van de carrousel maken de cursisten kennis met de onderwijsvorm naar keuze. Dit 

gebeurt aan de hand van enkele specifieke vragen die per onderwijsvorm geformuleerd staan. Deze 

vragen peilen naar de voorwaarden, de structuur, de finaliteit, de plaats,… van de gekozen 

onderwijsvorm. Per onderwijsvorm wordt tevens een Mindmap voorzien waarin de cursisten de 

antwoorden op de vragen kunnen noteren. Om de ‘individuele verantwoordelijkheid’ en de 

‘wederzijdse afhankelijkheid’ te stimuleren, worden net zoals in de vorige thema’s de armen van de 

Mindmap verdeeld onder de cursisten. Zo is iedere cursist verantwoordelijk voor één vraag, maar 

hebben de cursisten elkaar nodig om de volledige Mindmap te vervolledigen. Tevens wordt ook een 

reflectiemoment voorzien waarop de cursisten kunnen nadenken over wat het voorgestelde aanbod 

van volwassenenonderwijs nu voor hen concreet kan betekenen.  

Om de cursisten een kans te geven om ook in contact te komen met de andere gebieden van 

volwassenenonderwijs wordt in de tweede fase van de carrousel een uitwisseling tussen 

verschillende groepjes voorzien omtrent hun ‘nieuwe kennisgebied’.  Er worden nieuwe groepjes 

gevormd waarbij cursisten met verschillende expertise m.b.t. volwassenenonderwijs samen zitten. 

Deze uitwisseling krijgt gestalte onder de vorm van drie  casussen waarbij er telkens enkele 

meerkeuzevragen gesteld worden. Belangrijk hierbij is dat de casussen en de meerkeuzevragen reeds 

gebruikt worden in de lessen Maatschappelijke Oriëntatie en dus bijgevolg geen creatie zijn van de 

studenten. Deze keuze is te verdedigen door het feit dat de leerkrachten Maatschappelijk Oriëntatie 

zeer tevreden zijn over deze casussen en bijgevolg expliciet gevraagd hebben deze casussen mee te 

nemen in de CLIMO-oefeningen. De bijhorende meerkeuzevragen kunnen echter niet louter op basis 

van de CLIMO-oefeningen opgelost worden. Het is dus noodzakelijk dat de leerkracht bijkomende 

instructie voorziet m.b.t. de thema’s die niet in de oefeningen aan bod komen, zodat deze 

geïntegreerde oefening succesvol kan worden opgelost door de cursisten.  
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6.  BIJLAGEN  

6.1. LOGBOEK  
 

Wat Wanneer Wie 

Opzoeken informatie CLIM/ de handleiding MO doornemen 

+ opstellen van interviewvragen  

Tegen de 

groepsbijeenkomst op 

donderdag 27 oktober 

Karen 

Stefanie 

Bénédicte 

Fien 

Groepsoverleg waar het interview een definitieve vorm 

krijgt 

Donderdag 27 oktober Karen 

Stefanie 

Bénédicte 

Fien 

Observatie van een les MO en bijhorend interview met 

leerkrachtes Madonna Beridze en Kebira Lazaar 

Vrijdag 28 oktober Karen 

Stefanie 

Bénédicte 

Fien 

Uitschrijven verslag observatie   Na de observatie Stefanie 

Opzoeken van literatuur + uitschrijven van de inleiding Na de observatie  Stefanie  

Bénédicte 

Opzoeken van literatuur + uitschrijven probleemstelling Na de observatie Stefanie  

Bénédicte 

Opzoeken van literatuur + uitschrijven literatuuroverzicht Na de observatie Karen 

Fien 

Een tweede afspraak met Madona Beridze voor bijkomende 

informatie 

Donderdag 8 november Karen 

Bénédicte 
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Groepsoverleg waarin de CLIM – oefeningen conceptueel 

volledig uitgedacht worden + een aanzet tot inhoudelijke 

invulling krijgen 

Woensdag 16 november Karen 

Stefanie 

Bénédicte 

Groepsoverleg waarin de CLIM – oefeningen meer concreet 

uitgewerkt worden (Samenwerking per twee)  

Vrijdag 18 november Karen 

Stefanie 

Bénédicte 

Fien 

Verdere uitwerking CLIM – oefening ‘Kinderopvang en 

kleuteronderwijs’ : bijhorend stuk schrijven in de 

leerkrachtenhandleiding, de oefenbundel en de 

‘samenvatting oefeningen en methoden’  

+ 

Algemene inleiding op ‘samenvatting oefeningen en 

methoden’.  

Maandag 5 december Stefanie 

Verdere uitwerking CLIM – oefening ‘Lager en secundair 

onderwijs’ : bijhorend stuk schrijven in de 

leerkrachtenhandleiding, de oefenbundel en de 

‘samenvatting oefeningen en methoden’ 

Maandag 5 december Karen 

Bénédicte 

Uitwerking CLIM – oefening ‘Hoger onderwijs en 

volwassenenonderwijs’ : bijhorend stuk schrijven in de 

leerkrachtenhandleiding, de oefenbundel en de 

‘samenvatting oefeningen en methoden’ 

Maandag 5 december Fien 

Uitschrijven ‘Algemene didactische opzet’ Maandag 5 december Bénédicte 

Intervisiemoment tijdens de les: overleg met 

medestudenten 

Vrijdag 25 november Karen 

Stefanie 

Bénédicte 

Fien 

Bijhouden van het logboek Gedurende de gehele 

opdracht 

Fien  

Stefanie  

Bezoek aan Kebira en Madonna om taak voor te leggen  Maandag 5 december Stefanie 

Bénédicte 

Fien 
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Karen 

Kritisch alles nalezen en aanpassen Na afwerking taak Stefanie 

Fien  

Bénédicte 

Uniform maken van leerkracht- en leerlingenhandleiding en 

van de volledige taak  

+ controle op schrijf- en spellingfouten.  

Na afwerking taak Stefanie  

Fien  

Bénédicte 

CD-ROM maken met alle bijlagen Na afwerking taak Karen 
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6.2.  UITGESCHREVEN OBSERVATIE VAN DE LES MAATSCHAPPELIJKE ORIËNTATIE  
 

Datum: Vrijdag 28 oktober 2011 

Aanwezig: Stefanie De Sloovere, Fien De Smedt, Karen Mouws, Bénédicte Vanblaere  

Adres: Inburgering Gent, Kongostraat 42, 9000 Gent  

Verantwoordelijke lesgeefster: Madonna Beridze (Russisch)  

 

A. Context 

De les die door ons geobserveerd werd, duurde drie uren en vond plaats op vrijdagnamiddag. De les 

ging door tussen 13.00 en 16.00 met een pauze tussendoor van 20 minuten. Er waren 16 cursisten 

aanwezig (4 mannen en 12 vrouwen). De les ging door in een gewoon klaslokaal, waarin de banken in 

een U-vorm geplaatst waren, met in het midden nog een tweetal tafels voor vier personen. Het 

klaslokaal zelf kende een moderne infrastructuur. Zo was bovenaan het plafond een beamer 

vastgemaakt, was de klas uitgerust met 2 computers, waren er informatieve posters aan de muren 

aanwezig en was er zeker voldoende ruimte om zich te bewegen.  

Op tal van vlakken was de groep inburgeraars heterogeen: 

 Ten eerste verschilden ze in grote mate wat betreft leeftijd. In de les MO waren zowel zeer 

jonge meisjes (+/- 18 jaar), volwassen dames en heren (tussen de 25 en 50 jaar), als 

(pre)senioren (50+) aanwezig.  

 In de les waren een aantal koppels aanwezig, alsook een aantal individuele mensen. 

 Ondanks het feit dat al deze mensen Russisch spraken, waren ze wel afkomstig uit 

verschillende gebieden. Zo kwamen enkele mensen uit Rusland en anderen uit Tsjetsjenië. 

Met vroegere conflicten in het achterhoofd, spreekt het voor zich dat deze tweedeling zeer 

voorzichtig moest benaderd worden in de les om conflicten te vermijden.  

 De heterogeniteit uitte zich ook in een verschillende kennis van het Nederlands. Enkelen 

begrepen helemaal nog geen Nederlands, nog anderen konden de taal wel al goed begrijpen 

maar konden het nog niet spreken en tot slot waren er ook enkele mensen, voornamelijk de 

oudste, die zich reeds konden uitdrukken met een paar woorden Nederlands.  

 Naast al deze zaken viel het ook op dat er zich binnen de groep een groot verschil in 

motivatie en interesse in de les voordeed. Voornamelijk de oudere mensen deden veel 

moeite alles te begrijpen en te noteren, terwijl de jongere mensen vaker afgeleid waren en 

ongeïnteresseerd aan het luisteren waren.  

Algemeen kan wel gesteld worden dat de leerkracht de klas goed onder controle had en op een zeer 

losse manier met haar cursisten omging. Af en toe was er tijd voor een grapje, wat de sfeer binnen 

de groep zeker ten goede kwam. Soms moesten ook enkele cursisten tot de orde geroepen worden. 

Dit gebeurde op een vriendelijke, doch licht dwingende toon waardoor het geroezemoes snel 

ophield. Na de pauze, waren er echter wel duidelijk enkele spanningen voelbaar. Één van de vrouwen 

was tijdens de pauze gaan bidden en was hierover in aanvaring gekomen met een buitenstaander. De 
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vrouw was hier zodanig van aangeslagen dat de les eventjes onderbroken werd om voor haar 

probleem tijd te maken.  

Naar ons als observator toe, hing er een open en vriendelijke sfeer. Vooral de oudere dames zochten 

contact en waren zeer vriendelijk. Geen van ons meende door onze aanwezigheid de les ‘gestoord’ te 

hebben. Aldus denken we wel een goed en representatief beeld te hebben gekregen van de manier 

waarop een les MO concreet plaatsvindt. De leerkracht kwam af en toe bij ons om kort iets uitleggen, 

maar dit duurde nooit lang en was telkens op momenten dat de cursisten onderling aan het werk 

waren. 

 

B. Lesinhoud  

De volledige les stond in het teken van het thema ‘Vrije tijd’ en kaderde binnen het lesthema ‘Een 

hobby hoeft niet duur te zijn’, dat in de leerkrachtenhandleiding MO beschreven staat. Hiermee was 

het de bedoeling dat de cursisten verschillende mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding leerden 

opzoeken, dat ze een inschatting konden maken van hun eigen wensen en mogelijkheden met 

betrekking tot vrijetijdsbesteding en dat ze konden discussiëren over waarden, normen en 

gewoontes met betrekking tot dit thema. Daarnaast brachten de cursisten in het kader van deze les 

een bezoek aan een opgelegde voorziening voor vrije tijd: de bibliotheek, de jeugddienst of een 

sportcentrum. De oudere mensen verzamelden onder begeleiding van mevrouw Beridze informatie 

op het internet. Deze opdracht had reeds in de voormiddag plaatsgevonden, zodat het benodigde 

bronnenmateriaal dat deze namiddag nodig was, reeds in de les aanwezig was.  

Opgemerkt moet worden dat dit geen eenvoudig thema voor de leerkracht was gezien de culturele 

bagage van de cursisten. Zij zijn namelijk niet gewend veel activiteiten uit te voeren, waardoor een 

grote shock zeer waarschijnlijk is wanneer ze te horen krijgen wat in België allemaal kan en mag. Zo 

mogen Russische vrouwen bijvoorbeeld niet zwemmen, wat reacties met zich mee bracht wanneer 

deze vorm van vrije tijdsbesteding aan bod kwam. Hierop kon de leerkracht steeds goed inspelen, 

waardoor de discussies nooit echt hoog oplaaiden.  

 

C. Lesopbouw + gebruik van methodes  

 

 Voorafgaand: Zoals reeds gezegd in voorgaand stuk hadden alle cursisten in de voormiddag 

reeds een bezoek gebracht aan een voorziening voor vrije tijd (de oudere mensen hadden 

gesurft op het internet).  

 Start van de les: Mevrouw Beridze ging de namen van de cursisten af op haar lijst om te 

kijken of iedereen aanwezig was. 

 Daarna werd begonnen met een brainstorm omtrent ‘Vrije tijd’. De cursisten moesten luidop 

enkele mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding. Mevrouw Beridze was bij dit alles zeer 

responsief naar de cursisten toe en moedigde hen aan om te antwoorden. Ze prees de 

cursisten die een antwoord gaven, maar sprak ook gericht mensen aan om iedereen te 

proberen betrekken. Dit zorgde ervoor dat het merendeel van de groep een bijdrage 

geleverd had aan deze brainstorm. 
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 Hierna werden de cursisten in groepjes ingedeeld (4 deelnemers per groep), die op voorhand 

door Mevrouw Beridze bepaald waren. De indeling gebeurde aan de hand van de 

informatiekanalen waar cursisten in de voormiddag informatie vergaard hadden. Een groepje 

was samengesteld uit iemand die naar de jeugddienst was geweest, iemand die naar de 

bibliotheek was gegaan iemand die naar een sportdienst getrokken was en iemand die op 

het internet gesurft heeft. De cursisten werden dus niet opgedeeld qua niveau. Het 

verzamelen in groepjes verliep zeer moeizaam en wekte de indruk dat de cursisten niet 

enthousiast waren of niet goed begrepen wat er gebeurde. Bij een aantal cursisten was het 

nodig om hen te laten rechtstaan en hun stoel bij een groepje te zetten, eer ze aanstalten 

maakten om aan te sluiten.  Eens iedereen op zijn plaats zat, deelde de leerkracht ook 

kaartjes uit met daarop verschillende rollen. Iedereen kreeg één rol toebedeeld waaraan 

hij/zij zich moest houden. De mogelijke rollen waren: materiaalmeester, timer, organisator 

en verslagmeester. Ook de rol van helper kan een mogelijkheid bieden, maar werd niet altijd 

gebruikt gezien er slechts 4 leden in elke groep aanwezig waren.  

 Dit betekende de start van de tweede fase van de carrousel (CLIMO-oefening). In de eerste 

plaats vertelden de cursisten binnen elk groepje aan elkaar over de activiteiten die ze in de 

voormiddag gedaan hadden. De informatie werd veelvuldig uitgewisseld, zodat iedereen op 

de hoogte was over elk domein. Mevrouw Beridze bracht de antwoorden systematisch aan 

het bord onder de vorm van een Mindmap. Hierbij was het ook de bedoeling dat de cursisten 

aan elkaar vertelden welke hobby’s ze in hun eigen land hadden en welke ze hier graag 

zouden uitoefenen. Zo konden ze op basis van de bronnen op zoek gaan naar informatie 

hierover. Tijdens deze uitwisseling liep Mevrouw Beridze rond om te kijken of de cursisten 

deden wat van hen gevraagd werd. Soms stelde ze een bijkomende vraag om hen opnieuw 

stof tot reflectie te geven. Toch hield ze zich duidelijk op de achtergrond tijdens dit proces. 

 De leerkracht had voor de gelegenheid één van haar collega’s van de Dienst Inburgering 

uitgenodigd. Deze collega stelde aan de cursisten een aantal vrijetijdsbestedingen voor. De 

uitleg werd in het Nederlands gegeven en de leerkracht tolkte dit voor de cursisten zodat 

iedereen begreep wat gezegd werd. Er werd verteld over de mogelijkheden om onder 

begeleiding te leren zwemmen en fietsen. Ook haalde ze een project van vrijwilligerswerk 

aan. Tijdens dit kwartier kregen de cursisten zeer veel informatie te verwerken. Er werd 

uitleg gegeven, maar ook praktische regelingen over data, uren, inschrijvingen, kosten en 

dergelijke meer. Een deel van de cursisten luisterde heel aandachtig, nam nota’s en stelde 

vragen, een ander deel luisterde eerder passief. Aansluitend op deze uiteenzetting kwamen 

twee studenten van de hogeschool vertellen over hun project opvoedingsondersteuning dat 

gericht was op nieuwkomers. Ook hier werd de Nederlandse uitleg getolkt en werd heel wat 

informatie gegeven.  

 [Pauze] 

 Daarna werd aan elke groep een kaartje gegeven met daarop enkele stellingen met 

betrekking tot vrije tijd. Deze waren gebaseerd op de stellingen uit de 

leerkrachtenhandleiding, maar de leerkracht had deze aangepast naar haar eigen doelgroep. 

Ze was van oordeel dat een aantal stellingen iets teveel in contrast stonden met de cultuur 

van haar cursisten. De discussiepunten waren bijgevolg zorgvuldig geselecteerd. Hierover 

moesten de cursisten eerst binnen hun groepje overleggen.  

 Deze discussie werd nadien klassikaal verder gezet. Dit leidde tot een klasgesprek omtrent 

waarden, normen en gewoontes. De leerkracht bleef hierbij niet achter haar bureau zitten 
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maar was aanwezig in de klas. Ze liep rond en spoorde ook hier weer iedereen aan om een 

bijdrage aan het gesprek te leveren. Ze reageerde enthousiast op gegeven antwoorden en 

nam de tijd om uitgebreid naar een cursist te luisteren. 

 Tijdens de hele les werden ook geregeld nuttige websites op het bord genoteerd, waarnaar 

de cursisten konden surfen in het geval ze een hobby wilden uitoefenen. Ook werd een 

Russische brochure, gemaakt door de leerkracht zelf, uitgedeeld. Hierin konden de een 

aantal belangrijke adressen per thema terugvinden (sport, theater, bioscoop, …).  

 Op het einde van de les vulden de cursisten een evaluatiedocument in. Daarin stonden 

vraagjes zoals ‘Wat vond je van de les?’, ‘Wat ga je vooral onthouden?’, ‘Wat ga je 

doorvertellen aan anderen?’. Deze manier van evalueren wordt niet altijd gehanteerd. 

Meestal gaat de leerkracht aan de slag met een andere manier van evalueren. Zo werkt ze 

bijvoorbeeld met post-its waarop cursisten eventuele bijkomende vragen schrijven. Deze 

vragen koppelt ze dan terug naar de hele groep om zo de juiste antwoorden te achterhalen. 

 

D. Gebruik leerkrachtenhandleiding en notitieschrift   

De leerkracht volgt niet letterlijk de handleiding, maar gaat er eerder uitpikken wat zij zelf denkt dat 

belangrijk is. Zo bundelt ze vaak dingen uit verschillende lesthema’s samen om binnen één les te 

gebruiken. Ook gebruikt zij soms lesinhouden die niet in de handleiding beschreven staan of past zij 

bestaande lesinhouden enigszins aan. Dit doet ze om de eerder genoemde cultuurshock zo klein 

mogelijk te houden. Wanneer bijvoorbeeld in de handleiding een oefening vermeld staat waarbij de 

cursisten over bepaalde citaten moeten discussiëren, zal de leerkracht deze eerst zorgvuldig afwegen 

en eventueel andere stellingen formuleren die niet zo ver van de leefwereld van de cursisten afstaan.  

De bijlagen bij het notitieschrift werden tijdens de les ook niet gehanteerd. Wanneer de cursisten 

iets moeten invullen op werkblaadjes, zijn deze meestal door mevrouw Beridze zelf vooraf 

opgemaakt. Zoals daarnet reeds in het stuk over ‘lesopbouw’ bleek, werd op het einde een 

evaluatiedocument ingevuld. Dit blad was niet rechtstreeks afkomstig uit het notitieschrift, maar 

bevatte algemeen een drietal vraagjes die peilden naar hoe de cursisten de les vonden en naar wat 

hen vooral bijgebleven was en wat ze aldus zullen doorvertellen aan anderen.  
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6.3. ANALYSE OORSPRONKELIJKE HANDLEIDING 
 

A. Algemene beschrijving leerkrachtenhandleiding 

Bij de cursus maatschappelijke oriëntatie werd een handleiding voor de leerkrachten uitgewerkt 

(Baeten et al., 2008). De handleiding omvat een beschrijving van het concept en de opzet van de 

cursus, de methodiek, een aantal praktische aspecten, het doelenkader en tot slot een aantal 

uitgewerkte lessen. Een groot aantal onderdelen werd door ons nagelezen om een breder kader te 

bekomen, maar deze zijn niet allen even belangrijk bij het uitwerken van de eigen CLIMO-

opdrachten. In wat volgt wordt enkel ingegaan op die aspecten die expliciet gekoppeld kunnen 

worden aan de taak. 

 

Men vertrekt in de handleiding vanuit algemene ontwikkelingsdoelen die men concretiseert in een 

aantal leeromgevingen. Flexibiliteit staat hierbij uitermate centraal, daar men aanhaalt dat niet 

noodzakelijk alle leeromgevingen behandeld moeten worden. Wel is het van belang om op zoek te 

gaan naar relevante inhouden die aansluiten bij de wensen en noden van de inburgeraars. Het thema 

onderwijs vonden we terug in twee leeromgevingen, namelijk ‘Volwassenenonderwijs’ en ‘Gezin 

(met kinderen)’. De vaardigheden, kennis- en infobronnen en attitudes horende bij deze 

leeromgevingen, vormden een grote inspiratiebron voor het vinden van een focus voor de CLIMO-

opdrachten. 

Vervolgens gingen we na in welke concrete lessen we elementen over onderwijs terugvonden. Dit 

bleken er drie te zijn:  

 

- Les 6: Ik volg les en ik neem het openbaar vervoer! 

- Les 10: Leren in en buiten de klas 

- Les 12: Onderwijs en opvoeding. 

 

We bekeken deze lessen globaal om een idee te krijgen over de inhouden die aan bod komen. Het is 

hierbij belangrijk om op te merken dat de leerkracht de handleiding niet strikt volgt en er vooral 

elementen uithaalt. Het is dus niet zo dat we echt gebonden zijn aan de opbouw en inhouden van 

deze lessen, wat ons toeliet een eigen inbreng te leveren! 

 

B. Bespreking oorspronkelijke lessen 

 

Bij alle lessen zijn verschillende onderdelen uitgeschreven:  

- Lesinhoud: Dit beschrijft in een aantal kernwoorden wat die les aan bod komt. 

- Doelen en competenties: De vaardigheids- en kennisdoelen worden hier besproken, alsook 

de attitudes en ondersteunende vaardigheden. 

- Materiaal: Het benodigde materiaal wordt vermeld zodat het voor de leerkracht duidelijk is 

welk materiaal voorzien moet worden. 

- Werkvormen: Alle gehanteerde didactische werkvormen worden opgesomd. 

- Lesverloop: Dit laatste onderdeel is het meest uitgebreid en hierin beschrijft men 

systematisch het verloop van de les. Men geeft telkens kort de werkwijze en het doel van de 

oefening aan.  
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De inhouden die doorheen de les aan bod komen, lijken vrij uitgebreid. Het is duidelijk dat de lessen 

niet bedoeld zijn om letterlijk gevolgd te worden, want dat zou leiden tot tijdsgebrek en een overload 

aan informatie. 

 

Vervolgens bekeken we de CLIMO-activiteit in elk van de 3 lessen afzonderlijk.  

 

In “les 6: Ik volg les en ik neem het openbaar vervoer” worden de inburgeraars verdeeld in 

heterogene groepjes van 4 à 6 deelnemers. Men suggereert er zeker voor te zorgen dat in elk groepje 

een cursist zit die de antwoorden kan invullen. De concrete activiteit bestaat uit 3 taken, die alle 

groepjes oplossen. In de eerste oefening wordt de cursisten gevraagd op basis van het filmfragment 

dat men zag in het begin van de les een profiel op te maken voor Johnny, een personage dat op zoek 

is naar werk. Vervolgens krijgt men in de tweede opdracht een aantal vacatures voorgeschoteld en 

vraagt men de cursisten informatie uit deze werkaanbiedingen te halen en een vacature te kiezen die 

het best bij het profiel van Johnny past. Ten slotte zijn drie werkbladen over transport opgenomen: 

een kruiswoordraadsel, een matchoefening en vragen bij een bustabel.  

Zeer positief aan deze oefeningen vonden we de praktijkrelevantie. Zo moet men bijvoorbeeld uit 

een vacature kunnen halen of men hiervoor in aanmerking komt en wat de precieze vereisten zijn. 

Ook wordt een verscheidenheid aan types oefeningen gebruikt waardoor het niet snel vervelend zal 

worden om eraan te werken. Toch hadden we ook enkele opmerkingen. Zo wordt, behalve door het 

uitdelen van rollen, weinig gebruik gemaakt van groepsdynamiek of samenwerkend leren. Men kan 

de opdrachten in principe evengoed alleen oplossen, waardoor er weinig wederzijdse afhankelijkheid 

en individuele aanspreekbaarheid is. Tevens is het niet duidelijk waar men de informatie om het 

kruiswoordraadsel in te vullen moet halen. In de voorafgaande delen van de les kwam transport nog 

niet aan bod en in de leerkrachtenhandleiding is er geen sprake van extra bronnenmateriaal.   

 

“Les 10: Leren in en buiten de klas” handelt over kleuteronderwijs en buitenschoolse activiteiten. De 

verdeling van de groepjes gebeurt op gelijke wijze zoals in les 6. Hier zijn in totaal twee taken 

opgenomen, waarvan elk groepje er slechts één hoeft uit te voeren. De groepjes die taak 1 uitvoeren 

gaan op zoek in een filmpje naar de werkvormen die men gebruikt in een kleuterklas of de 

buitenschoolse opvang. Ze noteren hierbij wat ze zien, wat volgens hen het doel van deze activiteit is 

en zowel een voor- als nadeel van de werkvorm. De tweede taak is een matchoefening waarbij men 

uit hetzelfde filmpje vertrekt als bij taak 1. Vervolgens wordt de groepjes gevraagd een werkvorm 

voor te stellen aan de andere inburgeraars en deze ook visueel te ondersteunen. 

Bij deze oefeningen vinden we het heel goed dat men vertrekt vanuit een filmpje, zodat ook de niet-

geletterde inburgeraars kunnen participeren aan de opdracht. Ook is het zinvol de inburgeraars te 

laten nadenken over welke redenering er zit achter wat men doet in de kleuterklas. Minder zinvol 

vinden we het om de inburgeraars de werkvormen te laten voorstellen. Men suggereert in de 

handleiding dat men zelf aan de slag kan met kosteloos materiaal of tekeningen maken. Naar onze 

mening draagt dit weinig bij tot het geheel, waardoor de meerwaarde van deze activiteit beperkt is. 

Ook hier menen we dat iets meer aandacht voor de voorwaarden van succesvol samenwerkend leren 

goed zou geweest zijn. 

 

In “Les 12: Onderwijs en opvoeding” ten slotte, gaat de CLIMO-oefening over het leerplichtonderwijs, 

de onthaalklas en CLB’s. Hier werkt men met een carrousel waardoor men een duidelijke wederzijdse 
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afhankelijkheid en individuele verantwoordelijkheid creëert. Bij de indeling van de groepjes haalt 

men aan dat aandacht voor de vaardigheden van de inburgeraars noodzakelijk is. In de eerste fase 

van de carrousel zijn 4 oefeningen opgenomen, waarvan elk groepje 1 oefening krijgt toegewezen. 

Dit zijn drie opdrachten op de computer en één waarvoor men brochures van scholen nodig heeft. 

Men gebruikt vaak de website van MO om informatie aan te brengen. Op deze website zijn teksten 

en dergelijke te vinden. In de tweede fase van de carrousel mengt men de groepjes, zodat in elk 

groepje alle voorgaande taken vertegenwoordigd zijn. Aan de hand van een aantal casussen gaat 

men in op de informatie die de cursisten in de eerste fase gevonden hebben. Dit biedt ook een 

aanzet voor de bespreking hiervan. Zoals reeds gezegd worden de cursisten hier aangesproken op 

hun individuele verantwoordelijkheid en worden ze verplicht om samen te werken om tot een 

oplossing van de casussen te komen. Ook de werkvormen zijn aantrekkelijk, wat motiverend werkt. 

De inhouden die behandeld worden zijn relevant voor nieuwkomers. Tevens vonden we het een 

goed idee om aan de hand van casussen de uitwisseling van informatie te stimuleren. Aangezien we 

dit een goede oefening vonden, hebben we heel wat aspecten meegenomen naar ons eigen 

ontwerp.  

 

Algemeen gezien zijn er zeker een aantal zaken aanwezig die uit de analyses van de bestaande lessen 

dienen meegenomen te worden naar de eigen uitwerking van de CLIMO-oefeningen. Zo willen we 

diverse werkvormen aan bod laten komen, moeten de inhouden relevant zijn, mag er geregeld een 

oefening op internet opgenomen worden, moeten we zorgen voor een goede integrerende oefening 

en willen we de cursisten zoveel mogelijk voordelen laten ondervinden van samenwerkend leren. 
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6.4. LEERKRACHTENHANDLEIDING  
 

De leerkrachtenhandleiding voor het thema ‘Onderwijs’ is apart ingebundeld en bijgevoegd bij deze 

paper.  

 

6.5. OEFENBUNDEL VOOR DE CURSISTEN  
 

De oefenbundel voor het thema ‘Onderwijs’ is apart ingebundeld en bijgevoegd bij deze paper.  

 

6.6. CD-ROM MET BRONNENMATERIAAL 

 

De begeleidende CD-ROM is achteraan ingesloten in de leerkrachtenhandleiding. Hierop kunnen de 

leerkrachten van Inburgering Gent de gebruikte bronnen terugvinden, samen met de 

leerkrachtenhandleiding en de oefenbundel. De digitale versies van alle bestanden zorgen ervoor dat 

de leerkrachten in kwestie flexibel kunnen omspringen met de oefeningen. Ze kunnen aanpassingen 

maken op basis van de noden van hun cursisten en eventueel extra differentiëren naar niveau. 

 

 

 


