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PROBLEEM

▪ Het reguliere NT2-aanbod 
bereikt niet alle cursisten.

▪ Het reguliere NT2-aanbod is 
niet steeds behoeftegericht.



OUDERS IN (INTER)ACTIE / KAAP

NT2-les op de school van de kinderen & projectwerk



KAAP-opdracht

• Aan ouders die moeilijker starten in een 
“gewone cursus” een aanbod NT2 geven op de 
school van hun kinderen

• Via lessen NT2 informatie geven over de 
school en werken aan ouderbetrokkenheid

• Ouders actieve partners van de school maken 
via projectwerk op de school



KAAP+

1 jaar extra KAAP met focus op:

• Een netwerk uitbouwen

• Buurt als brede leeromgeving leren kennen

• Opvoedingsondersteunende initiatieven leren 
kennen

• Begeleiden naar een vervolgaanbod 

• Participeren in de school

• Buddywerking en Ambassadeurswerking 
uitbouwen



VERWACHTINGEN

Welke effecten verwacht je als 
het gaat om

- de Kaap-ouders?

- de basisschool?



RESULTATEN PILOOTGROEPEN (2007-2008)

→Effecten (De Niel e.a., 2008)

1: ouderparticipatie 

(direct)

Meer zelfvertrouwen, 

meer inzicht in 

schoolleven, 

meer contact met 

leerkrachten en 

andere ouders

2: taalvaardigheid 

Nederlands (direct)

Leerwinst groter in 

behoeftegericht 

aanbod en meer 

spreekdurf
3: lagere drempels vanuit 

de school (indirect)

Bewustwording van (talige) 

drempels, verbeterd contact 

met anderstalige ouders



RESULTATEN 
EVALUATIEONDERZOEK 
KAAP

Positief verhaal op individueel 
vlak van de ouders

Verdeelde resultaten op het 
vlak van de school

(Drijkoningen, 2012)



Projecten

• Leesproject

• Buurtwandeling

• Ouderbabbel

• Receptie voor de 

juffen

https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/onderwijsnetwerk-antwerpen-0/kaap-lessen-nederlands-voor-anderstalige-ouders


Leesbeestenbende

• Project rond leesplezier van 
basisschool de Tandem in 
samenwerking met De Leesbeesten

• Actieve rol voor de ouders
– Workshop volgen rond voorlezen 

(waarom en hoe) 
– Lokaal inrichten, taakverdeling 

opstellen
– Kinderen begeleiden tijdens het 

leesmoment
– Sommige ouders gaan ook zelf 

voorlezen



Buurtwandeling

• Kaap-ouders verzamelen hun info over de 
buurt in een brochure

• Ouders nodigen andere ouders uit met een 
zelfgemaakte folder

• Ouders stippelen een rondleiding uit

• Kaap-ouders leiden een groep ouders rond in 
hun wijk en maken ondertussen kennis met 
elkaar

• Ouders kaarten na bij koffie en koekjes



Buurtwandeling Kiel 
 

DOOR DE KAAP+ OUDERS VAN DE TANDEM VOOR ALLE OUDERS 

Wanneer:     woensdag 25/09 / 2019 

Hoe laat:     van 9u tot 12u 

Waar:     vertrek aan de kleuterschool 

 

 

Je krijgt informatie over organisaties op het Kiel die iets doen voor 

kinderen en ouders. (sport, spelletjes, verhalen...) 

Je leert ouders van de school kennen. 

We drinken na de wandeling samen koffie. 

Gemakkelijke schoenen zijn verplicht ☺ 

 

 

     





Ouders informeren via ouderbabbel

Kan ook van de ouders zelf 
komen i.p.v. een 
doorgeefluik voor info van 
de school

• Info doorgeven vanuit de 
les KAAP+

• Info doorgeven die 
verzameld is op 
uitstappen

• Info doorgeven die zelf 
gevonden is 

https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/onderwijsnetwerk-antwerpen-0/kaap-lessen-nederlands-voor-anderstalige-ouders




Nieuwjaarsreceptie Creatopia
Een verslag (en VTT- oefening) van de KAAP-mama’s:

We hebben thuis lekker gekookt.
We hebben veel verschillende hapjes gemaakt.
We hebben verse muntthee en Koerdische thee gemaakt.
We hebben met veel mensen van de school kennis gemaakt.
We hebben veel gebabbeld.
We hebben lekker gegeten.
We hebben thee gedronken.
We hebben informatie gevraagd.
We hebben veel informatie gekregen.
We hebben over ons eten gesproken.
We hebben complimentjes over ons eten gekregen.
We hebben alles opgeruimd.
We hebben de tafels proper gemaakt.
We hebben de afwas gedaan.
Zahra heeft de vloer gedweild.
Mansoora heeft de hal geveegd.
We hebben hard gewerkt ☺.



Randvoorwaarden / ondersteuning

• Ouders de regie geven en niet alleen laten 
opdraven voor de afwas 

• De school engageert zich door o.a. juffen tijd 
te geven om langs te komen, klasdeuren open 
te zetten, info door te spelen, contactpersoon

• Kaap (leerkracht) moet terugkoppelen en 
initiatief nemen



En in de Kaaples

• Informatie verzamelen over “school”
– Specifiek over de school van hun kind

– Structuur van het onderwijs

– Over zorg op school

• Oefenen op communiceren met de school
– Oudercontact voorbereiden

– Rapport bespreken

– Boodschap voor de juf noteren

– Problemen aankaarten



Ouderbetrokkenheid thuis

• Belang van spreken over de school en 
informeren naar welbevinden ondersteunen

– Vertelkaart Klasse voor de kleuters

– Hoe was het op school vandaag, Klasse voor de 
lagere school

https://www.klasse.be/klynt/hoewast/index.html#Test-Menu-Hoewast
https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2017/02/Klasse_vertelkaart_A4.pdf


Het is niet wat het lijkt

• Ouderbetrokkenheid thuis 
vs. ouderbetrokkenheid op 
school: wat er achter de 
schermen gebeurt doet er 
meer toe

• Vooral interesse tonen, 
minder het 
onderwijskundige aspect

• Van belang: warme relaties 
tussen school en ouders: 
“Denkt ge dat het erfelijk 
is?” (Frijns, 2019)





http://www.schoolenouders.be/files/Oudervolgsysteemfile4ece453c79fe5.pdf
http://www.schoolenouders.be/files/Ouderportfoliofile4d4ab43eb7b0a.pdf


Zijn de ouders betrokken?



Actief burgerschap



REPORTAGE ANTWERPSE 

BASISSCHOOL 

GEEFT NEDERLANDSE LES AAN 

OUDERS
‘Wij willen niets liever dan betrokken zijn 
bij de school van onze kinderen’
Alle ouders zijn geïnteresseerd in de 
school van hun kinderen, is het 
uitgangspunt van basisschool De Kleine 
Wereld. Wat rest, zijn drempels die 
overwonnen moeten worden. ‘Meer dan 
zomaar een school, zijn wij één groot 
buurtproject.’

https://www.standaard.be/cnt/dmf20170310_02774485
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/03/13/open-brief-aan-crevits-betrokkenheid-allochtone-ouders/


ACTIE

Welke (kleine) actie wil je op basis 
van dit verhaal komende week in je 
eigen organisatie ondernemen?

Een greep uit de opties:

1. Toekomstige leraren gevoelig 
maken voor ‘het’ perspectief van 
laaggeletterde, anderstalige 
ouders: taal leren, 
ouderbetrokkenheid, …

2. Samenwerking verkennen met 
partners om zelf Kaap op te 
zetten (stad, CBE/CVO, 
basisschool)

3. …



MEER WETEN?

1. Taal leren. Van kleuters tot volwassenen uitgegeven bij 
Lannoo Campus in 2017

2. www.schoolenouders.be

3. https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/onde
rwijsnetwerk-antwerpen-0/kaap-lessen-nederlands-
voor-anderstalige-ouders

4. De vliegtuigklas. Naar sterk taalonderwijs op de 
basisschool uitgegeven bij Pelckmans Pro in 2019

http://www.schoolenouders.be/files/Ouderportfoliofile4d4ab43eb7b0a.pdf
http://www.schoolenouders.be/files/Oudervolgsysteemfile4ece453c79fe5.pdf
https://www.lannoo.be/nl/taal-leren
https://www.lannoo.be/nl/taal-leren
http://www.schoolenouders.be/
https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/onderwijsnetwerk-antwerpen-0/kaap-lessen-nederlands-voor-anderstalige-ouders
https://www.pelckmanspro.be/de-vliegtuigklas.html
https://www.pelckmanspro.be/de-vliegtuigklas.html


CONTACT

anne-marie.vanbeirendonck@so.antwerpen.be

carolien.frijns@arteveldehs.be

carolienfrijns


