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OnthaalOnderwijs

Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) heeft tot 
doel anderstalige leerlingen, die onlangs in België zijn aangekomen, op te 
vangen, hen zo snel mogelijk Nederlands te leren en hen te integreren in de 
onderwijsvorm en studierichting die het nauwst aansluit bij hun individuele 
capaciteiten.
Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers maakt het voor deze 
leerlingen mogelijk hun leerloopbaan met succes verder te zetten en zich 
goed te integreren in onze samenleving.
Bij het beëindigen van de onthaalperiode waarin de anderstalige 
nieuwkomer de lessen als regelmatige leerling heeft gevolgd, krijgt hij 
een attest van regelmatige lesbijwoning in het onthaaljaar. Dit attest geeft 
recht op vrijstelling van de inburgeringsplicht in het kader van het Vlaamse 
inburgerings- en integratiebeleid.

Het wettelijk kader 
Jongeren tussen twaalf en achttien jaar die pas in Vlaanderen of in 
Brussel aankomen en kiezen voor Nederlandstalig onderwijs, kunnen het 
onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) volgen. 
De wettelijke definitie van anderstalige nieuwkomer is een jongere die 
voldoet aan de volgende voorwaarden: 
//// Op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds 

minstens 12 jaar en anderzijds geen achttien jaar geworden zijn. 
//// Een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar 

ononderbroken in België verblijven. 
//// Niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben. 
//// Onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de 

lessen te kunnen volgen. 
//// Maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden 

juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het 
Nederlands als onderwijstaal. 

Voor individuele leerlingen kan in uitzonderlijke gevallen van de toelatingsvoorwaarde m.b.t. 
leeftijd, verblijfsduur en schoolloopbaan worden afgeweken. De beslissing hierover ligt bij de 
toelatingsklassenraad.

OKAN Sint-Michiel
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Onze visie

OKAN Sint-Michiel kiest voor een leerlinggericht schoolklimaat. Voor de 
leerlingen is het welbevinden en een rijke leeromgeving zeer belangrijk. 
We focussen ons niet op wat de leerlingen niet kunnen, maar proberen aan 
te sluiten bij de competenties van de jongeren: wat kan hij goed? Het is 
de bedoeling leerlingen kansen en middelen aan te reiken om zelfredzaam 
te worden, zowel qua taalvaardigheid als in hun sociaal-emotionele 
ontwikkeling. We helpen leerlingen hun talenten te formuleren en hun 
zelfvertrouwen aan te sterken. Respect voor ieders eigenheid en aandacht 
voor motivatie staan centraal. Zo werken we aan de persoonlijkheidsvorming 
van de leerling.
Voor anderstalige jongeren is het niet mogelijk om zomaar in te stappen 
in een klas van het reguliere onderwijs. Die instap veronderstelt een 
behoorlijke kennis van het Nederlands. In de onthaalklas krijgt elke 
anderstalige leerling daarom een taalbad waar OKAN Sint-Michiel zoveel 
mogelijk kennis en vaardigheden van het Nederlands bijbrengen. De 
Nederlandse taal wordt aangeleerd via thema’s uit de leefwereld van de 
jongeren (bv. muziek, kledij, sport...) of met heel concrete hier-en-nu 
thema’s (bv. schoolvoorwerpen, instructies, vervoer, het lichaam...). Daarbij 
wordt eerst aan spreekvaardigheid gewerkt om dan geleidelijk naar meer 
schrijfvaardigheid over te gaan. 

OKAN Sint-Michiel
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Onze visie

Heterogene klasgroepen 
OKAN Sint-Michiel organiseert de onthaalklas op de locatie Campus Zuid 
en Campus Leenstraat. Verschillende scholen (Klein Seminarie, VABI en 
VTI) stellen lokalen, personeel en ondersteuning ter beschikking van de 
OKAN-klasgroepen. 
De OKAN-klassen worden klein gehouden en elke klasgroep krijgt slechts 
enkele leerkrachten toegewezen die Nederlands voor nieuwkomers (NvN) 
geven. Op die manier kunnen de leerkrachten ‘hun’ leerlingen van nabij 
opvolgen. 
OKAN Sint-Michiel kiest voor heterogene klasgroepen. Dat wil zeggen: 
de klasgroepen zijn niet samengesteld per niveau of volgens leeftijd. Ze 
zijn een mix van jongens en meisjes, sterkere en beperktere taalvaardige 
leerlingen en verschillende leeftijden. Leerlingen leren van elkaar: zwakkere 
taalvaardige leerlingen hebben een rijke interactie met meer mondige 
leerlingen. 
De leerkrachten die in OKAN les geven, zijn sterk in differentiëren. Sterk 
talige leerlingen worden uitgedaagd door gedifferentieerde opdrachten 
en leerlingen met specifieke achterstand krijgen remediëring in de 
Regenboogklas.
Het werken met heterogene groepen houdt in dat de klasgroepen in de 
loop van het schooljaar niet opnieuw samengesteld worden op basis 
van ontwikkelingsniveau. Dit zorgt voor een rustige leeromgeving. Er kan 
gewerkt worden aan de groepssfeer en men neemt verantwoordelijkheid 
voor elkaar. 

OKAN Sint-Michiel
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Onze visie

Regenboogklas
Ook de analfabete en anders gealfabetiseerde leerlingen worden 
opgenomen in een heterogene groep zodat hun mondelinge taalvaardigheid 
en luistervaardigheid snel evolueren: zij krijgen op deze manier meer kansen 
tot rijke interactie. 
Voor het technisch alfabetiseren 
krijgen de analfabete leerlingen 
een aantal uren per week apart 
les in de Regenboogklas. Ze 
oefenen hun spreekvaardigheid 
en zetten de eerste stappen in 
technisch lezen, maar ook in 
functioneel en genietend lezen. 

Welkomklas
Instromers komen eerst terecht in de Welkomklas. Daar blijven de 
leerlingen gedurende enkele weken tot ze een basis van taalvaardigheid en 
woordenschat hebben opgebouwd. Er wordt ingezet op spreekvaardigheid. 
De leerkracht van de welkomklas differentieert heel sterk en zorgt voor veel 
visuele ondersteuning. Daarna stromen de leerlingen door naar één van de 
klasgroepen op Campus Zuid of Campus Leenstraat. 

Lessenrooster
Het leerprogramma van het onthaaljaar is zeer sterk gericht op het verwerven 
van het Nederlands en op integratie//inburgering. 
Alle leerlingen volgen 29 uur les per week, waarvan 2 lesuren katholieke 
godsdienst. De andere lesuren worden gebruikt voor het aanleren van 
Nederlands. In OKAN Sint-Michiel volgen de leerlingen wekelijks 2 uren 
lichamelijke opvoeding//sport, 1 uur muzikale opvoeding en 2 uren crea. 
Ook in deze vakken is het begrijpen en het spreken van Nederlands een 
doelstelling: uitspraak, spreekdurf en communicatie worden verder 
geoefend.

OKAN Sint-Michiel
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Onze visie

Pedagogische excursies en activiteiten 
Doorheen het hele jaar zijn er verschillende uitstappen. Dit zijn leuke 
momenten waarop de leerlingen elkaar op een andere manier leren 
kennen, maar het blijven vooral leermomenten. In Roeselare brengen we 
een bezoek aan relevante diensten zoals het stadhuis, de bibliotheek, 
jongerenorganisatie het JAC, ... Met de oudsten onder hen doen we ook 
andere instanties aan zoals de VDAB en het sociaal verhuurkantoor. 
Sportactiviteiten zorgen voor afwisseling: schaatsen, sportdagen 
en avonturentochten. Voor sommige leerlingen worden fietslessen 
georganiseerd.

OKAN Sint-Michiel
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wie is wie in OKan?

Coördinatie in het onthaaljaar
De coördinator onthaal & communicatie  is het eerste aanspreekpunt 
voor ouders en externen. De coördinator is verantwoordelijk voor de 
intakegesprekken en de inschrijvingen, houdt het administratief en 
pedagogisch leerlingendossier bij en communiceert met directie, CLB en 
andere betrokken instanties. De coördinator is ook nauw betrokken bij de 
trajectbegeleiding van de leerlingen. 
De coördinator taalwerking is verantwoordelijk voor het inhoudelijk en 
didactisch ondersteunen van het taalaanbod Nederlands en de brede 
taalwerking in de lescontext. 
De klassenleraar volgt zijn klasgroep van nabij, behartigt de leervorderingen 
en het welbevinden van zijn leerlingen. Hij//zij communiceert hierover 
intensief met de andere leerkrachten, de coördinatie en de ouders. Hij//zij 
zorgt ervoor dat de relevante informatie via de schoolagenda bij de  ouders 
of begeleiders terechtkomt. De klassenleraar volgt zowel de praktische 
organisatie als het inhoudelijke verhaal van de klasgroep op en is het eerste 
aanspreekpunt voor de leerlingen. 

Na het onthaaljaar
De vervolgcoach ondersteunt het OKAN-team bij het uittekenen van het 
individueel traject van de leerlingen. Hij zorgt voor de voorbereiding van de 
snuffelstage, is ook aanwezig tijdens het inschrijfmoment in de vervolgschool 
en zorgt voor een vlotte overdracht van alle relevante informatie. 
Hij//zij volgt tijdens het vervolgtraject zijn ex-OKAN-leerlingen op en is 
aanwezig op de toelatingsklassenraad en op andere klassenraden in 
de vervolgschool. De vervolgcoach geeft aan de leerkrachten tips om 
gewezen anderstalige nieuwkomers tijdens de lessen zo goed mogelijk te 
ondersteunen.

OKAN Sint-Michiel
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het leertraject

Intake en eerste observatie 
De leerling komt samen met ouder// 
voogd of begeleider en tolk naar 
school voor de inschrijving en het 
intakegesprek. De inschrijving gaat 
over persoonlijke gegevens van 
de OKAN’er, zijn voorgeschiedenis 
en schoolse achtergrond, wettelijk 
statuut, medische info en talenkennis. 
Er wordt gepeild naar hobby’s en interesses, schoolloopbaan, diploma en 
werkervaring. Op basis van deze gegevens krijgt de coördinator een beeld 
van de beginsituatie van de nieuwe leerling. 
Bij de inschrijving wordt de werking van OKAN Sint-Michiel uitgelegd. 
Wanneer een nieuwe leerling zich aanmeldt, dan start hij//zij zo snel mogelijk 
na de inschrijving. Er wordt een instapmoment voorzien: kennismaking 
met de klasgroep, klassenleraar, het reglement, de schoolgebouwen, de 
directie, het personeel, … 
Aangezien leerlingen zich gedurende het hele schooljaar kunnen inschrijven, 
wordt er sterk individueel en op maat van elke leerling gewerkt en krijgt elke 
leerling een individueel leertraject. 

Opvolging en trajectbegeleidingsgesprekken 
Er wordt veel belang gehecht aan zelfevaluatie en de leerling wordt nauw 
betrokken bij zijn leertraject en oriëntatie. Daarom organiseren we individuele 
trajectgesprekken tussen leerling, coördinatoren en klassenleraar. Tijdens 
deze gesprekken wordt gepeild naar het welbevinden van de leerling. 
Andere onderwerpen zijn: de integratie binnen de school en de klas, de leef- 
en leerhouding van de leerling, zijn studie en interesses, zijn vorderingen op 
taalgebied. 
Tijdens de klassenraden worden de vorderingen van de leerlingen 
besproken op basis van de observaties, taken en toetsen, de individuele 
gesprekken… Hoe snel vordert de leerling, welke doorstroomrichting is 
voor hem/haar interessant? Welke snuffelstage kunnen we voorbereiden in 
samenspraak met de leerling?...

OKAN Sint-Michiel
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het leertraject

Oriëntering: van informatie naar keuze 
De oriëntering is een rode draad doorheen heel het leertraject van de 
OKAN-leerling. Het onthaalonderwijs heeft immers de bedoeling om de 
leerling zo goed mogelijk te informeren, te begeleiden en te ondersteunen 
zodat hij kan doorstromen naar een richting die aansluit bij zijn interesses 
en capaciteiten. 
Zowel de leerling als zijn ouders worden geïnformeerd over de structuur 
van het onderwijs in België, op basis van de verschillende studiedomeinen. 
De leerlingen kunnen bovendien op allerlei manieren kennismaken met 
verschillende vakken en richtingen in het vervolgonderwijs. 
Gastleerkrachten uit het vervolgonderwijs komen kennismakingslessen 
geven. De leerlingen werken aan een bundel ‘Wat na OKAN?’ en bezoeken 
het Beroepenhuis, waar ze hun competenties testen en kennis maken 
met verschillende beroepen. Bezoeken aan verschillende studierichtingen 
worden georganiseerd: zo kunnen leerlingen ondervinden welke vakken 
hen persoonlijk liggen en welke mogelijkheden er zijn.
Een cruciale periode is de snuffelstage van de leerling: hij volgt gedurende 
enkele weken een studierichting die het meest aansluit bij zijn interesse en 
capaciteit. Hij maakt hiervan een verslag waarin hij vertelt wat moeilijk was 
en wat goed ging. De vervolgcoach komt op stagebezoek en de stages 
worden met de leerkrachten van de vervolgschool besproken. 
Leerlingen die snel vorderen of leerlingen die al OKAN hebben gevolgd, 
kunnen op vrijdagnamiddag kennis maken met het vervolgonderwijs. 
Het advies over de oriëntering van de nieuwkomer wordt genomen tijdens 
de adviserende klassenraad, waar het voltallige OKAN-team aanwezig is, 
inclusief coördinatoren, directie en CLB-medewerker.

OKAN Sint-Michiel



10

cOmmunicatie

Contacten met ouders en begeleiders 
OKAN Sint-Michiel wil een open school zijn, waar de ouders en begeleiders 
van de OKAN-leerlingen ook terecht kunnen met hun vragen over het 
leertraject van hun kind. Een goede communicatie is hierbij belangrijk. 
De schoolagenda is een belangrijk communicatiemiddel tussen school en 
ouders//begeleiders: regelmatig schrijven de leerkrachten hierin feedback 
over de leerling. Daarnaast zijn de rapporten een bron van informatie over 
de leervorderingen van de OKAN-leerling.
Er worden geregeld oudercontacten georganiseerd. We voorzien een 
informatievergadering waarop de OKAN-werking  met ondersteuning van 
tolken aan alle ouders en begeleiders wordt uitgelegd. Er volgt ook een 
informatievergadering waar de structuur van het onderwijs wordt toegelicht 
door de CLB-medewerker. 
Daarnaast zijn er individuele oudercontacten met de coördinatoren en 
de klassenleraar. De ouders//begeleiders krijgen hiervoor een vertaalde 
uitnodiging. In de mate van het mogelijke worden ook tolken aangevraagd 
om bij het gesprek aanwezig te zijn.  Indien gewenst kan ook een huisbezoek 
gepland worden.

OKAN Sint-Michiel
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PraKtische infO

Dagindeling
Maandag, dinsdag, donderdag: de leerling is aanwezig op school van  
8.15 u. tot 16.00 u. en volgt 7 lesuren van 50 minuten gedurende de lesdag.
Woensdag en vrijdag: de leerling is aanwezig op school van 8.15 u. tot 12.00 
u. en volgt in de voormiddag 4 lesuren van 50 minuten.
Tijdens de middagpauze blijft de leerling op school: hij//zij brengt zijn eigen 
lunchpakket mee, kan tegen betaling een warme maaltijd nemen of hij//zij 
kan ook naar huis.

Kostprijs
Voor een volledig schooljaar betaal je 150 Euro. Daarvoor krijg je cursussen, 
sportkledij, agenda. Uitstappen en activiteiten in lesverband zijn inbegrepen.

Inschrijven?
In OKAN Sint-Michiel kunnen leerlingen zich gedurende het hele schooljaar 
inschrijven.
De leerling komt met zijn ouders//voogd//verantwoordelijke naar de 
contactschool: Klein Seminarie,  Zuidstraat 27, 8800 Roeselare.

Welke documenten?
//// paspoort of identiteitsbewijs (van de leerling én - indien mogelijk - van 

de ouders) of verblijfsvergunning.
//// diploma en getuigschriften van gevolgd onderwijs in het thuisland

Indien de leerling medische informatie uit het thuisland (bv. inentingskaart) 
bezit, brengt hij//zij ook deze informatie mee.

OKAN Sint-Michiel
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Campus Leenstraat – Vrij Technisch Instituut
Directeur, verantwoordelijk voor OKAN: Chris Bogaert

Campus Zuid – Klein Seminarie - VABI
Directeur, verantwoordelijk voor OKAN: Carla Obin - Els Degraeve 

Info & onthaal
Scholengroep Sint-Michiel
Campus Zuid, Zuidstraat 27, 8800 Roeselare
Tel.:  051 26 47 26 
E-mail:  okan@sint-michiel.be

Sofie Pattyn, coördinator onthaal en  
communicatie
Tel.:  0489 26 44 39 
E-mail:  sofie.pattyn@sint-michiel.be


