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Er zijn steeds meer nieuwkomers in 
Vlaanderen. Leerlingen tussen twaalf  en 
achttien jaar die het Nederlands niet be-
heersen, komen eerst in ‘onthaalklassen 
voor anderstalige nieuwkomers’ (OKAN) 
terecht. Daar moeten ze in maximum 
één schooljaar de taal meester worden, 
om daarna de overstap te kunnen ma-
ken naar het regulier onderwijs. 

Wij gingen op zoek naar het bestaande 
lesmateriaal om in te zetten in der-
gelijke OKAN-klassen. Tijdens onze 
zoektocht kwamen we echter tot de 
conclusie dat we geen volledig over-
zicht konden vinden, maar dat alles 
erg verspreid stond. Een dergelijke 
zoektocht maakt de selectie van gepast 
lesmateriaal er voor leerkrachten niet 
makkelijker op. Op het eerste gezicht 
lijkt het bestaande materiaal bovendien 
voornamelijk niet-digitaal te zijn, terwijl 
we toch de klemtoon willen leggen op 
het belang van ICT in het onderwijs voor 
OKAN-leerlingen. In het theoretisch luik 
van onze bachelorproef  toonden we 
namelijk aan dat ICT onontbeerlijk is 
in het onderwijs, ook aan anderstalige 
nieuwkomers. 

Wij maakten daarom één grote verza-
meling van lesmateriaal, in de vorm van 
een inspirerende website, waarbij we zo-

veel mogelijk materiaal samenbrengen, 
ingedeeld in verschillende categorieën. 
We hebben onze website zodanig inge-
deeld dat je lesmateriaal kan zoeken 
onder categorieën als vaardigheden, 
grammatica, woordenschat, enzovoort. 
Daarnaast is er op de website ook een 
subpagina apps en tools, met zelfge-
maakte technische fiches. Je vindt er 
onder meer een overzicht van alle pro’s 
en contra’s, zodat het voor leerkrachten 
makkelijker is om passend materiaal 
voor OKAN-leerlingen te selecteren. De 
gebruikerservaringen van leerkrach-
ten en leerlingen speelden hierbij een 
belangrijke rol.  

Wij werkten samen met de OKAN-afde-
ling van het KTA Brugge, waar we de 
kans kregen om verschillende apps en 
tools uit te testen. Bij het maken van 
onze keuzes werden we ook onder-
steund door twee OKAN-leerkrachten, 
die ons feedback gaven. 

De uitgebreide selectie aan lesmateriaal 
op onze website www.OKAN-leermidde-
len.weebly.com zal het voor geïnteres-
seerde leerkrachten hopelijk makkelijker 
maken om geschikt materiaal te vinden 
voor OKAN-leerlingen. Leerlingen moe-
ten immers alle kansen krijgen om het 
Nederlands op een efficiënte en boeien-

de manier te leren. Het is prachtig om 
anderen te kunnen helpen bij het leren 
van een taal, want elke nieuwe taal opent 
een nieuwe deur die je onderweg in je le-
ven tegenkomt. Wij wensen iedereen veel 
succes bij het (aan)leren van een taal. 
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