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DEVOTE OPEN ONLINE COURSE (OOC) 

Inhoudsbeschrijving voor IO1/ MODULE 1: Een Whole School Approach aanmoedigen 
 

Module/ Onderwerpen 

Onderdelen van de module 

Doel/ leerdoelstellingen Eindtermen 

 

Algemene informatie over de module 

 

Module 1: Een Whole 

School Approach 

aanmoedigen 

1.1 Inleiding 

1.2 Wat is een Whole 

School Approach? 

1.3 Waarom een Whole 

School Approach 

gebruiken? 

1.4 Hoe realiseer je een 

Whole School Approach? 

1.5 Hoe kan een Whole 

School Approach helpen bij 

de integratie van leerlingen 

met een 

migrantenachtergrond in 

Europese scholen? 

 

 

Het doel van deze module is de 

competenties van leerkrachten en/of 

begeleiders te ontwikkelen om een 

Whole School Approach toe te passen 

om leerlingen met een 

migrantenachtergrond in Europese 

scholen te integreren. 

 

De doelstellingen van de module zijn: 

- Een Whole School Approach 

definiëren. 

- De kernelementen van een Whole 

School Approach identificeren. 

- Bespreken en analyseren van good 

practices van de Whole School 

Approach. 

- De voor- en nadelen van de Whole 

School Approach in kaart brengen. 

Aan het einde van deze 

module, zullen de lerenden:  

- Weten wat een Whole 

School Approach is. 

- Begrijpen wat de voor- en 

nadelen zijn van een Whole 

School Approach. 

- In staat zijn om een Whole 

School Approach toe te 

passen. 

- Begrijpen waarom een 

Whole School Approach 

kan helpen bij de integratie 

van leerlingen met een 

migrantenachtergrond in 

Europese scholen. 

- In staat zijn de 

benadering van de Whole 

School Approach te 

gebruiken om leerlingen 

Studies tonen aan dat de Whole School Approach positieve effecten 

heeft op de leerresultaten in de hele school en dat ze de verbetering 

van de school in ruimere zin beter zal ondersteunen. Specifiek voor 

leerlingen met een migrantenachtergrond is gebleken dat het 

belangrijk is om alle relevante actoren van de schoolgemeenschap 

erbij te betrekken (bijv. leerkrachten, schoolhoofden, andere 

onderwijsprofessionals, ouders en de lokale gemeenschap) omdat dit 

tegemoetkomt aan de holistische behoeften van migrantenleerlingen 

en ervoor zorgt dat de leerlingen vooruitgang blijven boeken. 

Deze module is dan ook bedoeld om leerkrachten en begeleiders 

meer te leren over de Whole School Approach, met bijzondere 

nadruk op hoe ze die zelf kunnen toepassen en hoe ze kunnen helpen 

bij de integratie van leerlingen met een migrantenachtergrond in 

Europese scholen. Het eerste deel van de module is bedoeld om het 

onderwerp kort te introduceren. Vervolgens zijn de volgende delen zo 

gestructureerd dat ze elk een vraag beantwoorden. Door uit te gaan 

van een concrete vraag, is het voor de leerling steeds duidelijk wat 

het leerdoel van elk deel van de module is. Zo wordt in deel 1.2 

ingegaan op de vraag "Wat is een Whole School Approach?". In dit 

deel wordt de aanpak gedefinieerd en worden alle kenmerken ervan 

besproken. Daarna, in het volgende deel, krijgen de leerlingen een 
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- Bespreken en analyseren hoe een 

Whole School Approach gerealiseerd 

kan worden. 

- Evalueren hoe een Whole School 

Approach kan bijdragen aan de 

integratie van leerlingen met een 

migrantenachtergrond in Europese 

scholen. 

- Bespreken en analyseren hoe een 

Whole School Approach kan worden 

gebruikt om leerlingen met een 

migrantenachtergrond op Europese 

scholen te integreren. 

met een 

migrantenachtergrond op 

Europese scholen te 

integreren. 

antwoord op de vraag "Waarom een Whole School Approach 

gebruiken?". Om deze vraag te beantwoorden, worden de voor- en 

nadelen van deze aanpak opgesomd. In deel 1.4 krijgen ze een 

antwoord op de vraag "Hoe realiseer je een Whole School 

Approach?" door meer te leren over het stappenplan voor het 

ontwerpen en implementeren van een Whole School Approach. Tot 

slot wordt in het laatste deel van deze module antwoord gegeven op 

de belangrijkste vraag voor ons project, namelijk "Hoe kan een 

Whole School Approach helpen bij de integratie van leerlingen met 

een migrantenachtergrond in Europese scholen?". Kennis uit eerdere 

delen wordt in dit deel concreet gekoppeld aan het probleem om 

leerlingen met een migrantenachtergrond op Europese scholen te 

integreren. 

 

 



 

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring in van de inhoud, die uitsluitend de 
mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt 

van de informatie die erin is vervat. 

 

DEVOTE OPEN ONLINE COURSE (OOC) 

Inhoudsbeschrijving voor IO1/ MODULE 2: Beoordeling van leerlingen met een migrantenachtergrond 
 

Module/ Onderwerpen 

Onderdelen van de module 

Doel/ leerdoelstellingen Eindtermen 

 

Algemene informatie over de module 

 

Module 2: Beoordeling van 

leerlingen met een 

migrantenachtergrond 

2.1 Beoordeling van 

leerlingen met een 

migrantenachtergrond 

2.1.1 Dominante 

beoordelingspraktijken en 

hun conceptuele 

vooronderstellingen 

2.1.2 Valkuilen en 

mogelijkheden voor 

leerlingen met een 

migrantenachtergrond 

2.2 Ontwerp cultureel 

responsieve beoordelingen 

2.2.1 Beoordeling op basis 

van prestatietaken 

Het doel van deze module is om de culturele 

competenties van leerkrachten te ontwikkelen en hen 

bewust te maken van de uitdagingen die 

beoordelingspraktijken met zich meebrengen voor 

leerlingen met een migrantenachtergrond. De module 

is ook bedoeld om leerkrachten vertrouwd te maken 

met conceptuele hulpmiddelen en pedagogische 

strategieën die de mogelijkheid bieden tot cultureel 

responsieve beoordelingen. 

 

De doelstellingen van de module zijn: 

- Ervoor zorgen dat leerkrachten hun 

vooringenomenheid ten aanzien van 

gelijkheidskwesties onderkennen. 

- Ervoor zorgen dat leerkrachten nadenken over hun 

praktijk en mogelijke valkuilen voor leerlingen 

opsporen. 

- Overweeg beoordelingssituaties om de participatie 

van leerlingen te stimuleren. 

Aan het einde van deze module, 

zullen de lerenden: 

- In staat zijn hun 

vooronderstellingen over 

gelijkheid in de 

onderwijsbeoordelingspraktijk in 

twijfel te trekken. 

- Gevoelig zijn voor het 

spectrum van uiteenlopende 

culturele beperkingen die 

leerlingen met een 

migrantenachtergrond ervaren in 

beoordelingscontexten 

(taalkwesties, culturele 

verschillen [bv. percepties over 

school, kennis, manieren van 

leren, manieren van 

communiceren]). 

- De relatie tussen beoordeling 

en leren erkennen. 

Deze module is ontworpen om leerkrachten 

bewust te maken van de verschillende soorten 

barrières en ongelijkheden die de dominante 

beoordelingspraktijken in het onderwijs 

opwerpen voor leerlingen met een 

migrantenachtergrond en om hun professionele 

competenties te ontwikkelen om cultureel 

verantwoorde beoordelingen uit te voeren. In het 

eerste deel van de module worden leerkrachten 

uitgenodigd om via reflectie over hun eigen 

ervaringen na te denken om mogelijke valkuilen 

voor leerlingen te identificeren en te reageren 

op de ideologische vooronderstellingen die ze 

hebben over schoolcommunicatie, competenties, 

leren en beoordelen. In het tweede deel 

bespreken we pedagogische benaderingen die 

de culturele diversiteit van leerlingen benutten 

als hulpbron bij het leren en die mogelijkheden 

bieden voor de implementatie van cultureel 

sensitieve beoordelingen. 
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2.2.2 Beleid implementeren 

van translanguaging en 

multimodaliteit in 

communicatie 

2.2.3 Zelfbeoordeling en 

peerbeoordeling  

- Nadenken over de relatie tussen beoordelen en 

leren. 

- De competenties van leerkrachten ontwikkelen om 

beoordelingstaken te ontwerpen die betrekking 

hebben op vertrouwde situaties en waarop leerlingen 

kunnen reageren met gebruikmaking van hun eerdere 

kennis en ervaringen. 

- Leerkrachten bewust maken van het communicatieve 

en pedagogische potentieel van het valideren van de 

linguïstische hulpbronnen van leerlingen met een 

migrantenachtergrond en het bevorderen van 

translanguagingpraktijken.  

- Ervoor zorgen dat leerkrachten in staat zijn op 

productieve wijze gebruik te maken van 

uiteenlopende instantiaties van multimodaliteit en 

leerbeoordelingen te ontwerpen. 

- Overwegen om de verantwoordelijkheid te delen 

met de leerlingen zelf door middel van vormen van 

zelfevaluatie en beoordeling door medeleerlingen. 

- Vragen kunnen stellen bij 

manieren om tegemoet te komen 

aan de educatieve en sociale 

behoeften van leerlingen met 

een migrantenachtergrond. 

- In staat zijn om 

leerlinggerichte, cultureel 

responsieve beoordelingen te 

ontwerpen. 

- De kennisfondsen van 

leerlingen (talen, manieren om te 

communiceren, kennis te 

verwerven, enz.) benutten in 

beoordelingspraktijken. 

- Beter in staat zijn de prestaties 

van leerlingen met een 

migrantenachtergrond in 

beoordelingscontexten te 

interpreteren en effectieve 

feedback te geven. 

De module beoogt belangrijke kennis en 

vaardigheden aan te reiken die leerkrachten 

mogelijk zullen ondersteunen bij het 

heroverwegen van hun beoordelingstheorie en -

praktijk om te voldoen aan de vereisten van 

sociale rechtvaardigheidsprincipes. In die zin 

draagt de module bij tot de professionele 

ontwikkeling van leerkrachten op het vlak van 

interculturele competenties en cultureel 

verantwoorde beoordeling. 

 



 

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring in van de inhoud, die uitsluitend de 
mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt 

van de informatie die erin is vervat. 

 

DEVOTE OPEN ONLINE COURSE (OOC) 

Inhoudsbeschrijving voor IO1/ MODULE 3: Nationale taalkundige ondersteuning 
 

Module/ Onderwerpen 

Onderdelen van de module 

Doel/ leerdoelstellingen Eindtermen 

 

Algemene informatie over de module 

 

Module 3: Nationale 

taalkundige ondersteuning 

3.1 Inleiding 

3.2 Onderscheid tussen T2 

(tweede taal) voor 

communicatie en T2 voor studie 

3.3 De belangrijkste 

belemmeringen voor de 

toegang tot de taal van de 

studie en instrumenten voor de 

behoefteanalyse in kaart 

brengen 

3.4 Didactische strategieën om 

moeilijkheden te overwinnen 

3.5 Kritische punten bij de 

toepassing van 

onderwijsstrategieën en 

voorstellen om moeilijkheden te 

overwinnen 

Het doel van deze module is 

leerkrachten en/of begeleiders 

meer bewust te maken van 

zowel de omvang van de 

moeilijkheden die leerlingen met 

een migrantenachtergrond 

ondervinden als de instrumenten 

die scholen en leerkrachten ter 

beschikking staan. 

 

De doelstellingen van de module 

zijn: 

- De specificiteit van T2 voor 

studie definiëren. 

- Een repertoire van de 

belangrijkste moeilijkheden en 

hun verband met mislukking op 

school en schooluitval van 

leerlingen met een 

Aan het einde van deze module, 

zullen de lerenden:  

- Zich meer bewust zijn van hun 

rol. 

- Vaardiger zijn in het uitstippelen 

van gepersonaliseerde 

onderwijstrajecten. 

- Zichzelf testen met oefeningen 

die betrekking hebben op het 

gebruik van de instrumenten om 

het leren van de vakinhoud te 

vergemakkelijken. 

- Een kritisch gevoel ontwikkelen 

ten aanzien van de beschikbare 

instrumenten. 

- De gelegenheid krijgen om na te 

denken over een minder 

simplistische aanpak van de 

complexiteit van een meertalige 

klas. 

De module begint met een belangrijke overweging: leerlingen met 

een migrantenachtergrond moeten niet alleen de tweede taal 

beheersen om in het dagelijks leven te kunnen communiceren, maar 

zij moeten de nationale taal ook spreken om toegang te krijgen tot 

de vakinhoud.  Daarom is de eerste paragraaf gewijd aan het 

definiëren van de specificiteit van de T2 voor studie en het 

onderscheid met de T2 voor communicatie.  

Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste 

moeilijkheden die de leerlingen in de schoolomgeving ondervinden 

en die, zoals blijkt, niet alleen van taalkundige aard zijn, maar te 

maken hebben met een gebrekkige beheersing van de taal op een 

dieper niveau. Deze situaties zijn vaak moeilijk vast te stellen en 

blijven onderbelicht, en worden vaak geclassificeerd als generieke 

uitval.  De overgang van basiscompetentie naar complexere en 

meer uitgewerkte competentie is niet onmiddellijk en natuurlijk en 

kan niet aan taalleerkrachten alleen worden gedelegeerd, maar 

moet worden gedeeld met leerkrachten van alle disciplines. Deze 

stap vereist een reeks mogelijke didactische handelingen.  

In de volgende paragraaf worden enkele technieken 

geanalyseerd om de toegang van leerlingen met een 

migrantenachtergrond tot de vakinhoud te vergemakkelijken, zoals 
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migrantenachtergrond 

identificeren en analyseren. 

- De belangrijkste 

onderwijsstrategieën die 

momenteel op scholen worden 

gebruikt, kennen en analyseren. 

- De ontwikkeling van nieuwe 

instrumenten voor de analyse 

van de schoolbehoeften en 

schoolervaringen van leerlingen 

en de ontwikkeling van nieuwe 

modellen voor meer motiverende 

schooltrajecten, stimuleren. 

vereenvoudiging, het opstellen van zeer leesbare teksten en 

tekstuele vergemakkelijking. 

In paragraaf 3.5 worden enkele kritische kwesties bij het gebruik 

van deze strategieën onderzocht, die de toepassing ervan zouden 

kunnen bemoeilijken. In het bijzonder worden twee standpunten ten 

aanzien van facilitatietechnieken geschetst: aan de ene kant 

degenen die het als de enige manier beschouwen om leerlingen 

het begrip van geschreven teksten te garanderen, aan de andere 

kant degenen die de activiteit liever op de lezer zouden richten 

zonder de tekst te manipuleren. Tot slot worden verzoenende en 

uitvoerbare voorstellen gedaan, waarbij in gedachten wordt 

gehouden dat de doelstelling om op scholen en onder leerkrachten 

een cultuur van aandacht voor de moeilijkheden in verband met de 

onderwijstaal te verspreiden, op de een of andere manier moet 

worden vertaald in een organisatorische didactiek, gericht op het 

scheppen van de ruimten en instrumenten om concreet in te grijpen 

in de beschreven moeilijkheden. 

 

 

 
 



 

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring in van de inhoud, die uitsluitend de 
mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt 

van de informatie die erin is vervat. 

 

DEVOTE OPEN ONLINE COURSE (OOC) 

Inhoudsbeschrijving voor IO1/ MODULE 4: Ouderbetrokkenheid  
 

Module/ Onderwerpen 

Onderdelen van de module 

Doel/ leerdoelstellingen Eindtermen 

 

Algemene informatie over de module 

 

Module 4: Ouderbetrokkenheid 

4.1 Inleiding 

4.2 Ouder engagement, -

betrokkenheid of -partnerschap 

– Bespreking van enkele 

belangrijke begrippen 

4.3 Soorten ouderbetrokkenheid: 

actieve vs. passieve ouders 

4.4 Leeftijd van de kinderen en 

ouderbetrokkenheid 

4.5 Identificeren van barrières 

voor ouderbetrokkenheid bij 

migrantengezinnen 

4.6 Effectieve 

betrokkenheidstrategieën 

4.7 Schoolgebaseerde 

benadering van 

ouderbetrokkenheid 

Het doel van deze module is het 

ontwikkelen van competenties voor 

leerkrachten en/of begeleiders zodat zij 

praktijken van leerkrachten en 

schoolbestuurders ter ondersteuning van de 

participatie van ouders in de 

schoolloopbaan van hun kinderen kunnen 

identificeren. 

 

De doelstellingen van de module zijn: 

- Het analyseren van patronen van 

ouderbetrokkenheid van migranten, 

oudernetwerken en barrières voor 

ouderbetrokkenheid en empowerment op 

casestudiescholen in de vijf partnerlanden. 

- Het identificeren van praktische 

instrumenten en good practices voor 

ouderbetrokkenheid en empowerment van 

migranten, zodat scholen hun strategieën 

voor ouderbetrokkenheid van migranten 

kunnen verbeteren. 

Aan het einde van deze module, 

zullen de lerenden: 

- De behoeften van migrantenouders 

bij de ondersteuning van 

onderwijsintegratie van hun kinderen 

in kaart kunnen brengen. 

- Good practices van scholen in heel 

Europa in kaart kunnen brengen met 

betrekking tot het ondersteunen van 

de betrokkenheid van 

migrantenouders bij het onderwijs van 

hun kinderen en bij het schoolleven. 

- Perspectieven met betrekking tot de 

kwaliteit en het niveau van 

betrokkenheid van migrantenouders 

bij het schoolleven en de standpunten 

van zowel ouders als schoolpersoneel 

met betrekking tot de uitdagingen 

kunnen verwerven. 

- Een verhoogd vermogen van de 

bestaande mogelijkheden tot 

Het is altijd nodig om ouders aan te moedigen 

meer betrokken te raken bij de verschillende 

schoolactiviteiten. 

Deze module is bedoeld om leerkrachten en 

scholen een reeks praktische strategieën aan te 

reiken die kunnen helpen bij het betrekken van 

migranten- en vluchtelingengezinnen en bij het 

creëren van een cultureel inclusieve 

schoolomgeving om het studiesucces van 

migrantenleerlingen en -jongeren te bevorderen. 

Er worden verschillende theorieën en termen 

gebruikt om te beschrijven hoe ouders kunnen 

worden betrokken bij het onderwijs van hun 

kinderen. De module bevat ook belangrijke kennis 

om de betrokkenheid van ouders en verzorgers in 

stand te houden, de sterke punten en 

vaardigheden van deelnemende 

ouders/verzorgers te identificeren en 

mogelijkheden voor hen te creëren om deze 

vaardigheden op een continue basis in hun school 

te gebruiken. Om de deelnemers aan te moedigen 
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4.8 Thuisgebaseerde 

benadering van 

ouderbetrokkenheid 

4.9 Casestudies in FR, TR, BE en 

SL 

- Het ontwikkelen van online-instrumenten 

om migrantenouders in staat te stellen 

gemakkelijk toegang te krijgen tot 

informatie over school- en 

onderwijssystemen in EU-landen en om 

onderling te netwerken en informatie uit te 

wisselen. 

verbetering van de betrokkenheid 

van ouders bij het onderwijs van hun 

kinderen in de praktijk kunnen 

brengen. 

worden verschillende casestudies in FR, BE, SL, GR 

en SL gepresenteerd. 
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DEVOTE OPEN ONLINE COURSE (OOC) 

Inhoudsbeschrijving voor IO1/MODULE 5: Psychosociale ondersteuning 
 

Module/ Onderwerpen 

Onderdelen van de module 

Doel/ leerdoelstellingen Eindtermen 

 

Algemene informatie over de module 

 

Module 5: Psychosociale 

ondersteuning 

5.1 Raadplegen 

5.2 Gevoel van 

zelfbeheersing, autonomie 

5.3 Psychosociale 

voorlichting 

5.4 Versterken van 

steun/gemeenschap 

5.5 Cultureel bemiddelaar 

 

 

 

Veranderingen zoals het verlaten van 

de geboorteplaats of migratie door 

een andere oorzaak kunnen 

gezondheids- en emotionele problemen 

veroorzaken. Stress tijdens deze 

veranderingen kan leiden tot verdriet, 

angst, bezorgdheid en hopeloosheid 

die immigranten soms immobiliseren. 

Deze veranderingen kunnen het risico 

op depressie en posttraumatische 

stressstoornis verhogen, waardoor het 

vermogen van individuen om voor 

zichzelf te zorgen kan verzwakken. 

 

De doelstellingen van de module zijn: 

- Ervoor zorgen dat leerkrachten leren 

hoe zij adequate psychosociale 

ondersteuning kunnen bieden. 

- Ervoor zorgen dat leerkrachten leren 

hoe ze een veilige plaats voor 

communicatie kunnen creëren. 

Aan het einde van deze 

module, zullen de lerenden:  

- Individueel een gevoel 

van veiligheid kunnen 

creëren in een klas.  

- Technieken om leed of 

verdieping van trauma te 

voorkomen kennen. 

- Individuele verbinding in 

een groep kunnen creëren. 

- Een gevoel van 

verbondenheid kunnen 

creëren. 

- Kunnen helpen bij het 

versterken van de positie 

van hun leerling of 

begunstigde. 

 

Deze module is ontworpen om de leerkracht te helpen bij het 

verbeteren van de functionele mogelijkheden en de emotionele 

ondersteuning. De module laat zien hoe belangrijk het is om te werken 

aan psychosociale ondersteuning en het opbouwen van relaties en een 

veilige omgeving voor gebruikers. Dit is geïntroduceerd door 

empowerment en gemeenschapsvorming om kennis, vaardigheden en 

ondersteuning op te bouwen en door te geven aan nieuwe gebruikers, 

positieve rolmodellen en culturele bemiddelaars. Op deze manier 

worden deelnemers aangemoedigd om te werken, vooruitgang te 

boeken, een gevoel van zelfcontrole te hebben, nieuwe informatie en 

vaardigheden te krijgen, en ondersteund te worden in de omgeving 

waar ze nu wonen. Deze module helpt de leerkracht nieuwe kennis op 

te doen om te ondersteunen en te empoweren, functionele 

bekwaamheid aan te leren na de veranderingen die hun leerlingen of 

begunstigden hebben doorgemaakt. Dit betekent dat leerlingen na 

deze training in staat zullen zijn om naar mogelijkheden te zoeken en 

over hun eigen toekomst te beslissen. 
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- Ervoor zorgen dat leerkrachten in 

staat zijn om voldoende informatie te 

geven over hulpverlening door de 

gemeenschap. 

- Ervoor zorgen dat leerkrachten ook in 

staat zijn om de juiste 

voorlichting/training over psychosociale 

ondersteuning te geven. 

Hoofdstuk 5.1: Raadplegen - Helpen 

- Begeleiden 

 

- Leerkrachten zullen 

spreekuren kunnen houden 

waar hun 

leerlingen/begunstigden 

hun behoeften kunnen uiten. 

- Leerkrachten leren hoe ze 

kunnen werken aan het 

creëren van een 

ondersteunende band voor 

hun 

leerlingen/begunstigden om 

openlijk te communiceren en 

om hulp te vragen. 

- Leerkrachten leren hoe ze 

een individueel plan voor 

hun 

leerlingen/begunstigden 

kunnen maken. 

Het is van groot belang dat er een adviesgesprek of een eerste 

gesprek plaatsvindt. Op die manier kunnen de leerkrachten kennis 

maken met hun leerlingen en het werk dat zij doen. Wanneer deze 

relatie tot stand is gekomen, is het erg belangrijk om de behoeften en 

capaciteiten van de leerling na te gaan om er zeker van te zijn op 

welke manier zij kunnen helpen. Leerkrachten zullen uitgerust zijn om 

een ondersteunende, open en veilige omgeving voor hun leerlingen of 

begunstigden te creëren door: beschikbaar te zijn, aan te sluiten bij 

hun belevingswereld, een cultuur in de klas op te bouwen, en zich in 

hun schoenen te verplaatsen. Dit begint met ervoor te zorgen dat alle 

leerlingen zich veilig voelen en omringd worden door een 

schoolgemeenschap die diversiteit, verschillen en inspraak van 

leerlingen waardeert en rekening houdt met hun behoefte aan 

veiligheid. 
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Hoofdstuk 5.2: Gevoel van 

zelfbeheersing, autonomie 

- Zelfrespect 

- Waardigheid 

- Leerkrachten zullen hun 

leerlingen helpen om hun 

gevoel van waardigheid te 

behouden. 

- Leerkrachten zullen in 

staat zijn om gelijke 

behandeling in hun 

klaslokalen of werkruimte te 

creëren en te bieden aan 

alle leerlingen of 

begunstigden. 

 

Wanneer iemand in een nieuw land aankomt of bepaalde 

veranderingen ondergaat, kan hij een gebrek aan controle voelen. Dit 

betekent meestal dat ze steun nodig hebben bij het nemen van 

belangrijke beslissingen over hoe de dingen moeten worden gedaan 

volgens hun situatie en behoeften. Werken aan het creëren van een 

gevoel van waardigheid betekent hun problemen aanpakken als 

individuen, wat betekent dat de situatie van elke persoon verschillend 

is. Het niet respecteren van waardigheid creëert ontevredenheid en 

angst.  

 

Leerlingen met een migrantenachtergrond hebben soms het gevoel 

dat leerkrachten en directeurs hoge verwachtingen hebben van hun 

studiesucces. Leerkrachten kunnen leerlingen helpen om effectief te 

communiceren en het schoolcurriculum te volgen. Ze kunnen ook 

leerlingen en hun ouders helpen om zich aan te passen aan het 

leerproces. 

Hoofdstuk 5.3: 

Psychosociale voorlichting 

- Informeren 

- Ondersteunen 

- Leerkrachten zullen leren 

hoe zij leerlingen kunnen 

helpen om voor hun mentale 

gezondheid te zorgen. 

- Leerkrachten zullen leren 

hoe ze leerlingen kunnen 

helpen om voor hun welzijn 

te zorgen. 

 

In het geval van migrerende nieuwkomers is het proces van het 

verkrijgen van documenten niet altijd zo eenvoudig bureaucratisch 

geregeld, wat betekent dat zij vaak het slachtoffer zijn van 

bureaucratische oproepen en extra inspecties. Deze veranderingen 

kunnen soms leiden tot angst. Daarom is het voor leerkrachten zeer 

noodzakelijk om over actuele informatie over bureaucratische 

veranderingen te beschikken. Juiste informatie schept nog stabielere 

relaties en vertrouwen. Leerlingen lopen echter een groter risico op 

psychische problemen als gevolg van deze onzekerheden. Het is van 

groot belang dat leerkrachten openlijk met hun leerlingen praten over 

aandoeningen zoals slapeloosheid, verlies van eetlust, depressie en 

angst, en hen laten inzien dat ze er niet alleen voor staan. Op zulke 

momenten is het heel belangrijk om workshops sociale en geestelijke 

gezondheidszorg in te voeren. De steun van niet alleen professionals 
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maar ook van de gemeenschap helpt de persoon om weer 

gemotiveerd te raken en een gevoel van controle over zijn leven te 

krijgen. 

Hoofdstuk 5.4: Versterken 

van steun/gemeenschap 

- Publieke-private partnerschappen en 

een op het hele gezin gerichte aanpak 

- De verwachtingen van 

immigrantenouders voor hun kinderen 

- Mobilitieit van immigranten 

- Leerkrachten zullen leren 

hoe ze verschillende 

workshops kunnen 

organiseren en leiden. 

- Leerkrachten leren hoe ze 

de sociale vaardigheden 

van ouders en hun 

leerlingen kunnen 

ontwikkelen. 

- Leerkrachten leren hoe ze 

oriëntatieworkshops voor 

ouders kunnen organiseren 

om de instellingen, scholen 

en belanghebbenden beter 

te leren kennen. 

De steun die migranten ontvangen komt soms van de lokale 

gemeenschap zelf, maar indirect, vaak van liefdadigheidsorganisaties 

of individuen die bijstand verlenen. Hulp wordt ook vaak geboden 

door mensen die het migratieproces zelf hebben doorgemaakt. 

Daarom staan leerkrachten en opvoeders in nauw contact met niet-

overheidsorganisaties die programma's voor sociale integratie 

beheren. De organisaties hebben meestal een aanpak voor het hele 

gezin. Nauwe contacten tussen leerkrachten/opvoeders, 

maatschappelijk werkers en jeugdwerkers is een van de belangrijkste 

factoren voor de benadering van het hele gezin. 

Sectoroverschrijdende communicatie zal leerkrachten ook helpen om 

nieuwe manieren van informeel onderwijs te leren en verschillende 

methoden die organisaties gebruiken om op dat gebied te werken. 

Het is van groot belang dat het hele gezin erbij betrokken wordt; 

kinderen zullen natuurlijk in een iets ander systeem opgroeien dan hun 

ouders, omdat zij voortdurend bij het schoolprogramma betrokken 

zullen zijn; het is dus van groot belang dat de ouders hen steunen, hun 

traditionele beginselen in stand houden en het integratieproces van 

beide generaties ondersteunen. 

Hoofdstuk 5.5: Cultureel 

bemiddelaar 

- Kruisbestuiving 

- Begrip 

- Barrières doorbreken 

 

- Leerkrachten leren de 

basisprincipes van culturele 

bemiddeling of facilitering 

bij conflicten. 

- Leerkrachten leren hoe ze 

correct informatie kunnen 

verstrekken. 

Culturele bemiddeling verwijst naar het proces waarbij culturele en 

sociale sferen met elkaar worden verbonden en nieuwe relaties tot 

stand worden gebracht tussen beleid, cultuur en openbare ruimte.  

Culturele bemiddelaars helpen:  

1. Mee te werken aan de ontwikkeling van attitudes, gedragingen en 

sociale veranderingen die culturele discriminatie verwerpen en 

positieve relaties tussen culturen ontwikkelen. 



 

 

 

5 
DEVOTE - Developing Competencies of Teachers to Integrate Students with Migrant Backgrounds into European Schools 

2020-1-FR01-KA201-079762 

- Leerkrachten zullen 

werken aan het bevorderen 

van interculturele 

uitwisselingen. 

2. Interculturele programma's die verschillende culturen omvatten te 

bevorderen om het begrip en de dialoog tussen hen te 

vergemakkelijken. 

3. Met de bemiddeling die de lerenden kunnen bieden op een 

eenvoudig niveau, zoals iemand de weg wijzen, uitleggen wat een 

woord of een naam betekent, vragen beantwoorden over gewoonten 

of aspecten van het dagelijks leven, cultuur of godsdienst waarmee zij 

niet vertrouwd zijn, enzovoort. Als studenten met een 

migrantenachtergrond leren hoe ze bemiddelingshulp kunnen vragen 

en aanbieden, worden ze zich bewuster van de taal die voor 

bemiddelingsdoeleinden wordt gebruikt en ontwikkelen ze hun 

bemiddelingsstrategieën. Het kan ook hun algemene zelfvertrouwen 

als deelnemers aan de gastsamenleving verbeteren en hun gevoel 

van eigenwaarde vergroten. Bemiddeling kan positieve 

boodschappen overbrengen ten gunste van multicultureel samenleven 

en diversiteit. Door hun bijzondere situatie hebben migranten van alle 

leeftijden, maar vooral volwassen migranten, waarschijnlijk steun 

nodig in de vorm van taalkundige en culturele bemiddeling van hun 

gesprekspartners in de gastsamenleving, inclusief van mensen die zelf 

de migratie-ervaring hebben meegemaakt, of van medemigranten 

die een gemeenschappelijke taal hebben en nu minder door de 

gegeven problemen worden getroffen, en natuurlijk van vrijwilligers 

die met migranten werken. Deze bemiddeling kan via formele of 

informele kanalen plaatsvinden. 

 



 

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring in van de inhoud, die uitsluitend de 
mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt 

van de informatie die erin is vervat. 

 

DEVOTE OPEN ONLINE COURSE (OOC) 

Inhoudsbeschrijving voor IO1/MODULE 6: Best practices in het Intercultureel Onderwijs 
 

Module/ Onderwerpen 

Onderdelen van de module 

Doel/ leerdoelstellingen Eindtermen 

 

Algemene informatie over de module 

 

Module 6: Best practices in 
het Intercultureel Onderwijs 

6.1 Inleiding tot de module 
(structuur, doelstellingen en 
verwachte resultaten van de 
module) en definitie van 
Intercultureel Onderwijs 

6.2 Best practices in 
Intercultureel Onderwijs 

6.2.1 Taalbiografieën 
Methodologie 

6.2.2 Artistieke praktijken 
bij het leren van talen 

6.2.3 “Lesgeven via 
identiteitsteksten”-
methodologie 

6.2.4 Verhalencirkels 

6.2.5 KWL-grafieken 

6.2.6 Welkomstcomité 

6.3 De volgende best 
practice is voor jou! 

Het doel van deze module is 
de competenties van 
leerkrachten en/of 
begeleiders te ontwikkelen 
om actieve actoren van 
integratie te zijn. 

 

De doelstellingen van de 
module zijn: 

- Een reeks doeltreffende en 
inclusieve praktijken te delen 
die kunnen worden gebruikt 
voor onderwijs in 
interculturele contexten. 

- De reeds bestaande 
ervaringen met intercultureel 
onderwijs benutten. 

- Een aantal praktische 
instrumenten delen die 
waarde en belang toekennen 
aan culturele verschillen. 

Aan het einde van deze 
module, zullen de 
lerenden:  

- Beschikken over een 
scala van praktijken die 
zij kunnen gebruiken 
voor hun 
onderwijsactiviteiten in 
interculturele contexten. 

- De competenties en 
kennis ontwikkelen om 
actieve actoren van 
integratie te zijn. 

- Beschikken over een 
reeks adviezen en 
ervaringen die 
gecombineerd of 
aangepast kunnen 
worden om aan de 
behoeften en eisen van 
hun leerlingen te 
voldoen. 

- Deel 6.1 van de module (Inleiding tot de module en definitie van Intercultureel 
Onderwijs) is opgezet om een overzicht te geven van het onderdeel, met uitleg 
over de methodologie, de doelstellingen en de activiteiten die zullen worden 
uitgewisseld. Ook zal een definitie van intercultureel onderwijs worden gegeven. 

- Deel 6.2 van de module (Best practices in Intercultureel Onderwijs) is ontworpen 
om de best practices in Intercultureel Onderwijs te verzamelen en te delen. Dit 
deel is onderverdeeld in 6 secties, die elk een gedetailleerde beschrijving van 
een good practice geven, met alle passende referenties, materialen en linken. 

- Deel 6.2.1 van de module (Taalbiografieën Methodologie) schetst de praktijk 
van taalbiografieën, die een biografisch verslag zijn waarin de verteller de 
taal of talen die hij/zij heeft geleerd, beoefend, ontmoet, tot onderwerp van 
zijn/haar vertelling maakt. In deze activiteit concentreert de verteller zich 
vooral op hoe de taal werd verworven en hoe ze werd gebruikt. Dit 
vergemakkelijkt de betrokkenheid van de leerling bij de planning, reflectie 
en beoordeling van zijn leerproces en vorderingen; het bevordert 
meertaligheid en intercultureel bewustzijn; en het moedigt de leerling aan om 
te zeggen wat hij in elke taal kan en om informatie op te nemen over 
taalkundige -, culturele - en leerervaringen die hij in en buiten formele 
onderwijscontexten heeft opgedaan 
(https://www.coe.int/en/web/portfolio/the-language-biography).  

- Deel 6.2.2 (Artistieke praktijken bij het leren van talen) zal nauw verband 
houden met het vorige, aangezien taalbiografieën in geschreven vorm kunnen 
worden opgesteld of, creatiever, door middel van kunst (tekenen, muziek, 
theater). Deze sectie zal zich baseren op het vruchtbare werk van het Goethe 

https://www.coe.int/en/web/portfolio/the-language-biography
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- Praktijken delen om 
onderwijscontexten om te 
vormen tot een 
uitwisselingsmogelijkheid, 
waarbij studenten en hun 
verschillen centraal staan. 

- Praktijken te delen die de 
student (en zijn verhaal) tot 
een actieve actor van het 
leer-onderwijsproces maken. 

- Het belichten van de 
succesfactoren van deze best 
practices om leerkrachten te 
ondersteunen bij het creëren 
van nieuwe activiteiten 
gericht op het doel van het 
project. 

- Zich bewust zijn van de 
relevantie en het belang 
van leerlingen in het 
onderwijsproces. 

- Beschikken over de 
competenties om 
culturele verschillen met 
succes te benutten als 
een leer-
onderwijsinstrument. 

- In staat zijn nieuwe 
onderwijsactiviteiten te 
creëren die een positief 
effect hebben op de 
integratie van leerlingen 
met een 
migrantenachtergrond. 

Institut (https://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/clb/enindex.htm) en zal zich 
richten op het gebruik van theater als praktijk voor het leren van talen 
(https://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/clb/unt/the/ein/enindex.htm). Het 
meest relevante kenmerk van deze praktijk is dat de kern van het theaterstuk 
het leven, de achtergrond, de vragen en de nieuwsgierigheden van de 
leerlingen zijn. Het is een innovatieve manier om een band te scheppen tussen 
hun leven en wat ze leren. 

- Deel 6.2.3  (Lesgeven via identiteitsteksten) zal een praktijk belichten waarbij 
leerlingen visuele, schriftelijke, mondelinge of multimodale teksten creëren, 
monologisch of interactief (bv. in simulaties), om betekenissen uit te drukken 
die verband houden met hun persoonlijke ervaringen. Het onderdeel zal zich 
baseren op het werk van Cummins & Early (2011) - "Identity texts: The 
collaborative creation of power in multilingual schools". 

- Deel 6.2.4 (Verhalencirkels) schetst de voordelen van het gebruik van 
verhalencirkels in intercultureel onderwijs. Deze praktijk helpt deelnemers 
belangrijke aspecten van interculturele competenties te oefenen. Het gebruik 
van persoonlijke verhalen bevordert verbondenheid en diepgaande en 
betekenisvolle betrokkenheid. Deze sectie zal zich baseren op het werk van 
UNESCO (https://en.unesco.org/themes/intercultural-dialogue/competencies). 

- Deel 6.2.5 (KWL-grafieken) legt uit hoe het gebruik van grafische 
organisatoren het intercultureel bewustzijn bevordert. Leerlingen kunnen 
zinnen, woorden en vragen in verschillende talen markeren om te vertellen 
wat ze over een bepaald onderwerp weten, zelfs als ze nog niet de 
vaardigheden hebben ontwikkeld om zich zelfstandig uit te drukken (zie p.16 
van de DEVOTE-publicatie & https://www.paesic.eu/). 

- Deel 6.2.6 (Welkomstcomité) schetst een praktijk waarin leerlingen de 
leidende rol spelen. Deze door leerlinggeleide en leerkrachtgeleide ruimtes 
bestaan uit het plannen en organiseren van gemeenschapsopbouwende 
evenementen tussen lokale en nieuwkomersleerlingen (zie p.16-17 van de 
DEVOTE-publicatie). 

- Deel 6.3 (The next best practice is yours!) probeert de succesfactoren van de 
gepresenteerde best practices te belichten, om zo de noodzakelijke ingrediënten 
te selecteren voor het creëren van een onderwijsactiviteit die gericht is op het 
verbeteren van de integratie van studenten met een migrantenachtergrond. 

 

https://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/clb/enindex.htm
https://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/clb/unt/the/ein/enindex.htm
https://www.paesic.eu/

