Even voorstellen
“OKAN” staat voor onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers.

Anderstalige leerlingen die nog maar pas in België
zijn aangekomen, kunnen sedert 1995 in het Vlaams
secundair onderwijs extra ondersteuning krijgen door
school te lopen in het onthaalonderwijs. Daar leren
ze Nederlands en oefenen ze de nieuwe taal, met
veel aandacht voor praktisch taalgebruik.
Een onthaalklas wordt dus meestal bevolkt door een
zeer heterogeen gezelschap: verschillende leeftijden, verschillende nationaliteiten, godsdiensten en
talen, verschillen in leervaardigheden (sommigen zijn
als analfabeet uit hun land gevlucht, anderen hebben
enkele jaren onderwijs in hun geboorteland achter de
rug).

Voor wie?
Voor alle jongens en meisjes die aan volgende voorwaarden voldoen:
 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 uiteindelijke beslissing om
zo een afwijking toe te staan, ligt bij de toelatingsklassenraad.
Doelstelling
Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers 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 de individuele capaciteiten
van deze anderstalige nieuwkomer en zo ook tot een betere integratie in de samenleving te komen.
Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers moet het voor de betrokken leerlingen dus
mogelijk maken hun leerloopbaan met succes verder te zetten. Het onthaalonderwijs voor
anderstalige nieuwkomers bevat daarom eerst een onthaaljaar. Het omvat daarnaast ook
ondersteuning, begeleiding en opvolging van gewezen anderstalige nieuwkomers en coaching van
leerkrachten in het vervolgonderwijs. Bij het beëindigen van de volledige effectieve periode dat de
anderstalige nieuwkomer het onthaaljaar 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.

Organisatie
De OKAN klassen in Sint-Truiden worden sinds het schooljaar 1999-2000 georganiseerd op niveau van
de scholengemeenschap Sint-Trudo. Er zijn 3 campussen waar de lessen worden georganiseerd.
Technicum fungeert hierbij als de ankerschool. De andere klassen worden georganiseerd in KCST 2de
graad, Tuinbouwschool Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Aloysiusinstituut in Zepperen.
Het grote voordeel van deze manier van organiseren is dat de OKAN leerling leert omgaan met de
verschillen en gelijkenissen in schoolculturen.
Leertijd
De OKANleerling volgt 28 uur les per week, in groepjes van 10 tot 15 leerlingen per klas.
 24u Nederlandse les (NT2)
 2u godsdienst
 2u lichamelijke opvoeding
met afwisselend:
 Sportactiviteiten
 verkennende lessen in het gewone
onderwijs
 extra uitstappen
Inschrijvingen in OKAN
Inschrijvingen in OKAN kunnen het ganse schooljaar door (liefst na afspraak) op volgend adres:

Technicum
Gildestraat 22
3800 Sint-Truiden

De kandidaat OKANleerling wordt vergezeld door zijn ouders, voogd of begeleiders.
Indien de leerling in het bezit is van persoonlijke documenten zoals een identiteitskaart, een
internationale reispas, een “Document Bijlage 26”, inschrijvingsdocument in het bevolkingsregister,
enz… brengen de ouders, voogden of begeleiders deze best mee.

Vragen?
Els Vanderaerden, coördinator – 011/68.22.34 – okan@technicum.be
Davy Souverijns, vervolgschoolcoach – 011/68.22.34 – vervolgschoolcoach@technicum.be

