
   

 
Conversatie op school: 

succesfactoren, drempels 
en handige tips & tricks 
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 Kennismaking 

 Projectschets 

 Brainstormsessie oefenkansen  

 Traject conversatiegroepen 

scholen  

 Kritische succesfactoren 

 Drempels en uitdagingen 

 Debat 

 Inspirerende thematafels 

 

 

Programma 
 

 

16 mei 2019 



Kennismaking: het interview 
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 Projectoproep Nederlands oefenen AgII  

 Twee schooljaren 

 Team Onderwijsontwikkeling+ Team 

Ouderbetrokkenheid 

 Doelgroep: ouders en 16+ 

 Twee sporen 

 Stuurgroep 

 IN-Gent als regisseur 

 Samenwerking met ankerfiguren op scholen 

 Samenwerking met PCVO Het Perspectief 

 Samenwerking met vrijwilligers 

 

 

 

 

 

 

Projectschets 
 

 

16 mei 2019 



Opdracht OCG   
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Continuering van het 
bestaande 

oefenkansenaanbod  

Procesbegeleiding scholen 

Methodische ondersteuning 

Verankering 

 

Pilot conversatiegroepen  

Procesbegeleiding scholen 

Methodische ondersteuning 

Verankering  

 

Kwaliteitsvolle oefenkansen 
Nederlands 

Ouderbetrokkenheid verhogen 

16 mei 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASISONDERWIJS SECUNDAIR 
ONDERWIJS 

 
DOELSTELLINGEN 



     Oefenkansen: what’s in a name? 

Project Conversatie op school: ouders betrekken en versterken – Onderwijscentrum Gent 6 16 mei 2019 
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      Traject conversatiegroepen scholen 



Procesmatige aanpak: acties 
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OMGEVINGSANALYSE 

VISIETEKST  

SAMENWERKING 

VORMING ONTWIKKELING 

VERANKERING 

NAZORG 

                          Bron: The golden cirkel – Simon Sinek 



Basisonderwijs 
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Ouderbabbels 

Modeltraject 

 Coaching 



Ouderbabbels: traject + thema’s 
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Praattafel 

Doe-opdracht 

Wijkwandeling 

 
huiswerk, rapport, schoolagenda, vrije tijd, 
gerechten, talenten, sport, CLB, verhalen, 
ouderraad,... 
 

   
koken met taal, ouders in de klas, 
rondleiding op school, ouders in de 
bibliotheek, ouders in de spelotheek… 

mijn buurt, wijkgezondheidscentrum, 
buurtcentrum,  park, museum,… 



      Praatprikkels 
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   Het babbelblik 
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“Om met andere 

mensen te praten en 
andere dingen te 

weten over andere 
mensen”  
(Fakira) 

“Voor meer info over 

kinderen en school”  
(Samah) 

 

“Ik wil dat mijn 
kinderen gelukkig 

zijn” 
 (Nurcan) 

“Het leek me 
interessant om te 

babbelen met 
andere ouders over 

bepaalde 
onderwerpen, meer 
dan enkel ‘hallo’ “  

(Daniele) 



Secundair onderwijs 
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  Coaching 

Out-of-the box denken 

Open versus gesloten conversatiegroep 



Conversatiegroepen: traject + thema’s 
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Taalcarrousel  

Ontdek je 
buurt 

Babbelpunt 

conversatietafel: onderwijs, muziek, gerechten,..  

 
snuffelstage, beroepen, schooloriëntatie, 
gamen,…    

wijkwandelingen 
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Wijkwandelingen  



Methodiek 
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           .!?  
 

 
  het leesteken en de vorm 
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Duidelijke correlatie tussen toeleidingswijze  en  
ouderbereik. 

Spreekdurf  en zelfredzaamheid ouders verhoogt. 

Modeltraject is succesvol. 

Ouders vragen om naast  het 
oefenkansenaanbod  NT2 lessen op de school 

van hun kind aan te bieden.  

Aandacht voor een meer actieve toeleiding van 
ouders met het Nederlands als moedertaal. 

 

 

 

 

 

Voor een succesvolle opstart van elke oefenkans 
is een minimaal ouderbereik essentieel. 

Opzetten van voortrajecten.   

Het Babbelpunt sluit het meest aan bij de 
behoeften en noden van ouders en scholen.  

Ook jongeren, 16+,  tonen veel interesse om op 
school aan conversatietafels deel te nemen. 

Verschillende profielen van conversatiegroepen 
vraagt ook om verschillende profielen van 

vrijwilligers.  

 

 

 

16 mei 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASISONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS 

Enkele kernpunten die we meenemen 



Kritische succesfactoren 



 Op het procesniveau van het project  

Duurzame samenwerkingsverbanden partners 

Ruim draagvlak creëren voor je oefenkans  

Bij de werving van ouders diverse kanalen 
gelijktijdig inzetten 

 Inzetten op vorming, intervisie en coaching 

Focusgroep gespreksbegeleiders  

Duidelijk profiel  en ondersteuning vrijwilliger 

Profielschets + plan voor je conversatiegroep  

De ouder als gids 
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Op het niveau van de oefenkans  

Methodiek 

Taalfocus + heldere taal  

Veilig en positief gespreksklimaat 

Zichtbaarheid en herkenbaarheid oefenkans  

Warm onthaal in een gezellige ruimte 

Tijdstip en moment van de oefenkans 

 Oefenen in een brede context 

De ouder als ambassadeur 
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      Drempels en uitdagingen 



Project Conversatie op school: ouders betrekken en versterken – Onderwijscentrum Gent 
 

23 16 mei 2019 

Profiel 
oefenkans 

Toeleiding 
ouders 

Duurzame 
samenwerking met 

vrijwilligers 

Methodiek 
ontwikkeling 

 
 
Profiel  
vrijwilligers 
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Debat en 
thematafels 
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Nog 
vragen? 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
   
        
 
 
 



Hartelijk dank en 
veel succes! 
Sofie Verbrugghen 
Consulent Onderwijsontwikkeling 
Onderwijscentrum Gent 

 Conversatie op school: succesfactoren, drempels en handige tips & tricks. 


