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Verslag bijeenkomst lesgeven aan analfabeten 12 juni 2017 

 

Door Joanne Koudijzer School of Hope 

 

Myriam Lieskamp opent namens CNV Onderwijs de bijeenkomst. Fijn dat iedereen aanwezig 

is. De bijeenkomst is een vervolg op meerdere bijeenkomsten die CNV Onderwijs heeft 

georganiseerd, beginnend in Heumensoord in Nijmegen, gevolgd door de bijeenkomst in 

Utrecht, daarna in Rotterdam. Op verzoek van de mensen in Rotterdam deze bijeenkomst 

over analfabetisme. 

 

Meer praktische informatie is te vinden op www.cnvo.nl/ actuele thema’s/praktische 

informatie over onderwijs aan vluchtelingenkinderen. 

De bijeenkomst wordt verzorgd door de werkgroep bijeenkomsten en de commissie 

diversiteit van CNV Onderwijs. 

 

Wanneer ben je nu analfabeet? 

Joanne gebruikt het voorbeeld van Achmed, Maria en Youssef.  

 

Voor Achmed wil niet leren lezen en schrijven. Achmed is 16 en werkte al in zijn land van 

herkomst en wil niet leren lezen en schrijven. Hij wil liever voetballen of met z’n vrienden zijn. 

Maria wil heel graag alle letters lezen. Zij is heel fanatiek en wil alle woorden lezen. 

Voor Youssef gaat het allemaal te langzaam. Youssef leest Arabisch. Maar niet het Latijns 

schrijft. Youssef is semi-analfabeet. 

 

Hoe kan je toetsen of iemand analfabeet is? 

Joanne geeft aantal praktische tips als er niet veel tijd is bij een intake 

Zij gebruikt de DMT toets (beetje Engels dan vaak wel al wat woordkennis) 

Of laat een leerling een woord lezen en observeert hoe iemand leest.  

Of geeft een pen in de hand (en dan kan je zien of iemand gewend is om een pen vast te 

houden). 

Of een leerling schrijft zijn naam in het Arabisch (semi-analfabeet) of tekent de letters 

(analfabeet). 

 

Op toets.nl kan je ook informatie vinden. Joanne gebruikt deze zelf niet.  

Ook bruikbaar is: lezen over de grenzen heen. ISBN 90-75074-82-4 CED groep 

 

Joanne vertelt daarna over haar tijd in Libanon en de vluchtelingenkampen daar. 

Ze laat ook wat materiaal zien van de Hope on wheels.  

Als vluchtelingen in Libanon een tijdje naar school geweest: dan spreken ze een beetje 

Engels. Het schoolsysteem is daar 50% Engels en 50% Arabisch. Jordanië idem dito. 

In Syrië wordt alleen lesgegeven in het Arabisch. 

Als je kinderen in de klas hebt die in een van de vluchtelingenkampen hebben gezeten kun 

je dit eventueel herkennen. Joanne laat een filmpje zien van een vluchtelingenkamp in 

Libanon. Ze geeft aan dat kinderen heel veel meemaken daar en ook vaak een 

verschrikkelijke reis achter de rug hebben. In het boek “nieuwkomers op school” staat een 

bruikbaar artikel van Bram Tuk hierover. 

http://www.cnvo.nl/
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Er komen ook meer vluchtelingen uit Eritrea. Dat is compleet anders.  

Veel alleengaanden: druk van thuis: zorg dat wij ook mogen komen of stuur geld. 

Ze hebben vaak heel veel mee gemaakt. Sterke familiecultuur. Problemen van thuis nemen 

ze vaak mee naar school. Veel zijn analfabeet.  

 

Presentatie is te downloaden via de website van Lowan. https://www.lowan.nl/primair-

onderwijs/nieuws/eritrea/ 

 

 

Blokje Ondersteuning: pedagogisch en didactisch 

Wat is jouw verwachting van de leerling op pedagogisch gebied? Welke doelen wil je met de 

leerling behalen?  

 

Joanne geeft aan dat je soms nieuwkomers strak moet aanpakken. Niet alles willen 

uitleggen. Sterke machtsverhouding. Dat is een onderdeel van de cultuur. De tieners nemen 

de ruimte totdat je stop zegt. Strakke regels hanteren. Gebruik niet te vaak het woord: niet. 

Je vertelt gewoon hoe we het hier samen doen. En dat doe je dan gewoon. Soms heb je 

medelijden. Dat willen ze niet. Probeer professionele afstand te nemen. Voorbeeld; kind in 

de klas (zo koud). Neem je dan een trui mee? Nee dus. Je moet er dus helder in zijn. Spreek 

het samen af met je team. Maak duidelijke afspraken en zorg voor een duidelijke 

doorgaande lijn: dit is ons pedagogisch klimaat en daar moet een lijn in zijn. 

 

Wat is je verwachting van de leerling op didactisch gebied? Welke doelen wil je met de 

leerling behalen?  

 

Is er een duidelijke leerlijn? Deelnemers geven aan dat ze leerdoelen hebben maar 

deelnemers lopen tegen het probleem aan dat leerlingen van 7 jaar en van 13 jaar hebben 

hetzelfde materiaal. 

https://www.lowan.nl/primair-onderwijs/lesmateriaal/ 

https://www.lowan.nl/voortgezet-onderwijs/lesmateriaal/ 

 

 

Vragen die de deelnemers hebben? 

Veel niveaus in de klas. En mensen staan alleen voor de groep. 

Kinderen willen graag meteen “bediend” worden.  

Tip: ik laat veel in groepjes werken.  

Tip: zet de computer in. 

Tip: vrijwilligers inzetten. Zet je vrijwilligers in de klas, zorg dat je een vrijstelling hebt. Zorg 

ook voor een verklaring van goed gedrag.  

Tip: handboek leren leren (voor het aanleren van executieve functies) 

 

Ze willen graag op de toppen van hun kunnen presteren en zo intens verdrietig kunnen zijn 

als ze dan fouten maken. Tip: laat uitleggen door een tolk dan fouten maken mag. 

Wat ik soms lastig vind; ze hebben weinig reflectie en weinig inzicht: vooral de leerlingen uit 

Syrie en Eritrea  

https://www.lowan.nl/primair-onderwijs/nieuws/eritrea/
https://www.lowan.nl/primair-onderwijs/nieuws/eritrea/
https://www.lowan.nl/primair-onderwijs/lesmateriaal/
https://www.lowan.nl/voortgezet-onderwijs/lesmateriaal/
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Schoolsysteem Syrie en Eritrea. Even opzoeken. www.nuffic.nl/ diploma waardering/. 

https://www.nuffic.nl/hoger-onderwijs/diplomawaardering/buitenlandse-onderwijssystemen 

 

Werkvormen: 

Receptief: Letters en klinkers op de muur. Plaatsjes op de muur. Als kinderen niet te oud zijn 

en spelletjes leuk vinden. Twee groepjes: ik zeg b.v. mier. Wijs meteen de ie aan. Wie het 

snelst is krijgt een punt.  

Elk groepje een juf of meester: die zorgt dat het groepje rustig blijft. Of geen Arabisch praat.  

Joanne werkt altijd thematisch.  

Bingo 

Leeg bingovel. Leerlingen zelf letters of woorden erin laten schrijven. Ook bingo kaarten zelf 

maken (via powerpoint). Lamineren. En dan gebruiken met fiches of met een whiteboardstift.  

 

Altijd praatplaten gebruiken. Dat aansluit op het thema. Sluit beter aan bij de 

belevingswereld. Je kan receptief beginnen: wijs naar de man. Daarna productief: 

Bij de praatplaten kun je goed differentiëren in je vraagstelling.  

www.schoolbordportaal.nl  

www.jekanmewat.nl  

methode zingen en snappen (vooral zinsbouw).  

 

werkvormen: 

kleurplaat aansluiten op thema. 

Kleurplaat: kinderen die al verder zijn: schrijf alle woorden op die je kent 

Of: geef een opdracht kleur tafel groen 

Of kleur alle woorden met een a groen. 

 

Werkvormen 

TPR (total  physical  respons) 

Kijk naar 

Loop naar 

Wijs aan 

Zet een rondje om  

Zet een kruisje bij 

Ruik aan 

Pak aan 

Leg neer 

 

Tip:onderwijsinspectie: onderzoekskader onderwijsinspectie.  

 

(zie bijlage) blz. 83 bijlage onderwijs aan nieuwkomers 

 

Zelfstandig werken 

Is echt problematisch met nieuwkomers. Ze kunnen nog heel  weinig.  

1. Oplossing is er niet echt: maar het werken met vrijwilligers werken helpt. 

2. Joanne maakte werkboekjes bij themakaarten. Cijfers verbinden. Korte woorden laten 

http://www.nuffic.nl/
https://www.nuffic.nl/hoger-onderwijs/diplomawaardering/buitenlandse-onderwijssystemen
http://www.schoolbordportaal.nl/
http://www.jekanmewat.nl/
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schrijven 

 

3. Digitaal laten werken (in het begin met hulp) 

4. Ambrasoft http://ambrasoft.nl/ 

5. Horen zien schrijven 

6. Alfafa www.alfalfa –online.nl. 13 lln. aankoppelen. 100 euro per jaar.  

7. Joanne gebruikt een envelop waar plaatjes inzitten. Aan het eind van de week 

overhoren en is het woord goed, dan in de prullenbak. Doen daarmee succeservaring 

op. 

8. www.oefenen.nl 

9. LOCO 

10. Lezen doe je Overal https://www.lowan.nl/lesmateriaal/lezen-doe-je-overal 

11. Veilig leren lezen-selectie 

12. Let op: auditief en visueel 

13. Youtube veilig lezen en beelddenken.  

14. 7/43 https://www.ncbnet.nl/alfabetiseringsmethode-7-43-is-nu-online-beschikbaar-

nieuw/ 

15. Aap(docentenhandleiding) www.nt2school.nl 

16. Flitsen van letters/woorden (niet bij aanleren).  

17. Zien is snappen (zinsbouw) Ook bruikbaar voor het VO en MBO. 

http://www.watenhoe-nt2.nl/index.php/materialen/91-zien-is-snappen 

 

Tip Myriam: websites www.beterspellen.nl    www.beterrekenen.nl  

Tip Myriam: handreiking asielzoekers https://www.poraad.nl/nieuws-en-

achtergronden/handreiking-po-raad-biedt-nieuw-perspectief-op-meertaligheid-en-integratie 

 

Taalklas Houten https://test.diglin.eu/applications/bronnen/?menu=1 Hel zelfstandig werken, 

lezen spelling luisteren. 

Filmpjes van staal: (spelling) http://taalklashouten.yurls.net/nl/page/1033040#topboxes 

Besloten groep: Nieuwkomers in de klas op facebook  

https://drive.google.com   nieuwkomersindeklas@gmail.com wachtwoord nieuwkomers123 

boek lesgeven aan getraumatiseerde kinderen Leony Coppens Schneijderberg 

workshops aan ouders ook door Leony Coppens. 

www.taalrijk.be spelletjes bij Horen, Zien en Snappen  

 

 

Sites waar afbeeldingen op staan die je vrij mag gebruiken. (met google zoeken heeft een 
gevaar. Soms zijn foto’s of afbeeldingen auteursrechtelijk beschermd. 
https://www.verus.nl/nieuws/gebruik-van-afbeeldingen-op-uw-site-kijk-uit 

Gebruik alleen deze sites als je afbeeldingen of foto’s wil gebruiken:  

• Pixabay 

• Freeimages 

• Pexels 

• Freepik 

http://ambrasoft.nl/
http://www.oefenen.nl/
https://www.lowan.nl/lesmateriaal/lezen-doe-je-overal
https://www.ncbnet.nl/alfabetiseringsmethode-7-43-is-nu-online-beschikbaar-nieuw/
https://www.ncbnet.nl/alfabetiseringsmethode-7-43-is-nu-online-beschikbaar-nieuw/
http://www.nt2school.nl/
http://www.watenhoe-nt2.nl/index.php/materialen/91-zien-is-snappen
http://www.beterspellen.nl/
http://www.beterrekenen.nl/
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/handreiking-po-raad-biedt-nieuw-perspectief-op-meertaligheid-en-integratie
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/handreiking-po-raad-biedt-nieuw-perspectief-op-meertaligheid-en-integratie
https://test.diglin.eu/applications/bronnen/?menu=1
http://taalklashouten.yurls.net/nl/page/1033040#topboxes
https://drive.google.com/
mailto:nieuwkomersindeklas@gmail.com
https://www.verus.nl/nieuws/gebruik-van-afbeeldingen-op-uw-site-kijk-uit
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• Freerangestock 

• Unsplash 

 

 

Met vriendelijke groet 

 

Myriam Lieskamp 

Namens CNV Onderwijs 

 

 

 

 

  

 

 


