
Lokaal Flankerend 
OnderwijsBeleid (LFOB) 

Stad Aalst



• `Het flankerend onderwijsbeleid is het 
geheel van acties van een lokale overheid om 
vertrekkend vanuit de lokale situatie en 
aanvullend bij het Vlaamse onderwijsbeleid, 
een onderwijsbeleid te ontwikkelen in 
samenwerking met de lokale actoren.´

Lokaal Flankerend OnderwijsBeleid



• Project Taalcoach: Basisonderwijs + BuLo

• Project Alfaklassen: Secundair onderwijs

• Project TAALst: BuSo onderwijs

Lokaal Flankerend Onderwijsbeleid
3 taalstimuleringsprojecten Stad Aalst



Project Taalcoach 
Basisonderwijs

(LFOB) Stad Aalst



• Doel: 

verhogen van de deskundigheid van 
leerkrachten en zorgteams in het 
werken met anderstalige en 
taalzwakke leerlingen en ouders.

Taalcoach Basisonderwijs Aalst
Zie takenpakket en functieomschrijving

http://www2.aalst.be/taalcoach/


• Op vraag van de scholen: 30 van de 36 
scholen 2015-2016 

• begeleidingsgesprekken met schoolteams

• Workshops: 36 gegeven in 2015

• Materialenbank en zelfgemaakte materialen

• Begeleiding bij het taalbeleid: visietekst, 
doelen opstellen, uitvoering en evaluatie.

Werking Taalcoach

http://www2.aalst.be/taalcoach/agenda_workshops.html
http://www2.aalst.be/taalcoach/materialen.html
http://www.aalst.be/documenten/publicaties/wonen_en_leven/2014_06_03_conceptvisie_talenbeleid2014_-_goedgekeurd_door_cbs.pdf


• Mogen we wel of niet vertalen voor leerlingen 
en ouders? 

• Hoe stimuleren we het Nederlands bij 
anderstalige leerlingen? 

• Hoe betrekken we de ouders van 
anderstalige leerlingen meer bij de school?

Begeleidingsgesprekken met 
schoolteams



• Voor 40 anderstalige leerlingen is er contact 
opgenomen in 2015

• 88% geeft aan dat ze antwoorden op hun 
vragen krijgen tijdens een gesprek met de 
Taalcoach. 

• 86% geeft aan dat ze voldoende praktische 
tips krijgen tijdens het gesprek met de 
Taalcoach

Respons op 
begeleidingsgesprekken



• woordenschatdidactiek 11

• vertelcyclus 1

• opvang anderstalige nieuwkomers in de reguliere 
klaspraktijk 1

• opstarten talenbeleid 11

• beginnende geletterdheid met bijzondere aandacht 
voor fonemisch bewustzijn.  10

• breed evalueren van taalcompetenties 1

• taalstimulering en taalspelletjes 2

Workshops 2015
36 gegeven in 2015

http://www2.aalst.be/taalcoach/agenda_workshops.html


• 94% past praktische tips toe in de praktijk.

• 88% beoordelen de workshops als sterk en zeer sterk.  

• 92% vindt dat de theorie die aan bod kwam tijdens de 
workshop op begrijpelijke wijze is uitgelegd 

• De positieve punten van de workshops zijn, volgens de 
respondenten: ze zijn concreet, bruikbaar en verrijkt 
met filmpjes en materiaal.

Respons op workshops



• Ten behoeve van de workshops zijn er  6 
filmpjes gemaakt.

- Links naar filmpjes: 
• De Vis
• Het boek
• Voertuigen
• Fotozoektocht
• De fruitwinkel
• Experimenteren

Eigen filmmateriaal 2015-2016 
Ter ondersteuning van de workshops

https://www.youtube.com/watch?v=M530_t71wW4&list=UULBfu8Ypn8mNx3b46E7L75g&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=-dloKH5VSXo&index=4&list=UULBfu8Ypn8mNx3b46E7L75g
https://www.youtube.com/watch?v=-6JYGGtN5Zc&index=3&list=UULBfu8Ypn8mNx3b46E7L75g
https://www.youtube.com/watch?v=cs1LAu-Eb8U&list=UULBfu8Ypn8mNx3b46E7L75g&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=__oh3Q7p5Rw
https://www.youtube.com/watch?v=JwLujAA___k


• Ieder jaar 1500 euro

• 2016 Extra budget 2000 voor vluchtelingen.

• 2015 voor 7000 euro aan materiaal

• Gratis te leen

• Complete catalogus

• downloadbaar materiaal

Materialenbank

https://drive.google.com/open?id=0B3rApRlKOpTgeWlJbHdBSWRQVk0
https://drive.google.com/open?id=0B3rApRlKOpTgQjlGR2FkOTFmd0k
http://www2.aalst.be/taalcoach/materialen.html


• 2015: 57 vergaderingen talenbeleid.

• 80% vindt de begeleiding van de Taalcoach bij hun talenbeleid 
sterk tot zeer sterk.

•

• 82% vindt dat de Taalcoach helpt om het talenbeleid van hun 
school vorm te geven. 

• 75% vindt dat ze voldoende praktische tips krijgen tijdens de 
begeleiding van het talenbeleid. 

Zie eventueel: visietekst taalbeleid stedelijke basisscholen Aalst.

Respons op begeleidingstraject 
Talenbeleid

http://www.aalst.be/documenten/publicaties/wonen_en_leven/Visietekst_taalbeleid_stedelijke_basisscholen.pdf


• Nieuw in 2016

Nieuwsbrief Taalklik: maandelijks

Extra downloadbaar materiaal; bijvoorbeeld 
concrete lespakketten fonemisch bewustzijn.

Extra workshop: Wereldwoorden

Doelstellingen 2016
Zie takenpakket taalcoach

http://intranet.aalst.be/nieuwsbrieven/admin/mailings/sjablonen/taalcoach.asp?id=345
https://drive.google.com/open?id=0B3rApRlKOpTgQjlGR2FkOTFmd0k


Project Alfaklassen 
Secundair onderwijs

(LFOB) Stad Aalst



• De alfaklassen beogen zeer concrete taalkennis 
(schooltaal of instructietaal) bij te brengen die 
nodig is om de slaagkansen van leerlingen te 
vergroten. 

• Leerlingen geselecteerd op basis van begintest.

• 144 leerlingen: gespreid over 12 scholen in ASO, 
KSO, TSO en BSO.

• Alfaklassen was aanvankelijk een unicum in 
Vlaanderen

Project Alfaklassen
Secundaire scholen in Aalst



Project Alfaklassen 
Bestaat 10 jaar!







Gemotiveerde leerlingen Alfaklassen



Project TAALst
Buitengewoon Secundair 

Onderwijs (LFOB) Stad Aalst



• 3 BuSo scholen in Aalst

• Start: september 2013 

• Taalkennis (school- of instructietaal) wordt 
bijgebracht om de doelgroep-leerling te 
ondersteunen en aansluiting te laten vinden bij 
de arbeidsmarkt

• Taallessen gegeven door gediplomeerde 
logopedisten

• Iedere leerling heeft een behandelplan

Project TAALst
BuSo scholen in Aalst



TAALst
Samenwerking BuSo met Stad Aalst



Taalbubbels
Stad Aalst

(valt buiten LFOB)



Taalbubbels
Spelenderwijs Nederlands leren en oefenen



• Eerste twee weken augustus

• Voor Anderstalige Nieuwkomers; max. 3 jaar 
in België

• Van 6-18 jaar

• Capaciteit: 160 kinderen en jongeren

• 30 vrijwilligers opgedeeld in 2 teams

Taalbubbels
Taalkamp in de zomer

https://www.youtube.com/watch?v=MVu2hBJsO-8&x-yt-ts=1422327029&x-yt-cl=84838260


Taalbubbels
Twee teams van vrijwilligers

Taalteam Organisatieteam
 Samen met je collega leerkracht 

bereid je taal- en spelactiviteiten 

voor

 Samen met je collega leerkracht 

begeleid je in duo een vaste groep 

van 15 kinderen of jongeren 

gedurende de volledige periode

 Samen met je collega animatoren 

bereid je spelactiviteiten voor, voor 

verschillende leeftijden.

 Je houdt toezicht tijdens de pauzes

 Je onthaalt en registreert de 

deelnemers

 Je bent verantwoordelijk voor het 

materiaal

 Je bent verantwoordelijk voor de 

keuken

Jouw profiel:

 Je beschikt over een 

sociaal/pedagogisch diploma of je 

bent hiervoor in opleiding

Jouw profiel:

 Je bent flexibel (administratie, sport 

en spel, logistieke taken

 Je hebt kennis van EHBO



• Kleuters met thema De Vis

Een beeld krijgen van Taalbubbels

https://www.youtube.com/watch?v=M530_t71wW4&list=UULBfu8Ypn8mNx3b46E7L75g&index=4



