
ACTIVITEITEN 
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 

6-7-2020 

  
 

 

 

Naar een geïntegreerd migratiebeleid,  
dankzij het AMIF 
Vers une politique de migration plus intégrée,  
grâce au FAMI 

 

 

 

 

CONTACTPERSOON:  Mieke De Roo – mieke.deroo@ocmw.gent 

DOELSTELLING ACTIVITEITEN:  

Met deze activiteiten doe je aan ervaringsgericht en contextueel leren. De activiteiten vinden plaats 

in het kader van de module Maatschappelijke Integratie van het OCMW Gent. De deelnemers krijgen 

via deze oefeningen oefenkansen Nederlands en de inhoud ervan sluit aan bij hun eigen leefwereld 

en vertrekken vanuit herkenbare situaties.  

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de deelnemers via deze oefeningen het woord durven te nemen 

en voor zichzelf kunnen spreken en opkomen wanneer nodig (bv. aan het loket).  

DOELGROEP: 

 Leeftijdscategorie: volwassenen – jongeren – ouderen  

 Opleidingsniveau: laaggeschoold – middengeschoold (mensen waarvan hun schooldiploma 

niet erkend is) - hooggeschoold 

 Taalniveau: analfabeet – beginner – gevorderd 

 Nationaliteit: EU – niet-EU - andere 

 Gender: vrouw – man – mix 

 Lichamelijke conditie: beperkt – normaal – sterk 

De deelnemers hebben een laag taalniveau en zij moeten bovenop hun Nederlands ook nog aan 

andere attitudes werken (op tijd komen, motivatie om te werken, leren afbellen, verwittigen dat je 

later komt) en aan hun zelfredzaamheid. Sommigen onder hen zitten in een voorbereidende stage 

om te kunnen starten in een artikel 60 en volgen de module Maatschappelijke Integratie om in een 

veilige omgeving Nederlands te oefenen en hun werkattitudes te verfijnen.   

Indien mogelijk wordt er ook een groep voor analfabeten opgericht.  

SOORT ACTIVITEIT: individueel – groep 

VOORBEELD ACTIVITEITEN:  

Activiteit 1: Kennismaking 

 Eigen sleutelbos uithalen en daarover vertellen + bijvragen stellen – open vragen stellen en 

confronteren (de meeste deelnemers hebben onderdak) 

 Geen materiaal of plaats nodig 

 Sommige deelnemers hebben een grote sleutelbos, sommigen een kleine sleutelbos. Je kan 

vragen stellen of werken rond begrippen als: 

o Appartement of huis 

o Kleine sleutels, mooie sleutels 

o Slotenmaker  

mailto:mieke.deroo@ocmw.gent
https://www.mi-is.be/nl/sociale-activering/ocmw-gent-module-maatschappelijke-integratie
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o Brievenbussleutel/garagesleutel/fietsslot  

 1 uur ongeveer  

Activiteit 2: Brief van de week 

 Item na de aanwezigheden, bij elke les ermee beginnen  

 Iemand heeft een brief mee en zit met een vraag  

 Soms is er geen brief, dan kan de begeleider zelf een brief tonen 

 Brieven die voor iedereen relevant zijn: altijd eerst polsen of het OK is om de brief in de 

groep te bespreken  

 Woordenschat: woorden worden op het bord geschreven 

 Belangrijke telefoonnummers worden ook op het bord geschreven 

 Naar gelang het onderwerp en interactie in de groep kan het kort of lang duren: meestal 20 

min.  

Activiteit 3: De minuut 

 Bakje met allemaal woorden of foto’s van thema’s 

 Thema uitkiezen en twee mensen per les mogen spreken over dat thema gedurende één 

minuut – de rest van de groep luistert 

 Tip: geef een kaart met een oor erop afgebeeld aan twee mensen: deze mensen moeten 

extra alert zijn omdat ze achteraf iets moeten vertellen over wat ze hoorden  

Activiteit 4: Computervaardigheid 

 Gebruik van de website Nedbox – duurt ongeveer 40 min  

 Je hebt 4 of 5 computers nodig – per twee of drie aan computer 

 Wat leren de deelnemers:  

o Lezen, luisteren, kijken, woordenschat 

o Geluid luider zetten, slepen, klikken etc.  

o Leren vinkjes zetten via de pc en blokjes uitvouwen  

 Twee keer klassikaal naar het filmpje kijken en dan alleen per groep doen 

 Per taalniveau – er bestaat ook een Alfacategorie: heel laaggeschoolden, mensen die bijna 

niet kunnen lezen en schrijven. Deze filmpjes zijn een beetje gedateerd, maar blijven heel 

herkenbaar.  

Activiteit 5: Stellingen 

 Akkoord of niet akkoord, stellingen innemen en mening vormen  

 Actief: als je akkoord bent met de stelling moet je in een hoek van de ruimte staan, als je niet 

akkoord bent moet je in een andere hoek gaan staan  

 Stellingen: bijvoorbeeld:  

o Als je ouder bent dan 55 jaar, kan je niet meer werken 

o De belastingen in België zijn te hoog 

o Mama’s blijven beter thuis voor de kinderen  

Activiteit 6: Total Physical Response 

 De oefening is gebaseerd op “het leger – het militarisme” 

 Alle deelnemers krijgen korte instructies – dingen uit het leven of de werkplaatsen  

https://www.nedbox.be/
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 Voorbeeld: “Ga zitten, pak de stoel rechts van jou vast, ga staan etc.”  

 Via deze oefening wordt er gewerkt aan luistervaardigheid, bijvoorbeeld het begrijpen van 

voorzetsels  

ALGEMENE WERKWIJZE : 

1) Voor de inhoud van de activiteiten vertrekken de groepsbegeleiders altijd vanuit wat er leeft 

in de groep  

2) Natuurlijk leren (volwassenen en laaggeschoolden) wordt aangemoedigd = vertrekken vanuit 

de situaties die de deelnemers zelf meemaken en de woordenschat in het Nederlands 

aanreiken om zelf uit deze situaties te geraken  

3) Altijd met twee groepsbegeleiders werken: dit laat toe om in subgroepen te werken per 

taalniveau en deelnemers met dezelfde moedertaal van elkaar te kunnen scheiden  

4) Op het einde van de dag is het belangrijk dat je als begeleider het gevoel hebt dat je niet te 

veel gesproken hebt, dat vooral de mensen gesproken hebben 

5) De deelnemers zelf aan het werk zetten, situaties laten ervaren via rollenspelen: telefoneren, 

iets vragen aan de balie, naar het loket stappen etc. 

6) Werken met heel veel fotomateriaal en minder met pictogrammen is belangrijk. De 

interpretatie van pictogrammen is zeer individueel en subjectief en soms geven mensen een 

heel andere betekenis aan de pictogrammen dan waarvoor ze staan. De groepsbegeleiders 

werken daarom met herkenbare foto’s en ze zorgen ervoor dat de foto’s cultuursensitief zijn 

en niet alleen de dominante groep uit de samenleving weergeeft.  

Tip: maak een doos met allemaal herkenbare foto’s om op elk moment te gebruiken! 

OPZET:  

 Aantal begeleiders: 2 VTE voor een groep van max. 15 personen/12 personen is ideale 

grootte 

 Locatie: OCMW Gent, gebouw dienst activering en werk (MAACT) 

 Materiaal: goedkoop bureaumateriaal: papier, balpennen – de nadruk ligt op het spreken  

 

 

 


