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CONTACTPERSOON:  Els Van Cauwenberghe – els.vancauwenberghe@ocmw.gent 

DOELSTELLING ACTIVITEITEN:  

Met deze activiteiten doe je aan ervaringsgericht en contextueel leren in een laagtaalvaardige 

omgeving. De activiteiten vinden plaats in het kader van de module VIA van het OCMW Gent. De 

deelnemers krijgen via deze oefeningen oefenkansen Nederlands en zoeken samen uit wat ze 

kunnen en willen bereiken op korte en lange termijn. Kennismaking met de arbeidsmarkt in België en 

de mogelijke beroepsperspectieven staan centraal.  

DOELGROEP: 

 Leeftijdscategorie: volwassenen – jongeren – ouderen  

 Opleidingsniveau: laaggeschoold – middengeschoold - hooggeschoold 

 Taalniveau: analfabeet – beginner – gevorderd 

 Nationaliteit: EU – niet-EU - andere 

 Gender: vrouw – man – mix 

 Lichamelijke conditie: beperkt – normaal – sterk 

Soms zitten er ook hooggeschoolden tussen de deelnemers van VIA. Zij stappen in het groepstraject 

om op een laagtaalvaardige manier hun beroepsperspectieven te onderzoeken.  

SOORT ACTIVITEIT: individueel – groep 

VOORBEELD ACTIVITEITEN:  

Activiteit 1: Bingo - kennismakingsspel  

 Duurt 30 tot 60 min. 

 Een rooster met JA/NEE-vragen om elkaar te leren kennen (Woon je in Gent? Spreek je drie 

talen?) 

 Eerst moeilijke woorden uitleggen in groep 

 Daarna lopen de deelnemers rond en stellen ze vragen aan elkaar. Als iemand JA antwoordt 

op de vraag, mag de deelnemer een kruis zetten op het vakje. Het spel duurt totdat iemand 

BINGO heeft, dus een hele rij (horizontaal, verticaal of diagonaal) vol heeft.  

 Variant: de woorden uit een activiteit integreren in een bingo  

Activiteit 2: Hoeken-/stellingenspel - een eigen mening leren uitdrukken  

Via deze oefening leren de deelnemers hoe ze een eigen mening kunnen uitdrukken. De oefening is 

interactief en de deelnemers moeten zich verplaatsen door de ruimte en in de hoeken gaan staan om 

uiting te geven aan hun mening rond de stelling.  

 Stellingen (akkoord of niet akkoord) over het soort werk dat je later wil doen: 

voltijds/halftijds werken, weekendwerk, ver of dicht bij huis, etc.  

mailto:els.vancauwenberghe@ocmw.gent
https://www.mi-is.be/nl/sociale-activering/ocmw-gent-voortraject-integratie-anderstaligen
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 Stellingen over moeilijke kwesties op het werk - normaal met twee begeleiders en werken 

met subgroepen:  

o Ik moet werken maar ik ben gelovig en wil op vrijdag naar de moskee. Wat doe ik? 

o Ik wil in de keuken werken, maar in de Belgische keuken moet ik met varkensvlees 

werken. Wat doe ik?  

Activiteit 3: Het dozenspel - competentiescreening  
 
Via deze activiteit probeert de groepswerker zicht te krijgen op de kwaliteiten en/of competenties 
van de deelnemers.  

 Er worden groepen gevormd van minimum vier en maximum zes deelnemers. Elke groep 
krijgt veertig kartonnen dozen en houten balkjes waar ze op een voorgeschreven manier een 
constructie mee moeten bouwen.  

 Een goede samenwerking en voortdurend overleg tussen de deelnemers is hierbij van 
essentieel belang om tot een goed eindresultaat te komen.  

 De groepswerker die observeert, krijgt een bron aan nuttige informatie over de deelnemers. 
Verschillende competenties kunnen daardoor in kaart worden gebracht zoals onder andere, 
initiatief nemen, verantwoordelijkheidszin, inzicht, samenwerking, veilig werken, 
luistervaardigheid, mondelinge communicatie, kennis van het Nederlands, fysieke conditie. 

 Duurt ongeveer 2 u + nabespreking en uitleg vooraf van 15 à 20 min.  
 

Activiteit 4: Samen koken - groepsverbinding creëren  

Tijdens de keukenactiviteit kunnen de deelnemers een gerecht uit hun eigen land klaarmaken. Ze 

tonen aan de groep en de begeleiders wat ze kunnen en kunnen zo iets heel persoonlijks kwijt in een 

activiteit.  

 Voorbereiding: info over voorgerecht, hoofdgerecht, ingrediënten, recept – ook introductie 

over materialen. Bij de voorbereiding wordt er ook stilgestaan bij de hygiëneregels in de 

keuken.  

 Samenkomen in de keuken: via FOODSAVERS (dienst binnen het OCMW Gent die zich inzet 

tegen voedselverspilling) kan de groep bepaalde ingrediënten al krijgen. 

 De groep moet dan kijken welke ingrediënten al aanwezig zijn en in subgroepen de overige 

ingrediënten halen. De begeleiders zien de mensen op een andere manier: hoe gedragen ze 

zich in de winkel, op straat etc. Iemand kan soms zwak scoren bij de VIA-screening, maar in 

de keuken bloeit die helemaal open.  

 Dan volgt het koken en werken de deelnemers opnieuw aan enkele competenties: hygiënisch 

werken, instructies begrijpen, etc.  

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  

https://www.mi-is.be/nl/sociale-activering/ocmw-gent-screening-bij-voortraject-integratie-anderstaligen
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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 deelnemers gesproken hebben 

OPZET:  

 Aantal begeleiders: 2 VTE voor een groep van max. 16 tot 20 personen 

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

Gent 

 Materiaal: dozen, houten balkjes, laptop, beamer, keukengerief 


