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https://www.youtube.com/watch?v=Wnk-P6FqtBw


= ik kan informatie 

- verwerven, 
- verwerken en
- gericht gebruiken

          => ik ben mee … en ik blijf mee

=> ik voel me competent

‘Brede’ of functionele geletterdheid



Naam: Hadjo Diallo

Leeftijd: 28
Kinderen: 1
Locatie: Schaarbeek
Situatie: Werkt

• Mails van instructeurs lezen en beantwoorden
• Prestaties invullen in spreadsheet 
• Stappenplannen kunnen lezen op papier en op  ipads van het werk
• Smartschool van de kinderen kunnen raadplegen
•

• Leren om eenvoudige info over het werk foutloos te schrijven
• Schema’s en andere info leren lezen en correct interpreteren
• Verder Nederlands leren
• Kritisch leren kijken naar info op internet
•  

• heeft financiële zorgen
• heeft thuis geen wifi of computer 
• is na een lange dag werken, vaak te moe om geconcentreerd de avondles NL te kunnen volgen
• is gefrustreerd omdat hij zijn kind wil helpen met schoolwerk maar dat onvoldoende kan 

Doel

Noden 

Pijnpunten/ moeilijkheden

Digitale vaardigheden
- Kan vlot communiceren met Skype en Whatsapp via zijn smartphone.
- Is communicatief (mondeling) op het werk
- Mits demonstratie pikt Ibrahim vrij snel nieuwe ICT-toepassingen op





Sterktes van onze cursisten

● Ervaringsgericht 

● Praktijkgericht 

● Meertalig 

● Samen leren

● Elkaar helpen



Wennen aan schools leren, vanuit ‘natuurlijke’ leersterktes



Op tijd komen is belangrijk! Maar waarom gaat het soms fout? Praat erover …



Interculturele competenties

● Ik heb kennis van diversiteit aan culturen en talen
● Ik heb kennis van culturele dimensies, onder meer om 

stereotypering en veralgemening te voorkomen
● Ik ben me bewust van mijn eigen culturele programmering
● Ik kan mijn automatische interpretatie van situaties uitstellen
● Ik kan aandachtig observeren, luisteren en open vragen stellen
● Ik kan handelen op basis van mijn opgedane kennis over 

interculturaliteit
● Ik wil ruimte bieden aan opvattingen die niet de mijne zijn
● Ik bekijk interculturele communicatie als een tweezijdig proces: 

in dat proces zijn alle betrokkenen gelijk
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