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Bijdragen aan het realiseren van

gelijke onderwijskansen voor
anderstalige nieuwkomers

Doel



Minderjarige nieuwkomers:
• krijgen vaker een doorverwijzing naar B-stroom

• kampen vaker met lagere motivatie

• verlaten het secundair onderwijs vaker zonder

diploma

Anderstalige ouders:
• hebben niet altijd toegang tot dezelfde informatie

• hebben wel dezelfde dromen voor hun kinderen

Vertrekpunt



Saimon
11 jaar

komt uit Eritrea, is 1 jaar in België

houdt van voetballen en rekenen



School
De wereldreiziger

Gezin
Mama, papa,

2 broers + 1 zus

Coach 
Kompanjon

Sigrid
Buddy
Joke Lien

Saimon



De student begeleidt het kind gedurende
6 maanden bij het kind thuis.

Buddymethodiek

Taalbeheersing

Studievaardigheden

Toekomstperspectief bieden

Zelfvertrouwen versterken



.

Buddymethodiek
1. Kennismaking 

met kind, gezin en 
school

2. Verkenning 
talenten, dromen 

en interesses

3. School – en 
studiekeuze 

overgang secundair

4. 'Meld je aan'

5. Inschrijving 
secundaire school

6. Afronding 
begeleiding



"Na de afspraak probeerde ik de 
mama te helpen inloggen op 
Smartschool.

Het wachtwoord werkte niet, dus 
ik stel voor om een nieuw 
wachtwoord te vragen. 

Ze vroeg vriendelijk of ik dit kon 
doen, omdat ze het moeilijk kan 
uitleggen aan de telefoon."

- Lissa 

Yosan & Lissa



Leerkracht 6de leerjaar

"Je voelt echt dat ze  
heel betrokken zijn. 

Ze doen het met 
heel hun hart." 

Jasper



Resultaat: 'Wederzijds voordelig'

Lissa

Leerervaring in 
de praktijk 

bijdrage aan de aanpak 
van een maatschappelijk 

probleem

Praktijktijkervaring

Ontwikkelen van communicatieve en
interculturele vaardigheden

Interdisciplinaire intervisies



Buddy @ School in cijfers

2018-2019
5 kinderen

3 scholen

2019-2020
21 kinderen

5 scholen

2020-2021
32 kinderen

8 Scholen

2021-2022
50 kinderen

10 scholen



Buddy duo in beeld

13

https://vimeo.com/664783230

https://vimeo.com/664783230


Publicatie
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Contactgegevens

Siene Van Hoorick 

Siene.vanhoorick@kdg.be

Aicha Ajhnejh

Aicha.ajhnejh@kdg.be

mailto:Siene.vanhoorick@kdg.be
mailto:Aicha.ajhnejh@kdg.be
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