
Studiedag “Frans na OKAN” 
 
Heel wat leerkrachten Frans stellen zich vragen wanneer een OKAN-leerling instroomt in het regulier 
onderwijs:   
 

-  Wat doe je als de leerling nooit eerder Frans heeft gehad?  
- Wat kan en mag je van een ex-OKAN’er verwachten?  
- Hoe kan je de leerling begeleiden? 
- Is er aangepast materiaal waarmee je aan de slag kan? 
- Hoe flexibel mag je zijn?  
- Kan je een attest geven als de leerling de leerplandoelstellingen nog niet bereikt heeft? 

 
Op deze en nog meer vragen zullen experten en ervaringsdeskundigen een antwoord proberen te 
bieden tijdens deze eerste studiedag georganiseerd door het project “Frans na OKAN” 
(www.fransnaokan.be).  
 
Doelstellingen 
 
De deelnemers 
- verwerven de nodige informatie in flexibele leerwegen en het juridisch kader. 
- maken kennis met een uitgewerkte Leerweg op Maat Frans (LoM Frans). 
- reiken leervragen aan die op een volgende studiedag aan bod zullen komen.   
 
Programma 
 
13.00-13.30 Onthaal met koffie 

13.30-13.40 Welkom, voorstelling van het project ‘Frans na OKAN / Copain français’ 
Nadine Janssens (KS Leuven) & Karen Lahousse (KU Leuven) 
 

13.40-14.20 Flexibele leerwegen voor OKAN 
Machteld Vandecandelaere & Bieke Defraine (KU Leuven) (lezing 30’ + discussie 10’) 

 
14.20-15.00 Het vreemdetalenonderwijs aan Eureka: didactiek voor leerlingen met leeruitdagingen 

Anny Cooreman (Eureka Onderwijs) (lezing 30’ + discussie 10’) 
 
15.00-15.20 Voorstelling Leerweg op Maat (LoM) Frans  

Nadine Janssens (KSLeuven) 
15.20-15.35 Concrete ervaringen met LoM Frans door: 

• Stijn Huybrighs (KS Leuven), leerkracht Frans van een ex-OKAN leerling die nu in  
5 ASO zit. 

• Lisa Wuytack (KS Leuven), leerkracht Frans van een ex-OKAN leerling die nu in  
6 TSO zit en die autonoom verder werkt met de LoM 

• Sara Debicka, leerling die autonoom werkt met de LoM 
15.35-15.45 Vragen en discussie over de LoM 
 
15.45-15.55 Evaluatie, discussie en brainstorm 
15.55-… Kleine receptie  
 
Omwille van de grote interesse zullen de presentaties nadien beschikbaar gesteld worden op onze 
website.  
 

http://www.fransnaokan.be/


Doelgroep 
 
Alle (toekomstige) leerkrachten Frans (SO) die ex-OKAN’ers in de klas (zullen) hebben, 
vakverantwoordelijken Frans, leerlingbegeleiders, coördinatoren en directies, alle geïnteresseerden. 
 
Praktisch 

Datum Beginuur Einduur Locatie  
Woensdag 6 juni 2018 13u30 16u00 Sancta Maria Leuven 

Ingang via de kerk: Tiensestraat 78 - 3000 Leuven 
 
Deelname is gratis. Inschrijven is verplicht (nadine.janssens@ksleuven.be) en dit ten laatste op 31/5. 
 
 
 
Organisatie:   
 
Nadine Janssens (KS Leuven) 
Karen Lahousse (KU Leuven Faculteit Letteren Vakgroep Frans) 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
Partners van het project: 
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