
EEN EX-OKAN-ER IN DE KLAS?
WIJ HELPEN GRAAG!
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De vervolgschoolcoaches, verbonden aan een  
OKAN-school, staan in voor de begeleiding van  

anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs. Die 
begeleiding gebeurt bij de overgang van de Onthaalklas 

naar de studierichting van hun keuze. 

De vervolgschoolcoaches OKAN Aalst werken  
netoverschrijdend voor alle vervolgscholen uit de  

regio Aalst.

Elke vervolgschoolcoach ondersteunt de vervolgschool in 
een specifiek domein.
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1. Wie doet wat?

Anne-Mie Brebels : Socio-emotionele ondersteuning

In het kader van socio-emotionele ondersteuning en toezien op 
het welbevinden van de ex-OKAN-leerlingen in hun  
vervolgschool, werkt Anne-Mie Brebels individueel met de  
ex-OKAN-leerlingen, CLB-medewerker van de vervolgschool, 
ouders/voogden, leerlingbegeleiding en/of leerkrachten van de  
vervolgschool. Anne-Mie biedt workshops en/of informatie op 
uw school aan rond de volgende thema’s:
• Psycho-sociaal welzijn van ex-OKAN-ers
• Wie is de OKAN-leerling?
• Traumasensitief en cultuursensitief lesgeven

U kan Anne-Mie steeds contacteren  
met uw vragen rond de opvang van de  
ex-OKAN-leerling en indien gewenst, kan zij  
concreet meewerken aan individuele noden. 

053/73.92.72 
annemie.brebels@priesterdaenscollege.be

Eefje Vonck : Taalbeleid 

Met al uw vragen rond taalbeleid, flexibele leertrajecten,   
evaluatiebeleid, NT2-ondersteuning,… voor ex-OKAN-leerlingen 
kan u terecht  bij Eefje. Zij ondersteunt zowel leerkrachten met 
specifieke vragen rond didactiek of vakinhoud als de taalcel op 
uw school. Eefje biedt uw school workshops en/of informatie 
aan rond de volgende thema’s:
• Flexibele leertrajecten voor ex-OKAN
• Hoe taalgeletterdheid verhogen ?
• Remediëringsmogelijkheden voor ex-OKAN
• Werken aan taalstrategieën

053/73.92.71 
eefje.vonck@priesterdaenscollege.be 

Karolien Meuleman : Schakelproject

Karolien coördineert het schakelproject. Ze geeft in de 
schakelklas ook de lessen leren kiezen, leren leren,  
wetenschappen en financiële geletterdheid. Het  
project is een samenwerking tussen OKAN, VSC en 
vervolgscholen. In een schakelprogramma  
worden OKAN-leerlingen versneld voorbereid op een 
doorstroom naar het regulier secundair onderwijs.

053/73 92 73
karolien.meuleman@priesterdaenscollege.be   

Lize Van Wymeersch : Logopedie

Lize maakt als logopediste de verbinding tussen OKAN 
en de vervolgscholen: zij begeleidt en ondersteunt 

leerlingen in OKAN op logopedisch vlak en zet dit traject 
met de ex-OKAN-leerling verder in het 

vervolgonderwijs. Daarnaast werkt zij ook samen met 
logopedisten in de vervolgscholen wat betreft de  

begeleiding en ondersteuning van de ex-OKAN-leerling.

lize.vanwymeersch@vtiaalst.be 

Katrien De Visscher : ondersteuner ex-OKAN in CLW De Kering

Katrien ondersteunt de ex-OKAN-leerling en  
vervolgleerkrachten in VTI De Kering. Zij geeft mee  
vorm aan de verdere aanpak rond taalontwikkelend  
lesgeven in PAV en BGV, met aandacht voor het  
NT2-gegeven. Zij versterkt de trajectbegeleiding  
van ex-OKAN-leerlingen en de verbinding tussen  
de werkgever en de ex-OKAN-leerling  
op de opleidingsvloer.

katrien.devisscher@vtiaalst.be 



Karlien Van Impe : coördinator VSC-werking OKAN Aalst

Karlien verzorgt de algemene coördinatie van de  
vervolgschoolcoach-werking in Aalst.

053/73.92.70 
karlien.vanimpe@priesterdaenscollege.be 
Vrij Technisch Instituut - Aalst
Sinte Annalaan 99
9300 Aalst

Indien u meer informatie wenst over de workshops die de  
VSC-werking aanbiedt, kan u de coördinator Karlien Van 
Impe contacteren.

In het kader van doorstroming en oriëntering van (ex-)OKAN- 
leerlingen begeleiden de vervolgschoolcoaches ouders/voogden 
en leerlingen in hun studiekeuze, schoolkeuze en verdere  
studieloopbaan. Samen met de vervolgscholen bewaken de 
coaches de resultaten van de leerlingen en staan zij ten dienste 
van de vervolgschool en de leerling en zijn ouders/voogd indien 
zich een heroriëntering aanbiedt.

2. Doorstroming en oriëntering

3. Voor wie?

• Ex-OKAN-leerlingen en hun ouders/voogden/begeleiders
• Leerkrachten van vervolgscholen
• Leerlingbegeleiding en andere instanties binnen de  

vervolgschool
• Directies vervolgscholen
• CLB

Vervolgschoolcoaching OKAN Aalst


