
Kick-Off BeNeMINDS! 

 

Afgelopen januari is Drongo officieel gestart met het project BeNeMINDS. Dit is een tweejarig project 

waarin er wordt samengewerkt met onderwijsprofessionals uit het primair onderwijs om op zoek te 

gaan naar manieren om meertaligheid (nog meer) ruimte te geven op school.  

De scholen die zich hebben aangesloten bij dit project zitten in Nederland en Vlaanderen en hebben 

allemaal een andere achtergrond en aanpak. Zo doen er internationale en tweetalige scholen mee 

maar ook scholen die alleen het Nederlands als voertaal hebben. Sommige scholen doen al veel met 

meertaligheid, anderen zijn hier juist nog zoekende in. De deelnemende scholen delen via 

werkbezoeken en evaluaties hun praktijk, methodieken, ideeën, ervaringen en tips. 

Aan het einde van dit traject zullen alle resultaten van dit project breed worden gedeeld in een 

brochure, podcast en webinar! Dat duurt nog even maar ondertussen geven wij graag een eerste 

update van de ontwikkelingen rondom BeNeMINDS. 

Eerder dit jaar werd het project gestart met een kick-off. In deze bijeenkomst kwamen alle scholen 

online bij elkaar om kennis te maken, te bespreken waar ze tegen aan lopen en om alvast een hoop 

ideeën te delen. Tijdens deze eerste sessie kwamen er drie thema’s aan bod: partnerschap met 

ouders, meertaligheid in je klasaanpak en schoolbreed taalbeleid. 

Vervolgens vonden afgelopen maand de eerste werkbezoeken plaats in Gent. Er werden twee 

scholen bezocht, Dokata en De Mozaïek. De nationaliteiten op deze scholen lopen enorm uiteen, op 

Dokata heeft maar liefst 94% van de leerlingen een niet Nederlandse thuistaal. Tijdens het 

werkbezoek vertelden de verschillende groepsdocenten over hun aanpak en gaven ze praktische tips 

en tools. 

Enkele interessante bevindingen die werden gedeeld zijn bijvoorbeeld het doen van huisbezoeken en 

het hechten van veel belang aan experimenteren in de klas. Zo kwam het motto: ‘Question 

everything!’ voorbij en werden de deelnemende docenten uitgedaagd om van hun klaslokaal niet 

alleen een safe space te maken, maar ook een brave space. Dit is een plek waar je als leerkracht durft 

te experimenteren met verschillende methodieken en ideeën en waarin je ook eerlijke feedback 

hierop terugkrijgt.  

In maart staat het tweede werkbezoek op de planning, dit maal is het de beurt aan twee scholen in 

Nederland om te laten zien wat zij doen. Iedereen is enthousiast om daar nog meer inspiratie op te 

doen! 

Meer informatie over het project BeNeMINDS is te vinden in dit artikel: 

https://www.drongo.nl/programma-onderdelen/artikel/2fda0da4/ 

https://www.drongo.nl/programma-onderdelen/artikel/2fda0da4/


 

  


