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Taalcoaching: 2 perspectieven

DOEL

stellen vragen uitlokken

begrijpen instructies
geven & 
controleren

nemen spreekkansen
bieden & 
feedback geven

meedoen vergaderen organiseren

begrijpen
schriftelijk 
materiaal

opstellen

melden problemen doorvragen



De scenario’s



De doelen: van 2 kanten
Scenario 11: problemen melden
De cursist ...
• meldt problemen, zelfs met een beperkte 

woordenschat
• breidt zijn woordenschat uit
• overwint zijn spreekangst – durft problemen melden
De collega’s ...
• creëren een veilig klimaat  taaltool C
• spreken klare taal  taaltool A
• vragen door  taaltool G
• vatten het probleem samen (= leerkansen bieden) 
 taaltool G



De taaltool



De acties
Scenario 11: problemen melden
Beginsituatie verkennen
Als de cursist een probleem meldt,…
… aan wie meldt hij het dan?
… beschrijft hij het dan duidelijk?

Waarom meldt de cursist volgens de collega’s een probleem niet?
• Hij ziet het belang er niet van in.
• Hij durft het niet.
• Hij kan het niet formuleren.

Acties
• problemen leren formuleren
• problemen durven melden
• problemen melden in de praktijk



Principes

Nadeel huidige aanpak
• niet geïntegreerd en tijdelijk
• vragen blijven zich herhalen
• focus = anderstalige werknemer

Naar nieuwe aanpak
• focus = heel het team
• geïntegreerd in het bedrijf: taalbeleid
• duurzaam
• permanent 
 eigen taalcoach, opgeleid door VDAB
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Case: SPIT, Kringwinkel Heverlee

Situatie: 
• grote onderneming: 250 werknemers 
• waarvan 50% anderstalig/laagtaalvaardig  grote nood
• veel afdelingen, veel verschillende taken 



Case: SPIT, Kringwinkel Heverlee

OPSTART EN VOORONDERZOEK
Vraag:
• taalcoaching van huidige werknemers (met/zonder NT2-

cursus)
• ondersteuning selectieprocedure
• omkadering voor werkleiders en Nederlandstalige 

collega’s 
Vooronderzoek:
• observaties op de werkvloer (kassa)
• analyse van documenten (onthaalbrochure, reglement)
• analyse selectieprocedure
• bevraging anderstalige werknemers
• schriftelijke bevraging werkleiders



SPIT

Taalplan voor je onderneming

Werkleiders hebben een zeer belangrijke rol in 
het groeiproces van de taal



Case: SPIT, Kringwinkel Heverlee

ACTIEPLAN
• taalcoaching aan de kassa
• individuele trajecten gestart met 4 werknemers

– duidelijk spreken (scenario 4)
– praten met klanten (scenario 17)
– vaktaal begrijpen en gebruiken (scenario 2)

• actief betrekken van werkleiders: klare taal, duidelijke 
instructies

• aanwervingsprocedure van B1 naar A2



Indivuele taaltrajecten

Tarzantaal : de collega’s spreken zonder werkwoorden
de anderstalige collega kopieert autochtonen
opbouw van dialoogjes
taalinformatie op de teamvergadering

Humor : veel collega’s vinden de humor van de anderstalige 
bizar en snappen hem niet : SHAKIP - SHAHAAN

Misverstanden - conflicten: 
door individueel traject met individuele oefeningen
(groeiladders) komt de werknemer tot inzicht 
van eigen taalniveau en taalbeperkingen



Case: SPIT, Kringwinkel Heverlee

Acties & resultaten : 
• kassastappenplan - standaarddialogen aan de kassa
• Nederlandse namen van de producten via fotomap
• individuele trajecten gestart met 4 werknemers
• geluidsopnames van werksituaties (confronterend)
• selectieprocedure: 

– toegankelijke infosessie (ppt)
– efficiënte screening op laag niveau



Standaarddialogen kassa

Telefonische informatie over een product

Hebben jullie wasmachines?

SPIT: Hallo De Kringwinkel SPIT, met … , kan ik je helpen?

Beller: Heeft u  momenteel wasmachines in de kringwinkel te 
koop?

SPIT: Het spijt me mevrouw/meneer, ik sta nu aan de kassa.

Het is heel druk.  

Ik mag de kassa niet verlaten.

Ons aanbod verandert heel snel. 

Ook als we het product nu hebben, kan het snel weg zijn.

Ik stel voor dat u naar de winkel komt. 

Dan ziet u wat we (op dat moment) hebben. 



De  Selectieprocedure
Doel: 
• zicht krijgen op taalniveau van de sollicitant
• sollicitant op juiste plaats in het bedrijf indelen

Vroeger: tekst voorlezen en vragen beantwoorden 
MAAR: meet niet wat je wenst te meten

Nu : 
• de sollicitant vult persoonlijke gegevens in ( = lezen en 

schrijven) 
• begrip van de infosessie en rondleiding  = middel om 

competenties na te gaan
• de taalcoach wordt ingeschakeld bij selectie bij twijfel over 

taalvaardigheid 



De  infosessie

Doel: informatie over de onderneming: 
taken en cultuur benoemen

Vroeger: 
veel tekst in de powerpoint die mondeling toegelicht werd

Nu:
meer met visuele voorstellingen, pictogrammen en foto’s

Toekomst: Keep it simple .



OUDE VERSIE:
Onze medewerkers

 123 arbeiders MAATWERK

 40 arbeiders in art.60-statuut vanuit OCMW ’s

 30 arbeidszorgmedewerkers

 4 jongeren in het Brugproject (DTO)

 8 medewerkers in het kader van Autonome Werkstraf

 40 bedienden (omkadering)



IK123
Arbeiders

40
OCMW-medewerkers

4
Jongeren deeltijds onderwijs

8
Werkgestraften

40
Bedienden 
SPIT-team

30
Niet betaalde medewerkers

Uw collega’s



OUDE VERSIE: Textiel 1
 De afdeling Textiel 1 zorgt voor de voorsortering van alle textiel 

(transportband) :

 Afval scheiden van herbruikbaar

 Sorteren op soort

 Winkelklaar maken



OUDE VERSIE
Textiel 2

 De afdeling Textiel 2: detailsortering van varia, crea en 
kinderkleding:

 Alle materialen prijzen en winkelklaar maken 



De afdeling textiel 1

 textiel sorteren: afval of niet? Welke soort? 



De afdeling textiel 2

 textiel klaarmaken voor de winkel 



Effecten

WERKNEMERS

 Positief resultaat voor ALLE werknemers (dialoogjes)

Werknemers zijn actiever bezig met de taal

Werknemers krijgen meer begeleiding op maat 

 Praktisch oefenen blijft beter hangen

WERKLEIDERS

Werkleiders worden competenter in de communicatie

Werkleiders zien beter waar noden zitten

Werkleiders nemen meer initiatieven 

(toelichting van taken – vb: dialoogmapje)

 Selectie gebeurt efficiënter



SPIT

Tijdslijn



Voorwaarden

• eigen taalcoach, minimaal 0,20 FTE
• grote ‘nood’, grote behoefte 
• positief klimaat, vertrouwen, engagement
• (opstart van) taalbeleid binnen het bedrijf: 2 

perspectieven
• goede selectie van de afdeling waar TC start
• train de trainer door VDAB-instructeur, 1 dag of 2 

halve dagen per week op de vloer
• formule 120 uur cf. SPIT (nieuw bedrijf)
• formule 40 uur (reeds begeleide bedrijven: 

vooronderzoek en actieplan al gebeurd)



Contact

Centrale Diensten:
Jan Hoste
Vakexpert NT2
jan.hoste@vdab.be

Provinciaal:
Teamleiders NT2 voor concrete 
afspraken en opstart.


