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Agenda

• Welkom door Schepen Veronique Fontaine

• Aanleiding van deze bijeenkomst

• Doelstellingen vastleggen: 

• Door uitwisseling komen tot een overzicht van het bestaande taalaanbod 

• Hoe kunnen we samen dit aanbod optimaliseren?
Hoe kunnen we samen zorgen dat dit aanbod maximaal rendeert?

• Presentaties van het bestaand aanbod



Agenda

• Post-it ronde: ieder noteert voor zich ideeën

• Aansluitend: Clustering/bespreking van de post-its

• Hoe kunnen we samen dit aanbod optimaliseren? 
• Hoe kunnen we de sterktes nog meer uitspelen?
• Wat kunnen we aan de lacunes/zwaktes doen?
• Waar is afstemming mogelijk?

• Hoe kunnen we samen zorgen dat dit aanbod maximaal rendeert?
• Waar zijn er quick-wins mogelijk?
• Waar liggen er kansen op termijn?
• Waar is afstemming mogelijk (uitwisselen/doorverwijs)

• Wat doen we hier verder mee?



Cijfers NWWZ en Anderstaligheid – 04/2018
Bron – VDAB Studiedienst Oost-Vlaanderen

Geraardsbergen 

04/2018

Absolute cijfers Met taalachterstand

Totaal aantal 

NWWZ

975 179

Onmiddellijk 

bemiddelbaar

840 167

EU15-België 579 27

EU zonder België 50 22

Buiten EU 211 118
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Secundair Volwassenenonderwijs

Studiegebieden

Opleidingsaanbod Geraardsbergen



Secundair Volwassenenonderwijs

Opleidingsaanbod Talen



Opleidingsaanbod Talen

Aanbod in dag- en avondtrajecten

 Regulier traject NT2

 Richtgraad 1 & 2

 Richtgraad 3 & 4

 Geletterdheidsmodules NT2

 Open modules met focus op:

 Taal & werk

 Integratie

Nederlands voor anderstaligen



Nederlands voor anderstaligen

Taal & werk

Open modules

Integratie



Kenmerken:

• Korte module van 20, 40 of 60 LT
• Inspelen op de noden van anderstaligen (modules op maat)
• Samenwerking met andere partners
• Praktijk – en lokaalgericht

Nederlands voor anderstaligen

Open modules



Nederlands voor anderstaligen

Taalcoaching en logopedie RG 1 en RG 2

• ‘Wablieft? Wat zeg je?’
• Via deze module leer je beter verstaanbaar te zijn.
• Je oefent op de uitspraak en articulatie van het 

Nederlands.
• Je oefent op het woord‐ en zinsaccent.
• Je leert luisteren naar de verschillende klanken.
• Je oefent conversaties.
• Je oefent op belangrijke taalregels.
• Je krijgt veel tips en extra oefeningen.
• Je krijgt begeleiding van een logopediste.

Open modules ‘Taal & Werk’



Nederlands voor anderstaligen

Sollicitatietraining

• Je bent actief op zoek naar werk.
• Je schrijft een CV en motivatiebrief.
• Je zoekt vacatures op de website van VDAB.
• Je bezoekt de werkwinkel VDAB in Geraardsbergen.
• Je oefent een sollicitatiegesprek.
• Je bezoekt een jobbeurs.
• Je oefent jouw computervaardigheden.
• Je leert ook over de rechten en voordelen van vrijwilligerswerk.
• Je bezoekt 1 of meerdere organisaties voor vrijwilligerswerk.

Open modules ‘Taal & Werk’



Nederlands voor anderstaligen

Taalstage – Nederlands op de werkvloer

• Je oefent je Nederlands buiten de klas.
• Je helpt mee als vrijwilliger in een organisatie.
• Je loopt 40 uur stage in een basisschool, rusthuis, kringloopwinkel, 

wereldwinkel of jeugdhuis.

• Je praat met moedertaalsprekers en leert nieuwe (dialectische) 
woorden en vaardigheden.

• Je kan werkervaring opdoen.
• Zo vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt.

Open modules ‘Taal & Werk’



Nederlands voor anderstaligen

Ga je mee?

• Via deze module leer je nieuwe mensen kennen.
• Je ontmoet en praat met verenigingen en stadsdiensten.
• Je doet mee aan een rondleiding, activiteit of workshop.
• Je oefent het Nederlands buiten de klas. Dat is leerrijk.
• Je oefent dagelijkse uitdrukkingen.
• Op een spontane, leuke manier leer je beter jouw stad kennen.
• Je vergroot jouw sociaal netwerk.

Open modules ‘Integratie’



Nederlands voor anderstaligen

Taalvrienden

• In deze praktijkgerichte cursus oefen je Nederlands met 
moedertaalsprekers.

• Je leert de Vlaamse tussentaal beter begrijpen.
• Je oefent extra op het Nederlands.
• Je ontmoet nieuwe mensen.
• Je praat, leest en schrijft over actuele thema's via video, kranten, 

taalprogramma's, ...
• Je gaat op uitstap met onze taalvrienden.

Open modules ‘Integratie’



Secundair Volwassenenonderwijs

Bedenking bij de werkloosheidsstatistieken:

Wat is de precieze problematiek van de allochtone NWWZ?

Wie van de NWWZ heeft een taalachterstand? Allochtonen of Franstalige 
autochtonen?

Is er een genderprobleem of een probleem op vlak van studieniveau bij de 
allochtone NWWZ?

Gaat het enkel om een taalprobleem?
 opleidingsaanbod specifiek voor anderstaligen zowel overdag als ‘s

avonds

Of is er ook nog een ander probleem buiten taal?
 Diplomagericht technisch aanbod
 Opleiding op maat?

Opleidingsaanbod Geraardsbergen



Secundair Volwassenenonderwijs

Diplomagericht technisch aanbod

Opleidingsaanbod Geraardsbergen



Secundair Volwassenenonderwijs

Meer info?

Graag samenwerken?

Contacteer ons:

hilde.vanacker@kisp.be (campusdirecteur Geraardsbergen)

nele.dewinde@kisp.be (coördinator open modules NT2)

mailto:hilde.vanacker@kisp.be
mailto:nele.dewinde@kisp.be




OCMW-Geraardsbergen

 OCMW Geraardsbergen – overzicht – binnen de dienst activering

• Voortrajecten: waarbij het Nederlands extra ingeoefend wordt op een werkplaats. Dit in combinatie 
met hun gewone Nederlandse lessen. Maximumduur: 6 maanden. Na die 6 maanden wordt er 
geëvalueerd of hun Nederlands dermate is verbeterd om kunnen over te stappen naar een artikel 
60 tewerkstelling

• Dienstvrijstelling om tijdens hun tewerkstelling art 60 naar de Nederlandse les (of andere 
taalgericht opleidingen) te gaan: max 3 halve dagen per week.

• Cursusgeld Nederlandse les wordt betaald door OCMW als ze aan het werk zijn via artikel 60

• Dienstvrijstelling om tijdens hun tewerkstelling art 60 hun inburgeringstraject te volgen

• Mogelijkheid om als toeleider in de diversiteit te werken binnen artikel 60



OCMW-Geraardsbergen

 OCMW Geraardsbergen – overzicht sociale dienst algemeen

• Mindspring: groepswerking rond traumaverwerking agv oorlog (al 2x georganiseerd in ocmw, ism Leerpunt)

• Babbelplus: dienst samenleving van de stad is bezig met het opleiden van sociaal tolken, om dan een poel van 
tolken samen te stellen

• Babbelonië: vindt plaats binnen de gebouwen van het ocmw, cliënten worden er actief naar toegeleid

• Kayemba: multicultureel zangkoor 

• Ken je stad: Nederlands oefenen in combinatie met stadswandelingen

• Vervoerskosten om naar de Nederlandse les te gaan worden ten laste genomen door het ocmw

• Specifieke GPMI’s rond opleiding – Nederlandse les

• Ten laste name (al dan niet gedeeltelijk) van laptops mogelijk om Nederlands extra te kunnen inoefenen -> website: 
www.nederlandsoefenen.be/oost-vlaanderen

http://www.nederlandsoefenen.be/oost-vlaanderen


Overzicht taalaanbod SBS



SBS Coaches

• 2 taalcoaches Annelies Philips & Bart Hoskens

• Individuele ondersteuning van coaches

• Ondersteuning bij groepstrainingen, individuele afspraken en/of 
bedrijfsbezoek

• Alle coaches AT hebben opleiding 
genoten binnen SBS



Aanbod aan coachees AT 

• Gebruik van iconen bij briefwisseling en communicatie 

• Op maat gerichte individuele begeleiding

• alle communicatie in Nederlands

• focus op werk & aanmoediging verbetering NL taal

• inhoudelijk gelijklopend met gewone begeleiding

• Aangepaste groepstraining

• aangepaste werkmap 

• hantering van klare taal, acties, gebaren, uitbeeldingen







https://www.nedbox.be/

https://www.nedbox.be/




http://www.nederlandsoefenen.be/

http://www.nederlandsoefenen.be/




Aandacht bij intake boekjes
Vb. klare taal en pictogrammen





Per beroep voor ARBEIDERS
Eigen testing + oefeningen 





TOP = 
Taal Ondersteunende Planner 

voor poetsvrouwen 





Extra links 



Job –en 
Taalcoaching
een startklare kracht



Missie & visie

“Vertrekkende van de kwaliteiten en behoeften van kansengroepen
werkt vzw KOPA aan zelfredzaamheid op de arbeidsmarkt via Job-
en Taalcoaching, opleiding en begeleiding op maat, en dit vanuit 

een sociale visie.”



Taalcoaching Stad Ronse

Waar? 

Kringwinkel, sociaal restaurant – strijkwinkel Grijkoort, Stad Ronse (groen-
wegenwerken, het zwembad, stadhuis, sportcomplex, …), verschillende 
scholen in Ronse, …

Wie? (max 35 coachingen/week)

Anderstalige werknemers die taalondersteuning nodig hebben en 
tewerkgesteld zijn bij: de Stad Ronse, of die via Artikel 60 actief zijn, of bij een 
werkgever tewerkgesteld zijn die een convenant heeft met Stad Ronse.

Termijn van de coaching? 

Wordt per werkplek afgesproken. 

Financiering?

Convenant met Stad Ronse (6 jaar, + tussentijdse evaluatie)



Met de verantwoordelijke wordt nagegaan wie gecoacht wordt en over welke 
periode dit loopt. 

De vraag is momenteel groter dan wat we kunnen bieden. We werken met een 
wachtlijst. 

De meeste werknemers worden wekelijks gecoacht (meestal 1u). 

Wie wordt gecoacht in Ronse?

Alle werknemers kunnen in principe gecoacht worden. 

• Werknemers met een vast contract

• Werknemers met een tijdelijk contract (+ voorbereiden op examens)

• Werknemers met een Artikel60 statuut

Aantal coaches die gefinancierd worden door Stad Ronse

• 1.5 VTE (minimum 45 coachees/jaar)

Verloop van een taalcoaching



Vervolg verloop van een taalcoaching
Bij taalcoaching ligt de nadruk tijdens elke coaching op het motiveren en stimuleren
om met de Nederlandse taal bezig te zijn. De feedback van de directe collega’s en de
chef(s) zijn belangrijk bij het coachen van anderstalige werknemers.

Afhankelijk van die feedback komen volgende thema’s aan bod:

• Woordenschat eigen aan het beroep

• Hoe een gesprek voeren met collega’s

• Instructies begrijpen en uitvoeren

• Hoe uitleg en verduidelijking vragen

• Gebruik maken van werkfiches, roosters, …

• Brieven en documenten leren begrijpen en interpreteren

• Telefoongesprekken voeren

• Communicatie in het algemeen 

• Rollenspelen chef – werknemer, klant – werknemer,  …

• Schriftelijke communicatie leren begrijpen (vb brieven van werkgever, informatie voor 
personeel, …)

• Voorbereiden gesprekken met leidinggevenden (POP-gesprekken, functioneringsgesprekken, 
…)

• Ondersteunen tijdens de (functionerings)gesprekken, observeren op de werkvloer, …

• Geven van werkplekadvies (omgeving betrekken bij de coaching)

• …

Tijdens de coaching worden feedbackmomenten georganiseerd met de 



Wat is Taalcoaching niet?

• Technische vorming

• Therapie

• Inmenging in het personeelsbeleid

• Algemene vorming

• Nederlandse les



Effect van de taalcoaching
 Betere kennis en toepassing van Nederlandse taal 

 Toegenomen zelfvertrouwen 

o Meer geloof in zichzelf en eigen kunnen 

o Meer autonomie en zelfredzaamheid – sneller durven vragen 

o Minder schrik om NL te spreken, meer durf om te spreken, durven fouten maken 

 Groeiende motivatie 

o Groeiende motivatie om bij te leren 

o Werknemer bereikt meer dan aanvankelijk gedacht 

 Toegenomen sociale contacten 

o Betere communicatie op het werk (collega’s, leidinggevenden) 

o Meer begrip van collega’s 

o Meer sociale contacten buiten het werk (uit isolement) 

 Uiting van waardering 

o Kans om coaching te volgen is vorm van waardering van de werkgever en wordt ook 

zo aangevoeld door de coachee 

o Werknemer voelt zich welkom (op de werkvloer, tussen de collega’s) 



Praktische voorbeelden







Ondersteuning op de werkplek



Job- en taalcoaching (financiering met Via-middelen)

Waar?

Kopa Oost-Vlaanderen coacht in de ganse provincie.

Wanneer? 

• Tijdens de eerste twaalf maanden van het contract dit 
tijdens de werkuren.

Kostprijs?

• De overheid financiert de coachingen voor werknemers die 
tot de kansengroepen behoren (Vlaanderen in Actie). 

Aanbieders?

Verschillende partners van de ‘Werkplekarchitecten’ bieden dit aan: 

http://www.dewerkplekarchitecten.be/medewerkers/aanbod/coaching

http://www.dewerkplekarchitecten.be/medewerkers/aanbod/coaching


Taalcoaching? (12 maand)

Wie komt in aanmerking voor taalcoaching?

• Anderstalige werknemers die behoren tot de kansengroepen

Wat?

• begeleiden op maat van nieuwe medewerker

• werken aan werkhouding + taalondersteuning

• aanspreekpunt voor werkgever en werknemer

• tot 16 bijeenkomsten



Doelgroep (financiering met Via-middelen)

• Wie komt in aanmerking voor taalcoaching?
Werknemers die tot de kansengroepen behoren:

• Werknemers met een migratieachtergrond (niet EU), voor 
taalcoaching: Nederlands is niet de moedertaal

• Kortgeschoolden (geen derde graad)
• 55-plussers 
• Personen met een arbeidshandicap
… die minder dan een jaar aan het werk zijn bij de 

werkgever

NIET COMBINAAR MET: acties in maatwerkbedrijven, stage,  Artikel 60, IBO, 
instapstages,



Aanbod op maat (tegen kostprijs)

Doelgroep: 

Iedereen die niet tot de kansengroepen behoort of langer dan een jaar in 
dienst is. 

De kostprijs wordt bepaald per coachingstraject. 

Reeds gecoachte profielen in dit kader: 

• verpleegkundigen en hoofdverpleegkundigen

• kwaliteitscoördinator

• kinesisten

• ergotherapeuten

• zorgkundigen

• administratief medewerkers, arbeiders, onderhoudsmedewerkers

• trajectbeleiders, stagebegeleiders, teamchefs

• …..



Bianca Vandenberghe

Coördinator Kopa Oost-Vlaanderen

Meersenierstraat 21 

9000 Gent 

09 265 52 65

Bianca.kopa@gmail.com

http://www.kopa-jobcoaching.be

Contactgegevens

http://www.kopa-jobcoaching.be/



