
 

 

Beste werkvloerbegeleider 
 
De groepswerkingen binnen onze dienst zijn terug opgestart na de lockdown. 
We  geven graag wat meer info over hoe we die nu organiseren. 
 

Taalcoaching op maat 

Voor anderstaligen die problemen hebben met ‘Nederlands op de werkvloer’, organiseren we 
individuele taalcoaching op de werkvloer. Daarnaast bieden we ook ondersteuning in groep aan: 

• om de spreekvaardigheid verder in te oefenen;   

• om de spreekangst te overwinnen; 

• om de taalvaardigheid verder te ondersteunen. 

‘NTuurlijk’ is de groepsbegeleiding voor mensen met een artikel 60-contract, ‘WAT’ is er  voor 
mensen in arbeidszorg-AMA . Deze werkingen starten terug vanaf 10/08. 

Zowel de trajectbegeleiders als de verantwoordelijken/technisch instructeurs van de werkvloer 
kunnen taalbegeleiding aanvragen.  

Dit soort ondersteuning bij het aanleren van het Nederlands kan moeilijk opgevangen worden door 
de klassieke NT2-opleidingen. We werken dan ook op een informele/natuurlijke manier en spelen in 
op de behoeften van de groepsleden, om de motivatie en het leereffect te vergroten. 

Daarnaast is ook de ‘info eind’-vorming (voor mensen aan het einde van hun artikel 60-traject) 
opnieuw gestart. Jobzoeker (ondersteuning bij het solliciteren) zal in augustus terug opstarten. 

Organisatie 

Omwille van de coronamaatregelen loopt de organisatie wat anders. Vormingen zijn beperkt tot 2 
uur en vinden plaats in kleinere groepen. 

Om een te grote toestroom op het MAACT te vermijden heeft elke werking een eigen uurregeling. De 
arbeidsbegeleider kan hierover meer informatie geven. 

De cursisten hebben vrijstelling om naar de vormingen te komen. 

• Cursisten die ‘s morgens een vorming hebben, komen rechtstreeks naar het MAACT komen 
en gaan dus niet eerst naar hun werkvloer. Na de werkingen gaan ze onmiddellijk naar de 
werkvloer. 

• Wie les heeft in de namiddag, komt van de werkvloer naar het MAACT, rekening houdend 
met het aanvangsuur en de nodige verplaatsingstijd. Zij keren die dag niet meer terug naar 
hun werkvloer. 

 
We wensen jullie een prettige vakantie, als die nog moet komen. 
 
Keep it safe! 
 
Het MAACT-team 
 


