
‘CHARTER’ -  afspraken omtrent taalcoaching op de werkvloer 

 
1. Belang van onthaal van de anderstalige 

 
Aandacht voor introductie op de werkvloer, warm onthaal, “open geest” voor 
anderstaligen. 
 
Wat vindt de werkvloer belangrijk? 
-    vb Rondleiding als oefening Nederlands 
-    vb foto’s met de namen van de collega’s ophangen, onthaalbrochure 
-    vb taalpeter - meter 

 
2. Samenwerking tussen werkvloer en taalcoach 

 
- Wie is het aanspreekpunt van de taalcoach op de werkvloer ? 
- Wie zal de evaluatie en planning van de taalcoaching helpen opmaken in het 

kader van de kwaliteitsverbetering?  
- Kan de werkvloer inhouden aanleveren voor de taalcoaching? (vb woordenlijsten, 

beeldmateriaal en voorbeelden van actief communicatiemateriaal ? 
Hierbij kan de taalcoach een helpende hand zijn  

- De ondergrens goed bewaken: wat moet je minimaal bereiken met de 
taalcoaching (specifiek  materiaal en materieel, instructie controleren, vraag 
kunnen stellen, communicatie met de leidinggevende en collega’s, …)?   

- Ruimte en tijd vrij maken. Wordt er een vrijstelling gegeven of een specifieke taak 
voorzien tijdens de taalcoaching ? het kan nuttig zijn om de anderstalige even 
apart te nemen 

- Moet er extra aandacht gaan naar het voorbereiden op een evaluatie? 
- Staat de werkvloer open voor feedback van de taalcoach om de taaloefenkansen 

te verbeteren ? 
 

3. Opleiding voor instructeurs 
 
Krijgen de instructeurs ruimte voor bijscholing, intervisie?  
Desgewenst ook voor coaching op de werkvloer zelf 
Inhoud: 
- hoe verloopt het proces van taalverwerving 
- impliciet en contextueel opbouwen van een taalrepertorium op de werkvloer 
- Versterken van de taal-ondersteunende rol van de instructeur 
- principes van klare taal aanleren 
- hoe kan de praktijk van de werkvloer bijdragen tot taal-oefenkansen 
- organiseren van peter/meterschap 
 

4. Het veiligheidsbeleid expliciteren 
 
- Hoe zal de organisatie zijn verantwoordelijkheid opnemen om werkongevallen te 
voorkomen ? 
- Hoe worden de veiligheidsvoorschriften best gecommuniceerd ? 
- De taalcoach kan een helpende rol spelen in het ontwikkelen van materiaal en het 
geven van tips. 
- Kan er gebruik gemaakt worden van een contacttaal ? 
- uitzoeken van duidelijke pictogrammen 
- aanleren van korte boodschappen bij gevaarlijke situaties 
- herschrijven van handleidingen 
- link leggen met taaloefenkansen 
- Heeft specifiek leermateriaal (vb foto’s + tekst) een meerwaarde ? 



       
 

5. Engagement tot een rijke leeromgeving 
 

- Studie en onderzoek van hoe de functionele taalvaardigheid kan gestimuleerd 
worden en taaloefenkansen kunnen aangeboden worden op de werkvloer  
De taalcoach geeft een aanzet tot het aanleren van de noodzakelijke taal die  bij 
iedere nieuwe werknemer verder ingeoefend wordt en moet onderhouden worden.. 
 
Suggesties:. 
- Heterogeniteit. Taal-gemengde teams nastreven? 
- Hoe het instructiemoment (vb ’s ochtends) maximaal als leermoment benutten? 
- Hoe de collega’s meer betrekken? 
- Peter- en meterschap (bereidwillige collega). 
- Het bijhouden van een leerschriftje 
- Het oplijsten van een realistisch taalprofiel. 
- Kunnen oefenmomenten voor collega’s ingelast worden 
- Kan de manier van communiceren bespreekbaar gemaakt worden 
- Hoe gaat de werkvloer om met het gebruik van Nederlands versus contacttaal 

versus moedertaal 
 
 

 


