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1. De vraag naar taal op de arbeidsmarkt
a. cijfers
b. de missie van VDAB

2. Hoe pakt VDAB het aan?
a. in kaart brengen
b. screenen en registreren 
c. opleiden 
d. sensibiliseren

Focus: NT2 

Programma



De vraag naar taal op de arbeidsmarkt

a. Cijfers

https://www.vdab.be/sites/default/files/media/files/ontcijfert2020nr39.pdf

https://www.vdab.be/sites/default/files/media/files/ontcijfert2020nr39.pdf


De vraag naar taal op de arbeidsmarkt



De vraag naar taal op de arbeidsmarkt: in groot aantal vacatures 



De vraag naar taal op de arbeidsmarkt: gevraagd niveau is hoog



De vraag naar taal op de arbeidsmarkt: taalniveau van de werkzoekenden



VRAAG werkgever AANBOD werkzoekende
● taal in vacatures
● vereist niveau, vaardigheden
● jobspecieke (taal)taken?
● rekrutering en opleiding

De vraag naar taal op de arbeidsmarkt: de kloof



Voorbeeldcase: Frans voor treinbegeleiders 
- Une journée avec un accompagnateur 

de train
- Communicatie via omroepsysteem
- Dagelijkse communicatie met de klant
- Communicatie bij problemen

➨ niet generiek opleiden, maar doel- en taakgericht in functie van jobdoelwit

b. De missie van VDAB: arbeidsmarktgerichte competentieversterking
De vraag naar taal op de arbeidsmarkt

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-800919/cursus/C-AMI-187006/Frans_voor_treinbegeleiders-online


a. in kaart brengen: taalniveau werkvloer (taalprofiel)

b. screenen en registreren van taalniveau werkzoekende

c. opleiden (taalbaden, taaltrajecten, taalcoaching, partners)

d. sensibiliseren

2. Hoe pakt VDAB het aan?



a. Taalniveau werkvloer in kaart brengen

Taalprofielen: hoeveel Nederlands moet je kennen voor dit beroep?

2. Wat doet VDAB? 

= een inventaris van taalcompetenties die nodig zijn voor het 
volgen van een vakopleiding 
of om een job uit te oefenen op de werkvloer

• met concrete vaardigheden

• gelinkt aan ERK-taalniveaus



ERK???

EUROPEES REFERENTIEKADER VREEMDE TALEN

http://taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/gemeenschappelijk_europees_referentiekader.pdf 
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/2021-04/ERK_berg_17032021.pdf 

http://taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/gemeenschappelijk_europees_referentiekader.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/2021-04/ERK_berg_17032021.pdf
http://taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/gemeenschappelijk_europees_referentiekader.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/2021-04/ERK_berg_17032021.pdf


Wat staat er in een taalprofiel?

• Wat moet de cursist/werknemer kunnen schrijven?

• Wat moet (…) kunnen lezen?

• Wat moet (…) begrijpen? 
Naar welke informatie moet (…) luisteren?

• Welke soort gesprekken moet (…) kunnen voeren?



Wat staat er in een taalprofiel?

• Wat moet de cursist/werknemer kunnen schrijven?
�  en jij? (voornaam A t.e.m. C)

• Wat moet (…) kunnen lezen?
�  en jij? (voornaam D t.e.m. F)

• Wat moet (…) begrijpen? Naar welke informatie moet (…) 
luisteren?
�  en jij? (voornaam G t.e.m. K)

• Welke soort gesprekken moet (…) kunnen voeren?
🡺 en jij? (voornaam L t.e.m. Z)



Wat staat er in een taalprofiel?

• Wat moet de cursist/werknemer kunnen schrijven?
�  verslagen schrijven, notities maken, formulieren invullen, …

• Wat moet (…) kunnen lezen?
�  instructies, rapporten, schema’s, …

• Wat moet (…) begrijpen? Naar welke informatie moet (…) 
luisteren?
🡺 instructies, debatten, lezingen, …

• Welke soort gesprekken moet (…) kunnen voeren?
🡺 deelnemen aan overleg, vakgesprekken voeren, …



Wat is een taalprofiel?

• Taalniveau: hoe goed moet de cursist/werknemer de 
vaardigheid beheersen?

Voorbeeld van ‘rapporten en verslagen lezen’: 

•Hij kan eenvoudig schriftelijk materiaal begrijpen (A2) 

•Hij kan een studieboek lezen over het eigen vakgebied (B2)

LINK MET HET ERK



Wat is een taalprofiel?

Taalprofiel light 
• aanbeveling taalniveau ~ takenpakket WERK
• korte omschrijving 

https://docs.google.com/document/d/1Su6f5JmSVV1-llNAM4QwMlYgHDzs2zBk/edit?usp=sharing&ouid=114958632341205078808&rtpof=true
&sd=true

Uitgebreid taalprofiel 

• reële weergave vd situatie WERK/OPLEIDING

2 SOORTEN

https://docs.google.com/document/d/1Su6f5JmSVV1-llNAM4QwMlYgHDzs2zBk/edit?usp=sharing&ouid=114958632341205078808&rtpof=true&sd=true


Wat is een taalprofiel?

Taalprofiel light = aanbeveling taalniveau ~ takenpakket WERK
• indicatie (geen garantie) van aanbevolen taalniveau voor een bepaalde functie 

met een bepaald takenpakket
• Geen minimumvereiste of voorwaarde!

2 SOORTEN

Uitgebreid taalprofiel = reële weergave vd situatie WERK/OPLEIDING
• uitgebreid onderzoek: observaties, gesprekken en analyse van documenten
• Toont drempels (‘uitschieters’) en taalkansen
• Vergelijkt opleiding en werk
• instrument om werkgevers en opleiders te sensibiliseren
• basis voor taalcoaching



Hoe ziet het eruit?

Taalprofiel light



Waarop is het gebaseerd?

Taalprofiel light in detail



Welk takenpakket?

Taalprofiel light in detail



Welk taalniveau? Per functie/takenpakket

Taalprofiel light



Belangrijk om te weten

Taalprofiel light in detail



Wat is een taalprofiel?

Taalprofiel light = aanbeveling taalniveau ~ takenpakket WERK
• indicatie (geen garantie) van aanbevolen taalniveau voor een bepaalde functie 

met een bepaald takenpakket
• Geen minimumvereiste of voorwaarde!

Uitgebreid taalprofiel = reële weergave vd situatie WERK/OPLEIDING
• uitgebreid onderzoek: observaties, gesprekken en analyse van documenten
• Toont drempels (‘uitschieters’) en taalkansen
• Vergelijkt opleiding en werk
• Instrument om werkgevers en opleiders te sensibiliseren
• Basis voor taalcoaching

2 SOORTEN



Voorbeeld dakwerker



Voorbeeld



Voorbeeld



Voorbeeld



b. Taalniveau werkzoekende in kaart brengen: screenen en registreren

● Zelfinschatting (work in progress)

● ELAO vreemde talen

● Taalattesten onderwijs (NT2)

● Toolbox taalscreening (NT2)

Wat doet VDAB? 

https://www.vdab.be/tests/taaltesten.shtml


b. Taalniveau werkzoekende in kaart brengen: screenen en registreren (betere tools)

van naar
 

Wat doet VDAB? 

https://drive.google.com/file/d/1uYMDhUAQlWFfxSH8H9UP-LKf9xS1vQav/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_iBYdIbIYTcXO108Hu-hjBLH16INDzNF/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1uYMDhUAQlWFfxSH8H9UP-LKf9xS1vQav/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_iBYdIbIYTcXO108Hu-hjBLH16INDzNF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uYMDhUAQlWFfxSH8H9UP-LKf9xS1vQav/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_iBYdIbIYTcXO108Hu-hjBLH16INDzNF/view?usp=sharing


NIEUWE TAALNIVEAUS (2023)

En jij?



c. Opleiden

Taalniveau verhogen
● basisopleidingen NT2 (1.1, 1.2, …)
● ‘schakels’ = NT2-vooropleiding naar beroepsopleiding 
● geïntegreerde opleiding taal + technische competenties

! intensieve samenwerking = sensibiliseren

Talig versterken
● taalcoaching in opleidingen: succesvoller functioneren + slagen
● taalcoaching op het werk: beter functioneren en communiceren

! 2-klantenbenadering = sensibiliseren 

Wat doet VDAB (i.s.m. partners)? 



Wat doet VDAB?
d. Sensibiliseren 

https://extranet.vdab.be/arbeidsmarktinformatie/arbeidsmarktverkenner

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/64095141-b8b8-4266-8fb0-69dc4553341f/page/bXJIC
https://extranet.vdab.be/arbeidsmarktinformatie/arbeidsmarktverkenner


Taalniveau 
in kaart 
brengen

Taalkansen 
creëren

Taaldrempels 
wegwerken

Wat doet VDAB?
d. Sensibiliseren in opleidingen en op werkvloeren 



Vragen?



Bedankt voor jullie 
aandacht.


