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1 Chattaal heeft eigen kenmerken 
 

Kenmerken chattaal 

▪ Woorden en zinnen worden zo kort mogelijk geschreven  
▪ Hoofdletters en leestekens ontbreken vaak 
▪ Laatste letters ( werkwoorden op –en) vallen weg 
▪ Afkortingen worden veel gebruikt 
▪ Emoticons of smileys zijn vaak aanwezig. :-P  
▪ Engelse woorden worden verweven met Nederlandse tekst  
▪ Woorden worden aan elkaar geplakt (en letters weggelaten) 
▪ Woorden worden benadrukt door hoofdletters, aanhalingstekens, streepjes, herhaling … 
▪ Dialectwoorden worden veelvuldig gebruikt 
▪ Internetjargon: uitdrukkingen krijgen in de vorm van letterwoorden een eigen leven. OMG! 
▪ Vaak ongrammaticale zinsconstructies  
▪ Spelfouten 
▪ Gebruik van klankwoorden: mja, euh, oké 

 
Aandachtspunten  

▪ Wees als beantwoorder authentiek in je taalgebruik 
▪ Kies voor een informele, maar professionele toon  
▪ Spreektaal gebruiken kan, maar overdrijf niet. Vermijd de u-vorm of te afstandelijke taal  
▪ Laat je tempo primeren op mooie zinswendingen 
▪ Stem je taalgebruik af op de oproeper 

 

2 Tekengebruik brengt kleur en gevoel in de chat 

 

Kenmerken 

▪ Tekens ingezet om het gesprekstempo te verhogen of om de kanalenreductie op te vangen  
▪ Emoticons (smileys) en klankwoorden (ahh, mja …) roepen snel een bepaald gevoel op 
▪ Hoofdletters worden ingezet om iets te benadrukken of extra betekenis te geven 
▪ Aanhalingstekens, verdubbeling van klinkers en uitroeptekens benadrukken een boodschap 
▪ Lege berichten, drie puntjes, afgebroken woorden ….  wijzen op een aarzeling 

 
Aandachtpunten 

▪ Wees alert voor woorden die worden benadrukt of verhuld (taboewoorden) 
▪ Geef aandacht aan woorden die in hoofdletters verschijnen  
▪ Wees alert voor taboewoorden ( welke woorden worden verhuld?) 
▪ Let op uitroeptekens! 
▪ Let op woorden tussen ‘aanhalingstekens’ en gebruik ze eventueel om te spiegelen 
▪ Vraag verduidelijking waar nodig 
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3 Tempo is meer dan typesnelheid 
 

Kenmerken 

      Het (ervaren) tempo wordt mee bepaald door de typesnelheid, lengte van berichten, tijd tussen  

      berichten, het gebruik van leestekens en lasso’s (=meerdere berichten na elkaar)  

Aandachtspunten 

▪ Wees alert voor tempowijzigingen bij de oproeper  
▪ Durf wat je merkt benoemen. Vraag bijv. ‘lukt het nog?’ of ‘ben je er nog?’   
▪ Beperk je tot 1 boodschap of vraag per bericht 
▪ Splits langere berichten op in een lasso  
▪ Corrigeer niet elke tikfout, gebruik de * als je toch een fout wil corrigeren  
▪ Durf temporiseren en zelf stiltes inlassen. Maak gebruik van ‘…’ 

 

4 Online gesprekstechnieken 

 

Schermlezen: observeren 

▪ Kijk naar WAT, wat NIET en HOE iets gezegd wordt  
▪ Heb extra aandacht voor tekengebruik  

 

Schermschrijven: luisteren – vragen stellen – samenvatten – ondersteunen en stimuleren 

▪ Schrijf zo concreet mogelijk en vraag verheldering  
▪ Stel verdiepende vragen als je merkt dat oproeper generaliseert  
▪ Wissel af met open en gesloten vragen  
▪ Beperk je tot 1 vraag per bericht  
▪ Noteer tijdens het chatgesprek kernelementen op een blaadje papier 
▪ Geef geregeld samenvattingen en splits langere samenvattingen op in stukjes (=lasso) 
▪ Vat samen als je wil veranderen van focus / gesprekslaag  
▪ Vermijd dooddoeners  
▪ Als het gesprek moeizaam loopt, bekijk dan samen met oproeper wat er gebeurt  

 

Mijn aandachtspunten 
 

 

▪ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

▪ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

▪ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

▪ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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