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Structuur 

• Doel presentatie - project
• Bent u ”laaggeletterd’? Wablief?
• Stand van zaken in

Vlaanderen en Nederland
• Hoe kunnen we het aanpakken?



Doel presentatie

https://www.zuivelwerkt.nl/laaggeletterdheid-een-onderschat-probleem/



Doel presentatie - project

https://www.tubantia.nl/twenterand/laaggeletterdheid-in-twenterand-probleem-
veel-activiteiten-in-week-van-de-
alfabetisering~af4c966f/?referrer=https://www.google.com/

• Veraf doel: laaggeletterdheid bestrijden 
Zeeland, EGTS Linieland van Waas en Hulst

• Vlaanderen en Nederland leren van elkaar
• Wat weten we over laaggeletterdheid?
• Hoe kunnen we het aanpakken?



Bent u laaggeletterd?

• Wablief?

https://hoogeveen.d66.nl/2016/12/06/d66-hoogeveen-wil-grondige-evaluatie-aanpak-laaggeletterdheid/

https://www.roelbarkhof.nl/aanpak-laaggeletterdheid-serieus-thema-voor-emmense-ondernemers/

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCvN2hkpHlAhULKlAKHVlID2kQjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.lezenenschrijven.nl%2Fuploads%2Feditor%2F20

1803_factsheet_SLS_LGG_web_interactief.pdf&psig=AOvVaw0ANobYCCrbH5i4m1WN2NJ-&ust=1570777052981797

https://hoogeveen.d66.nl/2016/12/06/d66-hoogeveen-wil-grondige-evaluatie-aanpak-laaggeletterdheid/
https://www.roelbarkhof.nl/aanpak-laaggeletterdheid-serieus-thema-voor-emmense-ondernemers/


Bent u laaggeletterd?

• En dit dan?

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB0Kilk5HlAhUIblAKHeECCG8QjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.gezondheidenco.nl%2Fdyscalculie-vwo-diploma-utopie-voor-genie-clinge-13%2F&psig=AOvVaw3sKS8Biz9GAnru4NB3UG6o&ust=1570778295196787 
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimz4zWk5HlAhXSalAKHdmxD2YQjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.basiseducatie.be%2Fopen-school-brugge-oostende-westhoek%2Fcursus%2Fstarten-met-de-
computer&psig=AOvVaw1SfJWUZoTD1uGoKlbNJZ0P&ust=1570778375204300
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUpunyk5HlAhXHJVAKHQfMBmQQjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.belgiantrain.be%2Fnl%2Ftravel-info%2Fcurrent%2Fcurrent-departure-times&psig=AOvVaw2EWtINBkTFCHLTGGxsrTkH&ust=1570778443661436 
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisrP6WlJHlAhWOb1AKHVQoBmgQjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.bndestem.nl%2Fetten-leur%2Ftrein-ontruimd-op-station-etten-leur-na-brandlucht-treinverkeer-tussen-breda-en-roosendaal-komt-weer-op-
gang~a0178d4b%2F&psig=AOvVaw2EWtINBkTFCHLTGGxsrTkH&ust=1570778443661436
https://www.gezondheidsnet.nl/gezondheid-en-medicijnen/veel-medicijnen-verkeerd-gebruikt

https://www.gezondheidsnet.nl/gezondheid-en-medicijnen/veel-medicijnen-verkeerd-gebruikt


Bent u laaggeletterd?

• Wie is laaggeletterd?



Bent u laaggeletterd?

• Wie is laaggeletterd?

Vrachtwagen-
chauffeur

Arts

verkoopster

Tandartse

Leerkracht



Bent u laaggeletterd?

• Laaggeletterdheid 
• Terminologie is verwarrend: 

analfabetisme, geletterd, gecijferd, 
digitale geletterdheid, financiële 
geletterdheid, basisvaardigheden, 
zelfredzaamheid , 
informatiegeletterdheid ...



Bent u laaggeletterd?

• Laaggeletterdheid: containerbegrip

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPhoK8lZHlAhUGElAKHeItCmUQjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.bolhuisrecycling.nl%2Fdiensten-van-bolhuis-recycling%2F&psig=AOvVaw34J7cSoVRMJM2uKz0yevL0&ust=1570778827589869



Bent u laaggeletterd?

• Laaggeletterdheid: containerbegrip
– Een uur tabel van de bus interpreteren

– Gebruiksaanwijzingen lezen en begrijpen

– Een wegbeschrijving lezen en begrijpen

– Een (online) formulier invullen/online bankieren

– Wisselgeld controleren

– Iets opzoeken op het internet

– Een uitnodiging voor een schoolactiviteit begrijpen

https://www.cultuurkuur.be/inspiratie/geletterdheid-sterke-ouders-sterke-leerlingen

https://www.cultuurkuur.be/inspiratie/geletterdheid-sterke-ouders-sterke-leerlingen


Stand van zaken?

• Vlaanderen en Nederland

• Cijfers: hoe groot is het probleem?

• Doelgroep: welke laaggeletterden staan 
voorop in deze regio?

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicmK3NmJHlAhUKZlAKHTtnC2QQjB16BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.a-b-c.nu%2Fnode%2F440&psig=AOvVaw1_gbflR48z19UPMyy5NtOe&ust=1570779630822037

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicmK3NmJHlAhUKZlAKHTtnC2QQjB16BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.a-b-c.nu%2Fnode%2F440&psig=AOvVaw1_gbflR48z19UPMyy5NtOe&ust=1570779630822037


Stand van zaken? Hoeveel?

• xxx

https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/2018_SLS_Literatuurstudie_FeitenCijfers_interactief_DEF.pdf
https://werkenaangeletterdheid.be/wp-content/uploads/2014/11/mindmap.pdf



Stand van zaken?

• PIAAC 2013 onderzoek (lezen, gecijferdheid, digitaal)



Stand van zaken?

• PIAAC 2013 onderzoek

• Nederland dicht bij 2de geletterdheidsniveau

• Vlaanderen dicht bij 1ste geletterdheidsniveau





Stand van zaken?

• PIAAC 2013 onderzoek

• Nederland dicht bij 2de geletterdheidsniveau
11,9% behaalt niet hoger dan niveau één
kloof tussen de sterksten en de zwaksten 159 
punten.

• Vlaanderen dicht bij 2de geletterdheidsniveau
15% behaalt niet hoger dan niveau één
kloof tussen zwaksten en de sterksten 153 
punten



Stand van zaken?

• Wie is laaggeletterd? PIAAC 2013 NL

https://www.lezenenschrijven.nl/over-laaggeletterdheid/veelgestelde-vragen



Stand van zaken?

• Risicogroepen
– Laaggeschoolden: volwassenen zonder een 

diploma secundair onderwijs

– Kinderen met laaggeschoolden ouders

– Ouderen: 55-65-jarigen

– Eerste generatie migranten

– Anderstaligen

– Niet-actieven



Stand van zaken?

• Risicogroepen: regionale verschillen

https://medapp.nu/laaggeletterdheid-wanneer-vormt-taal-een-probleem-voor-de-gezondheid/



Stand van zaken?

• Focus is nodig bij een plan geletterdheid

• Regionale focus en inbedding

• Focus op doelgroepen

• Ouders

• Rurale gebieden



Stand van zaken?

• Ouders: overdragen laaggeletterdheid

• Moeder-factoren 

– Bemiddelende rol van de moeder binnen het gezin

– Moeder-kind conversaties

– Diploma van de moeder

– Voorlezen door moeders in de kleuterschooltijd

– Ouderbetrokkenheid op school

Home Literacy Environment (HLE)



Stand van zaken?

• Rurale gebieden

• Economisch zwakker

• Weinig gekend over laaggeletterheid in rurale 
gebieden

• Meer risico op laaggeletterdheid bij jongeren

• Meer armoede bij ouders/moeders



Onderzoek
• Gesprekken professionals gezondheidszorg en 

scholen

– GGD Zeeland, Archipel scholen, Humanitas en Hulst 
voor Elkaar)

– CBE, bibliotheek Stekene en Sint-Gillis-Waas, 
Departement Welzijn en Onderwijs, VDAB Sint-
Niklaas en OCMW Lokeren

• Vragen
– Wat houdt laaggeletterdheid in binnen jullie praktijk?

– Wat is de oorzaak van laaggeletterdheid?

– Met welke doelgroep(en) worden jullie in jullie praktijk in aanraking?



Resultaten onderzoek

Zeeland

• Aard: taal, digitaal, functionele aspecten, gebrekkige 

participatie school

• Oorzaken: laag scholingsniveau, digitalisering, dialect, 

vergrijzing, trad. rolverdeling

• Doelgroepen: jeugd, ouders, allochtoon/autochtoon



Resultaten onderzoek

Waasland

• Aard: isolement, schaamte, achterop geraken, 
gebrek aan scholing, analfabeet, 
zelfredzaamheid, administratie

• Oorzaken: 21ste eeuwse vaardigheden, 
familiecontext, armoede, beperkt sociaal 
netwerk, laaggeschoold

• Doelgroepen: allochtonen, senioren, 
kwestbare groepen, autochtone 
laaggeletterden moeilijk identificeer-baar



Aanpakken



Aanpakken en good-practices

• Sensibiliseren problematiek (week van de 

geletterdheid …)

• Veel centra in NL en VL (taalhuizen, centra 

basiseducatie, Kennemewaard, VDAB, CVO, VOCVO,  

huizen van het kind, kind en gezin …)

• Good practices bij aanpak 

laaggeletterdheid
• laagtaalvaardige ouders krijgen een tablet te leen

• online taalles aan de keukentafel

• boekstartcoach



https://ksr-video.imgix.net/projects/2915353/video-774579-h264_high.mp4



http://www.tv411.org/vocabulary



https://www.nala.ie/



https://www.linc-vzw.be/



Good practices

• Bibliotheken één van de vele plekken en 
organisaties die een rol spleen

• Oplossing voor 
• Rurale gebieden

• Moeilijk bereikbare groepen



Taalbus
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