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Laaggeletterdheid: een probleem met
grote gevolgen
Een goede beheersing van basisvaardigheden wordt steeds
belangrijker om volledig mee te kunnen doen in onze samenleving.
Toch telt Nederland zo’n 2,5 miljoen mensen die problemen hebben
met taal, rekenen en/of het werken met de computer. Daardoor
lopen ze in hun dagelijks leven tegen problemen aan op het gebied
van werk, gezondheid, financiën en welzijn.
Met allerlei initiatieven wordt geprobeerd om het probleem van
laaggeletterdheid aan te pakken. Toch blijven de cijfers hoog.
Bovendien komt er elk jaar een nieuwe groep laaggeletterden bij:
jongvolwassenen die met een te laag taalniveau het onderwijs
verlaten.

Feiten en cijfers rond laaggeletterdheid
• 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen,

schrijven en/of rekenen
• Laaggeletterden zijn drie keer zo vaak afhankelijk

van een uitkering als niet-laaggeletterden (23,8%
tegenover 9,3%)
• Laaggeletterden zijn ruim twee keer zo vaak

langdurig arm als niet-laaggeletterden
• 17,9% van de 15-jarigen heeft een taalachterstand
• Laaggeletterden maken meer gebruik van

huisartsen- en ziekenhuiszorg
• 57% van laaggeletterden (in werkzame leeftijd)

heeft werk
• Laaggeletterden zijn minder politiek en

maatschappelijk actief
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Een taalrijke thuisomgeving
• Samen veel praten en zingen
• Regelmatig voorlezen
• Praten over boeken
• Het goede voorbeeld geven door als ouders zelf te lezen
• Boeken, kranten, tijdschriften in huis hebben
• Met kinderen naar de bibliotheek gaan

De cyclus van laaggeletterdheid
Taalproblemen worden vaak van generatie op generatie
doorgegeven en zo ontstaat er een cyclus van laaggeletterdheid.
Hoe werkt dat precies? In de eerste levensjaren, nog voordat
kinderen naar school gaan, wordt het fundament gelegd voor de
latere taalvaardigheid en het vermogen om te denken en leren.
Die ontwikkeling gaat niet vanzelf, maar moet gestimuleerd
worden door mensen in de omgeving van het kind. Ouders hebben
daardoor meestal de grootste invloed op de taalontwikkeling van
hun kinderen.
Een aanzienlijke groep ouders, vooral ouders die zelf moeite hebben
met taal, heeft echter niet de vaardigheden om die taalontwikkeling
voldoende te stimuleren. Hierdoor blijft de taalontwikkeling van veel
kinderen achter en beginnen zij al met een achterstand aan school.
Die taalachterstand is heel moeilijk in te lopen en wordt soms zelfs
groter. Uiteindelijk verlaat een grote groep tieners het onderwijs,
terwijl ze nog onvoldoende taalvaardig zijn.
Wanneer zij later als (jong)volwassenen zelf kinderen krijgen, is de
kans groot dat ze hun eigen taalproblemen doorgeven aan hun
kinderen, net zoals zij zelf hun taalproblemen hebben ‘gekregen’
van hun ouders.
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Tiener groeit op
tot laaggeletterde
volwassene
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Laaggeletterde
ouders krijgen
een kind
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2
Tiener verlaat
school onvoldoende
taalvaardig

Kind groeit op
in een taalarm
gezin
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3
Kind begint met
taalachterstand op school

Waarom een gezinsaanpak?
De gezinsaanpak is een belangrijk wapen in de strijd tegen
laaggeletterdheid omdat het de cyclus van laaggeletterdheid
kan doorbreken. De gezinsaanpak zorgt ervoor dat ouders hun
taalproblemen niet langer doorgeven aan hun kinderen.
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Wat is de gezinsaanpak?
De gezinsaanpak richt zich primair op het ondersteunen van ouders
bij het stimuleren van de taal- en geletterdheidsontwikkeling van
hun (jonge) kinderen thuis. Daarnaast kan er ook worden ingezet
op het verhogen van het taal- en geletterdheidsniveau van de
ouders zelf.
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Laaggeletterde ouders
krijgen een kind

Tiener groeit op tot
volwassene met een
taalniveau waarmee
hij zich kan redden
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5
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Tiener verlaat
school met
een redelijk
taalniveau
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3
Kind begint school met
minder taalachterstand

Kind groeit
op in een
gezin
waar meer
aandacht is
voor taal en
lezen

Gezinsaanpak
Ouders krijgen ondersteuning
zodat zij de taalontwikkeling
van hun kind beter kunnen
stimuleren.
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Voorbeelden programma’s gezinsaanpak
• BoekStartcoach
• VoorleesExpress
• Voor jou en je kind!

S u c c e s f a c t o r e n v a n p r o g r a m m a ’s b i n n e n
gezinsaanpak
• Hou rekening met (culturele) achtergrond van ouders
• Laat het instapniveau aansluiten bij niveau van ouders
• Focus op het aanleren van één specifieke vaardigheid (niet te veel
verschillende dingen willen bereiken)
• Als (leren) voorlezen mogelijk is, richt je dan vooral daar op
• Nodig ouders uit om voor te lezen in de thuistaal
• Zorg bij tweetalige interventies voor zowel tweetalig materiaal als
tweetalige training
• Interventie op één locatie inzetten en niet thuis en (bijvoorbeeld)
school combineren
• Pas activiteiten aan de behoeften van het gezin aan
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Lokale samenwerking
Voor een succesvolle gezinsaanpak is samenwerking tussen
lokale partners van groot belang. De Bibliotheek heeft al een
goede relatie met partijen die relevant zijn voor de gezinsaanpak
(zoals consultatiebureaus, onderwijs, welzijnsorganisaties
en de gemeente). Deze samenwerking, evenals die binnen
het taalnetwerk, is cruciaal om uiteindelijk tot een sluitend
ondersteuningsaanbod voor gezinnen te komen.

Mogelijke partners in lokale samenwerking
• Gemeente		

• Welzijnsorganisaties

• Onderwijsinstellingen

• Taalhuis

• Kinderopvangorganisaties

• Kraamhulp

• JGZ/consultatiebureau

• Vluchtelingenwerk

• Bibliotheek

• Werkgevers

		

• Verloskundigenpraktijken

De rol van de Bibliotheek bij de
gezinsaanpak
• Expertise en activiteiten als het gaat om boeken, lezen
en voorlezen
• Collectie voor alle niveaus en leeftijden
• Expertise en activiteiten als het gaat om basisvaardigheden
• Goede banden met lokale samenwerkingspartners
• Werkt al met (bewezen effectieve) ouder-kindprogramma’s
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