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Samenvatting
De problematiek van laaggeletterdheid is, om met de woorden van de voormalige minister Bussemaker van OCW
te spreken, “weerbarstig en complex. Het is niet zomaar op te lossen. Het is niet waarschijnlijk dat het aantal
mensen dat moeilijk kan lezen en schrijven de komende jaren snel daalt.''
Deze uitspraak geeft weer hoe lastig het is om laaggeletterdheid een halt toe te roepen. Dit onderzoek heeft als
doelstelling: “Inzicht geven in hoe het is gesteld met laaggeletterdheid in Zuid-Holland, in relatie tot het
bibliotheek(net)werk”. Op basis van een uitgebreide deskresearch in bestaande onderzoeken, beleidsstukken,
papers en artikelen en in de scans laaggeletterdheid van Probiblio is geprobeerd dit inzicht te geven. Voor de
rapportage is gekozen voor de volgende hoofdstukken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inleiding
Omschrijving van en belang van inzicht in laaggeletterdheid
Actuele trends op het gebied van laaggeletterdheid
Omvang laaggeletterdheid in Nederland en Zuid-Holland
Welke activiteiten ondernemen bibliotheken op het gebied van laaggeletterdheid?
Hoe kunnen bibliotheken in Zuid-Holland hun aanbod verbeteren?

Omschrijving laaggeletterdheid, actuele trends en omvang
Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Mensen
die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het
eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3 (taalniveau 2F van het referentiekader volwasseneneducatie). Vaak zijn zij
ook zwak op het gebied van digitale vaardigheden. Laaggeletterden kunnen lastig of niet volwaardig functioneren
in de samenleving. Het gaat veelal om mensen die te maken hebben met een stapeling van problemen rondom
opleiding, werk, inkomen, gezondheid, wonen, veiligheid en sociaal isolement.
Laaggeletterdheid komt vooral voor onder laagopgeleiden, ouderen, werklozen en mensen met een
migratieachtergrond. Bijna 1,8 miljoen mensen van 16 tot en met 65 jaar zijn laaggeletterd. Rekenen we ouderen
ook mee dan komt dit cijfer uit op bijna 2,5 miljoen. Volgens een berekening van PricewaterhouseCoopers (PwC)
bedragen de totale maatschappelijke kosten voor laaggeletterdheid € 1,13 miljard per jaar.
Naar schatting zijn er in Zuid-Holland ongeveer 700.000 laaggeletterden van 16 jaar en ouder wat in vergelijking
met heel Nederland een hoog aantal is. Vooral in de stedelijke gebieden van Zuid-Holland (Rijnmond en
Haaglanden) komt laaggeletterdheid relatief veel voor.
Daarnaast zijn er actuele trends die leiden tot een toename van laaggeletterdheid:
• Vergrijzing: Nederland vergrijst en het aandeel laaggeletterden onder ouderen is groter dan onder jongere
groepen door het verlies aan vaardigheden en beperktere scholing op jongere leeftijd.
• Nieuwkomers: de toestroom van vluchtelingen/nieuwkomers is de afgelopen jaren fors geweest waarbij het
taalniveau van degenen die de inburgering afronden vaak onvoldoende is.
• Jongeren: het percentage 15-jarige laaggeletterden steeg in de periode 2003 – 2015 van 11,5% naar 17,9%
• Toenemende kloof in onderwijs en maatschappij: er is een talige tweedelig aan het ontstaan waarbij zowel het
aantal hooggeletterden als het aantal laaggeletterden in Nederland stijgt.
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Aanpak van bibliotheken op laaggeletterdheid en knelpunten
Laaggeletterdheid wordt door de overheid onderkend als maatschappelijk probleem. In het actieprogramma 'Tel
mee met taal’ van de ministeries OCW, VWS en SZW worden gemeenten ondersteund bij het opzetten van een
duurzaam netwerk voor laaggeletterdheid. Belangrijke landelijke partijen zijn daarbij de Stichting Lezen en
Schrijven en de Koninklijke Bibliotheek. Het Rijk verstrekt jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro aan zogeheten WEBgelden aan de gemeenten voor de inkoop van cursussen en educatietrajecten bij ROC’s, bibliotheken en
particuliere onderwijsaanbieders.
Een ander belangrijk landelijk programma komt van de bibliotheken zelf: ‘Bibliotheek en Basisvaardigheden’. Dit
programma sluit aan bij de doelen van ‘Tel mee met Taal’. De Koninklijke Bibliotheek werkt in samenwerking met
SPN (Stichting samenwerkende POI’s Nederland) en andere stakeholders aan de ontwikkeling, ontsluiting en
implementatie van een landelijke programmalijn voor het ondersteunen van bibliotheken om basisvaardigheden
onder volwassenen te bevorderen.
Met deze landelijke programma’s worden positieve resultaten geboekt in Zuid-Holland. In samenwerking met
welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties en onderwijsaanbieders zijn in de hele provincie Taalhuizen ingericht
waar de doelgroep terecht kan voor taalles, taalcoaching, leeskringen, schrijfclubs, computercursussen of zelfs
sollicitatietraining en hulp bij contact met de overheid over aangiftes dan wel uitkeringen.
In 2020 zal voor het programma ‘Tel mee met Taal’ een geheel herzien programma in werking treden met een
licht verhoogd landelijk budget. Voorts wordt het programma ‘Bibliotheek en Basisvaardigheden’ uitgebreid met
‘Hulp om de hoek’ om te komen tot een landelijk dekkende hulpstructuur voor burgers met een tekort aan
digitale basisvaardigheden.
Een belangrijk Zuid-Hollands initiatief is het BOZH-Programma Taalnetwerk Zuid-Holland waarbinnen vanaf 1
januari 2017 de Zuid-Hollandse bibliotheken en Probiblio samenwerken met als doel om met de bibliotheken
gezamenlijk resultaten te boeken op het gebied van basisvaardigheden en taal en bibliotheken een grotere rol te
laten spelen in regionale en lokale taalnetwerken. Via het ‘BOZH Taalnetwerk’ zijn bibliotheken nu vaker
betrokken bij taalnetwerken en er zijn veel zaken gerealiseerd waaronder: onderzoeken, kenniscirkels, periodiek
regio-overleg, de nieuwsbrief Maatschappelijke bibliotheek, brochures en factsheets, werkgroepen,
bijeenkomsten met samenwerkingspartners en participatie in landelijke studiedagen.
Alles bij elkaar opgeteld leveren de bibliotheken een waardevolle bijdrage aan de bestrijding van
laaggeletterdheid in Zuid-Holland. Echter, in een digitale enquête signaleerden de bibliotheken onlangs de
volgende drie knelpunten: een moeilijk te bereiken doelgroep (laaggeletterde NT1’ers), onvoldoende financiering
waardoor een lange termijnstrategie lastig te realiseren is en onvoldoende personele bezetting.
Samenvattend kan gesteld worden dat er veel is bereikt waarbij de inspanningen de komende jaren worden
voortgezet. Voor een goede voortzetting is het belangrijk om ook de benoemde knelpunten in de komende jaren
te adresseren.
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Conclusies
In dit hoofdstuk worden de vragen die ten grondslag lagen aan het onderzoek beantwoord tenzij deze in de
samenvatting al afdoende zijn beantwoord. Tevens zijn suggesties voor verbeteringen gegeven.
Waarom is inzicht in laaggeletterdheid belangrijk?
Laaggeletterdheid kan voor de persoon in kwestie vergaande negatieve gevolgen hebben. Het betekent veelal
geringe kansen op de arbeidsmarkt, weinig uitzicht op aantrekkelijker en beter betaald werk, zeer beperkte
scholingsmogelijkheden en slechte toegang tot tal van maatschappelijke voorzieningen op het terrein van
huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs. Meestal gaat laaggeletterdheid hand in hand met een
sociaaleconomische achterstandspositie en sociale uitsluiting. Laaggeletterdheid is een bron van
maatschappelijke ongelijkheid en heeft daarmee ook een negatief effect op de maatschappelijke cohesie. Naar
schatting bedragen de maatschappelijke kosten meer dan 250 miljoen euro (productiviteitsverlies, zorgkosten,
uitkeringen e.d.) voor Zuid-Holland.
Wat is de omvang van laaggeletterdheid in Nederland en specifiek in Zuid-Holland?
Tot nu toe blijkt laaggeletterdheid een hardnekkig verschijnsel te zijn dat moeilijk uit te bannen is. Dit geldt voor
Nederland maar meer dan gemiddeld ook voor Zuid-Holland. Ruim een kwart van de laaggeletterden in
Nederland woont in Zuid-Holland, bij benadering 700.000 mensen. Een belangrijke verklaring hiervoor is de hoge
stedelijkheidsgraad van Zuid-Holland waardoor er veel inwoners zijn en daardoor ook, absoluut gezien, meer
laaggeletterden. Daarnaast is ook het percentage laaggeletter-den hoger dan het gemiddelde in Nederland. Dit
lijkt samen te hangen met een aantal kenmerken van grote steden zoals een hoger percentage mensen met een
migratie-achtergrond en de grotere kloof in variabelen als welvaart en opleiding. We zien in Zuid-Holland dan ook
relatief meer mensen met een lage opleiding en een migratieachtergrond, vooral in de stedelijke gebieden
Rijnmond en Haaglanden.
Wat wordt er al ondernomen door bibliotheken op het gebied van laaggeletterdheid en met welke partners
wordt daarbij samengewerkt?
Sinds 2012 is er het landelijke actieprogramma “Tel mee met Taal” van de ministeries van OCW, SZW en VWS dat
gericht is op het opzetten en ondersteunen van taalnetwerken. De bibliotheeksector is daarbij betrokken met het
landelijke programma “Kunst van Lezen” en heeft daarnaast zelf het landelijke programma “Bibliotheek en
Basisvaardigheden” opgezet, gericht op het ondersteunen van bibliotheken bij activiteiten gericht op het
bevorderen van basisvaardigheden onder volwassenen. In Zuid-Holland worden de bibliotheken nog extra
ondersteund via het programma ‘BOZH Taalnetwerk’.
Door heel Zuid-Holland zijn er inmiddels gemeentelijke en regionale taalnetwerken geformeerd waarbinnen door
een diversiteit aan partners samengewerkt wordt. Een belangrijk voorbeeld hiervan zijn de Taalhuizen. Vrijwel
alle bibliotheken hebben een of meer Taalhuizen met een gevarieerd aanbod op het gebied van
basisvaardigheden voor laaggeletterden en andere kwetsbare burgers. Inmiddels zijn er 52 Taalhuizen in ZuidHolland. Belangrijk bij de activiteiten ondernomen door bibliotheken in samenwerking met de gemeente is dat
drie kwart aangeeft dat hun gemeente voldoende de regierol neemt. Voor Nederland is dit iets meer dan de helft
van de bibliotheken dat dit aangeeft.
Belangrijke partners waarmee bibliotheken in Zuid-Holland samenwerken bij de aanpak van laag-geletterdheid
zijn gemeenten, Stichting Lezen en Schrijven, ROC’s, particuliere onderwijsaanbieders, Probiblio, BOZH,
maatschappelijke organisaties, goede doelen en andere organisaties in het sociaal domein.
Wat is de stand van zaken bij bibliotheken: wat gaat goed, wat gaat niet goed en wat kunnen
bibliotheken nog meer doen om hun aanbod te verbeteren?
De bibliotheeksector levert een aanzienlijke bijdrage aan de preventie en bestrijding van laaggeletterdheid. De
bibliotheek evolueert steeds meer van klassieke uitleenbibliotheek naar brede, maatschappelijke en educatieve
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bibliotheek in het hart van de lokale samenleving. De bibliotheek wordt daarmee de plek waar mensen terecht
kunnen voor een non-formeel educatieaanbod die overal en voor iedereen bereikbaar is. De bibliotheken in ZuidHolland zijn tot nu toe tamelijk succesvol geweest in het opzetten van activiteiten en het aangaan van
samenwerkingen. Niettemin wordt slechts een beperkt deel van de doelgroep bereikt, zowel landelijk als in ZuidHolland. In 2016 oordeelde de Algemene Rekenkamer dat de landelijke aanpak in het algemeen tekortschoot. Er
zou een te grote kloof zijn tussen de omvang van het probleem en de gekozen aanpak. Dit mede in het licht van
een mogelijke toekomstige stijging van het aantal laaggeletterden vanwege: de toenemende laaggeletterdheid
onder jongeren, de toenemende vergrijzing en de aanwas van mensen met een migratie-achtergrond.
Knelpunten waar bibliotheken tegenaan lopen in Zuid-Holland (en ook in heel Nederland) zijn:
Een moeilijk te bereiken doelgroep
Het betreft hierbij vooral autochtone Nederlanders (zogeheten NT1’ers). Ongeveer twee derde van de
laaggeletterden is autochtoon, maar deze groep is vanwege allerhande persoonlijke belemmeringen moeilijk naar
een educatietraject te bewegen.
Onvoldoende personeel
Taalhuizen hebben een grote vlucht genomen waarbij op grote schaal taalvrijwilligers worden ingezet. Niettemin
zijn daarbij docenten en professionals nodig om de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening te
waarborgen.
Onvoldoende financiering
Voor een goede bedrijfsvoering, meerjarenplanning en een duurzame borging is een structurele financiering
gewenst. Bibliotheken zijn echter voor hun aanpak van laaggeletterdheid veelal aangewezen op jaarlijkse
subsidierondes (bijv. de WEB-gelden, aanbestedingen, goede doelen fondsen e.d.) en incidentele projectgelden.
Bovenstaande knelpunten zullen in de komende jaren geadresseerd moeten worden, willen bibliotheken meer
kunnen doen op het gebied van laaggeletterdheid dan dat ze nu al doen.

Mogelijkheden om het aanbod te verbeteren en meer mensen te bereiken?
Activiteiten waar bibliotheken in de toekomst winst mee kunnen boeken in de aanpak van laaggeletterdheid zijn:
• Voortbouwen op de lokale netwerkaanpak
Het intensiveren en uitbouwen van de reeds opgezette en succesvolle samenwerking met lokale partijen in het
sociaal domein.
• Aan de slag gaan met een geïntegreerde gezinsaanpak
Laaggeletterde ouders en kinderen niet alleen via aparte activiteiten, die los van elkaar staan, benaderen zoals
nu gebeurt, maar ook gezamenlijk binnen één geïntegreerde aanpak benaderen.
• Samenwerking met het bedrijfsleven
Via bedrijven waar ook laaggeletterden werken deze laaggeletterden benaderen om in samenwerking met de
werkgevers hun basisvaardigheden te verbeteren.
• De toolkit Hoger Bereik
Een toolkit waarin wordt beschreven welke methodieken kunnen worden ingezet om NT1’ers te bereiken.
Deze toolkit is sinds kort beschikbaar voor bibliotheken.
• ‘Hulp om de Hoek’

Dit programma wordt in 2019 uitgerold via een pilot als uitbreiding van het landelijke programma ‘Bibliotheek
en Basisvaardigheden’ om te komen tot een landelijk dekkende hulpstructuur voor burgers met een tekort aan
digitale basisvaardigheden. Dit kan laaggeletterden helpen bij problemen waar zij in de praktijk mee in
aanraking komen zoals bijvoorbeeld een belastingaangifte.
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding

Probiblio, de ondersteuningsorganisatie van bibliotheken in de provincies Noord- en Zuid-Holland, is door de
provincie Zuid-Holland gevraagd om een aantal onderzoeken uit te voeren naar maatschappelijke opgaven in
relatie tot het bibliotheeknetwerk. Dit onderzoek gaat over laaggeletterdheid. Het gaat daarbij specifiek om
laaggeletterdheid onder de beroepsbevolking. Laaggeletterdheid in relatie tot jeugd komt in andere
themapublicaties aan bod.

1.2

Doelstelling en onderzoeksvragen

De doelstelling van het onderzoek is: “Inzicht geven in hoe het is gesteld met laaggeletterdheid in Zuid-Holland, in
relatie tot het bibliotheek(net)werk”.
Deze doelstelling is vertaald naar de volgende onderzoeksvragen en hoofdstukken:
1. Wat verstaan we onder laaggeletterdheid en waar is er een verhoogd risico? (Hoofdstuk 2)
2. Waarom is inzicht in laaggeletterdheid belangrijk? (Hoofdstuk 2)
3. Welke trends zien we op het gebied van laaggeletterdheid? (Hoofdstuk 3)
4. Wat is de omvang van laaggeletterdheid in Nederland en specifiek in Zuid-Holland? (Hoofdstuk 4)
5. Wat wordt er al ondernomen door bibliotheken op het gebied van laaggeletterdheid en met welke
partners wordt daarbij samengewerkt? (Hoofdstuk 5)
6. Wat is de stand van zaken bij bibliotheken: wat gaat goed, wat gaat niet goed en wat kunnen
bibliotheken nog meer doen om hun aanbod te verbeteren? (Hoofdstuk 6)

1.3

Methode van onderzoek

Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen heeft Probiblio gekozen voor deskresearch als methode van
onderzoek.
Probiblio heeft hiervoor informatie verzameld uit bestaande onderzoeken, beleidsstukken, papers en artikelen
met het onderwerp laaggeletterdheid. Hierbij is zowel gekeken naar het onderwerp in zijn algemeenheid als naar
de specifieke situatie op het gebied van laaggeletterdheid in Nederland en meer in detail in Zuid-Holland.
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2 Omschrijving van en belang van inzicht in Laaggeletterdheid
Laaggeletterden hebben grote moeite met lezen, schrijven en het begrijpen en toepassen van informatie1. In dit
hoofdstuk wordt verder ingegaan op wat laaggeletterdheid betekent, wat risicofactoren zijn voor
laaggeletterdheid en waarom het belangrijk is laaggeletterdheid aan te pakken.

2.1

Wat verstaan we onder laaggeletterdheid?

Stichting Lezen & Schrijven hanteert de volgende definitie van laaggeletterdheid2:
Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en het
begrijpen en toepassen van informatie. Zij beheersen het minimale niveau om volwaardig in de Nederlandse
maatschappij te kunnen functioneren niet. Dat niveau is door de overheid vastgesteld op eindniveau vmbo of
niveau mbo-2/3 (niveau 2F binnen de Standaarden en eindtermen volwasseneneducatie). Ze hebben bijvoorbeeld
problemen met:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

formulieren invullen voor zaken als zorgtoeslag, kinderopvang of de belasting;
straatnaamborden lezen;
voorlezen aan (klein)kinderen;
een (verjaardags)kaart schrijven;
geld opnemen bij een pinautomaat;
vertrektijden van de trein opzoeken;
ondertitels lezen;
recepten uit een kookboek lezen;
lezen en begrijpen van gezondheidstips, patiënten folders en bijsluiters van medicijnen.

Mensen die laaggeletterd zijn, zijn doorgaans geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven maar hebben
dusdanig moeite met taal dat het lastig is om mee te doen in de samenleving. Vaak hebben ze ook moeite met
rekenen en zijn zij zwak op het gebied van digitale vaardigheden3.
Hieronder volgen een paar voorbeelden van laaggeletterdheid in de praktijk om een goed beeld te krijgen van wat
hierboven precies bedoeld wordt.
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Dicky
Voordat ik naar school ging, stopte ik alle rekeningen
die ik ontving in een la. Doordat ik ze niet kon lezen,
had ik niet in de gaten dat ik zo een gigantische schuld
opbouwde. Dankzij alles wat ik op school geleerd heb,
heb ik mijn schulden kunnen wegwerken. En daarna
heb ik samen met mijn broer een huis gekocht. Mijn
zus heeft me geholpen met het papierwerk, maar zo’n
grote stap had ik in het verleden nooit durven zetten.
Tegenwoordig durf ik ergens voor te vechten en trots
te zijn op wat ik bereik.
Bron:
https://www.lezenenschrijven.nl/verhalen/dickygingnagel/ Hier is meer te lezen over Dicky en hoe hij
via zijn werk naar een taalcursus ging.
Ine
Toen er een flyer voor een cursus Nederlands in de bus
viel, zei mijn man: “Ga nou maar”. Nu ben ik blij dat ik
naar hem geluisterd heb. Al durfde ik in het begin alleen ’s
avonds naar school te gaan. Ik was als de dood dat
iemand mij overdag zou herkennen. Na een paar lessen
was die schaamte weg en ging ik gewoon overdag naar
school.
Dankzij de cursus leerde ik niet alleen lezen en schrijven,
maar ook converseren. Ik ging gesprekken met mensen
niet meer uit de weg en deed dingen die ik daarvoor nooit
had gedurfd. Ik paste op buurkinderen, deed
vrijwilligerswerk in het bejaardentehuis, bezocht
bibliotheken en musea en ging met mijn kleinkinderen op
vakantie naar Spanje.
Bron https://www.lezenenschrijven.nl/verhalen/inehinne/ Hier is meer te lezen over Ine en hoe ze steeds
meer is gaan schrijven
We maken een onderscheid binnen de groep laaggeletterden tussen NT1 en NT2. De NT1 groep heeft Nederlands
als moedertaal en de NT2 groep heeft Nederlands als tweede taal. De NT1 groep is absoluut gezien de grootste
groep ondanks dat het percentage laaggeletterden in de NT2 groep hoger is.

2.2

Riscofactoren laaggeletterdheid

Uit een groot internationaal onderzoek naar geletterdheid3 blijkt dat het profiel van laaggeletterden in
vergelijking met niet-laaggeletterden relatief vaker bestaat uit vrouwen, laaggeschoolden (lager onderwijs of
vbo), ouderen, mensen met een immigratieachtergrond en mensen die niet participeren op de arbeidsmarkt.
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In het rapport ‘Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland’ van het Researchcentrum voor Onderwijs en
Arbeidsmarkt van de Universiteit van Maastricht (ROA) worden ook risicofactoren benoemd die sterk
samenhangen met laaggeletterdheid in Nederland4:
1. Opleidingsniveau: Bij mensen met een laag opleidingsniveau komt laaggeletterdheid veel vaker voor dan bij
mensen met een hoog opleidingsniveau.
2. Leeftijd: laaggeletterdheid komt vaker voor in hogere leeftijdsgroepen. Dit komt veelal door een beperkte
scholing op jonge leeftijd, het verlies van vaardigheden naarmate men ouder wordt en het trager verwerven
van nieuwe vaardigheden.
3. Soort opleiding: laaggeletterdheid komt veel vaker voor bij mensen met een beroepsopleiding (bijvoorbeeld
mbo) dan bij mensen met een algemene opleiding (bijvoorbeeld havo/vwo).
4. Arbeidsmarktstatus: laaggeletterdheid komt vaker voor bij mensen die geen werk hebben. Bij studenten en
fulltime werkenden komt laaggeletterdheid minder vaak voor.
5. Beroep: laaggeletterdheid komt vaker voor bij mensen die een beroep hebben met een lage sociale status,
zoals ongeschoold werk of fabrieksarbeid.
6. Migratiestatus: bij mensen met een migratieachtergrond komt vooral bij de 1e generatie laaggeletterdheid
veel voor. Een andere risicogroep zijn allochtone jongeren in de 2e of 3e generatie.
Tevens blijkt dat armoede en laaggeletterdheid veelal hand in hand gaan. Laaggeletterdheid is vaak een
belemmering om zelfredzaam te zijn, wat de kans op armoede vergroot, en daarnaast vergroot armoede de kans
op laaggeletterdheid.5
Wanneer deze risicofactoren meer dan gemiddeld voorkomen in een gebied, is het te verwachten dat hier veel
laaggeletterden wonen.

2.3

Het belang van inzicht in laaggeletterdheid

Taal, rekenen en digitale vaardigheden, oftewel basisvaardigheden, gebruiken we bij alledaagse dingen, soms
zonder dat we het zelf merken. Laaggeletterdheid heeft grote gevolgen voor mensen maar het is ook een
maatschappelijk probleem doordat laaggeletterden minder vaak werk hebben, minder vaak maatschappelijk
actief zijn en doordat ze vaker een slechtere gezondheid hebben en in armoede leven. Onderstaande
voorbeelden illustreren dit6.
Denk aan medicijngebruik. Wanneer je niet in staat bent om de meegeleverde bijsluiter te begrijpen en de juiste
hoeveelheid medicijnen te gebruiken, kunnen er vervelende, misschien zelfs gevaarlijke situaties ontstaan. Een
ander voorbeeld is de aanvraag van een werkeloosheidsuitkering (WW). Wanneer je niet in staat bent om deze
digitaal aan te vragen en de juiste berekeningen te maken, loop je inkomen mis, waardoor je in de schulden kunt
raken. ‘Beheersing van taalvaardigheden, rekenvaardigheden en digitale vaardigheden is noodzakelijk om te
participeren in de hedendaagse samenleving en op de arbeidsmarkt’.
Ook onderstaande feiten betreffende laaggeletterdheid en werk, geven het belang van geletterdheid aan in onze
maatschappij:
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•
•
•
•
•
•

Taalproblemen zijn de oorzaak van 10% van de zware ongevallen in de sector procesindustrie (Lindhout,
2009).
Werkende laaggeletterden oefenen beroepen uit met een lagere beroepsstatus dan niet-laaggeletterden
(Christoffels, Baay, Bijlsma, Levels, 2016).
Laaggeletterden zijn twee keer zo vaak inactief als niet-laaggeletterden (22% tegenover 10%) (Christoffels et
al., 2016).
Laaggeletterden zijn drie keer zo vaak afhankelijk van een uitkering als niet-laaggeletterden (23,8% tegenover
9,3%) (Christoffels et al., 2016).
11% van de recent werklozen en 25% van de langdurig werklozen is laaggeletterd (Buisman et al., 2013).
Laaggeletterden in Nederland doen minder vaak vrijwilligerswerk en hebben minder vertrouwen in de
medemens dan niet-laaggeletterden (Buisman et al., 2013).

Stichting Lezen & Schrijven heeft een onderzoek uit laten voeren door PricewaterhouseCoopers (PwC) naar de
kosten van laaggeletterdheid voor de samenleving7. Uit dit onderzoek komt naar voren dat laaggeletterdheid de
Nederlandse samenleving jaarlijks 1,13 miljard euro kost. Deze berekening komt voort uit een aantal elementen
waarop laaggeletterdheid invloed heeft:
•

Laaggeletterden missen inkomsten door een lager salaris of kleinere kans op een baan (lagere productiviteit,
kosten €572 miljoen per jaar)
Door de lagere inkomsten van werkende en niet-werkende laaggeletterden loopt de overheid een flink aantal
belastinginkomsten mis (kosten €80 miljoen per jaar)
Laaggeletterden zijn vaker werkloos en doen vaker een beroep op sociale zekerheid (kosten: €117 miljoen per
jaar).
Daarnaast geeft de overheid meer geld uit aan armoedebestrijding (kosten: €95 miljoen per jaar)
Ook zijn de kosten voor gezondheidszorg van laaggeletterden hoger dan van mensen die geen moeite hebben
met lezen, schrijven en/of rekenen (kosten: €257 miljoen per jaar).

•
•
•
•

In figuur 1 hieronder zijn deze maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid weergegeven7.
Figuur 1
uur 1: kosten laaggeletterdheid
Fig

Bron: PwC (2018), Maatschappelijke kosten laaggeletterdheid.
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Naast de gevolgen die laaggeletterdheid heeft voor mens en maatschappij is er ook de verontrustende
ontwikkeling gaande dat laaggeletterdheid de afgelopen jaren toeneemt. Hier zijn meerdere redenen voor:
vergrijzing, nieuwkomers en jongeren6. In hoofdstuk 4 gaan wij verder in op deze trend van toenemende
laaggeletterdheid.
De bestrijding van laaggeletterdheid heeft de afgelopen jaren meer prioriteit gekregen en bovenstaande feiten en
studies tonen aan dat dit terecht is. Laaggeletterdheid heeft een grote invloed op de levens van mensen en de
mate waarin ze kunnen meekomen in de samenleving. Het heeft ook gevolgen voor de maatschappij als geheel.
Het feit dat laaggeletterdheid weer wat toeneemt maakt het probleem en de aanpak van laaggeletterdheid
dringender, zowel op landelijk als op regionaal niveau.

2.4

Samenvatting omschrijving laaggeletterdheid

Laaggeletterden zijn vaak geen analfabeet: ze kunnen eenvoudige zinnen lezen en schrijven, maar ondervinden
veelal grote problemen met het begrijpen van en omgaan met teksten en rekentaken uit het leven van alledag.
Het lezen van langere en ingewikkelde teksten kost hen grote moeite. Zij vermijden daardoor vaak situaties
waarin zij moeten lezen. Vaak zijn zij ook zwak op het gebied van digitale vaardigheden. Hierdoor hebben ze
moeite om mee te komen in de samenleving.
Laaggeletterdheid kan vergaande negatieve gevolgen hebben. Laaggeletterdheid betekent veelal
geringe kansen op de arbeidsmarkt, weinig uitzicht op aantrekkelijker en beter betaald werk, zeer
beperkte scholingsmogelijkheden en slechte toegang tot tal van maatschappelijke voorzieningen
op het terrein van huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs. Meestal gaat laaggeletterdheid
hand in hand met een sociaaleconomische achterstandspositie en sociale uitsluiting.
Opleidingsniveau en soort opleiding, migratieachtergrond, beroep, arbeidsmarktstatus en leeftijd zijn sterk
gerelateerd aan geletterdheid. Zo komt laaggeletterdheid vaker voor bij ouderen, laaggeschoolden, mensen met
een migratieachtergrond (met name uit de eerste generatie) en mensen die niet participeren op de arbeidsmarkt.
Ook zien we dat armoede en laaggeletterdheid een sterk wederzijds verband hebben waarbij armoede
laaggeletterdheid in de hand werkt en andersom.
Naast de nadelige gevolgen voor het individu van laaggeletterdheid op zaken als werk, gezondheid,
zelfredzaamheid en eenzaamheid heeft laaggeletterdheid ook negatieve gevolgen voor de maatschappij vanwege
sociale ongelijkheid, maatschappelijke uitsluiting, verminderde sociale cohesie en de hoge kosten van
laaggeletterdheid.

Pagina 14 van 52

3 Actuele Trends op het gebied van Laaggeletterdheid
Naast de gevolgen die laaggeletterdheid heeft voor mens en maatschappij, zoals beschreven in hoofdstuk 3, zien
we ook dat laaggeletterdheid de afgelopen jaren toeneemt. Hier zijn meerdere redenen voor: vergrijzing,
nieuwkomers en jongeren6. Daarnaast zien we in het onderwijs een toename van de kloof tussen excellenten en
jongeren met lagere basisvaardigheden.

3.1

Vergrijzing

De eerste reden voor de groei van laaggeletterdheid is dat Nederland vergrijst (Jurgens & Buisman, 2017). We
worden steeds ouder en er komen steeds meer ouderen bij. Onder deze groep zijn laaggeletterden
oververtegenwoordigd. Het blijkt dat de cognitieve vermogens op het gebied van de basisvaardigheden,
waaronder taal- en rekenvaardigheden, gedurende de levensloop ongeveer met een onderwijsniveau dalen
(Houtkoop, Allen, Buisman, Fourage, & van der Velden, 2012). Dit is op de groep laaggeletterden extra van
invloed, omdat zij al een lager aanvangsniveau hebben. Maar ook de vrij grote groep mensen die op jongere
leeftijd net niet binnen de definitie van laaggeletterdheid vallen, kunnen naarmate ze ouder worden op een
gegeven moment laaggeletterd zijn door de afname van basisvaardigheden. Daarnaast hebben ouderen meer
moeite met het verwerven van nieuwe vaardigheden die nodig zijn om te kunnen blijven participeren in de
veranderende samenleving. Het gaat daarbij vooral om de combinatie van taalvaardigheden en digitale
vaardigheden.

3.2

Nieuwkomers

De toestroom van vluchtelingen/nieuwkomers is de afgelopen jaren fors geweest. Het taalniveau van degenen die
de inburgering afronden is relatief vaak onvoldoende. Bij mensen met een migratieachtergrond gaat het hierbij
niet om een homogene groep.
Allereerst zijn er de mensen die in hun land van herkomst weinig of geen onderwijs hebben genoten en niet
gealfabetiseerd zijn in hun eigen moedertaal. Dit is vooral bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond
het geval en speelt het meest bij vrouwen die vaak een achterstandspositie hebben in hun land van herkomst. In
Nederland zijn vooral allochtone huisvrouwen zonder veel activiteiten buitenshuis en zonder veel contacten met
Nederlanders laaggeletterd.
Verder zijn er de mensen die wel gealfabetiseerd zijn in hun eigen taal, maar die de Nederlandse
taal niet of onvoldoende beheersen. Hier is geen sprake van laaggeletterdheid in strikte zin, maar van
taalproblemen die te maken hebben met het leren van een vreemde taal. Als men in de ene taal hooggeletterd is,
is het relatief makkelijk om die geletterdheid ‘mee te nemen’ naar een andere taal. In de eigen taal is een
uitgebreide woordenschat aanwezig en de vaardigheid om informatie te kaderen. Deze eigenschappen hoeven
‘enkel’ omgezet te worden naar een andere taal. Voor mensen die slechter informatie kunnen kaderen en die al
een relatief lage woordenschat hebben in hun eigen taal is het eigen maken van een nieuwe taal lastiger.
Hierdoor hebben zij moeite om in een andere taal op het juiste taal- en/of rekenniveau te komen en vallen
daardoor snel onder de noemer laaggeletterd.
Als laatste groep zijn er de mensen met een migratieachtergrond uit de tweede generatie. Veel kinderen met een
migratieachtergrond groeien op in een andere thuistaal dan het Nederlands en/of er ontbreekt een cultuur waar
schriftelijke communicatie heel gewoon is.
Pagina 15 van 52

Dit kan ertoe leiden dat ze een taalachterstand in Nederlands oplopen die op school moeilijk in te halen is. Hierbij
moet wel de kanttekening geplaatst worden dat veel kinderen uit deze groep het goed doet qua geletterdheid.
Uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat tussen 2013 en 2018 3.000 migranten nooit
geslaagd zijn voor de inburgeringstoets (Rosman, 2018). Wanneer migranten meer dan 600 uur les gevolgd
hebben en vier keer gezakt zijn voor hun examens, kunnen zij ontheffing voor het inburgeringexamen krijgen. Dit
heeft geen gevolgen voor hun verblijfsvergunning. Veel van deze mensen komen uit oorlogsgebieden, waar ze
weinig onderwijs hebben genoten en daardoor vaak ook in hun eigen taal lagere taalvaardigheden hebben
waardoor het voor hen lastiger is een nieuwe taal te leren. Deze groep is vaak laaggeletterd, zowel in hun eigen
taal als het Nederlands of enkel in het Nederlands.

3.3

Jongeren

Kinderen en jongeren lezen minder. Niet alleen (literaire) fictie wordt minder gelezen, ook het lezen van
andersoortige lange teksten wordt door steeds minder jongeren gedaan. Daarnaast neemt het technisch
leesniveau van de Nederlandse leerlingen langzaam maar gestaag af. De Onderwijsinspectie signaleerde in 2018
een afname van het percentage leerlingen dat het streefniveau lezen behaalt en een stijging van het aantal
leerlingen dat het onderwijs laaggeletterd verlaat. Bijna twee op de tien vijftienjarigen heeft grote moeite met
lezen. Daarnaast is de leesmotivatie onder Nederlandse jongeren erg laag. Een derde van de Nederlandse
tienjarigen ervaart geen of weinig leesplezier blijkt uit PIRLS-2016, een internationaal vergelijkend onderzoek naar
de leesprestaties van leerlingen in groep 6 van het basisonderwijs (Gubbels, Netten, & Verhoeven, 2017). Dit is
twee keer zo hoog als het internationaal gemiddelde. Verder blijkt uit het PISA-onderzoek, Programme for
International Student Assessment, dat 17,9% van alle 15-jarigen in Nederland een leesniveau heeft waarbij zij een
verhoogd risico lopen om op latere leeftijd onder de noemer ‘laaggeletterd’ te vallen (Feskens, Kuhlemeier, &
Limpens, 2016). In 2003 bedroeg dit percentage 11,5%. Het gaat dus om een aanzienlijke stijging. Ook in
vergelijking met andere Europese landen gaat de basiskennis van vijftienjarigen In Nederland sneller achteruit.
Dat geldt met name voor basisvaardigheden: er moeten meer inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen
dat jongeren behoorlijk leren lezen en schrijven en voldoende wiskunde kennen.

3.4

Toenemende kloof in het onderwijs en in de maatschappij

Naast bovenstaande hebben we in hoofdstuk 3 al gezien dat er een toenemende kloof is in het onderwijs in
Nederland op het gebied van taalvaardigheid. Een oorzaak voor deze kloof in het onderwijs volgens Buisman e.a.
(onderstaande bevindingen komen uit 2012)1 is dat de aandacht voor excellentie binnen het onderwijs in de
afgelopen jaren duidelijk toegenomen is in Nederland. Het Nederlandse onderwijsbeleid is van oudsher gericht op
het tegengaan van achterstanden, via de gewichtenregeling, met relatief weinig beschikbare middelen voor
excellentie in het onderwijs. Mede naar aanleiding van onderzoeksresultaten, die aantoonden dat achterstanden
inderdaad beperkt waren maar uitschieters ook, zien we een verschuiving naar meer excellentieprogramma’s
over de gehele breedte van het onderwijs: van top- en plusklassen in het basisonderwijs tot colleges op het wo. Er
ontstaat daarnaast steeds meer aandacht voor excellentie en de economische relevantie hiervan voor Nederland
als geheel. Dit leidt tot een verschuiving van de aandacht voor de onderkant als vooral een maatschappelijk
probleem naar aandacht voor de bovenkant als vooral een economisch belang. Aandacht voor de onderkant van
de vaardighedenverdeling is echter ook economisch relevant. Uit onderzoek naar de relatie tussen
basisvaardigheden en economische groei blijkt dat zowel een voldoende (basis)niveau van vaardigheden als zeer
hoge vaardigheden een onafhankelijk positief significant effect hebben op economische groei en dat deze
effecten elkaar versterken. Voldoende basisvaardigheden voor iedereen is een voorwaarde om een relatief grote
groep excellente talenten te ontwikkelen.
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Deze toenemende kloof in het onderwijs zien we ook terug als we naar Nederland als geheel kijken en ook in
Zuid-Holland. Er is een toenemende maatschappelijke kloof tussen hoog- en laagopgeleiden. Dit wordt
weerspiegeld in de mate van geletterdheid. Terwijl het percentage hoogopgeleiden stijgt, is ook het percentage
laaggeletterden toegenomen. Hier is een talige tweedeling aan het ontstaan. Deze tweedeling gaat door alle
bevolkingsgroepen heen: jong en oud, mensen met een migratieachtergrond en mensen van Nederlandse komaf,
in de stad en in de regio10.

3.5

Samenvatting actuele trends

Er zijn vier belangrijke actuele trends te zien op het gebied van laaggeletterdheid die een toename van
laaggeletterdheid in Nederland veroorzaken. Dit zijn:
1. Vergrijzing
Nederland vergrijst en het aandeel laaggeletterden onder ouderen is groter dan onder jongere
leeftijdsgroepen. Dit komt omdat gedurende de levensloop de basisvaardigheden met ongeveer 1
onderwijsniveau dalen terwijl deze groep gemiddeld genomen al een lager aanvangsniveau heeft. Daarnaast
is het voor ouderen lastiger nieuwe vaardigheden aan te leren en het gaat dan met name om de combinatie
van taal- en digitale vaardigheden.
2. Nieuwkomers
De toestroom van vluchtelingen/nieuwkomers is de afgelopen jaren fors geweest. Het taalniveau van
degenen die de inburgering afronden is daarbij relatief vaak onvoldoende waardoor ze onder de noemer
laaggeletterd vallen. Veel van deze mensen komen uit oorlogsgebieden, waar ze weinig onderwijs hebben
genoten en daardoor vaak ook in hun eigen taal lagere taalvaardigheden hebben. Voor hen is het veel lastiger
een nieuwe taal te leren dan voor migranten die in hun eigen taal al wel een hoog niveau hebben.
3. Jongeren
De onderwijsinspectie constateerde in 2018 dat er een stijging te zien is in het aantal 15-jarigen in Nederland
dat een leesniveau heeft waarbij zij een verhoogd risico lopen om op latere leeftijd onder de noemer
‘laaggeletterd’ te vallen. Daarnaast zien we dat in Nederland een derde van de tienjarigen geen of weinig
leesplezier ervaart wat twee keer zoveel is als het internationaal gemiddelde.
4. Toenemende kloof in het onderwijs en de maatschappij
Er is een talige tweedelig aan het ontstaan waarbij zowel het aantal hooggeletterden als het aantal
laaggeletterden in Nederland stijgt. Dit komt mede doordat er een verschuiving is geweest van het
voorkomen van achterstanden naar meer excellentieprogramma’s over de gehele breedte van het onderwijs.
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4 Omvang Laaggeletterdheid in Nederland en Zuid-Holland
In dit hoofdstuk wordt de omvang van laaggeletterdheid in Nederland en Zuid-Holland behandeld. We beperken
ons hierbij tot volwassenen en dan met name tot de beroepsbevolking, 16 tot en met 65 jaar. Geletterdheid
onder de doelgroep jeugd wordt in een afzonderlijke themarapportage behandeld. In de eerste paragraaf wordt
aan de hand van onder andere het PIAAC-onderzoek de situatie in Nederland geïllustreerd en in de tweede
paragraaf aan de hand van het ROA-onderzoek de situatie in Zuid-Holland.

4.1

Laaggeletterdheid in Nederland

Het PIAAC-onderzoek is een grootschalig, internationaal OESO-onderzoek dat in 24 landen uitgevoerd wordt.
PIAAC levert uitgebreide en bruikbare gegevens over basisvaardigheden van volwassenen. Het legt de factoren
van geletterdheid bloot, onderzoekt de directe gevolgen van geletterdheid en geeft inzicht in het nut van
opleidingen. In het PIAAC-onderzoek van 2012 is vastgesteld dat Nederland 1,3 miljoen laaggeletterden telt in de
leeftijd van 16 – 65 jaar waarvan een groot deel zowel laaggeletterd als laaggecijferd is1. Dat is 11,9% van de
beroepsbevolking. Daarvan scoren 300.000 mensen onder het eindniveau van groep 8 van het basisonderwijs, de
rest haalt het eindniveau van het vmbo niet. Bovenop bovenstaande 1,3 miljoen mensen komen ook nog eens
450.000 personen tussen de 16 en 65 jaar die geen problemen hebben met taal maar wel met rekenen wat het
totaal aan mensen met lage basisvaardigheden in de beroepsbevolking op bijna 1,8 miljoen brengt8.
Als we ook 65-plussers meenemen naast de eerder gegeven aantallen voor de beroepsbevolking kan op basis van
beschikbare gegevens over laaggeletterdheid bij ouderen in Duitsland de voorzichtige schatting worden gemaakt
dat er in Nederland rond de 700.000 laaggeletterde 65-plussers zijn, oftewel 25% laaggeletterden in deze
leeftijdscategorie9. Dit is in lijn met de bevinding in het PIAAC-onderzoek dat de verschillen in basisvaardigheden
tussen de jongere en oudere generaties aanzienlijk zijn in Nederland. Tellen we bovenstaande aantallen bij elkaar
op dan zien we dat in totaal rond 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite hebben met taal en/of
rekenen, zie ook tabel 1 onder. Dit is 18% van de totale bevolking van 16 jaar en ouder volgens de Algemene
Rekenkamer (2016).
Laaggeletterdheid in Nederland
Laaggeletterden, problemen met alleen taal of met taal en rekenen (16-65
jaar)*
Laaggecijferd, geen problemen met taal wel met rekenen (16-65 jaar)*

Aantal (x 1.000)
1.300
450

Laaggeletterde 65-plussers, schatting op basis van cijfers uit Duitsland**

ca. 700

Totaal mensen, 16 jaar en ouder, die moeite hebben met taal en/of rekenen

ca. 2.450

* PIAAC-onderzoek, 20121
** Houtkoop, W. (2015). Ouderen en laaggeletterdheid. Den Bosch: ecbo9

Ondanks dit hoge aantal komt Nederland volgens het PIAAC-onderzoek internationaal gezien goed uit de bus op
het gebied van laaggeletterdheid en excellentie (het hoogste niveau van de kernvaardigheden taal, rekenen en
problemen oplossen). Onder de Nederlandse bevolking bevinden zich, in vergelijking met andere landen, relatief
weinig laaggeletterden en veel excellenten. Echter, naast dat er tussen 1994 en 2012 een toename te zien is van
het aantal excellenten in Nederland, zien we ook een toename van het aantal laaggeletterden. Daarbij komt dat
deze laaggeletterden, ook in vergelijking met andere landen, relatief vaak meervoudige achterstanden hebben en
zowel laaggeletterd als laaggecijferd zijn.
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Dit betekent dat we een toenemende kloof in vaardigheden zien binnen onze maatschappij, waarbij een
groeiende groep mensen achterblijft. Belangrijk hierbij is dat we, ten opzichte van andere landen, in Nederland
relatief grote verschillen zien tussen groepen. Vooral onder de groep ouderen, mensen zonder startkwalificatie en
langdurig werklozen zijn laaggeletterden oververtegenwoordigd. Nederland is daarnaast een van de landen waar
de verschillen in taalvaardigheid tussen mensen met een migratieachtergrond (met name uit de eerste generatie)
en autochtonen het grootst is (zie ook paragraaf 2.2 voor risicofactoren laaggeletterdheid).
Een belangrijke kloof is ook in het onderwijs ontstaan volgens Buisman e.a. (onderstaande bevindingen komen uit
2012)1:
We zien dat de kloof in taalvaardigheden tussen hoger onderwijs aan de ene kant en (voorbereidend) middelbaar
onderwijs aan de andere kant toeneemt en vooral groter is geworden tussen hbo en mbo. Dit wordt zowel
veroorzaakt door een daling van het taalniveau van mbo’ers tussen 1994 en 2007 als een stijging in het
taalvaardigheidsniveau van hoger opgeleiden de afgelopen vijf jaar. Ook zijn de verschillen in taalvaardigheid
tussen algemeen vormend onderwijs (havo en vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) de op een na grootste
in alle in PIAAC onderzochte landen. Wel geldt nog steeds dat zowel mbo’ers als mensen die algemeen vormend
onderwijs volgden, binnen hun groep nog steeds tot de internationale top horen.
In hoofdstuk 4 gaan we wat dieper in op de hierboven beschreven toenemende kloof in taalvaardigheid in het
onderwijs.

4.2

Laaggeletterdheid in Zuid-Holland

Het PIAAC-onderzoek met resultaten voor Nederland als geheel is door het Researchcentrum voor Onderwijs en
Arbeidsmarkt van de universiteit van Maastricht (ROA) vertaald naar provincies en gemeenten met als doel de
regionale spreiding van laaggeletterdheid in Nederland inzichtelijk te maken middels schattingen van
laaggeletterdheid op gemeenteniveau. Zij hebben hiervoor de uitkomsten van het PIAAC-onderzoek gebruikt in
combinatie met schattingen op basis van de aanwezigheid van risicofactoren zoals laag opleidingsniveau, hogere
leeftijd, werklozen en mensen met een migratieachtergrond in provincies en gemeenten.
Voor Zuid-Holland komen zij uit op een geschat percentage van 15% laaggeletterdheid onder de
beroepsbevolking tegenover 11,9% in Nederland als geheel. Het percentage ligt hiermee in Zuid-Holland boven
het landelijk gemiddelde. Absoluut gezien betekent dit rond de 350.000 laaggeletterden in de leeftijdscategorie
16 tot en met 65 jaar (zie bijlage I). Procentueel gezien komt Zuid-Holland hiermee op de tweede plaats achter
Flevoland (16,2%). Omgerekend naar aantal mensen, dus absoluut gezien, is Zuid-Holland echter de provincie met
verreweg de meeste laaggeletterden in Nederland omdat Zuid-Holland ook de provincie is met de meeste
inwoners. Indien we hier de 65-plussers nog bij optellen dan kom je in de provincie uit op een aantal van ruim
700.000 laaggeletterden tegenover ongeveer 2,5 miljoen in heel Nederland. Samengevat betekent dit dat, bij
benadering, rond een kwart van de laaggeletterden in Nederland zich in Zuid-Holland bevindt.
Een belangrijke verklarende factor hiervoor is de hoge stedelijkheidsgraad van Zuid-Holland waardoor er absoluut
gezien veel inwoners zijn en daardoor ook, absoluut gezien, meer laaggeletterden. Daarnaast is ook het
percentage laaggeletterden redelijk hoog gezien een aantal kenmerken van grote steden als een hoger
percentage mensen met een migratieachtergrond en de grotere kloof in variabelen als welvaart en opleiding.
Laaggeletterdheid is hiermee een belangrijk aandachtspunt voor de provincie Zuid-Holland.
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4.3

Gemeenten in Zuid-Holland met een hoger dan gemiddeld risico op laaggeletterdheid

Figuur 2 op de volgende pagina geeft een beeld van de spreiding van laaggeletterdheid in de gemeenten in ZuidHolland zoals onderzocht door het ROA (zie ook paragraaf 3.2). Koplopers met een geschat risico van meer dan
16% laaggeletterdheid zijn de, grote, steden:
•
•
•
•

Rotterdam
Schiedam
Den Haag
Dordrecht

Vervolgens komt een groep gemeenten waarbij het risico tussen 13% en 16% ligt, dus nog steeds
bovengemiddeld (gemiddelde in Nederland is 11,9%):
•
•
•
•
•
•
•
•

Zoetermeer
Maassluis/Vlaardingen
Westland
Katwijk/Oegstgeest
Capelle aan den IJssel
Barendrecht
Zwijndrecht
Krimpen aan den IJssel/Nederlek

We zien dat er in Zuid-Holland relatief meer mensen met een lage opleiding en een migratieachtergrond wonen,
en dat vooral in de stedelijke gebieden Rijnmond en Haaglanden.
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Figuur 2: Spreiding laaggeletterdheid in Zuid-Holland

* De gemeente Krimpenerwaard is in het onderzoek onderverdeeld in meerdere gebieden met verschillende
risico
inschattingen; het getoonde percentage is gebaseerd op het gebied met de meeste inwoners
** De gemeente Nissewaard is in het onderzoek onderverdeeld in twee gebieden met verschillende risico
inschattingen; het getoonde percentage is gebaseerd op het gebied met de meeste inwoners
Probiblio heeft voor bijna alle bibliotheken in Zuid-Holland scans uitgevoerd om het risico op laaggeletterdheid
ook binnen gemeenten in kaart te brengen, op wijkniveau. Hiervoor gebruikt Probiblio verschillende indicatoren
die verband houden met laaggeletterdheid gebaseerd op de risicofactoren laaggeletterdheid beschreven in
paragraaf 2.2. Wanneer deze risicofactoren meer dan gemiddeld voorkomen in een wijk, is het te verwachten dat
hier meer laaggeletterden wonen. Dit gegeven vormt de basis voor de scans van Probiblio.
Met behulp van de resultaten van deze scan kan een bibliotheek de gemeente en andere partijen informeren over
de omvang van de groep laaggeletterden. Daarnaast biedt de scan een bibliotheek zelf ook inzichten op wijkniveau
waarop zij haar dienstverlening kan aanpassen.
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4.4

Samenvatting omvang laaggeletterdheid in Zuid-Holland

Ondanks dat Nederland het internationaal gezien goed doet op het gebied van geletterdheid is het ook in
Nederland een aanzienlijk probleem. In totaal zijn er in Nederland bijna 1,8 miljoen laaggeletterden van 16 jaar
tot en met 65 jaar (dit is inclusief de mensen die nog wel redelijk overweg kunnen met taal maar problemen
hebben met rekenen). Daarnaast zien we in Nederland een toenemende kloof in basisvaardigheden tussen
groepen die het heel goed doen en groepen die het slecht doen.
Als we kijken naar Zuid-Holland dan zien we dat er ongeveer 700.000 laaggeletterden wonen in Zuid-Holland
oftewel bijna een kwart van alle laaggeletterden in Nederland. Dit komt omdat Zuid-Holland de provincie is met
het op een na hoogste percentage laaggeletterden in Nederland en daarnaast de provincie met verreweg de
meeste inwoners. Bij elkaar genomen is Zuid-Holland hiermee de provincie met het grootste aantal
laaggeletterden in Nederland. De hoge stedelijkheidsgraad van Zuid-Holland, en een aantal daarbij horende
kenmerken als een hoger percentage mensen met een migratieachtergrond en de grotere kloof in variabelen als
welvaart en opleiding, zijn verklarende factoren hiervoor. Dit past ook in de trends die besproken zijn in
hoofdstuk 3, met name de trends op het gebied van nieuwkomers, jongeren en de toenemende kloof in het
onderwijs.
Gezien deze trends en het grote aandeel in Zuid-Holland van sterk stedelijke gebieden, die extra gevoelig zijn voor
deze trends, bestaat er een reëel risico dat laaggeletterdheid nog wat verder kan gaan stijgen in Zuid-Holland.
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5 Welke activiteiten ondernemen bibliotheken op het gebied van laaggeletterdheid?
In dit hoofdstuk kijken we naar de belangrijkste activiteiten en programma’s die bibliotheken in Zuid-Holland
inzetten om laaggeletterden te bereiken en met wie ze daarvoor samenwerken. We bespreken eerst het
landelijke deelprogramma Taal voor het Leven, dat zich op volwassenen richt, en valt onder het overkoepelende
actieprogramma Tel mee met Taal. Vervolgens bespreken we het landelijke bibliotheekprogramma ‘Bibliotheek
en Basisvaardigheden’ en de inzet van dit programma in Zuid-Holland. Tenslotte kijken we naar het BOZH
Taalnetwerk, een bibliotheek netwerk in Zuid-Holland.

5.1

Het landelijke uitvoeringsprogramma Taal voor het Leven

Met het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ 2012 – 2018 willen de Ministeries van OCW, Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en VWS samen laaggeletterdheid voorkomen en bestrijden. In de uitvoering staan de landelijke
programma’s centraal: voor de jeugd de Kunst van Lezen programma’s (door Stichting Lezen en de Koninklijke
Bibliotheek, zie ook de themarapportage jeugd) en voor de volwassenen het programma Taal voor het Leven
(door Stichting Lezen & Schrijven).
Taal voor het Leven is een ondersteuningsprogramma om gemeenten en andere lokale en regionale partijen te
helpen bij de duurzame aanpak van laaggeletterdheid. Stichting Lezen & Schrijven krijgt subsidie om Taal voor het
Leven landelijk aan te bieden onder de paraplu van Tel mee met Taal. Taal voor het Leven is gericht op het
opzetten en onderhouden van taalnetwerken: lokale en regionale samenwerkingsverbanden die ondersteund
worden met landelijk ontwikkelde cursus- en wervingsmaterialen. De samenwerking moet er bovendien toe
leiden dat het plaatselijk taalaanbod en de behoefte van de doelgroep goed op elkaar aansluiten. Zo kan
bijvoorbeeld vanuit het taalnetwerk een Taalhuis, steeds vaker een digiTaalhuis, opgebouwd worden. Dit is een
herkenbare fysieke plek, meestal in de bibliotheek, voor volwassenen waar zij beter kunnen leren lezen, schrijven,
rekenen en omgaan met de computer en internet. Zij vinden er informatie, volgen er cursussen of worden
doorverwezen naar andere instellingen.
Inmiddels is dit programma verlengd tot en met 2019. Het gaat om een transitiejaar. In 2020 zal een geheel
herzien programma in werking treden met een iets verhoogd landelijk budget (84 miljoen euro). Bij de
voorbereiding van het programma wordt het advies hieromtrent van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur
afgewacht.

5.2

Het landelijke bibliotheekprogramma Bibliotheek en Basisvaardigheden

5.2.1 Opzet Bibliotheek en Basisvaardigheden
Het programma ‘Bibliotheek en Basisvaardigheden’ sluit aan bij de doelen van Tel mee met Taal. De Koninklijke
Bibliotheek werkt in samenwerking met SPN (Stichting samenwerkende POI’s Nederland) en andere stakeholders,
aan de ontwikkeling, ontsluiting en implementatie van een landelijke programmalijn en het ondersteunen van
bibliotheken in het vormgeven van beleid en activiteiten op het gebied van basisvaardigheden. Met enige
regelmaat vindt er afstemming plaats tussen de KB en Stichting Lezen en Schrijven om de programma’s Taal voor
het Leven en ‘Bibliotheek en Basisvaardigheden’ op elkaar af te stemmen. Binnen het programma realiseren
bibliotheken samen met een breed palet aan diverse partners (van ROC’s tot maatschappelijke organisaties, van
gemeenten tot vrijwilligersorganisaties) een breed non-formeel educatieaanbod. Op het gebied van taal is het
aanbod in de bibliotheek meestal aanvullend op formele trajecten.
Naast hun opleiding kunnen cursisten in de bibliotheek oefenen met taal. Bijvoorbeeld oefenprogramma’s (onder
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andere van Oefenen.nl), tijdens het taalcafé of samen met een taalmaatje. Op het gebied van digivaardigheden
wordt gewerkt met oefenprogramma’s zoals Klik& Tik (onderdeel van Oefenen.nl) of cursussen zoals Digisterker
(werken met de e-overheid). Hieronder volgen belangrijke activiteiten en programma’s die onderdeel uitmaken
van het programma ‘Bibliotheek en Basisvaardigheden’.
Taalhuizen
Een belangrijke doelstelling van het landelijke programma ‘de Bibliotheek en Basisvaardigheden’ is een Taalhuis
of digiTaalhuis (zie paragraaf 5.1) in elke bibliotheek in Nederland in 2018. Dit is halverwege het jaar 2018 gehaald
(ook in Zuid-Holland).
Het Taalhuis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

is een fysieke en herkenbare plek in de stad of het dorp;
is een samenwerkingsverband met meerdere lokale organisaties waarin (delen van) het
samenwerkingsprogramma ‘Taal voor het Leven’ wordt uitgevoerd;
is opgenomen in een meerjarig beleidsplan van de bibliotheek met financiële dekking;
biedt bezoekers hulp bij het raadplegen van het actuele aanbod, bijv. via Taalzoeker.nl en
Digitaalhulpplein.nl;
werkt actief aan werving en scholing van laaggeletterden;
heeft actieve vrijwilligers die (een deel van) de basistraining van Taal voor het Leven hebben gevolgd,
afhankelijk van de al aanwezige kennis;
heeft een basiscollectie van lees-, les- en toetsmaterialen (fysiek en digitaal) voor laaggeletterden
beschikbaar om mee te kunnen oefenen;
heeft een onderwijskundig specialist voor intakes van cursisten en het helpen van vrijwilligers met
didactische vragen;
bewaakt de kwaliteit door monitoring van effecten, registratie van aantallen en deelname aan (landelijke)
intervisie.

In het samenwerkingsverband van een Taalhuis komen de programma’s Taal voor het Leven (dat taalnetwerken
stimuleert) en ‘Bibliotheek en Basisvaardigheden’ samen. Financiering vindt plaats vanuit de reguliere begroting
van bibliotheken vaak aangevuld met WEB-gelden vanuit de gemeente.
Basisvaardigheden
De term basisvaardigheden heeft betrekking op een breed pakket aan vaardigheden waarop bibliotheken burgers
willen ondersteunen om zich bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in de complexe en veranderlijke
maatschappij. In hoofdlijnen valt het concept uiteen in een aantal vaardigheden (taalvaardigheid,
rekenvaardigheid en digitale vaardigheden) en domeinen (gezin, gezondheid, werk & inkomen,
financieel/juridisch. Rondom deze dimensies bieden bibliotheken verschillende typen diensten en programma’s
aan zoals cursussen, trainingen, workshops, losse (eenmalige) activiteiten en informatiebijeenkomsten,
persoonlijke begeleiding en advies, doorverwijzing naar instanties, inloopspreekuren en oefenmogelijkheden.
Verreweg het grootste aanbod van bibliotheken betreft digitale vaardigheden, e-overheid en taalvaardigheden
(NT1 - taalvaardigheid en NT2 - lezen en schrijven).
Taalvaardigheid
Bibliotheken hebben een groot aanbod aan diensten en producten gericht op taalvaardigheden.
Hieronder valt het gebruik van de computers van de bibliotheek, het gebruik van de fysieke en digitale collectie,
het verzorgen van advies, doorverwijzingen en intakes, inloopspreekuren, oefenen met een Taalmaatje, nonformele cursussen, opleidingen en oefenprogramma’s aan en het doorverwijzen van bezoekers naar formele
cursussen en opleidingen.
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Digitale basisvaardigheden
Ook voor digitale basisvaardigheden bieden bibliotheken diverse programma's, trainingen en activiteiten op het
gebied van digitale vaardigheden en de e-overheid aan. Dit aanbod wordt gestimuleerd door de KB, onder andere
door de landelijke inkoopregeling en het convenant met de Belastingdienst. Verreweg de twee bekendste en
meest aangeboden activiteiten (door bijna elke bibliotheek in Nederland) zijn de landelijke programma's Klik & Tik
en Digisterker.

5.2.2 Bibliotheek en Basisvaardigheden in Zuid-Holland
In deze paragraaf worden de belangrijkste resultaten die verband houden met laaggeletterdheid getoond van de
landelijke ‘enquête basisvaardigheden 18 +, 2017’ van de KB die in 2018 gepubliceerd is. Hieraan hebben 126
(basis)bibliotheken meegedaan waaronder 20 van de 23 basisbibliotheken in Zuid-Holland.
Taalhuizen
In Zuid-Holland zijn er 52 Taalhuizen, dat is gemiddeld 2.6 Taalhuizen per basisbibliotheek (die meegedaan heeft
aan de enquête) wat vergelijkbaar is met het gemiddelde van Nederland. Alle bibliotheken zijn betrokken bij 1 of
meer Taalhuizen. Vier op de vijf bibliotheken in Zuid-Holland vervullen daarbij een coördinerende rol bij een of
meer Taalhuizen. Dat is meer dan gemiddeld Nederland waar dit iets meer dan de helft van de bibliotheken is.
Basisvaardigheden
Aanbod
Het grootste aanbod richt zich op digitale vaardigheden, omgang met de e-overheid, Nederlands als tweede taal
(NT2) en Nederlands als eerste taal (NT1). Daarnaast bieden driekwart van de bibliotheken in Zuid-Holland
producten en diensten aan op het gebied van werk en sollicitatie tegenover iets meer dan de helft in Nederland.
Verder biedt ruim de helft activiteiten aan op het domein gezin (laagtaalvaardige ouders) en de helft op het
gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Dit laatste lijkt ook vaker in Zuid-Holland aangeboden te worden dan in
Nederland als geheel.
Voor welke basisvaardigheden biedt uw bibliotheek producten en diensten?
Zuid-Holland
Aantal
% van N=20
bibliotheken
NT2
20
100%
Digitaal
20
100%
E-overheid
20
100%
NT1
19
95%
Werk/sollicitatie
15
75%
Gezin (laagtaalvaardige ouders)
11
55%
Gezondheid, zorg en welzijn
10
50%
Financieel
7
35%
Sociale vaardigheden
6
30%
Rekenen
4
20%
Juridisch
4
20%
Geen van bovenstaande basisvaardigheden
0
0%

Nederland
% van N=126
96%
98%
94%
90%
54%
52%
36%
41%
20%
25%
25%
0%
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Doelgroepen
Het aanbod basisvaardigheden richt zich veelal op taal en digitaal, dit is ook terug te zien in de doelgroepen die de
bibliotheken bedienen op het gebied van basisvaardigheden. Deze doelgroepen zijn niet per se uitsluitend en
kunnen elkaar overlappen.
Alle 20 ZH-bibliotheken bedienen laaggeletterden NT1, laaggeletterden NT2 en digibeten. Andere belangrijke
doelgroepen zijn inburgeraars, senioren, mensen met een lage sociaaleconomische status en werkzoekenden. De
verschillen met Nederland zijn klein behalve voor de doelgroep werkzoekenden wat voor Zuid-Holland een iets
belangrijkere doelgroep lijkt dan voor heel Nederland.
Op welke van de hieronder genoemde doelgroepen richt de bibliotheek zich specifiek in haar
dienstverlening rondom basisvaardigheden?
Zuid-Holland
Nederland
N=20
N=126
Laaggeletterden NT1
20
100%
94%
Laaggeletterden NT2
20
100%
96%
Digibeten
20
100%
98%
Inburgeraars/vluchtelingen/asielzoekers
18
90%
87%
Senioren (65+)
17
85%
84%
Mensen met een lage sociaaleconomische status
13
65%
62%
Werkzoekenden
12
60%
44%

Taalvaardigheid
Taalvaardigheid wordt door alle 20 Zuid-Hollandse bibliotheken die hebben mee gedaan aan de enquête
aangeboden. Het gaat daarbij om het aanbieden van de fysieke en digitale collectie, inclusief oefencomputers.
Voorts zijn er adviesgesprekken, inloopspreekuren doorverwijzingen en intakes. Tevens wordt er veelal nonformele educatie aangeboden: taalcoaching, oefenen met een taalmaatje en conversatie en ontmoeting in een
taalcafé). Vaak is er sprake van toeleiding van een aanbieder van formeel onderwijs (bijv. een ROC). In ZuidHolland lijken het ‘toeleiden naar formele cursussen en opleiding’ en het zelf aanbieden van deze cursussen en
opleidingen gemiddeld meer te gebeuren dan in heel Nederland.
Welke producten en diensten biedt uw bibliotheek aan op het gebied van taalvaardigheid?
Zuid-Holland
Aantal
N=20
bibliotheken
20
100%
Gebruik van onze computers
20
100%
Advies, doorverwijzingen intakes
20
100%
Inloopspreekuren
19
95%
Gebruik van onze fysieke en digitale collectie
17
85%
Oefenen met een Taalmaatje
17
85%
Toeleiden naar formele cursussen en opleiding
14
70%
Non-formele cursussen, opleidingen en oefenprogramma's
13
65%
Losse bijeenkomsten
8
40%
Zelf aanbieden van formele cursussen en opleiding
6
30%
Landelijk afgekocht programma (de Slimme Nieuwslezer)
3
15%
Anders, namelijk:

Nederland
N=121
98%
92%
83%
98%
82%
68%
81%
77%
12%
40%
17%
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Digitale basisvaardigheden
In Zuid-Holland bieden alle bibliotheken Digisterker aan en negen op de tien bibliotheken Klik & Tik. Dit is
vergelijkbaar met heel Nederland. Een onderzoek van Panteia toont het positieve effect aan van taalcafés en
cursussen digitale basisvaardigheden op het verminderen van laaggeletterdheid12.
Samenwerkingspartners
Bibliotheken werken met veel en diverse partners samen op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen.
In Zuid-Holland werken alle bibliotheken samen met de gemeente en Stichting Lezen & Schrijven. Daarna wordt er
het vaakst samengewerkt met vluchtelingenwerk (gemiddeld genomen meer dan in Nederland), het ROC, andere
taalaanbieders (ook gemiddeld genomen vaker dan in Nederland), vrijwilligersorganisaties en Seniorweb.
Verder lijken bibliotheken in Zuid-Holland wat vaker samen te werken met zorginstellingen, werkgevers/ sociale
werkplaatsen en zorgverleners dan in Nederland als geheel gebeurt.
Kunt u hieronder de partners selecteren waarmee u (formele) afspraken heeft gemaakt over samenwerking
rondom basisvaardigheden? (Selectie: alle bibliotheken die producten/ diensten op gebied van
taalvaardigheid aanbieden)
Zuid-Holland
Nederland
Aantal
N=20
N=126
bibliotheken
97%
Gemeente(n)
20
100%
93%
Stichting Lezen & Schrijven
20
100%
63%
Vluchtelingenwerk
17
85%
76%
Roc en andere instellingen voor beroepsonderwijs
16
80%
63%
Vrijwilligersorganisaties
13
65%
48%
Andere taalaanbieders
13
65%
53%
SeniorWeb
11
55%
47%
UWV
9
45%
53%
Maatschappelijke dienstverleners
9
45%
28%
Zorginstellingen
8
40%
29%
Gezinsondersteuners
7
35%
19%
Werkgevers/ sociale werkplaatsen
7
35%
14%
Zorgverleners
6
30%
21%
Financiële dienstverleners (schuldhulpverlening, banken etc.)
3
15%
19%
Anders, namelijk:
3
15%

Afspraken over beleidsonderwerpen en relatie met gemeente
Onderstaande tabel maakt duidelijk hoe verschillende onderdelen die onder de noemer basisvaardigheden voor
volwassenen worden aangeboden, zijn vastgelegd in formele afspraken tussen de bibliotheken en gemeenten. In
de meeste gevallen gaat het om volwasseneneducatie, Tel mee met Taal/Taal voor het Leven, e-overheid en
Participatie/ re-integratie/ werk & inkomen. Over volwasseneneducatie en participatie/ re-integratie/ werk &
inkomen worden in Zuid-Holland vaker afspraken gemaakt dan in Nederland als geheel genomen.
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Over welke beleidsonderwerpen heeft uw bibliotheek met de gemeente formele afspraken gemaakt over
dienstverlening op het gebied van basisvaardigheden? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met
gemeente)
Zuid-Holland
Aantal
N=20
bibliotheken
Volwasseneneducatie
Tel mee met Taal/ Taal voor het Leven
E-overheid
Participatie/ re-integratie/ werk & inkomen
Inburgering
Armoedebeleid
Anders, namelijk:
Gezondheid/ welzijn
Emancipatie
WMO

18
14
13
11
5
3
3
2
1
1

90%
70%
65%
55%
25%
15%
15%
10%
5%
5%

Nederland
N=122
52%
78%
58%
35%
16%
12%
11%
8%
1%
4%

Het overgrote merendeel van de bibliotheken in Zuid-Holland heeft op het gebied van basisvaardigheden een
subsidie gerelateerde relatie met de gemeente net als in heel Nederland. Bij zeven op de tien bibliotheken
verwijst de gemeente burgers door naar de bibliotheek. Ruim de helft van de bibliotheken werkt met de
gemeente samen in de vorm van een Taalakkoord. Iets minder dan de helft van de bibliotheken maakt
prestatieafspraken met de gemeente. Dit lijkt wat minder, gemiddeld genomen, dan in Nederland als geheel.

Hoe verloopt de samenwerking met de gemeente?
Subsidie relatie
Doorverwijzing door de gemeente naar de bibliotheek
Taalakkoorden
Prestatieafspraken

Zuid-Holland
Aantal
N=20
bibliotheken
18
90%
14
70%
11
55%
8
40%

Nederland
N=122
87%
66%
48%
57%

Drie kwart van de bibliotheken in Zuid-Holland vindt dat de gemeente voldoende de regierol neemt in de
samenwerking tussen de gemeente en de bibliotheek. Landelijk gezien is dit minder met iets meer dan de helft
van de bibliotheken die dit vindt.

Meting effectiviteit
Bibliotheken worden geacht steeds meer resultaatgericht te werken en de effecten en opbrengsten van de
dienstverlening in beeld te brengen. Er is een groeiende behoefte aan beter inzicht in de maatschappelijke
relevantie en een stevige evidence base. Het evalueren van de dienstverlening basisvaardigheden en het meten
van de opbrengsten geeft inzicht in de ervaring van deelnemers, wat zij ervan opsteken en hoe de dienstverlening
verbeterd kan worden.
Alle Zuid-Hollandse bibliotheken evalueren de dienstverlening door het aantal bezoekers van de activiteiten te
registreren. Veelal worden er informele gesprekken met de deelnemers gehouden, en vaak wordt bijgehouden of
deelnemers een cursus ook daadwerkelijk afronden. Bij een aantal bibliotheken worden de vorderingen van de
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deelnemers bijgehouden. Bij een gering aantal bibliotheken wordt er een klanttevredenheidsonderzoek
gehouden.
Hoe meet uw bibliotheek de effectiviteit van de dienstverlening?

We registeren het aantal bezoekers van de activiteiten
We voeren informele gesprekken met de deelnemers
We registreren het aantal begonnen en afgeronde cursussen
We screenen/meten het niveau en/of de vordering van de
deelnemers
We doen een klanttevredenheidsonderzoek
Anders, namelijk:

5.3

Zuid-Holland
N=20
20
100%
15
75%
13
65%
7
4
2

Nederland
N=126
96%
53%
78%
51%

35%
20%
10%

37%
10%

BOZH-Programma Taalnetwerk Zuid-Holland

Vanaf 1 januari 2017 werken de Zuid-Hollandse bibliotheken en Probiblio samen in het zogeheten BOZHProgramma Taalnetwerk Zuid-Holland. Het programma heeft de ambitie om met de bibliotheken gezamenlijk
resultaten te boeken op basisvaardigheden en taal en bibliotheken een grotere rol te laten spelen in regionale en
lokale taalnetwerken. Het programma wordt door de Stichting Bibliothekenoverleg Zuid-Holland (BOZH) zelf
vastgesteld en ook de aansturing ligt bij de provinciale directie-overleggen. Probiblio heeft voornamelijk een
ondersteunende en faciliterende rol, maar neemt waar gewenst het voortouw. Via het ‘BOZH Taalnetwerk’ zijn
bibliotheken vaker betrokken bij regionale en lokale taalnetwerken en er zijn veel zaken gerealiseerd op het
gebied van basisvaardigheden en taal:
Onderzoek
• Scans laaggeletterdheid, risicowijken in beeld (zie ook p. 16): Gouda (2016), Groene Venen (2017),
Krimpenerwaard (2017), Leiden (2018), Rijn en Venen (2018), Bollenstreek (2017), Aan den IJssel (2017),
Nissewaard (2017), Schiedam (2017), Katwijk (2018), Voorschoten en Wassenaar (2018), Zuid-Hollandse Delta
(2018), Aanzet (2018), Maassluis-Midden Delfland (2018), Hoeksche Waard (2018) en Barendrecht (2018). In
voorbereiding: Westland, Vlaardingen, Zoetermeer, Aan de Vliet en Oostland.
• Panteia (2018), Taalcafés en cursussen digitale vaardigheden: een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en
opbrengsten, in opdracht van Probiblio, de KB en BOZH Taalnetwerk.
Kennisdeling
• Kenniscirkels
o Samenwerking Bibliotheken en bedrijven (najaar 2017)
o De Piëzomethodiek: een totaal aanpak voor zelfredzaamheid en participatie (voorjaar 2018)
o Werken met taalvrijwilligers (voorjaar 2018)
o Haal meer uit je taalcafé (najaar 2018)
• Periodiek regio-overleg
o Rijnmond
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o Haaglanden

• Werkgroepen
o Samenwerking met bedrijven
o Taalvrijwilligers
o Effectmeting
• Bijeenkomsten met samenwerkingspartners
o Samenwerkingsbijeenkomsten Rijnmond-bibliotheken (UWV Leerwerkloket en Stichting Lezen en
Schrijven)
o Samenwerkingsbijeenkomst Rijnmond-bibliotheken en Stichting Lezen & Schrijven (juni 2018)
• Nieuwsbrief Maatschappelijke bibliotheek
• Participatie landelijke studiedagen
o Laagtaalvaardige ouders (april 2018)
o Bibliotheek en basisvaardigheden (november 2018)
o Bibliotheek en belastingdienst (november 2018)
o Tel mee met Taal (november 2018)
Brochures en factsheets (handreikingen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gezondheidsvaardigheden, taal en de bibliotheek (2017)
De Bibliotheek en integratie (i.s.m. KB en SPN, 2018)
Bibliotheek, Bedrijf en Basisvaardigheden: zeven praktijkvoorbeelden uit Zuid-Holland (2018)
Bibliotheek, Bedrijf en Basisvaardigheden: Martverkenning & Plan van aanpak (2018)
Hand-out: Bibliotheek als partner bedrijven
Taalvrijwilligers, het digiTaalhuis en de Bibliotheek: Organisatie en functie van taalvrijwilligers in vier ZuidHollandse digiTaalhuizen (2018)
Deskundigheidsbevordering Taalvrijwilligers (i.s.m. de Boekenberg, Spijkenisse, 2018)
Effectmetingen educatief aanbod voor volwassenen
Factsheet Taalcafé (2018)
Factsheet Digitale basisvaardigheden (2018)
Factsheet Taalcoaching (2018)
Factsheet beleidsontwikkelingen rondom laaggeletterdheid en inburgering (2018)
Factsheet Collectievorming voor laaggeletterdheid en inburgering (2018)
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5.4

Samenvatting activiteiten door bibliotheken op het gebied van laaggeletterdheid

Binnen het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ vanuit de ministeries van OCW, SZW en VWS is via het
uitvoeringsprogramma ‘Taal voor het Leven’ de aanpak van laaggeletterdheid hoog op de agenda gezet. Stichting
Lezen & Schrijven krijgt daarbij subsidie om ‘Taal voor het Leven’ landelijk aan te bieden. Het programma richt
zich op het opzetten en onderhouden van taalnetwerken: lokale en regionale samenwerkingsverbanden die
ondersteund worden met landelijk ontwikkelde cursus- en wervingsmaterialen. Bibliotheken hebben een
belangrijke rol in deze samenwerkingsverbanden.
Een ander belangrijk landelijk programma komt van de bibliotheken zelf: ‘Bibliotheek en Basisvaardigheden’. Dit
programma sluit aan bij de doelen van ‘Tel mee met Taal’. De Koninklijke Bibliotheek werkt in samenwerking met
SPN (Stichting samenwerkende POI’s Nederland) en andere stakeholders aan de ontwikkeling, ontsluiting en
implementatie van een landelijke programmalijn voor het ondersteunen van bibliotheken om basisvaardigheden
onder volwassenen te bevorderen.
In hoofdlijnen valt het concept basisvaardigheden binnen ‘Bibliotheek en Basisvaardigheden uiteen in een aantal
vaardigheden (taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheden) en domeinen (gezin, gezondheid,
werk & inkomen, financieel/juridisch). Hierbinnen bieden bibliotheken een non-formeel educatie-aanbod aan in
de vorm van verschillende typen diensten. In Zuid-Holland werken alle bibliotheken hiervoor samen met een
breed palet aan partners waaronder in ieder geval de gemeente en Stichting Lezen & Schrijven. Daarna wordt er
het meest, maar niet uitsluitend, samengewerkt met ROC’s, andere taalaanbieders, vrijwilligersorganisaties en
Seniorweb. Het grootste aanbod richt zich op digitale vaardigheden, omgang met de e-overheid, Nederlands als
tweede taal (NT2) en Nederlands als eerste taal (NT1). Daarnaast bieden driekwart van de bibliotheken in ZuidHolland producten en diensten aan op het gebied van werk en sollicitatie en de helft op de domeinen gezin
(laagtaalvaardige ouders) en gezondheid, zorg en welzijn.
In Taalhuizen komen de programma’s ‘Taal voor het Leven’ (dat taalnetwerken stimuleert) en ‘Bibliotheek en
Basisvaardigheden’ samen. Een (digi)Taalhuis, is een samenwerkingsverband met meerdere lokale organisaties.
Het is een herkenbare plek, doorgaans in de bibliotheek, voor volwassenen waar zij beter kunnen leren lezen,
schrijven, rekenen en omgaan met de computer en het internet. Zij vinden er informatie, volgen er cursussen of
worden doorverwezen naar andere instellingen. Alle bibliotheken in Zuid-Holland zijn betrokken bij één of meer
Taalhuizen. Vier op de vijf bibliotheken in Zuid-Holland vervullen daarbij een coördinerende rol bij één of meer
Taalhuizen.
Een belangrijk Zuid-Hollands initiatief is het BOZH-Programma Taalnetwerk Zuid-Holland waarbinnen vanaf 1
januari 2017 de Zuid-Hollandse bibliotheken en Probiblio samenwerken met als doel om gezamenlijk resultaten te
boeken op het gebied van basisvaardigheden en taal en bibliotheken een grotere rol te laten spelen in regionale
en lokale taalnetwerken. Via het ‘BOZH Taalnetwerk’ zijn bibliotheken vaker betrokken bij regionale en lokale
taalnetwerken en er zijn ook veel zaken gerealiseerd op het gebied van basisvaardigheden en taal zoals:
onderzoeken, kenniscirkels, periodiek regio-overleg, de nieuwsbrief Maatschappelijke bibliotheek, brochures en
factsheets, werkgroepen, bijeenkomsten met samenwerkingspartners en participatie in landelijke studiedagen.
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6

Hoe kunnen bibliotheken in Zuid-Holland hun aanbod verbeteren?

In dit hoofdstuk kijken we naar de huidige stand van zaken in de aanpak van laaggeletterdheid en de rol van
bibliotheken daarin: wat gaat goed, wat zijn knelpunten en wat kunnen bibliotheken nog doen naast, of
verbeteren aan, wat ze al doen in de aanpak van laaggeletterdheid.

6.1

Wat gaat goed?

De bestrijding van laaggeletterdheid staat hoog op de politieke agenda, zowel op landelijk, provinciaal en
gemeentelijk niveau. Dit komt onder andere tot uiting in het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ van de
Ministeries van OCW, SZW en VWS. In het hieronder vallende uitvoeringsprogramma ‘Taal voor het Leven’
hebben bibliotheken een belangrijke rol gekregen binnen taalnetwerken. Daarnaast is er het landelijk programma
van bibliotheken zelf, ‘Bibliotheek en Basisvaardigheden’, waarbinnen bibliotheken veel activiteiten opzetten en
uitvoeren voor het bevorderen van basisvaardigheden onder volwassenen.
Het succes van bovenstaande programma’s ligt in de combinatie van de landelijke aanpak met de aanpak op
provinciaal en gemeentelijk niveau en de daaruit volgende efficiency. Bibliotheken hoeven daardoor niet steeds
zelf het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen aansluiten bij een bestaande en geïntegreerde aanpak om
laaggeletterdheid aan te pakken.
Inmiddels heeft elke basisbibliotheek in Nederland, en dus ook in Zuid-Holland, één of meerdere (digi)Taalhuizen.
Daarnaast worden in Zuid-Holland door alle bibliotheken diensten en producten op het gebied van taal en digitale
vaardigheden aangeboden waarbij ze zich, naast andere doelgroepen, in ieder geval richten op laaggeletterden en
digibeten.
Hierbij wordt veelvuldig de samenwerking gezocht met verschillende partijen zoals Stichting Lezen & Schrijven,
vluchtelingenwerk, het ROC, vrijwilligersorganisaties, Seniorweb en andere taalaanbieders. Bibliotheken in ZuidHolland geven vaak aan dat zij deze samenwerkingen als één van de grootste successen ervaren in de
dienstverlening rondom basisvaardigheden.
In aanvulling op bovenstaande landelijke programma’s werken vanaf 1 januari 2017 de Zuid-Hollandse
bibliotheken en Probiblio samen in het zogeheten BOZH-Programma Taalnetwerk Zuid-Holland. Deze
samenwerking heeft veel opgeleverd op het gebied van samenwerking op laaggeletterdheid waaronder een
nieuwsbrief, verschillende kenniscirkels, periodiek regio-overleg, meerdere werkgroepen, bijeenkomsten met
samenwerkingspartners, participatie in landelijke studiedagen, brochures en factsheets en onderzoeken (zie
paragraaf 5.3).
Het programma ‘Tel mee met Taal’ wordt in 2019 voortgezet. Het gaat om een transitiejaar. In 2020 zal een
geheel herzien programma in werking treden met een iets verhoogd landelijk budget (84 miljoen euro). Voorts
wordt in 2019 het landelijke programma ‘Bibliotheek en Basisvaardigheden’ gecontinueerd, met daaraan
gekoppeld het nieuwe landelijke programma ‘Hulp om de Hoek’. Tevens zal in 2019 het programma Taalnetwerk
Zuid-Holland worden voortgezet.
Door bovenstaande programma’s zullen de bibliotheken in Zuid-Holland gefaciliteerd worden bij de aanpak van
laaggeletterdheid in hun verzorgingsgebied. Het gaat daarbij onder meer om kennisdeling, advies en
deskundigheidsbevordering, training van vrijwilligers, de ontwikkeling van tools en instrumenten, onderzoek,
ondersteuning bij het uitvoeren van pilots, de ontwikkeling van good practices en het maken van
overdrachtsdocumenten.
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6.2

Wat zijn de knelpunten?

In de landelijke ‘enquête basisvaardigheden 18 +, 2017’ signaleerden de bibliotheken in Zuid-Holland
onlangs de belangrijkste drie knelpunten: doelgroep moeilijk te vinden of te bereiken, onvoldoende personeel en
onvoldoende financiering.
Doelgroep moeilijk te vinden of te bereiken
Het betreft hier vooral laaggeletterde, autochtone Nederlanders, de NT1’ers. Ongeveer twee derde van de
laaggeletterden is namelijk autochtoon, maar deze groep is vanwege allerhande persoonlijke redenen maar
moeilijk naar een educatietraject te bewegen. Het gaat om belemmeringen als schaamte en faalangst, negatief
schoolverleden, het ontbreken van een specifieke taalvraag en andere urgentere problemen als armoede en
gezondheid. Daarnaast hebben ze vaak een sociaal netwerk die bepaalde taken op het gebied van lezen en
schrijven voor hen doet waardoor ze het probleem ‘omzeilen’. Verder zijn bibliotheken voor deze groep vaak niet
laagdrempelig genoeg omdat lezen en schrijven voor deze groep zo lastig is en de bibliotheek zo nauw verbonden
is met het lezen en boeken.
Onvoldoende personeel
We zien dat de Taalhuizen een grote vlucht hebben genomen. Op grote schaal worden daarbij zogeheten
taalvrijwilligers ingezet. Echter, we zien ook dat daarbij docenten en professionals nodig zijn om de kwaliteit en
continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. De invulling daarvan blijkt lastig gezien de beschikbare
middelen.
Onvoldoende financiering
Voor financiering zijn bibliotheken voor bijvoorbeeld het Taalhuis aangewezen op jaarlijkse subsidierondes (WEBgelden, aanbestedingen, goede doelen fondsen e.d.) en incidentele projectgelden. Voor een goede
bedrijfsvoering, meerjarenplanning en een duurzame borging is evenwel een meer structurele, langere termijn,
financiering gewenst.
Al bij al geven veel bibliotheken aan een maximale inzet te leveren binnen de beschikbare middelen. Hierbij is ook
een grote afhankelijkheid van vrijwilligers ontstaan. Echter, die vrijwilligers moeten ook aangestuurd en begeleid
worden om te zorgen voor een kwalitatief voldoende dienstverlening. Hiervoor zijn investeringen nodig, zeker nu
de inzet van vrijwilligers zo belangrijk geworden is.
Bovenstaande knelpunten zullen in de komende jaren geadresseerd moeten worden willen bibliotheken meer
kunnen doen op het gebied van laaggeletterdheid dan dat ze nu al doen. De problematiek van laaggeletterdheid
is complex. Door de trends besproken in hoofdstuk drie is het ook niet waarschijnlijk dat het aantal mensen dat
moeilijk kan lezen en schrijven de komende jaren snel daalt.

6.3

Wat kunnen bibliotheken nog meer doen?

Alleen door integrale samenwerking kan de problematiek van laaggeletterdheid adequaat worden aangepakt. Het
gaat daarbij zowel om partijen op landelijk, provinciaal en regionaal niveau als op gemeentelijk en wijkniveau. De
bibliotheeksector is op alle niveaus vertegenwoordigd. Dit maakt de bibliotheeksector tot een van de meest
krachtige partijen als het gaat om de bestrijding van laaggeletterdheid.
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6.3.1 Voortbouwen op de lokale netwerkaanpak
De aanpak van laaggeletterdheid staat of valt met de mate van onderlinge samenwerking van partijen in het
sociaal domein. Sinds 2012 wordt daarom gewerkt aan het ontwikkelen en versterken van regionale
taalnetwerken om de aansluiting tussen het plaatselijk taalaanbod en de behoefte van de doelgroep beter aan te
laten sluiten. Inmiddels zijn daarbij belangrijke resultaten behaald, onder andere met het Taalhuis. De aanpak kan
in de toekomst evenwel nog worden geïntensiveerd. In Zuid-Holland kan de Piëzomethodiek, "Kijken wat iemand
kan en wil", van bibliotheek Oostland beschouwd worden als een voorbeeld van een vergaande netwerkaanpak.
(zie bijlage 3).

6.3.2 Gezinsaanpak
Gezinsaanpak wordt uitgebreid in de themarapportage Jeugd behandeld maar heeft ook zeker in deze rapportage
een belangrijke plaats voor wat bibliotheken nog zouden kunnen doen in hun aanpak van laaggeletterdheid. We
zien namelijk dat bibliotheken al veel uitgewerkte programma’s hebben voor zowel jeugd als voor volwassenen.
Echter, laaggeletterdheid is met enige regelmaat een probleem dat door het gehele gezin speelt waarbij
laaggeletterdheid ook overdraagbaar is13. Met andere woorden laaggeletterdheid kan zowel een probleem voor
de volwassenen als voor de kinderen in één en hetzelfde gezin zijn. Door in te zetten op het hele gezin, een
geïntegreerde gezinsaanpak, kan deze vicieuze cirkel doorbroken worden
Uit een onderzoek in opdracht van ‘Kunst van Lezen’ uit 2017 naar gezinsaanpak bleek o.a. dat de interne
organisatie van veel bibliotheken nog niet voldoende was (in)gericht op het uitvoeren van een succesvolle
gezinsaanpak. Deze aanpak betekent een koppeling van doelgroepen die al onderdeel zijn van het
meerjarenbeleid van de meeste bibliotheken, maar die nu doorgaans afzonderlijk benaderd worden. Marie-Anne
Raaijmakers en Hermien Lankhorst geven het volgende voorbeeld in hun onderzoek ‘Meer aandacht voor het
laagtaalvaardige gezin om de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken’11:
Juist met al bestaande of licht uitgebreide activiteiten kan worden bekeken of er binnen de eigen organisatie en
binnen het lokale netwerk sprake is van een sluitende aanpak, gericht op laagtaalvaardige gezinnen. Een
Taalinloop gericht op volwassenen kan bijvoorbeeld een plek zijn waar gezinnen voor de VoorleesExpress worden
gevonden. En zo kan vanuit de VoorleesExpress maar ook vanuit BoekStart in de kinderopvang verwezen worden
naar de Taalinloop. Om de doorverwijzingen soepel te laten verlopen, moeten de activiteiten en processen van de
bibliotheek en die van samenwerkingspartners goed op elkaar aansluiten.
Zij geven in hun onderzoek ook een aantal aandachtspunten voor bibliotheken om een gezinsaanpak op te zetten
11
:
•
•
•
•

De gemeente heeft formeel de regierol bij het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Het is
belangrijk voor de bibliotheek om binnen de gemeente de verbinding van deze twee lijnen in het
laagtaalvaardige gezin op de agenda te zetten.
Op strategisch niveau is het van belang dat de bibliotheek zich positioneert als een van de partners die in
samenwerking met andere partijen het laagtaalvaardige gezin kan ondersteunen.
Om tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van het laagtaalvaardige gezin, is een sterkere en meer
structurele samenwerking nodig tussen (medewerkers van) de verschillende teams die nu nog vaak langs
elkaar heen werken.
De interne bibliotheekorganisatie dient zich op een aantal terreinen aan te passen om een goede
dienstverlening voor gezinsaanpak op te zetten waarbij allereerst laagtaalvaardige gezinnen als doelgroep,
binnen het beleid en de organisatie, een duidelijke plek moet krijgen.
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Een goed praktijkvoorbeeld van gezinsaanpak in Zuid-Holland is te zien in de praktijkcase van OPEN (vroeger DOK
Delft), laagtaalvaardige ouders (zie bijlage 3).

6.3.3 Samenwerking met het bedrijfsleven
Een betere taalbeheersing versterkt iemands arbeidsmarktpositie. Men vindt sneller een baan en kan op een
hoger niveau, en op een veiligere manier, werkzaamheden verrichten. Voor een werkgever versterken
taalvaardige arbeidskrachten de positie van een bedrijf in de concurrerende economie omdat zij flexibeler zijn en
duurzamer inzetbaar;
Ruim de helft van de doelgroep laaggeletterden is werkzaam. Een optie is om via de werkgever laaggeletterden te
bereiken om via die route de basisvaardigheden van de werknemer te verhogen. Dit heeft een positief effect voor
zowel de werknemer als de werkgever. Bibliotheken moeten hiervoor aansluiting vinden bij bedrijven. Partijen die
hierbij kunnen helpen zijn Probiblio en de Stichting Lezen en Schrijven met kennis en ervaring. Belangrijk is om
relevante bedrijven, bedrijven waar laaggeletterden werken, bewust te maken van het probleem en de positieve
effecten van het oplossen ervan.
Sommige bibliotheken in Zuid-Holland hebben deze route al opgepakt. Goede voorbeelden van wat dit kan
opleveren zijn het project ‘Top! Wij spreken dezelfde Taal’ van de bibliotheken Maassluis, Vlaardingen en
Schiedam en de samenwerking tussen de bibliotheek Boekenberg in Spijkenisse en Reinis afvalverwerking (zie
bijlage 3).

6.3.4 Toolkit Hoger Bereik
We zagen hierboven dat één van de knelpunten die bibliotheken benoemen het bereiken van doelgroepen is en
dan met name de laaggeletterde, autochtone Nederlanders (NT1’ers).
In 2018 is er in tien bibliotheken in Nederland een pilot gestart om deze doelgroep beter te bereiken.
Uitgangspunt is dat het huidige taalaanbod om vaardigheden te verbeteren voor veel laaggeletterde NT1’ers niet
geschikt is omdat voor hen taal een ‘verboden’ woord is (zie ook de belemmeringen voor NT1’ers die in paragraaf
6.3.2 zijn genoemd). Deze groep wil vooral hulp bij dagelijks dingen. Echter, die hulp krijgen ze niet op
‘vindplaatsen’ (plaatsen, online en offline, waar lezen en/of schrijven nodig zijn om iets voor elkaar te krijgen)
want zij zien taal niet als hun kerntaak. Deze ‘vindplaatsen’ zien niet de invloed van beperkte basisvaardigheden
van bezoekers op hun eigen processen en successen. En ook niet dat veel NT1'ers hulp willen van en bij de
vindplaats.
In de tien pilots is uitgeprobeerd wat wel werkt om laaggeletterde NT1’ers te bereiken en te helpen: de relevante
stappen én in welke volgorde. Ook is onderzocht welke grondhouding nodig is om de NT1-doelgroep te begrijpen
en hen een passend aanbod te bieden.
Het resultaat is een toolkit waarin wordt beschreven welke methodieken kunnen worden ingezet met
voorbeelden uit de praktijk en bepaalde do’s & dont’s. De handvatten variëren van het geven van
digitaliseringscursussen, het ontwikkelen van communicatiemateriaal, het vinden van de autochtone doelgroep of
het inzetten van (ex) laaggeletterden om organisaties (waaronder ‘vindplaatsen’) aan te sporen tot actie.
Deze strategiekit is in 2018 beschikbaar gesteld voor bibliotheken. Het kan bibliotheken goed helpen om deze
lastige NT1 doelgroep beter te begrijpen en te bereiken.
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6.3.5 ‘Hulp om de Hoek’
De bibliotheek evolueert steeds meer van klassieke uitleenbibliotheek naar brede, maatschappelijke bibliotheek
in het hart van de lokale samenleving. De bibliotheek wordt de plek waar mensen terecht kunnen voor
laagdrempelig non-formeel educatieaanbod. Daarmee is de bibliotheek de ideale plek om een hulpinfrastructuur
in te richten door middel van informatiepunten voor algemene vragen over onder andere (digitale)
overheidsdienstverlening.
Op dit ogenblik is er een landelijk programma in voorbereiding met de werktitel ‘Hulp om de Hoek’. Dit in
samenspraak met de zogeheten Manifestgroep bestaande uit een vijftiental uitvoeringsorganisaties van de
overheid met onder meer het CAK, DUO, SVB, Belastingdienst, UWV en CJIB. Deze inspanningen maken deel uit
van het plan om de bibliotheek te ontwikkelen naar een bredere maatschappelijke bibliotheek. De opzet van
‘Hulp om de Hoek’ kan laaggeletterden een directe steun bieden bij problemen waar zij in de praktijk mee in
aanraking komen.
De beoogde hulpstructuur helpt burgers door middel van cursussen digivaardiger te worden. Bij de
informatiepunten ‘Digitale-overheid’ krijgt de niet-digivaardige burger hulp bij het vinden van algemene
informatie. Door informatiepunten in de bibliotheken in te richten kunnen zij altijd om hulp vragen op een plek
dichtbij hen in de buurt. (De gemiddelde afstand tot een bibliotheekvestiging in Nederland is 1,9 km). Het gaat
dan om generieke informatie: de algemene informatie die via de diverse websites van organisaties beschikbaar is.
Wie meer specifieke of persoonsgebonden vragen heeft kan ‘warm’ worden doorverwezen naar een publieke of
maatschappelijke dienstverlener in de buurt.
Een goed voorbeeld hiervan zijn de al bestaande spreekuren belastingaangifte waar burgers in de bibliotheek
hulp krijgen van maatschappelijk dienstverleners bij het invullen van hun belastingaangifte. Voorts kan ook het
project ‘DigiTaalpunten’ van bibliotheekvestiging Escamp in Den Haag als voorloper van ‘Hulp om de Hoek’
beschouwd worden (zie bijlage 3).
‘Hulp om de Hoek’ wordt onderdeel van het landelijke programma ‘Bibliotheek en Basisvaardigheden’ en in 2019
zal een landelijke pilot van start gaan waarbij ook een of meer bibliotheken uit Zuid-Holland betrokken zullen zijn.
In het kader van de aanpak van laaggeletterdheid is het de moeite waard om deze pilot goed te volgen.

6.4

Samenvatting: wat gaat goed, knelpunten en uitbreiden/verbeteren aanbod

Alle bibliotheken in Zuid-Holland zijn actief bezig met laaggeletterdheid. Met name via de landelijke programma’s
‘Taal voor het Leven’ en ‘Bibliotheek en Basisvaardigheden’ maar ook via het programma BOZH Taalnetwerk in
Zuid-Holland. Het succes van de landelijke programma’s ligt in de landelijke aanpak en de daaruit volgende
efficiency. Bibliotheken hoeven daardoor niet steeds zelf het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen aansluiten bij
een bestaande en geïntegreerde aanpak om laaggeletterdheid aan te pakken. Beide landelijke programma’s
worden in 2019 gecontinueerd. Het BOZH Taalnetwerk Zuid-Holland dat ook doorloopt in 2019 vergroot de
samenwerking op regionaal niveau tussen de bibliotheken waarbij geldt dat je gezamenlijk meer voor elkaar
krijgt.
Echter, bibliotheken lopen bij hun aanpak van laaggeletterdheid tegen een drietal belangrijke knelpunten aan:
een moeilijk te bereiken doelgroep (laaggeletterde NT1’ers), onvoldoende financiering waardoor een lange
termijnstrategie lastig te realiseren is en onvoldoende personele bezetting. Dat laatste punt wordt deels ingevuld
door een grote groep vrijwilligers maar daar moet ook in worden geïnvesteerd voor aansturing, begeleiding en
training. Deze knelpunten zullen in de komende jaren geadresseerd moeten worden, willen bibliotheken meer
kunnen doen op het gebied van laaggeletterdheid dan dat ze nu al doen.
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Een aantal activiteiten waar bibliotheken in de toekomst winst mee kunnen boeken in de aanpak van
laaggeletterdheid zijn:
•

Voortbouwen op de lokale netwerkaanpak
Het intensiveren van de reeds opgezette en succesvolle samenwerking met lokale partijen in het sociaal
domein.

•

Aan de slag gaan met een gezinsaanpak
Een geïntegreerde aanpak waarbij ouders en kinderen niet alleen los van elkaar maar ook gezamenlijk
benaderd worden.

•

Samenwerking met het bedrijfsleven
Via bedrijven waar ook laaggeletterden werken deze laaggeletterden benaderen om samen met werkgevers
hun basisvaardigheden te verbeteren.

•

De toolkit Hoger Bereik
Een toolkit waarin wordt beschreven welke methodieken kunnen worden ingezet om NT1’ers te bereiken

•

‘Hulp om de Hoek’
Dit programma wordt in 2019 uitgerold via een pilot en kan laaggeletterden helpen bij problemen waar zij in
de praktijk mee in aanraking komen zoals bijvoorbeeld een belastingaangifte.
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BIJLAGE 1: LAAGGELETTERDHEID IN DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND
In het PIAAC-onderzoek naar laaggeletterden in Nederland van 2012 is vastgesteld dat Nederland 1,3 miljoen
laaggeletterden telt in de leeftijd van 16 – 65 jaar. Dat is 11,9% van de beroepsbevolking.
In vervolgonderzoek door de Universiteit van Maastricht is voor de provincie Zuid-Holland een schatting gemaakt
van 15% van de beroepsbevolking (Maastricht University & Researchcentrum voor Onderwijs en
Arbeidsmarkt/ROA, mei 2016) Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland. Dit komt neer op ongeveer
352.950 mensen in de leeftijd van 16 tot 65 jaar. Het percentage ligt in Zuid-Holland boven het landelijk
gemiddelde omdat er in Zuid-Holland relatief meer mensen met een lage opleiding en een migratieachtergrond
wonen, en dat vooral in de stedelijke gebieden Rijnmond en Haaglanden. Onderstaande aantallen zijn dus
exclusief ouderen waaronder het percentage laaggeletterdheid relatief hoog is.
Tabel: laaggeletterdheid per gemeente in Zuid-Holland onder de beroepsbevolking (16-65 jaar)
Gemeente(s)
Rotterdam
's Gravenhage
Dordrecht
Schiedam
Zoetermeer
Maassluis/Vlaardingen
Westland
Katwijk/Oegstgeest
Capelle aan den IJssel
Barendrecht
Zwijndrecht
Krimpen aan den
IJssel/Nederlek
Spijkenisse
Alphen aan den Rijn
Gouda
Giessenlanden/Gorinchem
Rijswijk
Ridderkerk
Leiden/Voorschoten
Bergambacht/Bodegraven/
Reeuwijk/Nieuwkoop/
Schoonhoven/Vlist
Hillegom/Lisse/Teylingen
Leerdam/Molenwaard/
Zederik
Kaag en Braassem/
Leiderdorp/Zoeterwoude
Boskoop/Rijnwoude/
Waddinxveen
Albrandswaard/Binnenmaas
Ouderkerk/Zuidplas

Percentage
Ondergrens
Laaggeletterden

Bovengrens

Inwoneraantal
16-65 jaar

16+%
16+%
16+%
16+%
13-16%
13-16%
13-16%
13-16%
13-16%
13-16%
13-16%
13-16%

85400
81700
16900
16700
10300
8400
8100
6400
6200
3700
3800
3100

91000
86500
18900
18000
12500
10000
9500
8100
7900
5000
5000
4300

426000
347000
80000
52000
84000
67000
67000
55000
44000
31000
28000
27000

11-13%
11-13%
11-13%
11-13%
11-13%
11-13%
8-11%
8-11%

5700
5200
4500
3100
2700
2900
9600
5600

7100
6600
5800
4300
4400
3900
11600
7000

50000
49000
47000
33000
30000
29000
101000
59000

8-11%
8-11%

4500
2900

5800
4100

51000
40000

8-11%

2800

4100

39000

8-11%

2700

4000

38000

8-11%
8-11%

2300
2600

3500
3700

35000
32000
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Goeree-Overflakkee
Noordwijk/Noordwijkerhout
Leidschendam-Voorburg/
Wassenaar
Bernisse/Brielle/
Hellevoetsluis/ Westvoorne
Hardinxveld-Giessendam/
Papendrecht/Sliedrecht
Pijnacker-Nootdorp
Alblasserdam/Hendrik-Ido
Ambacht
Delft/Midden-Delfland
Cromstrijen/Korendijk/ OudBeijerland/Strijen
Lansingerland

8-11%
8-11%
5-8%

2500
2300
3500

3700
3300
5200

31000
27000
61000

5-8%

3200

4600

55000

5-8%

2900

4200

47000

5-8%
5-8%

2000
1000

3100
2100

33000
30000

0-5%
0-5%

1400
900

3200
2100

84000
36000

0-5%

0

1400

36000

Totaal Zuid-Holland
Totaal Nederland

15%
11,9%

327.500

385.500

2.381.000
1.300.000
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BIJLAGE 2: PRAKTIJKVOORBEELDEN ZUID-HOLLAND
In deze bijlage worden een aantal praktijkvoorbeelden in Zuid-Holland belicht om zo een impressie te geven van
de dynamiek in het bibliotheekveld rondom de bestrijding van laaggeletterdheid. Het gaat om
praktijkvoorbeelden die als best practices beschouwd kunnen worden. Deze praktijkvoorbeelden zijn gekopieerd
uit artikelen uit verschillende bronnen die bovenaan de praktijkvoorbeelden benoemd zijn. Hieronder volgt een
overzicht van de praktijkvoorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibliotheken Maassluis, Vlaardingen en Schiedam: Top! Wij spreken dezelfde taal (p. 40)
Bibliotheek Vlaardingen: Tien nieuwe Bondgenoten Basisvaardigheden (p. 41)
Bibliotheek Zoetermeer: Zoetermeer tekent Taalakkoord (p. 42)
Bibliotheek Oostland: Piëzomethodiek: "Kijken wat iemand kan en wil" (p. 43)
Bibliotheek DOK, Delft: Laagtaalvaardige ouders (p. 44)
Bibliotheek Gouda: Taalhuis (p. 46)
Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse & Reinis Afvalverwerking (p. 46)
Bibliotheek Den Haag, vestiging Escamp: 'DigiTaalpunten moeten organisch geheel van de bibliotheek
worden' (p. 48)
Bibliotheek Katwijk: digiTaalhuis Katwijk: 'Houd het dicht bij de mensen' (p. 49)

Bibliotheken Maassluis, Vlaardingen en Schiedam: Top! Wij spreken dezelfde taal
(bron: website van Stichting Lezen & Schrijven, 16 Augustus 2018)
Op maandag 2 juli 2018 hebben Stroomopwaarts, de bibliotheken Maassluis, Vlaardingen en Schiedam samen
met Stichting Lezen & Schrijven het samenwerkingsverband “Top! Wij spreken dezelfde taal” ondertekend.
Stroomopwaarts steunt inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die (tijdelijk) niet in hun
levensonderhoud kunnen voorzien. Daarbij is het vinden van betaald werk het eerste doel. Het
samenwerkingsverband “Top! Wij spreken dezelfde taal” is de start van een structurele aanpak van
laaggeletterdheid. Eén van de deelprojecten is het project dat werknemers van Stroomopwaarts koppelt aan
statushouders. Zo leren vluchtelingen zij aan zij met Nederlandse werknemers de Nederlandse taal. Bij
uitkeringsaanvragers in de regio is taalvaardigheid structureel onderdeel van het traject.
Opbrengsten
Een goede beheersing van de taal is op de werkvloer belangrijk. In de eerste plaats is taal natuurlijk belangrijk bij
het vinden van werk; om online te kunnen solliciteren of om een goede sollicitatiebrief te schrijven. Maar ook op
het werk speelt taalvaardigheid een grote rol. Een betere taalvaardigheid leidt tot minder fouten en herstel
tijdens het werk, minder stress en een lager ziekteverzuim. Werknemers leren effectiever communiceren, zijn
meer betrokken zijn bij de organisatie en werken veiliger en efficiënter. Eric van der Westerlaken, projectleider bij
Stroomopwaarts, beaamt dit: ‘Wij vinden het ontzettend belangrijk dat mensen de taal goed beheersen. Wij zien
namelijk ook het effect van taal’. De taalmaatjes bij Stroomopwaarts krijgen speciaal tijd vrij en volgen een
opleiding om mensen met een taalprobleem te kunnen helpen.
Structurele aanpak laaggeletterdheid Nieuwe-Waterweg Noord
Laaggeletterdheid speelt zeker niet alleen bij nieuwkomers. Het gaat om een brede diverse groep waar ook
mensen die in Nederland op school hebben gezeten toe behoren. Daarom zijn Stroomopwaarts, de Bibliotheken
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en Stichting Lezen & Schrijven in het samenwerkingsverband ‘Top! Wij
spreken dezelfde taal’ structurele projecten gestart die bij deze diverse doelgroep passen.
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Marian Klaren, projectleider Taalhuizen Maassluis Westland en Midden-Delfland, ziet dat dit goede voorbeeld
interesse krijgt van plekken elders in het land. ‘Een samenwerking op deze manier is uniek in Nederland en we
worden op steeds meer plekken uitgenodigd om te gaan praten, waaronder nu in Den Haag. Het is natuurlijk wel
erg leuk, dat een plaats als Maassluis een voorbeeld kan zijn voor het hele land.’
Michiel Sträter, projectleider bij Stichting Lezen & Schrijven, heeft de cijfers paraat: ‘Van de mensen die moeite
hebben met basisvaardigheden zoals lezen en schrijven is twee derde autochtoon.’ Dit inzicht ligt ten grondslag
aan de opzet van dit samenwerkingsverband. De ondertekenende partijen gaan in verscheidene deelprojecten die
gericht zijn op deze verschillende doelgroepen zo breed mogelijk laaggeletterdheid tegen in Schiedam,
Vlaardingen en Maassluis.
Wat is afgesproken en over welke projecten hebben we het dan?
De samenwerkingsovereenkomst maakt een verbinding tussen werkgever, werknemer, Taalhuis/ bibliotheek en
gemeente. Er wordt samengewerkt door al deze partijen om laaggeletterden te bereiken en op te leiden. De
ondertekenende partijen dragen het belang van het bestrijden van laaggeletterdheid uit naar bedrijven en
stimuleren werkleiders. Het samenwerkingsverband bevat concrete afspraken over het afnemen van taalmeters,
taallessen en taalwerktrajecten. Een taalmeter kan ingezet worden om een eventuele indicatie laaggeletterdheid
te verkrijgen. Op dit moment is er gestart met het afnemen van de Taalmeter onder mensen die al heel lang een
uitkering aanvragen. Mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken worden doorverwezen naar een taalklas in de
bibliotheek. Hier wordt samen met een docent, de consulent van Stroomopwaarts en het Taalhuis gekeken naar
een passend traject voor de cursist. Dit kan een traject met een taalmaatje zijn of een serie taallessen.
Daarnaast is er ook een taalmaatjesproject voor statushouders gestart. De opzet van dit project verdient zeker
bijzondere aandacht. Nergens in Nederland bestaat een samenwerking waarbij statushouders zij aan zij werken
met taalmaatjes uit de sociale voorziening om de Nederlandse taal te leren.

Bibliotheek Vlaardingen: Tien nieuwe Bondgenoten Basisvaardigheden
(bron: website van Stichting Lezen & Schrijven, 26 juni, 2018)
De taalnetwerken in de verschillende regio’s breiden zich steeds meer uit. Zo tekenden de afgelopen maand tien
nieuwe organisaties het Bondgenootschap Basisvaardigheden in Vlaardingen. In totaal hebben nu 18 organisaties
het Bondgenootschap Basisvaardigheden ondertekend. Zij verklaren hiermee het belangrijk te vinden dat alle
mensen in Vlaardingen over voldoende basisvaardigheden beschikken.
Basisvaardigheden
Voldoende basisvaardigheden hebben betekent dat je kan spreken, luisteren, lezen en schrijven in de
Nederlandse taal, en voldoende rekenvaardigheden en digitale vaardigheden bezit. Dit is belangrijk om
bijvoorbeeld makkelijk je weg te vinden in de samenleving, voor je gezondheid te zorgen, uit de schulden te
blijven, kinderen op te voeden, een opleiding te doen, of om een baan of vrijwilligerswerk te vinden. Mensen met
onvoldoende basisvaardigheden noemen we laaggeletterd. In Vlaardingen zijn dat er zo’n 15.000.
Samen sta je sterker
De 18 organisaties in het Bondgenootschap werken samen aan preventie en vroeg signalering om te voorkomen
dat kinderen later over onvoldoende basisvaardigheden beschikken. Ook maken de organisaties afspraken over
het herkennen en doorverwijzen van Vlaardingers met een leervraag en ontwikkelen ze samen activiteiten
waarmee inwoners hun basisvaardigheden kunnen verbeteren.
In Vlaardingen brengt het Bondgenootschap vraag en aanbod op het gebied van deze basisvaardigheden bij
elkaar. Het Bondgenootschap organiseert op verschillende locaties activiteiten om beter te leren spreken, lezen,
schrijven, rekenen of het internet gebruiken voor volwassenen. De deelnemers in het Bondgenootschap werken
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op deze plekken met elkaar samen en leveren expertise. Bij de bibliotheek aan de Waalstraat 100 vindt men meer
informatie over de locaties en activiteiten van de bondgenoten.
Emmy Rijsdijk juicht deze activiteiten toe: ‘Op volwassen leeftijd blijven leren zou iets volkomen normaals moeten
zijn voor iedereen. In het taalhuis of het Bondgenootschap nemen we de tijd voor een persoonlijke intake en
werken we aan leerplezier. Het is juist leuk om terug naar school te gaan.’
Volgende fase
Gemeente Vlaardingen is erg trots op de grote hoeveelheid zeer betrokken en actieve organisaties. Deze nieuwe
fase in de samenwerking betekent onder andere dat Stroomopwaarts uitkeringsgerechtigden screent in
Vlaardingen, Maassluis en Schiedam en verwijst naar passend aanbod.
Ook komt er in de zomervakantie een speciaal zomerprogramma in samenwerking met culturele partners en zijn
er nieuwe Taalcafés, waaronder één voor moeders met kinderen, daarnaast is er nu een seniorentaalclub en een
rekenklas. Door de brede samenwerkingen weten steeds meer Vlaardingers hun weg naar dit aanbod te vinden.
Het Bondgenootschap richt haar aandacht ook op moeilijk te bereiken groepen zoals de mensen die Nederlands
als eerste taal hebben (NT1). ‘Er is een hele leuke en gemotiveerde NT1 klas aan de slag en ik kijk uit naar de start
van een tweede’, zegt Emmy Rijsdijk.
Wie zijn deze Bondgenoten Basisvaardigheden in Vlaardingen?
De 18 Bondgenoten Basisvaardigheden zijn: Albeda College, Bibliotheek Maassluis | Midden-Delfland, Bibliotheek
Vlaardingen, Gemeente Vlaardingen, HorizonTaal, Humanitas Nieuwe-Waterweg Noord, Minters, NL Educatie,
Stichting Aanzet, Stichting Lezen & Schrijven, Stichting Samen-Schrijven, Stichting Vlaardingen in Beweging,
Stichting Vluchtelingenwerk, Stroomopwaarts, Tornante Trainingen, UWV, De Windwijzer en Zorgorganisatie
Eerste Lijn. Emmy Rijsdijk wil graag uitzendbureaus en werkgevers hierbij ook uitnodigen om actief te worden om
het werken aan basisvaardigheden zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Bibliotheek Zoetermeer: Zoetermeer tekent Taalakkoord
(bron: website van Stichting Lezen & Schrijven, 23 Januari 2018)
Op 20 december hebben in Zoetermeer maar liefst 25 organisaties het Taalakkoord ter bestrijding van
laaggeletterdheid ondertekend. Met dit Taalakkoord geven de ondertekenaars aan hoe belangrijk ze de
bestrijding van laaggeletterdheid vinden. De komende jaren zullen 1.000 Zoetermeerders op weg worden
geholpen met het verhogen van hun taalvaardigheid. Isabelle Vugs, wethouder Zorg en Welzijn, en Melanie Mul,
coördinator Taalhuis, bedankten de ondertekenaars dan ook van harte voor hun inzet voor het Taalakkoord.
Taalakkoord Zoetermeer
In het Taalakkoord staat beschreven hoe de komende jaren 1.000 Zoetermeerders op weg zullen worden
geholpen met het verhogen van hun taalvaardigheid. Isabelle Vugs: ”Doordat zoveel organisaties in de stad
meewerken, kunnen we steeds meer mensen helpen die moeite hebben met lezen, rekenen en digitale
vaardigheden. Als je ziet wat we gezamenlijk de afgelopen jaren hebben bereikt in Zoetermeer, dat is ongelofelijk
en dat belooft veel goeds voor de toekomst.”
Doel bestrijding laaggeletterdheid
Het uiteindelijke doel bij de bestrijding van laaggeletterdheid is om te zorgen dat alle inwoners van Zoetermeer
zelfredzaam worden. Hierbij is niet alleen de ontwikkeling van taalvaardigheid belangrijk. Ook het vergroten van
reken- en digitale vaardigheden zijn van belang om mee te kunnen (blijven) doen in onze snelle en soms
ingewikkelde maatschappij. Elke deelnemende organisatie gaat vanuit de eigen rol in de samenleving bijdragen en
zet dan ook de eigen kracht in om laaggeletterdheid tegen te gaan.
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Ondertekenaars Taalakkoord Zoetermeer
De ondertekenaars van het Taalakkoord Zoetermeer zijn: Bibliotheek Zoetermeer/Volksuniversiteit, Centrum voor
Kunst en Cultuur & partners, Gemeente Zoetermeer, Humanitas, Junis - De Drie Ballonnen, Kattebel Teksten, Kern
kinderopvang, Kwadraad maatschappelijk werk, Langeland Ziekenhuis, Leerwerkloket, mboRijnland, NL Educatie,
OPOZ, Piëzo, Raad voor Ondernemend Zoetermeer, ROC Mondriaan /Taal+, Stichting Lezen & Schrijven,
Stadsmuseum, Taalent, Huiswerkbegeleiding, Taalpartners, Totaal Onderwijs, Vierstroom Hulp Thuis,
VluchtelingenWerk, Vrijwilligerscentrale-Gilde Samenspraak.

Bibliotheek Oostland: Piëzomethodiek: "Kijken wat iemand kan en wil"
(bron KB, september 2018)
Bibliotheek Oostland helpt mensen die aan hun (taal)vaardigheden willen werken met de Piëzo-methode. Dat
betekent: vooral kijken naar wat iemand kan en wil leren. Ook zit er een opbouw in: van activeren tot een
opleiding of (vrijwilligers)werk. En dat werpt vruchten af. Karlien van Bijnen en Esther de Wit vertellen.
Waarom Piëzo?
Esther, hoofd vakteam Volwassenen: "De Bibliotheek moet functioneren in een netwerk, meer naar buiten. Ik
luister goed naar partners en bedenk hoe we dingen samen kunnen brengen." De Piëzo-manier van werken was
haar niet onbekend, maar een organisatie erachter, een methodiek en een registratiesysteem maakten het
nieuw. "De methode klopt met wat wij doen: taal niet als doel, maar als middel inzetten. Als je het zelf fantastisch
vindt, en de wethouder óók, ben je dom als je het niet doet!".
Activiteiten rond taal
Karlien van Bijnen is als Taalhuis-coördinator bezig met projecten. "En met implementeren: er kan altijd meer." Zij
werkt met vrijwilligers die taalondersteuning bieden: "Nieuwkomers zitten vaak geïsoleerd thuis en willen
Nederlands praten. Onze vrijwilligers willen graag meer contact, dus dat sluit goed aan."
Projecten in het Taalhuis zijn bijvoorbeeld taalontmoetingen en taalles in groepen, een-op-een ondersteuning
door taalmaatjes, de cursus voor ouders Taal voor thuis, de VoorleesExpress, Taal naar het werk, en Taal op het
werk. "Dit laatste gebeurt bij plantenkwekerij Ammerlaan en Ahold: vrijwilligers geven les aan medewerkers. Er
zijn drie groepjes actief. In één groepje, met mensen die startten als analfabeet, is een betaalde kracht ingezet.
Deze mensen zijn nu zo ver dat zij die kracht niet meer nodig hebben! Eén van hen bezocht zijn broer in
Antwerpen en stuitte op een wegomlegging. Via een bord kon hij toch de weg vinden. Dat had hij een jaar eerder
niet gekund."
Elke maand is er Taalcafé in drie vestigingen. Onder de noemer Taal en toekomstperspectief kijken deelnemers
naar wat zij verder willen: een baan, opleiding, sportvereniging of iets anders.
Vrijwilligers
"Wie er ook binnenkomt, we kijken altijd wat iemand kan en wil," zegt Esther. "We peilen interesses en proberen
iemand een stapje verder te brengen. Er zijn geen regeltjes. Het contact verloopt informeel:
mensen maken een babbeltje, doen samen boodschappen of gaan koken." Als deelnemers de taal onder de knie
hebben, kunnen ze vrijwilliger worden of 'bezoekman of vrouw' en zelf nieuwe deelnemers helpen. Ze gaan
bijvoorbeeld als tolk-vrijwilliger met ouders mee op gesprek op school. "We merken ook dat mede hierdoor de
acceptatie van nieuwkomers in onze gemeente groeit. We leren allemaal van elkaars culturen."
Esther geeft de basistraining van Lezen & Schrijven aan vrijwilligers. Het bijbehorende materiaal mag iedereen
gebruiken. Daarnaast gebruiken zij eigen materialen. Deze collectie is flink gegroeid, betaald met WEB-gelden
vanuit beide gemeenten.
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Karlien: "Als iemand vrijwilligerswerk wil doen, bijvoorbeeld administratieve taken, dan kijken we of dat kan in de
Bibliotheek of elders. Uiteindelijk begeleiden we mensen naar werk of bijvoorbeeld een mbo1-opleiding. Vier
dames zijn hiermee bezig en tien hebben hun opleiding al afgerond. En ik ben mee geweest naar de TU Delft met
een Syrische jongen. Hij vervolgt nu hier zijn studie scheikunde."
Bevalling
Het netwerk bestaat uit organisaties in de gemeente. Zo werkt de Bibliotheek samen met
Vluchtelingenbegeleiding en Bureau Vrijwilligerswerk. Zij verwijzen mensen aan elkaar door. Ook is er
samenwerking met jongerenwerk, bijvoorbeeld een maandelijkse 'theekrans' voor Syrische meisjes die
Nederlands willen praten. Bezoekmannen en vrouwen worden ingezet voor begeleiding bij bezoek aan huisarts,
maatschappelijk werk, ziekenhuis enzovoort. En zelfs eens bij een bevalling.
Wekelijks helpt een vrijwilliger iemand met de wetenschapsbijlage van de Volkskrant. De kennis is er, maar de
taal is een probleem. Omdat de vrijwilliger belangstelling heeft voor wetenschap, leren beiden ervan. Daarom
vraagt de Bibliotheek bij de kennismaking naar hobby's en interesses.
Deels of helemaal
"Bibliotheken zijn nogal gestructureerd", zegt Esther. "Bij Piëzo komt het vanuit de mensen. Dan kan er ineens
iets spelen wat je niet zag aankomen. Ik vind dat fijn, maar begrijp dat dat soms kan botsen.
Kijk vooral of de methodiek past bij jouw Bibliotheek. Zeker als je zelf niet alle projecten aanbiedt. Dan zal het
Taalpunt meer doorverwijzen. Kies je ervoor, dan krijg je tegen betaling training en ondersteuning van Piëzo, en
kun je het registratiesysteem gebruiken. Er zijn uitwisselingsmomenten en een landelijke dag. Je kunt een stukje
doen of helemaal. Er is niet één weg, want het hangt af van individuele behoeften."

Bibliotheek DOK, Delft: Laagtaalvaardige ouders
(bron Probiblio, november 2018)
DOK heeft programma’s voor kinderen met een taalachterstand gecombineerd met een programma voor
laagtaalvaardige ouders. In een gouden combinatie: taalachterstand, gezinnen, participatie en vrijwilligers. De
vve-instellingen en de scholen zijn onverminderd positief omdat het hen helpt bij het contact met ouders én
omdat de kinderen zijn gegroeid in hun taalvaardigheid.
Taalvisite
Taalvisite is gericht op het verkleinen van taalachterstand bij kinderen door hen thuis in het gezin voor te lezen.
Ouders worden actief bij het bezoek van de vrijwilliger en het voorlezen zelf betrokken. De gezinnen waar 15
weken wordt voorgelezen, worden in samenwerking met scholen en VVE-peuterspeelzalen aangemeld.
Taalvisite+
Taalvisite+ is een traject voor ouder én kind met als inzet het stimuleren van taalontwikkeling en het bevorderen
van het leesplezier van het kind door óók te investeren in de taal- en leesvaardigheid van de laaggeletterde
ouders. Er wordt eerst drie kwartier ‘taalactiviteiten gedaan met het kind en daarna wordt er drie kwartier met de
ouders vraaggerichte aandacht aan taalzaken besteed.
Opmaatje
Opmaatje, een opmaat naar de maatschappij met je ouder als maatje. Opmaatje is een cursus voor ouders die
hen informeert, adviseert, inspireert en activeert om de betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind bij het
schoolleven te vergroten. Zo kunnen zij met hun kinderen in de thuissituatie doorpraten en anticiperen op wat
het kind heeft geleerd. De cursus wordt door vrijwilligers (van DOK en ouders van de school) gegeven aan kleine
groepen ouders op school.
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Janine Jongen, senior-adviseur taaleducatie/vrijwilligers DOK Delft, vertelt in een interview met Probiblio over de
succesvolle gezinsaanpak voor laagtaalvaardige ouders.
Kun je uitleggen waarom het educatieaanbod van DOK ook gericht is op ouders?
DOK heeft een veelzijdig educatie-aanbod voor alle basisscholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en BSO's
in Delft. Toen DOK het programma Taalvisite ontwikkelde heeft het hierbij ook voor de doelgroep ouders
gekozen: zonder actieve ouders geen Taalvisite. Ouders moeten snappen wat de vrijwilliger doet, het belang van
voorlezen inzien, door hebben dat door het doen van spelletjes, te praten met elkaar, liedjes zingen en samen
met het kind de bibliotheek te bezoeken óók de taalontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt. Als ouders
geen inbreng hebben tijdens Taalvisite, heeft de Taalvisite weinig effect. Tijdens Taalvisite daarom ook veel
aandacht voor de ouders. De vrijwilligers zijn erop gericht ouders te betrekken en hen een actieve houding aan te
leren als waardevol voor de taalontwikkeling van het kind. Dit doen ze door met hen te oefenen, bijvoorbeeld
door ouders te vragen ‘wil jij eens een keer voorlezen’. Taalvisite is ook een goed middel om het
bibliotheekbezoek te oefenen. Tijdens een bibliotheekbezoek gaat het ons om de rol die de ouder kan spelen bij
het bibliotheekbezoek: samen kijken en samen boeken zoeken.
Dat was voor ons de reden om naast het programma Taalvisite ook een versie te maken waar de laagtaalvaardige
ouders extra taalaandacht krijgen: Taalvisite+. In het programma Taalvisite+ komt de vrijwilliger anderhalf uur bij
het gezin: 3 kwartier op Taalvisite bij het gezin en 3 kwartier gericht op de ouders waarin taalzaken geoefend en
besproken worden.
Voor welke ouders is Taalvisite+ bedoeld?
Voor ouders die Nederlands op A2 niveau spreken; een minimum taalniveau. De meeste ouders hebben een
migratie-achtergrond, maar er zijn soms ook NT1 ouders bij. De VVE-peuterzaal en school dragen de ouders aan;
zij kennen het begripsniveau van de ouders en weten of zij interesse hebben in het programma. De ouders
schrijven zich bewust in en moeten ook kunnen aangeven waarom ze willen deelnemen aan Taalvisite+. Een veel
voorkomend antwoord is dat ze beter met de juf willen praten. Het komt dan ook regelmatig voor dat tijdens de
uitvoering van Taalvisite+ de juf zegt ‘Als je dit nou eens met de vrijwilliger bespreekt’.
De VVE-peuterspeelzalen hebben het programma Taalladder.
Voor Taal-ladder richt DOK bij de peuterspeelzaal een sfeervolle leeshoek in met een op de doelgroep afgestemde
collectie boeken. Ieder jaar geeft DOK een workshop voor de kinderen, leveren we een wisselcollectie boeken aan
ter ondersteuning van de thema’s en kunnen er twee kinderen per peuterspeelzaal worden aangemeld voor
Taalvisite. Doel van Taalladder is dat er elke dag minimaal 15 minuten in groepjes of individueel wordt
voorgelezen aan de kinderen. De nadruk ligt hierbij op taalverwerving en uitbreiding van de woordenschat bij
kinderen op peuterspeelzalen. Bij deze peuterspeelzalen zijn ouders ook een belangrijke doelgroep. Daarom is bij
de leidsters veel waardering voor Taalvisite+. De meeste inschrijvingen van scholen komen n.a.v. het 10
minutengesprek van de ouders op school. De school is heel gemotiveerd om ouders te koppelen aan Taalvisite+
want de extra aandacht voor het kind en de ouder betaalt zich terug.
Wat levert Taalvisite+ de vve-instellingen en scholen op?
De VVE’s en scholen kennen zo langzamerhand allemaal Taalvisite en Taalvisite+. Ze zijn heel
enthousiast omdat ze zien dat het werkt. Aan het eind van de trajecten wordt peuterleidsters en leerkrachten om
terugkoppeling gevraagd: onverminderd positief omdat het hen helpt bij het contact met ouders en de kinderen
zijn gegroeid in hun taalvaardigheid.
Daarom zien we ook toenemend gebruik niet alleen bij onderwijsachterstandsscholen; ook door ‘gewone’ scholen
met onderwijsachterstandskinderen wordt het programma afgenomen. Scholen moeten overigens lid van DOK
zijn en kunnen dan het programma inkopen net als andere programma’s https://www.dok.info/educatie/dokeducatie-lidmaatschap.html.
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Is de gemeente erbij betrokken?
DOK krijgt van de gemeente voor deze programma’s een gedeeltelijke financiering vanuit de
onderwijsachterstandsgelden.
Opmaatje voor laaggeletterde ouders
Het programma is vooral bedoeld voor laaggeletterde ouders. Daarom speelt in Opmaatje de ouderparticipatie
een grotere rol. Ook digitale items krijgen aandacht. In samenspraak met de pilotschool stelden we zes thema’s
vast. De bijeenkomsten werden in de vorm van workshops gegeven; eerst het delen van informatie en vervolgens
met elkaar aan de slag. Workshops over voorlezen, over bewegen kan overal, over gezonde voeding. Het is
allemaal eigen materiaal dat we samen met de pilotschool en partners uit het veld op maat gemaakt hebben.
De school deed de werving en de aanmelding van de ouder-vrijwilligers en de ouderdeelnemers. De ouders
konden zich inschrijven voor de hele cursus van drie bijeenkomsten of zich inschrijven voor de afzonderlijke
thema’s.
Opmaatje was een pilot: wat doen jullie met het resultaat?
Een mogelijkheid is om delen van Opmaatje te verbinden met Taalvisite+. We willen ook meer verbinding met het
Taalhuis. Laagtaalvaardige ouders worden de ene keer via school en Taalvisite aangesproken en de andere keer
bij het Taalhuis: een goede verbinding! Opmaatje is binnenkort beschikbaar op Innovatiebieb.nl

Bibliotheek Gouda: Taalhuis
(bron Bibliotheek Gouda, 2018)
Mensen die een beroep doen op het Taalhuis kunnen rekenen op steun, inzet en enthousiasme van alle
bibliotheekmedewerkers en vrijwilligers. Laaggeletterdheid is een van de grote, geldverslindende problemen van
de hedendaagse samenleving. Uit onderzoek van Probiblio is gebleken dat het aantal laaggeletterden in Gouda ca.
9000 is.
De maatschappelijke doelstelling van de bibliotheek is om te zorgen dat iederéén plezier en profijt heeft van ‘taal
en verhaal’. De Bibliotheek Gouda wil mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden,
ondersteunen en op weg helpen.
Op 6 juli 2017 is het Gouds Taalakkoord ondertekend door maar liefst 27 organisaties die de handen ineenslaan
om laaggeletterdheid in en om Gouda te bestrijden, en op 5 september 2017 is het officiële startschot gegeven
voor Het Taalhuis in de Chocoladefabriek.
Door laaggeletterdheid gezamenlijk aan te pakken – met de bibliotheek als spin in het web –, worden belangrijke
stappen gezet, onder meer door een reservering voor laaggeletterdheid vanuit de armoedegelden. In de
komende jaren zal het voor een structurele en succesvolle aanpak noodzakelijk zijn dat laaggeletterdheid als
apart beleidsdomein wordt erkend. Daarbij hoort een structurele uitbreiding van de financiële ruimte.
Verankeren en verbreden
• De taalcoördinator van de bibliotheek is de spin in het web voor het totale aanbod in Gouda
• Spreekuren in de Chocoladefabriek en in buurtservicecentra
• Speciale trainingen voor front office-medewerkers en (vaste) vrijwilligers
• Een degelijke, structurele financiering
• Additioneel laagdrempelig cultureel programma om het plezier in ‘taal en verhaal’ te benadrukken
• Alle taalcursisten worden automatisch lid van de bibliotheek
• Oud-cursisten worden ambassadeurs en verbinden bibliotheek en nieuwe cursisten
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Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse & Reinis Afvalverwerking
(bron Probiblio, 2017)
De slogan van het bedrijf Reinis is ‘dichtbij, flexibel, voordelig’. Dichtbij betekent in Nissewaard, de gemeente
waaronder Spijkenisse valt. Reinis is een zelfstandige onderneming en houdt zich bezig met afvalinzameling en
reiniging. Er werken 65 mensen.
Aanleiding
Een lid van het management van Reinis merkte bij werknemers een gebrek aan basisvaardigheden op. Zij is eerder
in aanraking geweest met laaggeletterde werknemers bij een vorige werkgever en is hierdoor extra alert. Het
gebrek aan basisvaardigheden uitte zich in problemen bij het lezen van werkinstructies, het niet inloggen in
digitale accounts (en daardoor niet op de hoogte zijn van ontwikkelingen binnen het bedrijf) en moeite bij het
bedienen van computergestuurde machines. Reinis is samen met Stichting Lezen & Schrijven, de Gemeente
Nissewaard en Bibliotheek Boekenberg om tafel gaan zitten. Stichting Lezen & Schrijven ondersteunde het bedrijf
bij het vinden van financiën, door hen te wijzen op het stimuleringsfonds.
Motivatie
Naast beperkte digitale vaardigheden bestaat het vermoeden dat een deel van de werknemers ook laaggeletterd
is waardoor medewerkers over onvoldoende basisvaardigheden beschikken om hun werk goed uit te voeren.
Laaggeletterde werknemers komen hier niet snel voor uit, als ze het al van zichzelf weten. De wens is dan ook
onder het mom van digitale scholing laaggeletterdheid aan te pakken. De medewerkers geven zich vrijwillig op
voor de intake en lessen. Bibliotheek de Boekenberg heeft een goed lopend Taalhuis, speelt een belangrijke rol in
het sociaal domein van Spijkenisse en heeft ervaring met Taal & Werk-trajecten. De deelnemende partijen
reisden gezamenlijk af naar de BAR-gemeenten (Barendrecht, Alblasserdam & Ridderkerk) waar een vergelijkbaar
project loopt. Iedereen was direct enthousiast!
Korte projectomschrijving
De eerste drie acties in de uitvoerende fase zijn: werving, intake en de lessen. Reinis werft onder zijn
medewerkers tijdens een ‘kaas & worst-bijeenkomst’. De ‘kaas & worst-bijeenkomst’ is een begrip onder de
werknemers van Reinis. Het is de bijeenkomst waarin de directie zijn medewerkers informeert over het belang
van basisvaardigheden. De bibliotheek is ook vertegenwoordigd om aanvullende informatie te geven. En er is een
taalambassadeur ingeschakeld om de boodschap nog beter over te brengen. In dezelfde periode besteden de
teamleiders tijdens de werkoverleggen aandacht aan basisvaardigheden. De informatie in de bijeenkomst en
werkoverleggen is cruciaal, want naar aanleiding daarvan melden vrijwilligers zich vrijwillig aan. Dit is belangrijk:
meedoen is vrijwillig, er wordt geen druk uitgeoefend. De aanmeldingen vormen de spil van de vorm en inhoud
van de lessen. Aan de hand van de intakes adviseert de bibliotheek welk aanbod het best past. Er zijn
verschillende mogelijkheden (of combinaties daarvan):
•
•
•
•

Nederlandse taalles door een NT2 of NT1 docent
Digitale vaardigheidstraining door een mediacoach
Onderbrengen in bestaande andere cursussen
Taalmaatjes, of andere individuele begeleiding

Uitgangspunt is maatwerk te leveren met inzet van gecertificeerde docenten en vrijwilligers. De lessen zijn gericht
op praktijksituaties op het werk, maar kunnen ook in de privésfeer liggen.
Samenwerking
Dit project kent vier partners: Reinis, Bibliotheek de Boekenberg, Stichting Lezen & Schrijven en de Gemeente
Nissewaard. Een stafmedewerker personeelszaken en de HR-manager van Reinis zijn de vertegenwoordigers van
het afvalbedrijf in dit project. Het bedrijf motiveert en enthousiasmeert alle medewerkers. Bovendien investeert
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het tijd en geld in het project. De medewerker sociaal domein van de bibliotheek is projectleider van het project
Digi(Taal) & Reinis. Zij verzorgt de intake, adviseert over trajecten, ontwikkelt trajecten en levert gecertificeerde
docenten. Stichting Lezen &Schrijven denkt mee en adviseert in het project. Daarnaast attenderen en adviseren
zij Reinis bij de aanvraag van gelden via de stimuleringsregeling. Gemeente Nissewaard denkt mee met betrekking
tot een passend aanbod in de stad en is eindverantwoordelijk voor de besteding van de WEB-gelden.
Financiering en organisatie
Het project wordt waar mogelijk gefinancierd uit WEB-gelden en een bijdrage van het stimuleringsfonds.
Werknemers volgen de lessen gedeeltelijk onder werktijd en gedeeltelijk in eigen tijd. Groepslessen vinden plaats
in de Boekenberg, een veilige leeromgeving waar alle faciliteiten aanwezig zijn. Bovendien is het Taalhuis
gehuisvest in de bibliotheek, dus lessen worden gevolgd in de nabijheid van ondersteunende kennis en materiaal.
De groepen bestaan uit vijftien deelnemers.

Bibliotheek Den Haag, vestiging Escamp: 'DigiTaalpunten moeten organisch geheel van de bibliotheek worden'
(bron KB, 2017)
DigiTaalpunten: samenwerking tussen bibliotheek en gemeente
Bij het DigiTaalpunt zijn alle computers bezet. ‘Wij bieden de diensten in zeven vestigingen aan’, vertelt Reka
Deuten-Makkai, Programmaleider Taalhuizen. De Haagse DigiTaalpunten zijn ontstaan uit een samenvoeging van
Taalpunten in de bibliotheken en kleine servicepunten van de stad Den Haag, waar je een DigiD aan kunt maken
of antwoord kunt krijgen op Wmo-vragen.
Reka legt uit: ‘De kracht van het DigiTaalpunt is dat de gemeente de klant doorstuurt om bijvoorbeeld een
formulier in te vullen, iets uit te printen of een cursus te volgen. Meestal zijn dat klanten die ook een taalvraag
hebben.’
Zelf doen of doorverwijzen
'Klanten die hulp nodig hebben, komen best vaak naar de bibliotheek. Want je wordt geholpen met al je vragen
en het kost niets. Als je een klant twee of drie keer helpt om een formulier in te vullen, dan vraag je of de klant wil
leren om het zelfstandig te doen. Want ‘het contact met deze klanten is nauw, zeker bij zo’n kleine vestiging.’ In
Bibliotheek Escamp begeleiden twee stagiairs de mensen. ‘De vrijwilligers zijn opgeleid om een taalvraag te
herkennen. Klanten kunnen worden doorverwezen naar Klik & Tikcursussen of taalcursussen. Of je kunt samen
achter de computer met taal oefenen. Daarin zijn de vrijwilligers ook getraind’, vertelt Reka. ‘Als het een
gecompliceerd geval is, dan leggen we contact met het Taalhuis in de Centrale Bibliotheek.’
Administratie in de cloud
‘Al onze administratie zit in de cloud; daar hebben we een Excel logboek’, vertelt Reka. ‘Zo hebben alle
vestigingen dezelfde informatie. Elke klant krijgt een aantekening: is het een taalvraag, is het een collectievraag of
is het iets anders. We vragen ook hoe hij bij het Taalhuis is gekomen: via e-mail, de bibliotheek, en passant,
doorverwezen door werkplein, UWV, enz.’ Er komen veel verwijzingen vanuit het Werkplein of de UWV. ‘Daar
heeft Stichting Lezen & Schrijven ook twee vrijwilligers neergezet om mensen door te verwijzen. Met hen werken
wij goed samen.’
Soms moet je diensten uitproberen
Reka licht toe hoe het aanbod tot stand komt: ‘Ik kijk altijd naar de behoefte en dan probeer ik daar zo snel
mogelijk op in te spelen. Dan gaan we iets uitproberen. Als het werkt, dan bouwen we het uit.’
Een nieuw initiatief is het jongerencafé. ‘Wij organiseren nu een samenspraakcafé voor jongeren onder de
twintig, kaaskoppen met nieuwkomers.’ Aanleiding waren vragen van ouders: ‘Mijn kind zit in de schakelklas,
maar na de schooluren heeft hij nergens de mogelijkheid om de taal te oefenen met een echte Nederlander.’
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En niet minder belangrijk: ‘Jongeren willen natuurlijk ook het leuke leven van een jongere hier ontdekken. En dat
kan alleen een jongere vertellen: waar je koffie kunt drinken, waar je een biertje kunt pakken, waar je kunt
sporten, wat voor clubs er zijn.’ Het initiatief wordt geleid door een eerstejaars student van de Haagse
Hoogeschool die het heel leuk doet.
De toekomst: in elke vestiging een DigiTaalpunt
Alles komt samen in het DigiTaalpunt: een goed werkende infrastructuur, het taalnetwerk en iemand met de
nodige kennis om effectief te ondersteunen. De meeste kennis zit in het Taalhuis in de Centrale Bibliotheek,
bijvoorbeeld over het nieuw onderdeel voor inburgeraars: Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). ‘Daarvoor
moet de klant een portfolio opbouwen. Tijdens de spreekuren is het mogelijk om je portfolio te laten zien. Of een
kort sollicitatiegesprek te voeren.’
Alles is gericht op zelfredzaamheid en participatie.
‘Vrijwilligers begeleiden de eerste stappen en laten de klant dan zelfstandig achter.’ En dat geldt niet alleen maar
voor (digi)taalvragen. ‘We zijn eigenlijk een brede hulp. Je kunt er ook antwoord krijgen op een vraag over werk,
zorg en welzijn.’ Binnen vier jaar zullen de DigiTaalpunten in Den Haag in alle vestigingen uitgerold worden. ‘Na
die tijd moet het een organisch deel van de bibliotheek worden.’ Vindt Reka. ‘Want dat is je taak!’

Bibliotheek Katwijk: digiTaalhuis Katwijk: 'Houd het dicht bij de mensen'
(bron KB, 2016)
Interview met Monique Kromhout, specialist geletterdheid en basisvaardigheden, en Chris, vrijwilliger.
Katwijk: een bruisend Taalhuis
‘De hele wereld zit hier aan tafel’, zegt Chris enthousiast: ‘in Katwijk!’ Chris is een van de vrijwilligers die mensen
helpen om Nederlands te leren. Het gonst in de bibliotheek van de activiteiten, want meer dan 40 mensen uit alle
windstreken oefenen het spreken van Nederlands. Ze zijn verdeeld over drie tafels. Samen met een collegavrijwilliger begeleidt Chris één van deze leeskringen, de groep van ietwat gevorderden. De groep hangt aan zijn
lippen als hij iets uitlegt voor het whiteboard.
Dicht bij de mensen
De Taalhuismiddag heeft een vaste agenda: de leeskringen zijn het eerste deel van de wekelijkse bijeenkomst.
Daarna schaart men zich rond de grootste tafel voor een gezamenlijk kopje koffie of thee. Daarna volgt het
sprekersgedeelte: elke week wordt een gast uitgenodigd om iets te vertellen. ‘De brandweerman deed het
helemaal fantastisch!’, herinnert Monique zich. ‘Hij had zijn pak aan en hij had de brandweerspuit bij zich. Dat
was natuurlijk super.’
Teamwerk
Als een geoliede machine bereidt het team de gezamenlijke koffie voor. Iedereen helpt mee, iedereen helpt
elkaar, iedereen levert een bijdrage om de bijeenkomst goed te laten verlopen: de bezoeker zelf, de spreker,
vrijwilligers, bibliotheekmedewerkers, de vrijwilliger die de catering verzorgt, de stagiair. De stagiair schenkt ook
koffie aan andere bibliotheekbezoekers. Monique legt uit: ‘Iedereen is welkom in het Taalhuis. We proberen ook
de bezoekers van de bibliotheek erbij te betrekken. Daar zijn al veel vrijwilligers uit voortgekomen.’
Samen leren – ondanks alle verschillen
Het thema is deze keer best moeilijk: de elektricien is te gast. Iemand schrijft de lastige woorden op de flipover
mee. Na afloop ontvangt iedereen een woordenlijstje met verklarend beeldmateriaal. In de verzamelmap worden
alle lijsten opgeborgen, zo ontstaat een flink vocabulaire, handzaam gebundeld. De luisteraars stellen vragen aan
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de spreker. De inhoud van de vragen maakt duidelijk hoe groot de verschillen zijn wat betreft de achtergrond van
de bezoekers. En toch: leren doet men hier samen – en met veel plezier.
Genieten én de taal leren
Na het kopje koffie gaan de deelnemers uiteen in drie groepen: men praat door over het gehoorde en oefent met
de nieuwe woorden. En de tijd vliegt, het is alweer afgelopen. Het team ruimt op, bezoekers maken nog een
praatje met de Taalhuiscoördinator, en een enkeling heeft nog een privé-afspraak om verder te oefenen. Een
Aziatische vrouw antwoordt op de vraag waarom ze naar de bibliotheek komt met een glimlach: ‘Het is genieten
hier’, zegt ze. Maar ook: ‘Taal leren, spreken.’ Zij gaat weg met een geleend boekje om thuis verder te oefenen.
Het taalhuis is een schatkamer
Monique is blij met de toeloop uit alle windstreken: ‘De bibliotheek is een schatkamer. En daar mag je helemaal
gratis uit putten!’ Het succes heeft ook zijn nadelen: ‘Je hebt hier altijd van alles tekort. Er zijn computers met
oefenprogramma’s en binnenkort komen er hopelijk ook iPads met taalapps en taaloefenprogramma’s. Bezoekers
kunnen hier hun digitale vaardigheden verbeteren via cursussen. Die worden in het Taalhuis gegeven. Regelmatig
is er een coach aanwezig die helpt: met het inloggen, met het gebruik van de programma’s, noem maar op. De
combinatie van een stabiele infrastructuur, een goede collectie, kennis bij medewerkers en vrijwilligers, en een
passend aanbod voor bezoekers, dat alles bij elkaar zorgt in Katwijk voor het succes van het Taalhuis.
En misschien is de belangrijkste succesfactor wel een uitstekend voorbereid, open en enthousiast team: iedereen
probeert er iets leuks van te maken voor de bezoekers. Monique: ‘Het komt dus uit de vrijwilligers. Zij voeren het
uit, ze doen het, ze organiseren het.’ Dat is puur goud.
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BIJLAGE 3: TAALNIVEAUS
Er zijn verschillende manieren om aan te geven welk niveau van Nederlands iemand
beheerst. Deze niveau-indelingen zijn afhankelijk van iemands taalachtergrond en
onderwijsverleden. Elke niveau-indeling kent haar eigen manier om de niveaus aan te
duiden, zodat er geen verwarring ontstaat over welke indeling er is gebruikt. Binnen
Taal voor het Leven wordt met name gewerkt met volwassenen die hun Nederlands
willen verbeteren. Iemand die een taal aan het leren is, wordt ook wel een taalleerder
genoemd.
Standaarden en eindtermen volwasseneneducatie
Deze indeling is van toepassing op alle volwassen taalleerders van het Nederlands.
De niveaus binnen deze indeling worden aangeduid met: instroom, 1F en 2F.
Lezen op instroomniveau
Iemand die leest op instroomniveau kan het volgende:
•
•

Op papier en beeldscherm korte, zeer eenvoudige teksten lezen en begrijpen over concrete, bekende
onderwerpen binnen de vertrouwde leef-, werk- en leeromgeving.
In eenvoudige authentieke teksten herkennen wat voor hem of haar bekend en belangrijk is.

Lezen op niveau 1F
Komt overeen met het taalniveau aan het eind van de basisschool.
Iemand die leest op niveau 1F kan het volgende:
•

Op papier en beeldscherm eenvoudige teksten lezen en begrijpen over concrete, herkenbare onderwerpen
binnen de dagelijkse leef-, werk- en leeromgeving.

Lezen op niveau 2F
Komt overeen met het taalniveau aan het eind van een vmbo-opleiding.
Iemand die leest op niveau 2F kan het volgende:
•

Op papier en beeldscherm teksten met een heldere structuur lezen en begrijpen over concrete onderwerpen,
gerelateerd aan de leef-, werk- en leeromgeving.
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