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Voorwoord
Dit rapport maakt onderdeel uit van het onderzoek De Laaggeletterde Centraal: een
tweejarig onderzoek waarin gestreefd wordt meer inzicht te krijgen in de problemen die
laaggeletterden ervaren en welke behoeften in ondersteuning zij hebben. De centrale
onderzoeksvraag van het onderzoek luidt: hoe ervaren laaggeletterden zelf hun
laaggeletterdheid en wat voor gevolgen heeft dit voor het beleid op het gebied van motivatie
om een cursus te volgen én inrichting van het taalaanbod? Door kennis over de doelgroep te
vergroten en met name over hoe zij zelf hun laaggeletterdheid ervaren, kan een aanbod
worden gecreëerd dat wellicht beter tegemoet komt aan hun wensen. Hierdoor zijn mogelijk
meer laaggeletterden intrinsiek gemotiveerd om een cursus te volgen en worden zij minder
geconfronteerd met negatieve gevolgen.
Het eerste deelproject van het onderzoek De Laaggeletterde Centraal heeft als doel na te
gaan welke indeling van laaggeletterden mogelijk is op grond van problemen en behoeften
die laaggeletterden zelf ervaren. Startpunt is om vanuit de literatuur te inventariseren wat al
bekend is over problemen en behoeften van laaggeletterden. De uitkomsten dienen als input
voor interviews.
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1 Inleiding
Een minimaal niveau van taalvaardigheid is essentieel om mee te kunnen doen in de
moderne maatschappij (OECD, 2013a; Expertgroep doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen,
2009). Tekstuele informatie is zo veelvuldig aanwezig in de huidige maatschappij, dat
mensen in staat moeten zijn om hiermee om te gaan en te kunnen communiceren in
geschreven vorm, als werknemer, consument, ouder of burger (OECD).
In Nederland heeft een grote groep mensen moeite met taal. Het begrip geletterdheid wordt
soms gebruikt als een term voor basisvaardigheden (Bohnenn, Van Groenestijn, De Haas, &
Bersee, 2003). Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal bestaat er discussie over
wat er met geletterdheid bedoeld wordt (Engels: literacy) (zie voor recente beschrijvingen
Mallows, 2017; Brooks & Burton, 2017). Internationaal wordt onder meer de brede definitie
van geletterdheid van UNESCO (2003) gebruikt, namelijk:

“de vaardigheid om te kunnen herkennen, begrijpen, interpreteren, creëren, communiceren
en berekenen, met gebruikmaking van gedrukte en geschreven materialen die geassocieerd
worden met verschillende contexten” 1.
Deze brede definitie sluit aan bij het concept van functionele geletterdheid: men moet in
staat zijn geschreven taal te gebruiken. Dus men moet niet alleen teksten kunnen lezen en
begrijpen, maar men moet ook iets met die informatie kunnen doen in het dagelijks leven.
Dat wil zeggen dat mensen bijvoorbeeld in staat moeten zijn om:
• verkeersborden juist te interpreteren;
• een formulier in te vullen;
• ondertiteling op de televisie te begrijpen;
• (digitale) betalingen te verrichten;
• de ingrediëntenlijst op verpakkingen te kunnen lezen;
• uitrekenen welke van twee opties de goedkoopste is;
zie o.a. Buisman & Houtkoop, 2014; Cree, Kay, & Steward, 2012; Christoffels et al., 2017;
Groot, Houtkoop, Steehouder, & Buisman, 2015.
Maar liefst 16% van de Nederlanders tussen 16 en 65 jaar is laaggeletterd en/of
laaggecijferd (Algemene Rekenkamer, 2016; Buisman & Houtkoop, 2014) 2. Indien we ook de
mensen van 65 jaar en ouder meetellen, komt dit neer op een geschat aantal van 2,5
miljoen Nederlanders boven de 16 jaar die moeite met taal en/of rekenen hebben
(Algemene rekenkamer, 2016).
In dit rapport richten wij ons op laaggeletterdheid. Wij gebruiken de term ‘laaggeletterd’
indien er sprake is van een persoon van 16 jaar of ouder die onder niveau 2F functioneert

“Literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using printed and
written materials associated with varying contexts. Literacy involves a continuum of learning in enabling individuals
to achieve their goals, to develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community and
wider society” (Unesco, 2003).
2
In Nederland wordt voor cijfers over laaggeletterdheid, laaggecijferdheid en digitale vaardigheden vaak gebruik
gemaakt van grote internationale vergelijkende studies naar onder andere leesvaardigheid en rekenen. Zie voor een
uitgebreidere toelichting Bijlage I.
1
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wat betreft lezen en/of schrijven volgens de standaarden en eindtermen VE 3. De term
'laaggeletterden' roept vaak het beeld op van mensen die in het geheel niet kunnen lezen
(analfabeten). Dit beeld is niet altijd juist. Met een geschat aantal van 250.000 analfabeten
is deze laatste groep in Nederland relatief klein ten opzichte van de veel grotere groep
laaggeletterden (Buisman & Houtkoop, 2014). Een laaggeletterde kan wel lezen en
schrijven, maar niet in voldoende mate om zich zelfstandig te kunnen redden in de
maatschappij. Er zijn veel verschillende definities van (laag)geletterdheid in omloop, welke
vaak gerelateerd zijn aan de gebruikte niveaubeschrijvingen 4.

1.1

Vraagstelling
Ondanks een breed aanbod aan cursussen voor laaggeletterden participeert slechts een klein
deel van deze groep in een cursus. Met name onder volwassenen met Nederlands als
moedertaal (NT1) is de participatiegraad relatief laag (Steehouder en Baay, 2016). Om die
reden is het belangrijk om meer inzicht te hebben in de problemen die laaggeletterden in
hun dagelijks leven ervaren en welke behoeften zij eventueel hebben aan ondersteuning. Dit
leidt tot de volgende onderzoeksvraag:

Welke indeling van laaggeletterden is mogelijk op grond van problemen die zij zelf ervaren
en ondersteuningsbehoeften die zij hebben, voor het vergroten van hun functionele
vaardigheid?
Dit rapport geeft een overzicht van in de literatuur bekende problemen en behoeften van
laaggeletterden. De uitkomsten dienen als input voor interviews.

1.2

Leeswijzer
Om in beeld te krijgen hoe volwassenen met lage basisvaardigheden bereikt, benaderd en
geholpen kunnen worden, is het belangrijk om goed te weten wat de problematiek is en in
hoeverre deze verschilt van individu tot individu. Om deze reden zoomen wij in hoofdstuk 2
nader in op drie domeinen waar mogelijk problemen rondom taalachterstand en
laaggeletterdheid spelen, namelijk: persoonlijke levenssfeer (gezin), werk en gezondheid.
Wat voor gevolgen kan laaggeletterdheid binnen die drie domeinen met zich meebrengen?
Vervolgens beschrijven wij in hoofdstuk 3 relevante achtergrondkenmerken van
laaggeletterden waarmee in het onderwijsaanbod rekening gehouden moet worden.
Laaggeletterden kunnen door veel uiteenlopende redenen laaggeletterd zijn geworden en
om die redenen ook andere behoeften aan ondersteuning hebben.

Dit komt globaal overeen met niveau 1F van het referentiekader taal, niveau 1 van PIAAC en niveau A1 van het
Europees Raamwerk voor de talen (zie Bijlage II).
4
Zie voor een uitgebreide toelichting over niveaubeschrijvingen Bijlage II.
3
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Domeinen
In het actieplan Tel mee met Taal worden drie domeinen onderscheiden waar grote
problemen rondom taalachterstand en laaggeletterdheid spelen, namelijk: gezin, werk en
gezondheid (OCW, 2015). Anders gesteld: problemen die zich in die drie domeinen voordoen
zouden (deels) veroorzaakt kunnen worden doordat iemand laaggeletterd is. Het verbeteren
van iemands basisvaardigheden zou in dat geval de problemen, zoals die door
laaggeletterden worden ervaren, kunnen verminderen. In dit hoofdstuk beschrijven we per
domein welke problemen zich op dat terrein kunnen voordoen waar laaggeletterdheid
mogelijk de oorzaak van is. Daarbij verbreden we het domein ‘gezin’ naar het domein
‘persoonlijke levenssfeer’. Er zijn immers ook mensen zonder kinderen of partner, die in hun
sociale omgeving tegen problemen aanlopen ten gevolge van hun lage basisvaardigheden.

2.1

Gezondheid
Het domein gezondheid betreft problemen op het gebied van gezondheid (en
gezondheidszorg), die mogelijk (deels) veroorzaakt worden doordat iemand laaggeletterd is.
In meerdere publicaties is een directe relatie aangetoond tussen laaggeletterdheid en een
lagere gezondheid. Zo zien we bijvoorbeeld dat laaggeletterden een hogere kans hebben op
een depressie dan meer geletterde mensen (Gazmararian et al., 2000; Zaslow et al., 2001).
Ook rapporteren laaggeletterden vaker dat zij een slechte gezondheid hebben, en hebben zij
een grotere kans op diabetes en hartfalen dan volwassenen die hoger geletterd zijn
(Buisman & Houtkoop, 2014; Marcus, 2006). Verder blijkt uit een recente literatuurstudie
dat laaggeletterden niet alleen een verminderde (ervaren) fysieke en mentale gezondheid
hebben, maar ook lagere levensverwachting (Van der Heide & Rademakers, 2015).
Bovendien maken zij vaker gebruik van huisartsenzorg en ziekenhuiszorg.
Volgens Rademakers (2014) worden de grotere gezondheidsproblemen veroorzaakt doordat
laaggeletterden minder vaak gebruik maken van preventieve zorg en van nazorg. In
Nederland blijkt zo’n 48% van de volwassenen moeite te hebben om de eigen regie te
houden over gezondheid, ziekte en de daarbij behorende zorg. Deze mensen hebben
beperkte ‘gezondheidsvaardigheden’ (Rademakers). Mensen met lage
gezondheidsvaardigheden maken minder gebruik van de diensten van de gezondheidszorg
en hebben een minder goede gezondheid (Berkman et al., 2011; McCray, 2005). Ook is er
een direct en indirect verband tussen lagere gezondheidsvaardigheden en astma, een
slechtere kwaliteit van leven, slechter fysiek functioneren en een behandeling in de
gezondheidszorg (Mancuso & Rincon, 2006).
Hoeveel mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden daadwerkelijk laaggeletterd zijn, is
onbekend, maar we zien wel relaties tussen beide problemen. Kinderen van lager geletterde
ouders/verzorgers hebben vaker gebitsklachten (Miller et al., 2010). Verder roken lager
geletterde ouders meer (Conwell et al., 2003). Daarnaast zien we dat mannen met een lager
leesniveau 69% meer kans op een diagnose prostaatkanker hebben dan mannen met een
hoger leesniveau (Bennett et al., 1998).
Ook kunnen er communicatieproblemen tussen laaggeletterden en artsen ontstaan. Een arts
kan veronderstellen de persoon met lage taalvaardigheid te hebben begrepen, terwijl dat
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ecbo

9

mogelijk niet zo is. Ook is het mogelijk dat men aangeeft de arts of verpleegster te hebben
begrepen, terwijl dat achteraf niet zo blijkt te zijn, met alle mogelijke gevolgen van dien
(McCray, 2005).

2.2

Werk
Een voldoende niveau van basisvaardigheden is van cruciaal belang voor de duurzame
inzetbaarheid van volwassenen op de arbeidsmarkt. Problemen die zich voordoen binnen het
domein werk betreffen problemen als gevolg van het niveau van taalvaardigheid dat nodig is
om het werk goed uit te kunnen voeren, maar ook moeilijkheden bij het vinden en
behouden van werk en problemen die ontstaan door werkloosheid.
In Nederland is 43% van de mensen met geletterdheidsproblemen economisch inactief
(gepensioneerd, in de ziektewet of in bijstand) of werkloos (Buisman et al., 2013). Dit is een
aanzienlijk hoger percentage dan bij de totale groep volwassenen in Nederland, namelijk
34% (CBS, 2017). Van de langdurige werklozen is 25% laaggeletterd (Parsons & Bynner,
2007). Werkgevers geven in het algemeen de voorkeur aan geletterden wat betekent dat
het voor deze groep nog moeilijker wordt om aan een baan te komen.
Het is niet zo dat de meeste laaggeletterden werkloos zijn. 57% van de laaggeletterden
heeft een baan en bijna 1 op de 4 (24%) van de werkende laaggeletterden geeft leiding aan
anderen (Buisman et al., 2013). Wel hebben laaggeletterden banen met een gemiddeld
lagere beroepsstatus dan geletterden. Als we inzoomen op de verschillende sectoren in de
arbeidsmarkt laat recent onderzoek zien dat er grote verschillen zijn in de geletterdheid van
werknemers (Christoffels & Kans, 2015; Sijbers et al., 2016; Buisman & Houtkoop, 2014). In
de sectoren industrie & energie, bouw en zorg & welzijn is bijna 10% tot 14% van de
werknemers laaggeletterd (Buisman & Houtkoop, 2014). Als we kijken naar specifieke
segmenten zien we nog hogere percentages. Het grootste aandeel laaggeletterden is te
vinden in de beroepssegmenten ‘schoonmakers en keukenhulpen’ en ‘hulpkrachten
landbouw’ waar respectievelijk maar liefst 35% en 32% van de werknemers laaggeletterd is
(Sijbers et al., 2016).
Lage basisvaardigheden zijn steeds vaker een probleem voor werkgevers. Momenteel
rapporteren vier op de tien werkgevers in de Europese Unie moeilijkheden te ondervinden
om personeel met de juiste vaardigheden te vinden (CEDEFOP, 2015). Bovendien wordt
verwacht dat deze mismatch tussen de eisen van de arbeidsmarkt en de vaardigheden van
de laaggeschoolde arbeidskrachten verder zal groeien, aangezien het percentage
laaggeschoolde banen de afgelopen decennia gestaag is gedaald. Naar verwachting zal het
percentage laaggeschoolde banen in 2020 30% lager zijn dan in 2010 (CEDEFOP, 2012).
Naar verwachting is in 2020 slechts 15% van de banen geschikt voor laaggeschoolden, 35%
voor middelhoog geschoolden en maar liefst 50% voor hoger opgeleiden (OECD, 2013b). In
2025 zullen de loonverschillen tussen laaggeschoolde en hoger opgeleide werknemers
verder toenemen, maar ook een verminderde zekerheid om een baan te hebben en een
hoger risico op armoede (De Graaf-Zijl, et al., 2015). Bovendien leidt de mismatch tussen
vraag en aanbod van vaardigheden op de arbeidsmarkt tot hogere kosten voor werkgevers
en overheden i.v.m. verlies aan verdiencapaciteit, meer uitkeringen en meer ongelukken op
de werkvloer (Capgemini Consulting, 2015).
10
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Ondanks de noodzaak om het niveau van basisvaardigheden bij werknemers te verhogen,
bleek uit recent onderzoek dat 90% van de werkgevers hiervoor geen training wil
organiseren en er bovendien ook niet de meerwaarde van inziet om het in de toekomst wél
te gaan organiseren (Department for Business, Innovation and Skills, 2016).
Taaleisen binnen beroepen zijn aan verandering onderhevig. Smit, Bohnenn, en Hazelzet
(2006) deden een kwalitatieve casestudie naar zeven beroepen: schoonmaker, beveiliger,
vuilnisman, productiemedewerker, helpende thuiszorg, magazijnmedewerker en
verkoopmedewerker. Uit dit onderzoek bleek onder andere het volgende:
• In alle zeven onderzochte beroepen kwamen lees- en schrijftaken voor waarmee een
deel van de werknemers moeite heeft.
• Laagopgeleide werknemers moeten in werksituaties regelmatig taken uitvoeren waarbij
een relatief hoog niveau van taalvaardigheid nodig is.
• Het aantal taken waarbij lezen en schrijven nodig is, neemt toe en het minimaal vereiste
taalniveau is hoger als gevolg van onder andere automatisering. Zo moeten chauffeurs
bijv. zelfstandig formulieren invullen bij routewijzigingen en meer informatie over het
bedrijf lezen.
Met name dit laatste punt maakt dat werknemers die nu nog in het arbeidsproces verblijven,
mogelijk in de toekomst niet meer voldoende basisvaardigheden bezitten. Om deze reden is
het van belang dat deze werknemers voldoende geëquipeerd blijven door scholing van
basisvaardigheden op de werkvloer.
Geletterdheid is niet alleen noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van het werk, maar
vooral ook in het kader van veiligheid op het werk. Als mensen geen instructies kunnen
lezen of problemen niet mondeling of schriftelijk kunnen melden, kan werkveiligheid niet
gewaarborgd worden. Dit werd schrijnend duidelijk uit onderzoek van Lindhout (2010),
waarin hij schatte dat het aandeel van zware bedrijfsongevallen waarbij taalproblemen als
(mede)oorzaak aan te wijzen zijn, tussen de 5% en 10% ligt. Minder fout- en incident
gerelateerde kosten (d.w.z. kosten die moeten worden gemaakt omdat iemand een fout
maakt vanwege zijn taalproblemen) behoren dan ook tot een belangrijke mogelijke
opbrengst van trajecten rond laaggeletterdheid bij bedrijven (Breg, Van Gorp & Kooten,
2004; Van Beek & Hamdi, 2016).

Inkomen en schulden

Wereldwijd verdienen laaggeletterden 30% tot 42% minder dan geletterden 5. Bovendien
beschikken ze niet over de basisvaardigheden om verder beroepsonderwijs of training te
kunnen volgen om op termijn meer te kunnen verdienen (Cree et al., 2012). Onderzoek in
Nederland gaf aan dat 37% van de laaggeletterden tot de laagste inkomensgroep behoort
(Buisman, Allen, Fouarge, Houtkoop &,Van der Velden, 2013; Buisman & Houtkoop, 2014).
Recent onderzoek naar de relatie tussen armoede en laaggeletterdheid (Christoffels et al.,
2016) laat zien dat laaggeletterden zich veel vaker onder de armoedegrens bevinden.
Ongeveer 19% van de laaggeletterden leefde ten minste één jaar onder de armoedegrens.
6,2% van de laaggeletterden zijn langdurig arm, ten opzichte van 2,5% van de niet-

5

De inkomenssituatie gaat samen met opleidingsniveau (Christoffels et al, 2016)
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laaggeletterden 6. Tot slot waren laaggeletterden bijna drie keer zo vaak afhankelijk van een
uitkering als niet-laaggeletterden.
Het begrijpen van rekeningen, het aanvragen van toeslagen en het bijhouden van een
huishoudboekje zijn zaken die voor mensen met lage basisvaardigheden problemen
opleveren. Recent onderzoek laat zien dat mensen die moeite hebben met lezen of rekenen
oververtegenwoordigd zijn in de schuldhulpverlening (Madern, Jungmann, & van Geuns,
2016). Dit zijn met name:
• schuldenaren boven de 65 jaar;
• schuldenaren die een uitkering ontvangen;
• schuldenaren die niet goed weten wat hun inkomen is;
• schuldenaren die niet goed weten wat hun schuldsituatie is;
• laagopgeleide schuldenaren;
• mannelijke schuldenaren.
Als mensen onvoldoende basisvaardigheden hebben, blijkt dit belemmerend te werken bij
het verminderen van hun schulden (Madern et al., 2016). Bovendien is gebleken uit
hetzelfde onderzoek dat schuldenaren die laag scoren op de lees- en rekentest vaker de
overtuiging hebben dat schulden hebben normaal is en dat schulden maken onvermijdelijk
is. Ze blijken minder bereid concessies in hun uitgaven te doen en ondervinden minder vaak
steun uit hun omgeving. Mensen die lager op de leestest presteerden, hadden vaker moeite
met het lezen van post. Ze voelden zich bijvoorbeeld minder ‘eigenaar’ van de situatie en
hadden minder zelfregie. Met andere woorden, mensen met lage basisvaardigheden komen
makkelijker in de schulden en komen er bovendien minder makkelijk uit.

2.3

Persoonlijke levenssfeer
Een lage taalvaardigheid leidt vaak tot een verminderde maatschappelijke participatie. In de
persoonlijke levenssfeer kunnen lage taalvaardigheden van ouders een negatief effect
hebben op de kinderen.
Wanneer het taalniveau van de ouders laag is, heeft dit invloed op het niveau van de
ouderbetrokkenheid en de houding ten opzichte van (voor)lezen en schrijven (zie Christoffels
et al., 2017 voor een overzicht). Ouders zijn belangrijke rolmodellen en ouderbetrokkenheid
bij het lezen heeft een positief effect; gezinnen waar lezen positief wordt gewaardeerd en
waarin onderling over boeken wordt gesproken, worden gezien als een broedplaats voor een
positieve leesattitude en leesontwikkeling (Sénéchal et al., 2002; Strommen & Mates, 2004;
Fan et al., 2001).
Als er weinig met kinderen (in het Nederlands) gesproken wordt en zij daardoor ten opzichte
van hun leeftijdsgenoten achterblijven op het gebied van taalvaardigheid, wordt er
gesproken van een taalarm gezin (Montfoort & Wolters, 2014). Dat een gezin taalarm is, kan
komen doordat de ouders weinig of geen Nederlands spreken en eventueel ook in hun eigen
taal beperkt zijn. Een gebrekkig taalniveau van de ouders blijkt een reden te zijn voor
ouders om hun kinderen niet of weinig voor te lezen. Uit onderzoek blijkt dat lager opgeleide
6
Onder armoede wordt verstaan: de situatie waarin een individu of huishouden gedurende langere tijd niet de
middelen heeft om te beschikken over het minimaal noodzakelijke in de samenleving.
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ouders minder voorlezen (Valtin et al., 2010). Volgens Duursma (2011) kan dit veroorzaakt
worden door de geletterdheid van de ouder: wanneer de ouder zelf moeite heeft met lezen,
zal het minder vanzelfsprekend zijn om kinderen voor te lezen. Ook blijkt dat laaggeletterde
ouders minder boeken in huis hebben. Een taalarm gezin, waarbij weinig gesproken en
voorgelezen wordt, kan gevolgen hebben voor het geletterdheidsniveau van de kinderen
(Valtin et al.,). Kinderen van laaggeletterde ouders hebben zelf ook een grotere kans op
problemen met geletterdheid en presteren vaak slechter op school (Hanushek et al., 2011).
Naast gevolgen voor ouders met kinderen gaat het binnen dit domein ook om gevolgen die
ervaren worden met betrekking tot maatschappelijke participatie, het aangaan en hebben
van relaties en het gebruik maken van voorzieningen zoals de bibliotheek. Een term die
hiervoor wordt gebruikt is de mate van sociale inclusie die iemand ervaart (De Greef, 2012).
Uit onderzoek blijkt dat laaggeletterdheid van invloed is op sociale inclusie (Christoffels et
al., 2016; Buisman & Houtkoop, 2014). Zo participeren laaggeletterden significant minder
vaak in vrijwilligerswerk, hebben zij minder vaak een partner en minder sociaal vertrouwen.
Ook is aangetoond dat mensen die beter kunnen schrijven en lezen zich gelukkiger voelen,
sociaal actiever en zelfredzamer zijn (Houtkoop et al., 2012). Dat het verbeteren van
basisvaardigheden kan bijdragen aan de mate van sociale inclusie blijkt onder andere uit het
impactonderzoek van Taal voor het Leven trajecten door De Greef et al., (2014). De meeste
deelnemers aan die trajecten ervoeren een betere sociale inclusie.
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3 Achtergrondkenmerken van laaggeletterden
Laaggeletterden vormen een heterogene groep. Er zijn veel verschillende achterliggende
oorzaken waarom iemand als volwassene over onvoldoende basisvaardigheden beschikt
(o.a. CINOP, 2008; CINOP, 2009; Bohnenn et al., 2004; Christoffels et al., 2017). De
oorzaken kunnen tot verschillende behoeften leiden en zo tot een andere aanpak van hun
laaggeletterdheid. Iemand die bijvoorbeeld onvoldoende (goed) onderwijs heeft ontvangen
en daardoor een achterstand heeft opgelopen, kan een andere behoefte hebben dan iemand
die altijd in een taalarme omgeving heeft gewoond of gewerkt en daardoor laaggeletterd is.
Daarnaast is er een aantal andere relevante kenmerken te onderscheiden, die het leren en
onderhouden van taalvaardigheid in het Nederlands kunnen beïnvloeden, zoals leeftijd en
motivatie. Om deze reden wordt in dit hoofdstuk ingegaan op achtergrondkenmerken van
laaggeletterden en de manier waarop deze een rol spelen bij het ontstaan van
laaggeletterdheid.
De achtergrondkenmerken die de mate van geletterdheid van iemand beïnvloeden, kunnen
grofweg in drie categorieën worden ondergebracht (CINOP, 2009; Christoffels et al., 2017):
• Het individu.
• Het onderwijs.
• De omgeving.
Figuur 3.1 Categorieën van achtergrondkenmerken die de mate van geletterdheid
beïnvloeden (gebaseerd op Van Gelderen, 2012 en Christoffels et al., 2017).

Onderwijs

Omgeving

Mate van geletterdheid

Individu

Veelal is er geen specifieke oorzaak aan te wijzen, maar gaat het om een combinatie van
factoren waardoor iemand laaggeletterd is. Het is van belang om te realiseren dat de
factoren elkaar ook versterken en/of afzwakken. Iemand met de diagnose dyslexie zal bij
goed onderwijs en gerichte interventies veel beter leren lezen en schrijven dan iemand
waarbij deze problematiek nooit herkend is. Laaggeletterde volwassenen die in het verleden
problemen hebben gehad met het volgen van onderwijs, kunnen zoveel angst voor
onderwijs/school hebben ontwikkeld dat zij als volwassenen nog steeds moeite hebben met
het zetten van de eerste stap. Het is daarom van belang om al deze factoren inzichtelijk te
maken per individuele laaggeletterde.
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3.1

Individu
Persoonlijke eigenschappen kunnen maken dat een individu meer of minder moeite heeft
met het leren of onderhouden van lezen en schrijven. Sommige mensen hebben moeite met
(het leren) lezen en schrijven doordat zij lijden aan een specifieke aandoening of ziekte
(bijv. dyslexie, doofheid of een verstandelijke beperking). Daarnaast is er een aantal andere
relevante kenmerken te onderscheiden die het leren en onderhouden van taalvaardigheid in
het Nederlands kunnen beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn: moedertaal, leervermogen,
motivatie, leeftijd en negatieve emoties (angst, schaamte). Hieronder beschrijven we wat
bekend is over deze achtergrondkenmerken (i.c. aan het individu gebonden kenmerken) in
relatie tot laaggeletterdheid.

Aandoeningen

Aandoeningen die veelal met laaggeletterdheid in verband worden gebracht zijn audiovisuele
beperkingen, dyslexie en ontwikkelingsstoornissen 7. Deze aandoeningen beïnvloeden het
lezen en schrijven. Voor sommigen geldt dat zij dusdanig veel problemen ervaren met lezen
en schrijven dat zij door hun aandoening laaggeletterdheid zijn. In veel gevallen is het niet
bekend om hoeveel laaggeletterde volwassenen het gaat die aan de aandoening lijden,
doordat zij hier vroeger nooit op getest zijn. Desondanks is te verwachten dat onder
laaggeletterde volwassenen een aanzienlijke groep te vinden is die te maken heeft met één
of meerdere aandoeningen.

Moedertaal

Soms wordt gedacht dat de groep laaggeletterden voornamelijk bestaat uit migranten die
het Nederlands als tweede taal (NT2) leren 8. In absolute aantallen zijn er echter meer
autochtone dan allochtone laaggeletterden (Buisman & Houtkoop, 2014). Toch zijn er wel
relatief veel eerste generatie allochtonen die onvoldoende geletterd zijn. Uit onderzoek
weten we dat 37% van de eerste generatie allochtonen tussen de 16 en 65 jaar
laaggeletterd is (Buisman & Houtkoop). Omgerekend gaat dit om een groep van ruim
600.000 inwoners in Nederland. Kinderen van de eerste generatie allochtonen zijn nietsignificant vaker laaggeletterd dan autochtonen (Buisman & Houtkoop). Overigens kan
iemand laaggeletterd zijn in het Nederlands terwijl hij/zij wél voldoende of zelfs uitstekend
geletterd is in de taal van herkomst.

Leeftijd

Ouderen vanaf 55 jaar hebben gemiddeld een lager niveau basisvaardigheden dan jongere
volwassenen. Van de 55-65 jarigen blijkt maar liefst 21% laaggeletterd te zijn (Buisman et
al., 2013) en van de 65-plussers wordt dit percentage minimaal even hoog maar mogelijk
zelfs nog hoger geschat (Algemene Rekenkamer, 2016). De verklaring hiervoor is deels dat
het opleidingsniveau van ouderen gemiddeld lager is. Maar ook als wordt gecontroleerd voor
opleidingsniveau blijkt dat de basisvaardigheden afnemen naarmate men ouder wordt en dat
deze afname zich inzet vanaf de leeftijd van 40 jaar (Fouarge & De Grip, 2011; Buisman et
al., 2013). Ook als we een vergelijking maken met andere vaardigheden, zien we een
afname van cognitieve vaardigheden met het toenemen van de leeftijd. Zo laat onderzoek
naar ‘geestelijke productiviteit’ onder schaakspelers zien dat deze vorm van productiviteit
vroeg in de 40 piekt om vervolgens af te nemen met de leeftijd (Rocco, 2013). Om deze
Zie Bijlage III voor een uitgebreidere beschrijving van deze aandoeningen.
Zie bijvoorbeeld: https://www.bnr.nl/programmas/bnr-werkverkenners/10025295/7-september-laaggeletterdheid-op-dewerkvloer
7
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reden is het van extra belang de doelgroep ouderen te bereiken en te ondersteunen.
Basisvaardigheden, zoals goed lezen en schrijven, maar ook digitale vaardigheden, spelen
een cruciale rol bij de zelfredzaamheid van ouderen. Voorbeelden hiervan zijn het zelfstandig
kunnen aanvragen van de AOW, het kunnen regelen van bankzaken, het maken van
afspraken bij de huisarts en het regelen van de zorgtoeslag. Voor senioren geldt dat naast
steeds complexere lees- en schrijftaken, zij ook door de toenemende bureaucratisering,
digitalisering en automatisering buitenspel gezet kunnen worden.
Buisman et al. (2013) geven aantallen van laaggeletterden naar een aantal individuele
achtergrondkenmerken, namelijk geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en herkomst. De
grootste groep laaggeletterden bestaat uit werkende autochtonen met een middelbare
beroepsopleiding. Daarbinnen vormen 45-plussers de grootste groep. Daarnaast kunnen we
de niet-werkende autochtone middelbaar opgeleiden (vaak 55-plussers) en niet-werkende
autochtone- en allochtone laagopgeleiden rekenen tot de grote laaggeletterde groepen.

Leerhouding: motivatie en (lees)angst

Het vergroten van je geletterdheid en taalvaardigheid is geen eenvoudige taak. Het verlangt
veel inzet en doorzettingsvermogen en een lange adem. Daarbij spelen emoties een grote
rol (Gouw, De Greef, Brand-Gruwel & Jarodzka, 2014). Zo kan leesangst bij volwassenen
ertoe leiden dat zij lezen en schrijven zoveel mogelijk vermijden. Uit onderzoek blijkt dat er
een negatieve relatie bestaat tussen leesangst en leesvaardigheid (d.w.z. hoe groter de
leesangst, hoe slechter de leesvaardigheid) (Ghonsooly & Elahi, 2011; Putman, 2010). Selfefficacy (geloof in het eigen kunnen) en motivatie hebben daarentegen juist een positief
effect op leerprocessen: bij een grotere motivatie wordt er meer tijd besteed aan lezen, wat
weer een effect heeft op de leesvaardigheid (Guthrie, Wigfield, Metsala, & Cox, 1999). Veel
niet-lezers hebben een emotionele weerstand tegen lezen waardoor de motivatie voor lezen
vermindert (Nielen, Mol, Sikkema-de Jong, & Bus; 2015).

Leesattitude

Onder leesattitude wordt de houding die men kan aannemen tegenover lezen
verstaan (McKenna, Kear, & Ellsworth, 1995; Cubiss, 2012). Attitudes zijn over
het algemeen moeilijk te veranderen (Stokmans, 1999). De leesattitude van volwassenen
wordt gevormd door leeservaringen uit het verleden. Of eerdere leeservaringen positief zijn,
is onder andere afhankelijk van kennis, factoren uit de omgeving en iemands
persoonlijkheid. Mensen met een positieve leesattitude (of leesplezier) lezen meer dan
mensen met een negatieve leesattitude (Klauda, 2012). Uit onderzoek blijkt juist dat hoe
meer kinderen lezen, hoe beter hun leesvaardigheid wordt (Stanovich, 1985; Guthrie et al.,
1999; Taylor et al., 1990).
Dat leesvaardigheid verbetert door veel te lezen, is begrijpelijk: oefening baart kunst. Met
veel lezen neemt de woordenschat toe (Broekhof, 2015). Verder blijkt uit onderzoek dat vrij
lezen (binnen de schoolcontext) een positief effect heeft op de ontwikkeling van andere
taalvaardigheden zoals begrijpend lezen, spelling, schrijven, grammatica en woordenschat
(Krashen, 2004; Mol, 2010). McKenna et al. (1995) toonden aan dat kinderen die niet goed
kunnen lezen in de loop der tijd een steeds negatievere leesattitude krijgen. Zo kan een
negatieve vicieuze cirkel ontstaan: doordat kinderen slecht zijn in lezen, krijgen ze een
steeds negatievere leesattitude. Door een negatieve leesattitude gaan ze minder lezen.
Kortom: de leesattitude is van belang bij het leren en onderhouden van lezen.
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3.2

Het onderwijs
Het aanleren van schriftelijke vaardigheden is één van de taken van het onderwijs.
Onderwijs dat onvoldoende aansluit bij de leerbehoeften of onvoldoende duur van onderwijs
kan een oorzaak van laaggeletterdheid zijn.

Kwaliteit van het (lees- en schrijf)onderwijs

Leesproblemen als gevolg van kwaliteitsproblemen in het leesonderwijs worden veroorzaakt
door het ontbreken van doelgericht leesonderwijs, onvoldoende expliciete instructie, het
werken met slechte methoden, leesmethoden die niet volledig worden behandeld,
onvoldoende tijd die aan lezen wordt besteed en geen of ineffectieve differentiatie et cetera
(Vernooy, 2006). Wel is er meer aandacht voor leesonderwijs en leesbevordering gekomen
(van Warde et al., 2007).
Een belangrijke rol in de kwaliteit van het onderwijs ligt bij de docent; onderzoek laat zien
dat de kwaliteit van de leerkracht één van de belangrijkste variabelen op het gebied van
lezen en schrijven is (Anderson, Hiebert, Scott, & Wilkinson, 1985; Snow, Burns, & Griffin,
1998). Zo blijkt het essentieel te zijn dat de docent over een cluster van eigenschappen
beschikt om effectief taalonderwijs te kunnen geven, waaronder een goede kennis over
geletterdheid, het uitstralen van leesplezier en een passie voor doceren (Fletcher, 2014). Het
is daarom van groot belang dat er op de opleiding van aankomende docenten veel aandacht
is voor het ontwikkelen van een goede lees- en schrijfdidactiek. Hiernaast is ook de rol en
betrokkenheid van de schoolleiding belangrijk (Fletcher). Op elke vorm van onderwijs kan de
schoolleiding, door bijvoorbeeld een gedeelde visie op lees- en schrijfvaardigheid, ervoor
zorgen dat de docenten voldoende mogelijkheden krijgen om zich (verder) te
professionaliseren en voldoende mogelijkheden krijgen om te werken aan taalontwikkeling
bij kinderen. Verder heeft het schoolmanagement een belangrijke rol in de facilitering van
een goede lees- en schrijfcultuur op school.

Duur van (lees- en schrijf)onderwijs

De leerplicht is in Nederland in 1901 ingevoerd, waarbij vastgesteld is dat kinderen van 6-12
jaar verplicht naar school moesten. Bij wet is er echter een aantal uitzonderingen gemaakt;
meisjes hoefden niet naar school als zij thuis moesten helpen bij de verzorging van het
huishouden en/of andere kinderen. Ook boerenjongens hoefden niet naar school als de
landarbeid hun hulp behoefde, zoals tijdens de oogsttijd. Ook gold de oorlog als
uitzonderingssituatie; veel kinderen hebben tijdens de tweede wereldoorlog geen onderwijs
genoten. Tot slot zijn er volwassenen onder woonwagenbewoners, Sinti en Roma die niet of
nauwelijks naar school zijn geweest en er vaak ook het belang niet van inzien (KPC Groep,
2006).
Pas in 1969 werd school verplicht voor alle kinderen van 6 tot 15 jaar, inclusief meisjes en
boerenjongens. Bovendien werd bepaald dat er toezicht op de naleving van de wet werd
behouden door leerplichtambtenaren (Onderwijserfgoed, 2017). Ondanks de invoering van
de leerplicht waren er zorgen over jongeren die het onderwijs zonder diploma verlieten. Om
die reden voert de Nederlandse overheid sinds 1995 actief beleid ter bestrijding van
vroegtijdige schoolverlaters. Zo is ingevoerd dat voor jongeren die na hun zestiende nog
geen startkwalificatie hebben, een kwalificatieplicht geldt. Het doel van dit beleid is
voorkomen dat jongeren zonder kwalificatie uitstromen en daardoor problemen ondervinden
met het vinden van werk.
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Voor de huidige situatie betekent dit dat mensen met de leeftijd van 55 jaar of ouder deels
onvoldoende (lees- en schrijf)onderwijs hebben gehad. Daarnaast zijn er jongeren die
voortijdig het onderwijs hebben verlaten en om die reden mogelijk onvoldoende geletterd
zijn. Van de mensen zonder startkwalificatie blijkt dat bijna een kwart laaggeletterd is
(Buisman & Houtkoop, 2014).

3.3

De omgeving
De omgeving speelt een prominente rol in de mate waarin taal ontwikkeld of onderhouden
wordt. Het gaat daarbij om de (vroegere) thuisomgeving, waarin een belangrijke rol is
weggelegd voor de ouders en familie, maar ook voor naasten uit de sociale omgeving
(buurt, werk en vrije tijd).

Thuisomgeving

Dat ouders een grote invloed hebben op de mate van geletterdheid blijkt onder andere uit
de relatie tussen laaggeletterdheid en het opleidingsniveau van de ouders: 17,5% van de
laaggeletterden heeft namelijk twee laagopgeleide ouders (Buisman & Houtkoop, 2014). Ook
in een studie naar taalvaardigheid van leerlingen in groep 2 en 8 zien we dat naarmate het
opleidingsniveau van de ouders lager is, de taalvaardigheid van de leerlingen lager is
(Driessen, 2012). De precieze oorzaak hiervan is niet bekend, maar er zijn wel aanwijzingen.
Zo zien we dat hoger opgeleiden meer voorlezen aan hun kinderen dan lager opgeleiden
(Witte & Scholtz, 2016). Ook zijn er aanwijzingen dat een laag opleidingsniveau van de
ouders invloed heeft op zaken als ouderbetrokkenheid, lees- en schrijfattitude, het creëren
van een positieve leesomgeving en de taalrijkheid van een gezin (zie ook hoofdstuk 3.1).
Naast opleidingsniveau is ook de sociaaleconomische status (SES) van ouders gerelateerd
aan hun (voor)leesgedrag en taalaanbod. Zo blijkt uit onderzoek van Notten (2011) dat de
SES van ouders in sterke mate de leesopvoeding van kinderen bepaalt. Er is zowel een
verband aangetoond tussen armoede en laaggeletterdheid (Christoffels & Baay, 2016) als
tussen armoede en andere aspecten zoals leesattitude, minder voorlezen en het gebruik van
een minder divers vocabulaire (zie Buckinham et al., 2013; Shoghi, Willersdorf, Braganza, &
McDonald, 2013). Ook komen kinderen door het lagere inkomen van hun ouders in een
omgeving terecht die hun taalvaardigheid minder stimuleert (Hernandez, 2011).
Tot slot is ook het taalniveau van de ouders bepalend voor de ontwikkeling van de
geletterdheid van het kind (zie hierover ook hoofdstuk 2.3).

Sociale omgeving

Naast de thuisomgeving speelt ook de sociale omgeving een rol bij de ontwikkeling van de
geletterdheid van een kind. Hierbij moet gedacht worden aan peers, die van invloed kunnen
zijn op de ontwikkeling van een (positieve of negatieve) leesattitude, maar ook aan
organisaties die naast de school invloed kunnen uitoefenen (bijvoorbeeld buitenschoolse
opvang, bibliotheek en verenigingen). Voor volwassenen geldt dat de vroegere
thuisomgeving de ontwikkeling van geletterdheid beïnvloed heeft en dat de huidige sociale
omgeving vooral belangrijk is in verband met het onderhouden van de geletterdheid. Het
gaat dan bijvoorbeeld om de eisen die gesteld worden op het werk. Als het nodig is om
(goed) te kunnen lezen en schrijven om het werk goed uit te kunnen voeren, loopt een
werknemer minder kans om op het gebied van lees- en schrijfvaardigheid achteruit te gaan
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(CINOP, 2009). Daarbij is het denkbaar dat ook bij volwassenen naasten uit de omgeving
invloed hebben op hun lees- en schrijfvaardigheden (bijvoorbeeld vrienden of buren).
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4 Discussie
Ondanks een breed aanbod aan cursussen gericht op het tegengaan van laaggeletterdheid,
participeert slechts een klein deel van de groep laaggeletterden in een dergelijke cursus. Er
zijn uiteenlopende redenen waarom laaggeletterden niet actief aan de verbetering van leesen/of schrijfvaardigheden werken. Dit kan komen doordat men de relatie niet of
onvoldoende ziet tussen lage basisvaardigheden en andere problemen in het leven, zoals
schulden of gezondheidsproblemen. Het verbeteren van het lezen of schrijven, zal dan geen
prioriteit krijgen, omdat het niet als de directe oplossing voor het probleem wordt gezien.
Daarnaast is het mogelijk dat laaggeletterden niet participeren in een cursus omdat zij het
probleem niet (willen) onderkennen of uit schaamte.
De benadering en overtuiging van laaggeletterden (vooral NT1’ers) om aan zijn of haar
taalvaardigheid te werken, vraagt dan ook om slimmere aanpakken die het daadwerkelijke
probleem van de laaggeletterde als focus hebben. Hierbij gaat het ook om aanpakken
waarbij taal het voertuig is waarmee het probleem opgelost kan worden: taal geïntegreerd
in de oplossing van het daadwerkelijke probleem. Laaggeletterden kunnen er op deze
manier van overtuigd worden dat verbeteren van het lezen of schrijven onderdeel is van de
oplossing van hun probleem. Op basis van wat bekend is over de achtergrondkenmerken
van laaggeletterde volwassenen kunnen we deze volwassen groeperen zodat het aanbod
zoveel mogelijk tegemoet komt aan de diversiteit aan leerwensen en behoeften die
laaggeletterden hebben.
Er zijn veel pogingen gedaan om laaggeletterden in te delen in profielen om op deze manier
grip te krijgen op de diversiteit van de groep (zie Buisman et al., 2013; Kurvers et al., 2013).
De indeling van Buisman et al. is gebaseerd op een mix van kenmerken: werkend/nietwerkend, leeftijd en land van herkomst. Deze indeling geeft inzicht in
achtergrondkenmerken van laaggeletterden maar is in de praktijk onvoldoende verfijnd als
basis voor de ontwikkeling van interventies voor een beter bereik van laaggeletterden en
een betere aanpak van laaggeletterdheid. Kurvers et al. (2013) komen tot vijf profielen aan
de hand van een statistische analyse van de diverse taalvaardigheden van leerders binnen
het bestaande cursusaanbod in de volwasseneneducatie. Het gaat om de volgende vijf
profielen:
• De gevorderde leerder.
• De gemiddelde leerder.
• De NT2-leerder.
• De leerder met (ernstige) lees- en schrijfproblemen (NT1).
• De leerder met leermoeilijkheden.
Deze indeling gaat uit van een andere leerbehoefte van cursisten op basis van het
taalniveau dat zij beheersen: zo heeft een NT2’er een andere leervraag om zijn taalniveau te
verhogen dan een NT1’er. Hoewel deze indeling zeker relevant is, wordt er geen verbinding
gelegd met het domein waarbinnen laaggeletterden bereikt, benaderd en begeleid kunnen
worden. Indien het aanbod zowel rekening houdt met relevante achtergrondkenmerken
alsook het domein, waarbinnen laaggeletterden problemen ervaren, kan een passender
aanbod worden gecreëerd waardoor laaggeletterden mogelijk beter bereikt worden en
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gemotiveerder zijn om een cursus te volgen en af te ronden. Figuur 4.1 geeft weer hoe dit
er schematisch uit zou kunnen komen te zien.
Figuur 4.1. Indeling laaggeletterden

De binnenste ring (geel) geeft de groep laaggeletterden weer. De kruisjes symboliseren
individuen met een lage taalvaardigheid, elk met hun eigen achtergrondkenmerken. Bij het
ontwikkelen van een passend aanbod is het van belang om rekening te houden met deze
achtergrondkenmerken. Het gaat hierbij zowel om kenmerken gericht op het taalniveau van
een laaggeletterde als om kenmerken die te maken hebben met de reden(en) waarom
iemand over lage taalvaardigheden beschikt.
Een laaggeletterde kan binnen verschillende domeinen problemen tegenkomen. In figuur 4.1
illustreert de middelste ring het domein (gezondheid, werk, persoonlijke levenssfeer)
waarbinnen een laaggeletterde die problemen ervaart. Lage of onvoldoende
basisvaardigheden in het algemeen kunnen in meer of mindere mate een bijdrage hebben
geleverd aan het ontstane en ervaren probleem. Lang niet iedereen ervaart zijn of haar
probleem als een gevolg van zijn of haar laaggeletterdheid. Als iemand in (zeer) ernstige
mate een probleem ervaart, zal hij/zij sneller overtuigd zijn iets aan dat probleem te willen
doen. Echter het aanbieden van een taalcursus ziet de laaggeletterde niet als oplossing van
zijn probleem omdat hij/zij de taalvaardigheid niet ziet als een belangrijke oorzaak van het
probleem, laat staan voor de directe oplossing van het probleem.
Door het onderwijsaanbod te richten op het oplossen van het probleem met daarin
verweven het aanpakken van de lage taalvaardigheid binnen het betreffende domein, is het
mogelijk dat laaggeletterden zich eerder aangesproken voelen en ook gemotiveerder zijn om
aan hun taalvaardigheid te werken. Het verbeteren van de taalvaardigheid maakt dan
onderdeel uit van die oplossing; het is het middel waarmee het probleem wordt aangepakt.
Indien een probleem door een individu niet als ernstig wordt ervaren, kan het weliswaar een
maatschappelijk probleem zijn, maar dan is een andere strategie nodig om deze persoon
deel te laten nemen aan onderwijsaanbod. De ingang om via het probleem – dat immers
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niet als probleem wordt ervaren- expliciet aan taalvaardigheid verbetering te werken zal
deze persoon dan waarschijnlijk minder snel overtuigen.
Een passend aanbod voor laaggeletterden betekent dat rekening gehouden wordt met zowel
achtergrondkenmerken als het domein waarbinnen een laaggeletterde zich bevindt
(schematisch weergegeven als cursussen 1, 2 en 3). Cursus 1 en cursus 2 zijn cursussen die
zich richten op problemen in het domein gezondheid; cursus 3 richt zich op problemen in het
domein werk. Sommige laaggeletterden ervaren problemen in meerdere domeinen (dit zijn
de kruisjes die zich op de scheidslijnen bevinden van de cursussen). Deze laaggeletterden
kunnen vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. Daarnaast kan aanbod zich per
domein richten op laaggeletterden met verschillende achtergrondkenmerken. In de figuur
4.1 is dit weergegeven als cursus 1 en cursus 2. Zo zou het kunnen zijn dat cursus 1 zich
richt op oudere laaggeletterden die met name problemen ervaren op het gebied van lezen
(bijv. lezen van bijsluiters), terwijl cursus 2 zich richt op laaggeletterden met een andere
moedertaal (NT2’ers), die bijvoorbeeld vooral hun taalvaardigheid willen verbeteren om de
informatie te begrijpen, die zij van een specialist krijgen.
Verder onderzoek moet uitwijzen welke achtergrondkenmerken van laaggeletterden binnen
een domein overeenkomen om het taalniveau en de vorm van het aanbod zoveel mogelijk te
laten aansluiten op hun behoeften. Vervolgonderzoek naar de leerbehoeften die
laaggeletterden zelf hebben en de ondersteuning die zij daarbij wensen, moet meer
duidelijkheid geven of met deze indeling voor een passend aanbod inderdaad meer
laaggeletterden bereikt kunnen worden.
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Bijlage 1 Meten van laaggeletterdheid en
laaggecijferdheid: het PIAAC-onderzoek
Onderzoek naar basisvaardigheden van volwassenen vindt al enige tientallen jaren plaats:
(IALS in 1994 (International Adult Literacy Survey), ALL in 2007 (Adult Literacy and Life
Skills Survey) en PIAAC in 2012 (Programme for the International Assessment of Adult
Competencies). Schattingen wat betreft de omvang, maar ook wat betreft globale
problematiek zijn onder meer op deze onderzoeken gebaseerd (Buisman & Houtkoop, 2014;
Algemene Rekenkamer, 2016, Christoffels et al., 2016; Feskens, Kuhlemeier, & Limpens,
2016). We gaan hier kort in op de achtergronden van PIAAC.
Het PIAAC-onderzoek bevat gegevens over taalvaardigheid, rekenvaardigheid en
probleemoplossend vermogen, gemeten in een digitale omgeving 9. De scores op de
taaltesten zijn weergegeven op een schaal oplopend van 0 tot 500. Hoe hoger de testscore,
hoe hoger de vaardigheid van de respondent. Deze scores zijn ingedeeld in niveaus: er zijn
vijf beheersingsniveaus gedefinieerd. De niveaus beschrijven de kenmerken van de taken die
volwassenen met een bepaald vaardigheidsniveau succesvol kunnen uitvoeren. De niveaus
zijn behulpzaam voor interpretatie van de data, maar moeten niet gezien worden als
standaarden die voor bepaalde doelen bereikt moeten worden. Internationaal wordt niveau
1 (tot 225 punten) van taalvaardigheid gezien als het niveau van laaggeletterdheid. Dit is
een afgesproken grens, die per definitie arbitrair is aangezien taalvaardigheid eigenlijk op
een continue schaal gemeten is.
Op niveau 1 beschikken mensen over een elementair basisvocabulaire en kunnen zij
eenvoudige informatie uit korte zinnen en teksten halen. Ze hebben moeite om verschillende
soorten informatie te vergelijken, te contrasteren of te beredeneren (zie Buisman et al.,
2013).
Het is goed om te weten welke mensen wel en niet in het onderzoek betrokken zijn, juist
omdat veel onderzoek naar laaggeletterdheid en schattingen van aantallen laaggeletterden
gebaseerd zijn op de PIAAC-gegevens. In Nederland heeft het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) een representatieve steekproef onder 16- tot en met 65-jarigen uit de
gemeentelijke basisadministratie getrokken. In Nederland namen ruim 5000 mensen aan het
onderzoek deel. De gegevens zijn gewogen en vormen een representatief beeld van de
Nederlandse beroepsbevolking (zie voor meer achtergrondinformatie over de
steekproeftrekking de respons en de weging het PIAAC Technical Report (OECD, 2013c).
Het was niet verplicht om mee te doen aan het onderzoek. Daarnaast zijn er ook mensen die
wel geselecteerd waren in de steekproef maar toch niet mee konden doen. Zij zijn wel in
contact geweest met de enquêteur, maar vielen vervolgens uit of zijn eerder gestopt. In het
onderzoek gespecificeerde redenen voor uitval waren:
• Taalprobleem.
• Moeite met lezen en schrijven.
• Leerstoornis/verstandelijke beperking.
• Gehoorbeperking.
• Blindheid/visuele beperking.
• Spraakbeperking.
• Lichamelijke beperking.
9

We laten in deze beschrijving gecijferdheid en digitaal probleem oplossen verder buiten beschouwing.
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•

Andere beperking.
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Bijlage 2 Niveaubeschrijvingen voor taal
Er zijn verschillende niveaubeschrijvingen voor taal, rekenen en digitale vaardigheden in
omloop. Veelgebruikte niveaubeschrijvingen zijn het Europees Referentiekader, het
referentiekader taal, de standaarden en eindtermen VE en niveaus uit het PIAAC- en PISAonderzoek. Dit roept de vraag op hoe deze beschrijvingen zich tot elkaar verhouden. We
lichten kort een aantal veelgebruikte niveaubeschrijvingen toe.

Het Europees Referentiekader (ERK)

In 2001 is door de Raad van Europa een Europees Referentiekader 10 ontwikkeld (Council of
Europe, 2001). Het ERK is ontstaan uit een behoefte om binnen Europa een
gemeenschappelijk basis te hebben voor het ontwikkelen van taalcursussen en examinering.
Op basis van dit raamwerk voor moderne vreemde talen zijn diverse nationale uitwerkingen
ontwikkeld, waaronder het raamwerk NT2 (Dalderop, Liemberg & Teunisse, 2002) en het
Raamwerk Nederlands (Kuipers & Thijssen, 2008). Het ERK beschrijft drie niveaus
(basisgebruiker, onafhankelijke gebruiker en vaardige gebruiker) die elk onderverdeeld zijn
in twee niveaus. Het ERK wordt in de meeste van ons omringende landen in Europa
gebruikt.

Het referentiekader taal en rekenen

In het referentiekader taal en rekenen worden alle vaardigheden voor Nederlandse taal en
alle domeinen voor rekenen beschreven. In het referentiekader worden vier niveaus
onderscheiden, die elk onderverdeeld zijn in F-niveaus (fundamenteel niveau) en S-niveaus
(streefniveaus). De expertgroep doorlopende leerlijnen heeft in 2009 het referentiekader
opgesteld waarin staat welk niveau voor taal en rekenen studenten nodig hebben om goed
voorbereid te zijn op de volgende fase in hun schoolloopbaan (Expertgroep doorlopende
leerlijnen taal en rekenen, 2009). Het referentiekader is niet gericht op volwassenen maar
op schoolgaande kinderen en jongeren en gaat uit van de doorlopende leerlijn in de
Nederlandse onderwijskolom.

De standaarden en eindtermen volwasseneneducatie

Om dezelfde niveaus van het referentiekader taal en rekenen ook van toepassing te laten
zijn op de volwasseneneducatie zijn standaarden en eindtermen volwasseneneducatie
ontwikkeld voor de niveaus 1F en 2F (Steunpunt taal en rekenen VE, 2012). Daarbij is een
niveau onder 1F toegevoegd, het instroomniveau. Met deze standaarden en eindtermen kan
het taal- en rekenniveau van volwassenen worden vastgesteld. Hoewel er in het
referentiekader taal en rekenen geen niveaus worden beschreven voor digitale
vaardigheden, gebeurt dit in de standaarden en eindtermen VE wel. Het gaat om twee
niveaus: basisniveau 1 en basisniveau 2, die aansluiten op niveau 1F en 2F van Nederlandse
taal en rekenen. 11

Ook wel ERK of Common European Framework of references for languages, CEF, genoemd.
Daarnaast kan voor het beschrijven van taalniveaus ook gebruik gemaakt worden van het Europees
ReferentieKader (ERK) dat in 2001 ontwikkeld is door de Raad van Europa (Council of Europe, 2001). Voor rekenen
is er eveneens een Europees Raamwerk, namelijk het Europees Raamwerk voor Gecijferdheid (Van Groenestijn,
Diez-Palomar & Kanes 2011).
10
11

32

ecbo

De laaggeletterden centraal

Niveaubeschrijvingen van PIAAC en PISA

Deze niveaubeschrijvingen zijn ontwikkeld voor onderzoeksdoeleinden en beschrijven alleen
die vaardigheden die met de onderzoeken gemeten worden. PIAAC beschrijft 5
beheersingsniveaus (zie Bijlage I), PISA 6.
De cijfers van laaggeletterdheid zijn niet gebaseerd op het Europees Raamwerk, het
referentiekader of de standaarden en eindtermen VE, maar op internationaal onderzoek,
zoals PIAAC en PISA. De niveaus zijn niet één-op-één te vertalen, maar kunnen globaal met
elkaar worden vergeleken. In tabel 2.2 en 2.3 is weergegeven hoe deze niveaus zich globaal
tot elkaar verhouden.
Tabel B2.1 Globale vergelijking Raamwerk Nederlands en referentieniveaus taal

Raam w erk Nederlands

Referentiekader Taal

A1
A2

1F

B1

2F

B2

3F

C1

4F

C2
Bron: Litjens & Kuipers (2010).

Tabel B2.2 Globale vergelijking referentieniveaus Nederlands, PIAAC- en PISA-niveaus
taalvaardigheid

Opleidingsniveaus
M bo

Referentieniv.
Leesvaardigheid

PI AAC-niv.
Taalvaardigheid

PI SA-niv.
Taalvaardigheid

4/5

6

Vo

Associate Degree (AD)

VWO

4F

3/4

4/5

Mbo 4

Havo

3F

3

3/4

2F

2/3

3

Mbo 3
Mbo 2

Vmbo-kb, -gt, -tl

2F

2/3

2/3

Entreeonderwijs

Vmbo-bb

2F

2

2

Praktijkonderwijs

1F

1

1a en 1b

Bron: Groot, Houtkoop, Steehouder, & Buisman (2015).
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Bijlage 3 Aandoeningen die het (leren) lezen en schrijven
beïnvloeden
Er zijn aandoeningen die het (leren) lezen en schrijven beïnvloeden. Soms kan iemand
laaggeletterd zijn doordat de aandoening dusdanig veel problemen met lezen en schrijven
veroorzaakt. We beschrijven hier een aantal aandoeningen die in verband zouden kunnen
worden gebracht met laaggeletterdheid.

Dyslexie

Hoewel uiteindelijk iedereen leert lezen, houden sommigen een duidelijke achterstand in
leesvaardigheid, die het gevolg kan zijn van dyslexie. Er is veel discussie over de definitie
van dyslexie: het punt waarop er sprake is van dyslexie en niet meer van (ernstige) lees- en
spellingsproblemen, is arbitrair (Langberg, Van Zanten, & Boswinkel, 2014). De Stichting
Dyslexie Nederland (SDN) definieert dyslexie als een specifieke leerstoornis die zich
kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of
spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of een
lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking (SDN, 2016) 12.
Recente wetenschappelijke inzichten tonen aan dat dyslexie een specifieke neurocognitieve
ontwikkelingsstoornis 13 is (SDN, 2016; Langberg, Van Zanten & Boswinkel, 2014). Zo
hebben kinderen met ten minste één dyslectische ouder een kans van 33-66% om zelf ook
dyslectisch te zijn (Van Bergen, De Jong, Plakas, Maassen & Van der Leij, 2012). Een studie
van Snowling & Melby- Lervåg (2016) wijst op 3-4 keer zo hoge kans op dyslexie bij
personen met een ouder met dyslexie ten opzichte van personen met ouders zonder
dyslexie.
De laatste jaren lijkt er een toename te zijn van het aantal kinderen met dyslexie; iets wat
tot enige discussie heeft geleid. Slecht taalonderwijs zou de daadwerkelijke reden zijn dat
kinderen lees- en schrijfproblemen hebben, anders dan dat zij lijden aan dyslexie. 14 Goed
leesonderwijs zou het aantal dyslectici beperken. 15 Volgens Bosman blijkt dat leerlingen die
gediagnosticeerd zijn met dyslexie toch behoorlijke vooruitgang kunnen boeken als de juiste
behandeling wordt geboden (Gijsel, Karman & Bosman, 2010).

Auditieve beperking: doven en slechthorenden

Bij doofheid zijn twee vormen te onderscheiden: vroegdoofheid en laatdoofheid.
Vroegdoofheid is aanwezig bij de geboorte of ontstaan voor het derde levensjaar (Josten,
2007; Knoors, 1999), terwijl laatdoofheid op latere leeftijd geleidelijk of plots intreedt. Dit
laatste ontstaat bijvoorbeeld door hoofdletsel, waarbij het binnenoor beschadigd raakt, of
ziekte (zoals hersenvliesontsteking of de ziekte van Ménière), al is de oorzaak niet altijd
bekend. Vroegdoofheid heeft grote consequenties voor het verwerven van gesproken taal,
zeker indien de diagnose plaatsvindt na de eerste stadia van de taalverwerving (Clement,
12
Deze definitie is gebaseerd op het handboek voor de classificatie van psychische stoornissen DSM-5 (American
Psychiatric Association, 2013).
13
Het gaat hier om ontwikkelingsdyslexie. Het is ook mogelijk dat iemand op oudere leeftijd te maken krijgt met
dyslexie, bijvoorbeeld als gevolg van een hersenbeschadiging. In dat geval wordt gesproken van verworven
dyslexie.
15

Bron: Komenskypost: http://komenskypost.nl/?p=1911
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2004). In geval van vroegdoofheid kunnen de auditieve functies zich niet of minder goed
ontwikkeld. Onder auditieve functies verstaan we: auditieve analyse (het kunnen
onderscheiden van lettergrepen en klanken), auditieve synthese (het kunnen samenvoegen
van lettergrepen en klanken), auditieve discriminatie (het kunnen onderscheiden van
verschillende klanken) en het auditief geheugen. De relatie tussen auditieve functies en het
leren lezen en schrijven is in een groot aantal studies aangetoond (o.a. Hornickel & Kraus,
2013; Cavey, 2000).
Dove en slechthorende kinderen kunnen in principe een normale taalontwikkeling
doormaken, maar er moet wel sprake zijn van voldoende aanbod en een stimulerende
omgeving. Er is dus wel risico dat de cognitieve ontwikkeling inclusief de taalverwerving
belemmerd wordt (Wentink, 2012). In onderzoek van Wauters (2005) was het gemiddelde
niveau van dove middelbare scholieren op begrijpend lezen gelijk aan die van groep 4 van
horende kinderen. Internationaal onderzoek laat zien dat in de dove populatie
laaggeletterdheid en analfabetisme veel vaker voorkomt (Bélanger & Rayner, 2015;
Mayberry, del Giudice, & Lieberman, 2011).

Visuele beperking: blinden en slechtzienden

Blinde en slechtziende kinderen vormen een duidelijke risicogroep op het gebied van
taalproblemen. Hoewel ongeveer 70% van de groep weinig problemen heeft, is het aantal
dat dat wel heeft groter dan bij kinderen zonder visusproblemen. Uit onderzoek van de
Britse Blindenorganisatie bleek dat 56% van de onderzochte kinderen een meervoudige
handicap had (Baker, 1999). Een taalprobleem blijkt vaak samen te hangen met de
aanwezigheid van een andere stoornis, zoals gehoorproblemen of een cognitieve handicap,
naast de visusproblemen (Baker). Kinderen met visusproblemen, maar zonder cognitieve
beperking zijn in principe in staat te leren lezen met een visueel hulpmiddel, zoals een tvloep, leeslamp, vergrote tekst of braille. Lezen kost bij hen wel meer tijd (Wentink, 2012).
Het is onduidelijk of deze groep oververtegenwoordigd is onder de laaggeletterden
volwassen.

Een verstandelijke beperking

De American Psychiatric Association (2013) spreekt van een verstandelijke beperking als het
intellectueel functioneren van een kind of volwassene aanzienlijk beneden het gemiddelde is
(een IQ van 70 of minder op een intelligentietest). Daarnaast moet er sprake zijn van
problemen op ten minste twee van de volgende gebieden (Bol & Derks-Kouwen, 1999):
communicatie, zelfredzaamheid, thuis wonen, sociale vaardigheden, het gebruik van
gemeenschapsmiddelen, richting geven aan jezelf, lees- en schrijfvaardigheid, werk, vrije
tijd, gezondheid en veiligheid.
Een IQ tussen de 70-85 wordt gediagnosticeerd als zwakbegaafd. Lezen en leesbegrip in het
bijzonder is sterk gerelateerd aan IQ (Stanovich, 1985). Veel mensen met een (licht)
verstandelijke beperking zijn slechte lezers (Van den Bos, Nakken, Nicolay, & Van Houten,
2007). De relatie tussen taal en cognitieve beperkingen is niet helemaal duidelijk.
Waarschijnlijk beïnvloeden ze elkaar: cognitieve ontwikkeling is de basis voor de
taalontwikkeling, maar taalontwikkeling speelt ook een rol bij de verdere cognitieve
ontwikkeling (Langberg et al., 2012).

Ontwikkelingsstoornissen

Sommige stoornissen, zoals ASS en ADHD, kunnen ertoe bijdragen dat taalontwikkeling en
het leren lezen en schrijven niet optimaal verloopt. Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is de
De laaggeletterden centraal
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verzamelnaam voor de verschillende vormen van autisme 16. Het wordt gezien als een
neurologische stoornis in de ontwikkeling van de sensorische-informatieverwerking. Kinderen
met autisme zien de wereld in losse fragmenten zonder coherente samenhang. Ook hebben
ze een beperkter voorstellingsvermogen en zijn ze beperkt in verbale, en non-verbale
communicatie en sociale interactie (Blankenstijn & Scheper, 1999). Andere diagnoses binnen
het autismespectrumstoornis zijn PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder Not
Otherwise Specified (een diagnose die als zodanig niet meer wordt gegeven) en syndroom
van Asperger). Kinderen met ASS hebben over het algemeen meer moeite met begrijpend
dan met technisch lezen, vooral op het gebied van pragmatiek ervaren zij problemen
(Langberg et al., 2012). Naast co-morbiditeit (het samen voorkomen met andere stoornissen
zoals ADHD en angststoornissen) zijn er bij kinderen met ASS 17 vaker dan gemiddeld
specifieke leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie.
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een neurobiologische aandachts- en
concentratiestoornis, die ook voorkomt zonder hyperactiviteit. Kinderen met ADHD hebben
moeite om hun aandacht te richten, hebben concentratieproblemen en zijn impulsief
(Langberg et al., 2012; Steunpunt ADHD 18). Kinderen met ADHD roepen het antwoord
voordat de vraag is afgemaakt, of hebben moeite hebben om op hun (gespreks)beurt te
wachten. Dit wordt gewijd aan een centraal inhibitie defect (Geurts et al., 2005).
Andere stoornissen bij kinderen, zoals angststoornis of depressieve stoornissen kunnen
gevolgen hebben voor de taalontwikkeling. Volgens Blankenstijn en Scheper (1999) is de
kans groot dat de taalontwikkeling van kinderen met bijvoorbeeld een depressieve stoornis
later begint en anders verloopt. Verder kan verbale interactie lastig zijn voor deze groep
kinderen. Doordat deze kinderen een taalachterstand oplopen, zouden ze ook meer
problemen met lezen en schrijven kunnen ondervinden
Bij kinderen met een psychiatrische stoornis is er een grote co-morbiditeit met
taalproblemen (Blankenstijn & Scheper, 1999; Walraven, Reitsma, & Kappers, 1994). Maar
liefst 50 tot 80% van kinderen met een taalachterstand of stoornis heeft een psychiatrische
stoornis en omgekeerd. Risicofactoren uit de omgeving van het kind kunnen aanleiding
geven tot zowel taal- als psychiatrische stoornissen. Ook kunnen eigenschappen die
samenhangen met het syndroom leiden tot verstoorde communicatie, waardoor het
taalaanbod verarmd (Blankenstijn & Scheper, 1999). Bijvoorbeeld gebrek aan aandacht,
concentratie en sociaal contact (e.g. bij ADHD of aan autisme verwante contactstoornissen).
Bij deze kinderen zijn de taalproblemen niet het gevolg van een mentale beperking, maar
van bijvoorbeeld beperkingen in de snelheid en capaciteit van de informatieverwerking
(Goorhuis-Brouwer, 2010). Mogelijk hebben kinderen met deze stoornissen een grotere kans
om laaggeletterd te blijven. Bij laaggeletterde volwassenen kunnen ontwikkelingsstoornissen
mede hebben bijgedragen aan het feit dat ze basisvaardigheden onvoldoende beheersen.

Taalontwikkelingsstoornis

Taalontwikkelingsstoornis (TOS) of primaire taalstoornis is de Nederlandse term voor het
internationaal gangbare selective language impairment (SLI). Kenmerkend is dat er sprake is
van een vertraagde en/of atypische taalontwikkeling, terwijl er verder sprake is van normale
ontwikkeling. Kinderen zijn vaak laat met praten, en als ze praten, doen ze dat vaak op een
16
17
18

http://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme-(spectrum-stoornis)/autisme-spectrum-stoornis.aspx
http://www.balansdigitaal.nl/stoornissen/pdd-nos/wat-is-pdd-nos/bijkomende-problemen/
http://www.steunpuntadhd.nl/
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manier die past bij een jonger kind. Als ze ouder worden vinden ze het moeilijk om een
conversatie te voeren, en ze hebben vaak problemen met het gebruik van werkwoorden
(factsheet NIDCD). De diagnose TOS wordt gesteld door uitsluiting van andere problemen:
de taalproblemen mogen niet te verklaren zijn vanuit sensorische, cognitieve, neurologische
of emotionele problemen. Er mag dus geen sprake zijn van bijvoorbeeld een beneden
gemiddelde intelligentie, een gehoorstoornis of psychiatrische ontwikkelingsstoornis (Bishop
& Snowling, 2004; Factheet NIDCD 19).
Over de aard en oorzaak van TOS is nog veel discussie. Het beeld van TOS is heel divers en
de mate waarin de stoornis optreedt, kan verschillen van mild tot ernstig (Langberg et al.,
2012). Er is wel consensus over dat er een sterke genetische factor in het spel is, het is dus
een neurologische stoornis (Factsheet NIDCD; Langberg et al.) Kinderen met TOS hebben
een grotere kans dat zij problemen krijgen bij het leren lezen. Ze hebben in vergelijking met
andere kinderen vaker zwakke fonologische vaardigheden (klank) en problemen met klankteken koppeling. Ze lopen vaak achter met leesvaardigheid, ook als er sprake is geweest van
intensieve interventie (Bishop & Snowling, 2004). Ongeveer 40% van de kinderen met TOS
heeft ook dyslexie (Wentink, Hoogenboom, & Cox, 2009). Ondanks dat TOS niet
noodzakelijkerwijs hoeft te leiden tot laaggeletterdheid op volwassen leeftijd, is het
waarschijnlijk dat onder laaggeletterde volwassen mensen zitten met een al dan niet
onderkende TOS.

Hersenbeschadiging

Door ongelukken of beroertes kan het vermogen om taal de verwerken en te gebruiken
sterk worden aangetast. Afasie is een stoornis in het produceren en begrijpen van
gesproken- en geschreven taal. Deze stoornis is het gevolg van hersenletsel (een beroerte,
trauma, ongeluk of tumor) bij mensen die een normale taalontwikkeling hebben gehad
(Prins & Bastiaanse, 1999). Afasie betekent letterlijk “niet spreken” maar meestal kunnen
mensen nog wel enkele woorden (of meer) zeggen (o.a., Bastiaanse, 2010). Bij volwassenen
ontstaat afasie meestal door letsel in de linker hemisfeer van de grote hersenen. Afhankelijk
van de plaats en de omvang van de beschadiging zien we problemen met spreken of
begrijpen op woordniveau en/of zinsniveau. Meestal zijn er dan ook problemen met lezen en
schrijven.
Verder bestaan er verschillende (zeldzame) stoornissen die specifiek te maken hebben met
lezen (dyslexias) en schrijven (dysgrafias) (Harley, 2014).

19

https://www.nidcd.nih.gov/health/specific-language-impairment
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