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Voorwoord
Voor u ligt het rapport met de resultaten van het onderzoek ‘De Laaggeletterden Centraal’. Gedurende een
tweejarig onderzoek is gestreefd naar het verkrijgen van meer inzicht in de problemen die laaggeletterden
ervaren en welke behoeften aan ondersteuning zij hebben. Het onderzoek is uitgevoerd door medewerkers
van het Welten-instituut van de Open Universiteit en het expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO).
Het onderzoek maakte onderdeel uit van het actieplan ‘Tel mee met Taal 2016-2019’. Met ‘Tel mee met
Taal’ gaf en geeft het kabinet een extra impuls aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.
Het is een actieprogramma van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS en diverse partners. Het
onderzoek beschreven in dit rapport is gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.
Het onderzoek bestond uit 5 verschillende deelstudies. De hieruit voortgekomen publicaties en output
(waaronder video’s) zijn separaat verschenen. In het dit rapport wordt een overzicht gegeven van de
verschillende uitgevoerde studies.
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Inleiding
Maar liefst 16% van de Nederlanders tussen 16 en 65 jaar is laaggeletterd en/of laaggecijferd (Algemene
Rekenkamer, 2016; Buisman & Houtkoop, 2014)1. Indien 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). Met ‘Tel mee met Taal’ geeft het kabinet een extra
impuls aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. ‘Tel mee met Taal’ is een
actieprogramma van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS en diverse partners. Het pakt
laaggeletterdheid van twee kanten aan door 1) het bevorderen van lezen – en het plezier in lezen en 2)
het aan te pakken in de context waarin mensen ertegenaan lopen.
Het onderzoek waarin in dit rapport over wordt gerapporteerd, maakte onderdeel uit van het programma
‘Tel mee met Taal’ en richtte zich op laaggeletterdheid. Van ‘laaggeletterd’ is sprake als een persoon van
16 jaar of ouder onder niveau 2F functioneert wat betreft lezen en/of schrijven volgens de standaarden en
eindtermen Volwasseneneducatie.
De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidde:
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 de wensen van de
laaggeletterden. Hierdoor zijn mogelijk meer laaggeletterden intrinsiek gemotiveerd om een cursus te
volgen en worden zij minder geconfronteerd met de negatieve gevolgen van laaggeletterdheid, wat maakt
dat de effectiviteit van de cursus en de leerresultaten verbeteren.
De centrale onderzoeksvraag is uitgesplitst in vijf deelvragen die in verschillende studies zijn onderzocht:
1. 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 leesvaardigheid?
2. Wat is het effect van een training om leesgerelateerde angst te verminderen en geloof in eigen
kunnen vergroten bij deelnemers aan een taalcursus?
3. Welke instrumenten zijn er om na te gaan of een bepaald (taal)aanbod voor de deelnemers tot
succes heeft geleid?
4. Welke elementen van interventies op het gebied van motiveren, toeleiding tot ondersteuning en
verhoging van basisvaardigheden voor laaggeletterden zijn succesvol en welke niet?
5. Hoe kunnen kleine vooruitgangen in leesniveau gemeten worden?

Deze vragen zijn onderzocht in respectievelijk vijf deelstudies die in deze rapportage worden beschreven
en met elkaar worden verbonden. De eerste studie (hoofdstuk 1) in het project De laaggeletterden centraal
heeft als doel na te gaan welke indeling van laaggeletterden mogelijk is op grond van problemen en
behoeften die laaggeletterden zelf ervaren. Hiervoor is een literatuuronderzoek en interviewstudie
uitgevoerd om te inventariseren wat al bekend is over problemen en behoeften van laaggeletterden en zijn

1

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.
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er interviews afgenomen. Meer inzicht kan een positieve bijdrage leveren aan het “op maat bedienen” van
de laaggeletterden, waardoor zij benaderd en ondersteund kunnen worden op een manier die past bij hun
behoeften. In studie 2 (hoofdstuk 2) is een vragenlijst ontwikkeld om leesangst en leesgerelateerde selfefficacy te meten. Daarnaast is het effect gemeten van een training om leesangst te verminderen en selfefficacy van deelnemers aan een cursus te vergroten. In studie 3 (hoofdstuk 3) is een literatuurstudie
uitgevoerd om na te gaan welke meetinstrumenten er beschikbaar zijn om het succes van het taalaanbod
bij deelnemers te bepalen. In studie 4 (hoofdstuk 4) is onderzocht welke elementen van een interventie de
motivatie van deelnemers vergroten en hoe de motivatie kan worden vastgehouden gedurende een cursus.
In studie 5 wilde me nagaan hoe een eye-tracker kan worden ingezet om fijnmaziger inzicht te krijgen in
de leesvaardigheden van deelnemers. Zoals u zult lezen in hoofdstuk 5 is door verschillende
omstandigheden het niet gelukt hier solide resultaten te verkrijgen. Hoofdstuk 6 heeft de conclusie van de
verschillende studies weer en verbindt deze. Tevens wordt de wetenschappelijke en praktische relevantie
geduid. Hoofdstuk 7 bespreekt de voortgekomen producten uit het project. Deze zijn grotendeels online
beschikbaar via de websites van ECBO en ‘Stichting Lezen & Schrijven’.
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1.

Studie 1: een literatuur- en interviewstudie

1.1.

Inleiding

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. Met name onder volwassenen
met Nederlands als moedertaal (NT1) is de participatiegraad relatief laag (Steehouder & Baay, 2016). Er
zijn uiteenlopende redenen waarom laaggeletterden niet actief aan de verbetering van lees- en/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, krijgt dan geen prioriteit, 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 hun taalvaardigheid te
werken, vraagt dan ook om slimmere, gerichte 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 het verbeteren van het lezen of
schrijven onderdeel is van de oplossing van hun dagelijkse problemen. Op basis van wat bekend is over
de achtergrondkenmerken van laaggeletterde volwassenen, kunnen deze volwassen worden gegroepeerd,
zodat het aanbod zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de diversiteit aan leerwensen en behoeften die
laaggeletterden hebben.
Dit eerste deelproject van het onderzoek De laaggeletterden centraal heeft als doel na te gaan welke
indeling van laaggeletterden mogelijk is op grond van problemen en behoeften die laaggeletterden zelf
ervaren. Hiervoor is een literatuuronderzoek uitgevoerd om te inventariseren wat al bekend is over
problemen en behoeften van laaggeletterden en zijn er interviews afgenomen. Meer inzicht kan een
positieve bijdrage leveren aan het “op maat bedienen” van de laaggeletterden, waardoor zij benaderd en
ondersteund kunnen worden op een manier die past bij hun behoeften.
De onderzoeksvraag die in deze deelstudie beantwoord wordt is: 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 leesvaardigheid?

1.2.

Bevindingen vanuit de literatuur

Hoewel er meer Nederlandstalige laaggeletterden zijn dan laaggeletterden met een anderstalige
achtergrond, zijn het voornamelijk migranten die deelnemen aan educatietrajecten (Steehouder & Baay,
2016). De Nederlandstalige laaggeletterden maken maar beperkt gebruik van het bestaande
scholingsaanbod. Er worden verschillende redenen genoemd waarom maar weinig Nederlandstalige
laaggeletterden deelnemen aan scholing. Enkele redenen zijn: laaggeletterden hebben soms negatieve
schoolervaringen, kunnen onzeker zijn over wat de scholing oplevert, weten niet welk aanbod er is en
waar dat georganiseerd wordt of het aanbod is niet passend, of ze beschikken niet over
voldoende/toereikende middelen (denk aan tijd, geld, baan, mantelzorg) (Fouarge, Van Eldert, De Grip,
Künn-Nelen & Poulissen, 2018; Commissie vraagfinanciering mbo, 2017; Van Echtelt, Croezen, Vlasblom
& Voogd-Hamelink, 2016; Verspiek, 2009; Tharenou, 2001; Buisman & Houtkoop, 2014; Windisch,
2016; Buisman, 2014).

7

Barrières die ten grondslag liggen aan non-participatie kunnen samengevoegd worden tot (Desjardins &
Rubenson 2011, 2013):
1. Situationele factoren (bijvoorbeeld gebrek aan tijd, werk, familie, transport);
2. Institutionele factoren (bijvoorbeeld toetredingsdrempel, cursustijden);
3. Dispositionele / psychologische factoren (bijvoorbeeld ervaringen op school);
4. Informatie factoren (bijvoorbeeld gebrek aan informatie over scholingsmogelijkheden);
5. Financiële factoren (bijvoorbeeld geen geld om boeken te kopen of het vervoer te betalen).
Voor potentiële cursisten blijkt gebrek aan tijd de grootste barrière te zijn om deel te nemen aan een
cursus, gevolgd door institutionele en financiële barrières (Windisch, 2016). Financiële factoren spelen in
Nederland overigens nauwelijks een rol, omdat deelname aan taalcursussen binnen de
volwasseneneducatie gratis is of een kleine eigen bijdrage verlangt. Als cursisten de eigen bijdrage niet
kunnen betalen, dan wordt dit veelal vergoed vanuit een gemeentelijk budget.
Naast redenen voor non-participatie zijn er ook redenen om wel te participeren. Deze motivationele
factoren zijn (Boshier, 1991):
1. Verbeteren van de communicatie; de wens om jezelf beter uit te kunnen drukken.
2. Sociale redenen: de wens om nieuwe mensen te leren kennen.
3. Voorbereiding op vervolgopleiding: de wens om een vervolgopleiding te volgen waar
leesvaardigheden voor nodig zijn.
4. Professionele / beroepsgerelateerde redenen: de wens om je beroepsmatig te ontwikkelen en
carrière te maken.
5. Familie redenen: de wens om samen met je familie iets te kunnen doen als je kunt lezen.
6. Sociale stimulatie; de wens om te ontsnappen aan de alledaagse beslommeringen of uit
eenzaamheid.
7. Cognitieve interesse: intrinsieke motivatie om jezelf te ontwikkelen en nieuwe dingen te leren.
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, Dalderop, & Stockmann, 2013). De
indeling van Buisman et al. is gebaseerd op een mix van kenmerken: werkend/niet-werkend, leeftijd en
land van herkomst. Deze indeling geeft inzicht in achtergrondkenmerken van laaggeletterden, maar is in
de praktijk onvoldoende verfijnd om te dienen 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:
1. De gevorderde leerder;
2. De gemiddelde leerder;
3. De NT2-leerder;
4. De leerder met (ernstige) lees- en schrijfproblemen (NT1);
5. 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
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met relevante achtergrondkenmerken (op basis van het individu, het onderwijs en de omgeving), alsook
het domein waarbinnen laaggeletterden problemen ervaren, kan een passender aanbod worden gecreëerd
waardoor laaggeletterden mogelijk beter bereikt worden en gemotiveerder zijn om een cursus te volgen en
af te ronden. Figuur 1 geeft weer hoe dit er schematisch uit zou kunnen komen te zien.

Figuur 1.1 Indeling laaggeletterden
De binnenste ring (geel) geeft de groep laaggeletterden weer. De kruisjes symboliseren individuen met een
lage taalvaardigheid, elk met hun eigen achtergrondkenmerken en leerbehoefte. Bij het ontwikkelen van
een passend aanbod is het van belang om rekening te houden met deze kenmerken. 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 ervaren. In Figuur 1 illustreert de
middelste ring het domein (gezondheid, werk, persoonlijke levenssfeer) waarbinnen een laaggeletterde
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 (vaak) niet als oplossing van zijn probleem omdat de
taalvaardigheid niet wordt gezien als een belangrijke oorzaak van het probleem, laat staan voor de directe
oplossing ervan. 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.
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Een passend aanbod voor laaggeletterden betekent rekening houden met zowel achtergrondkenmerken en
leerbehoefte als het domein waarbinnen een laaggeletterde eventuele problemen ervaart (schematisch
weergegeven als cursussen 1, 2 en 3 in Figuur 1). 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 Figuur 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 van bijv. bijsluiters, terwijl cursus 2 zich richt op vrouwen binnen de gezondheidszorg met een
andere moedertaal (NT2-ers), die bijvoorbeeld vooral hun taalvaardigheid willen verbeteren om de
informatie te begrijpen, die zij vanuit de school van hun kinderen krijgen.

1.3.

Interviews

Volgend op de literatuurstudie zijn er interviews gehouden met laaggeletterden om hun problemen en
behoeften in kaart te brengen en om te analyseren of het mogelijk is typen te onderscheiden. In totaal zijn
er 48 laaggeletterden geïnterviewd. Hiervan had 60,4% een Nederlandstalige achtergrond (NT1) en 39,6%
een niet-Nederlandstalige achtergrond (NT2) en was 62,5% van het vrouwelijk geslacht. Van deze groep
volgde 58,3% op het moment van afname van het interview een taalcursus. De gemiddelde leeftijd was M
= 46,9 jaar (SD = 14,3 jaar).
De laaggeletterden zijn benaderd via docenten, taalhuizen, Stichting ABC, taalmaatjes en mensen van
niet-Nederlandse afkomst die in hun netwerk mensen benaderd hebben. Vooraf zijn alle participanten
geïnformeerd door diegene die hun benaderd heeft en door de onderzoeker voorafgaand aan het
interview. De interviews zijn afgenomen door een onderzoeker samen met een (ex)laaggeletterde
(Taalambassadeur). Hier is voor gekozen om de respondent op zijn/haar gemak te stellen en omdat de
(ex)laaggeletterde beter aansluiting heeft bij de belevingswereld van de respondent en hierdoor gerichter
vragen kon stellen. Alle interviews waren semi gestructureerd, waarbij de respondenten werden
aangemoedigd om zijn of haar verhaal te vertellen om zo zoveel mogelijk informatie te vergaren. De
participanten ontvingen voor deelname en reiskosten een vergoeding in de vorm van een VVV-bon. Alle
interviews zijn met toestemming van de participanten opgenomen en de gegevens zijn anoniem verwerkt.
De interviews zijn getranscribeerd en vervolgens open gecodeerd. Vervolgens is er axiaal gecodeerd en
zijn alleen de onderwerpen geselecteerd die relevant waren voor het onderzoek. De eerste vijf interviews
zijn door twee onderzoekers gecodeerd om beoordelaarsfouten te verkleinen.
Op basis van de resultaten kunnen de volgende typologieën van laaggeletterden worden gevormd,
gebaseerd op hun behoeften, het ervaren van hun laaggeletterdheid als een probleem en hun motivatie
voor (non)participatie.
Bouwers
Dit zijn NT2-ers die snel de taal willen leren om een vervolgopleiding of baan te kunnen starten en aan
hun toekomst willen bouwen. Daarnaast vinden zij sociale contacten die zij opdoen door de cursus
belangrijk, omdat zij daardoor de taal in de praktijk kunnen oefenen en een sociaal netwerk kunnen
opbouwen. Deze groep geeft aan geen specifiek probleem met lezen/schrijven te hebben, maar met de
taal als geheel. Zij ervaren het moeite hebben met lezen in de Nederlandse taal niet als een probleem,
omdat zij van mening zijn dat zij dit binnenkort wel zelf kunnen. Het ‘probleem’ is dus van tijdelijke duur.
Zij staan positief tegenover het leren van de Nederlandse taal en vinden de cursus leuk. Het leren van de
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Nederlandse taal zien zij primair als middel om hun doelen, het volgen van een opleiding en vinden van
een baan, te verwezenlijken. Als zij iets niet kunnen lezen, dan zetten zij hun sociale en/of professionele
netwerk in om hen te helpen. Aan extra ondersteuning heeft deze groep geen behoefte. Hun omgeving
weet dat zij naar cursus gaan en staat hier ook positief tegenover.
Deze groep kan getypeerd worden als ‘bouwers’, laaggeletterden met een migratie-achtergrond die een
hoger leesniveau nodig hebben om een andere opleiding te kunnen volgen, te kunnen werken en aan hun
toekomst willen bouwen.
Laatbloeiers
Dit zijn veelal oudere NT1-ers en NT2-ers die al langer de wens hadden om ooit nog eens beter te leren
lezen. Aan deze lang gekoesterde wens hebben zij door externe omstandigheden of emotionele barrières
nooit gehoor kunnen geven. Redenen om niet eerder te participeren in een taalcursus zijn divers en
omvatten o.a. geen tijd door kinderen en/of werk, ploegendienst, niet mogen, geen geld, onbekendheid
met de mogelijkheden, schaamte, angst en onzekerheid. In mindere mate behoren oudere NT2-ers tot
deze groep die door ervaring de Nederlandse taal hebben leren spreken en verstaan maar moeite hebben
met lezen / schrijven. Deze laaggeletterden onderkennen dat zij moeite hebben met lezen en schrijven,
maar ervaren hun laaggeletterdheid niet echt als een probleem, omdat zij vanuit hun netwerk voldoende
ondersteuning krijgen. Deze groep heeft vooral behoefte aan sociaal contact en een praktische invulling
van de lessen en wil graag ‘bij blijven’. Het geleerde moet direct toepasbaar zijn, bijvoorbeeld een appje
van de kinderen kunnen lezen.
Deze groep kan getypeerd worden als ‘laatbloeiers’, oudere laaggeletterden die intrinsiek gemotiveerd zijn
om met anderen beter te leren lezen en schrijven om dit direct in de praktijk toe te kunnen passen.
Zelfredzamen
Dit zijn zowel NT1-ers als NT2-ers die aangeven geen cursus te volgen. Zij geven allemaal aan moeite te
hebben met het lezen van brieven en/of formulieren, maar ervaren dit niet als een probleem. Zij zetten met
name hun sociale netwerk in en in een enkel geval hun professionele netwerk voor ondersteuning. Andere
ondersteuning is niet nodig, omdat zij dit zelf al georganiseerd hebben. Zij hebben geen uitgesproken
negatieve of positieve gevoelens bij lezen of negatieve ervaringen. Redenen die zij veelal aangeven
waarom in het verleden geen leescursus volgden, zijn: geen interesse en geen tijd. Redenen om nu geen
cursus te volgen, zijn: niet nodig, geen interesse, geen tijd of door werk en te oud. Een respondent in deze
categorie geeft aan wel ooit een cursus te hebben gevolgd, maar dat ging vooral om presenteren.
Deze groep kan getypeerd worden als ‘zelfredzamen’, laaggeletterden die hun leesniveau niet als
probleem ervaren en hun sociale en/of professionele netwerk inzetten indien zij dit nodig vinden.
Zelfstandigen van de toekomst
NT1- ersen NT2-ers die voorheen tot de zelfredzamen behoorden, maar die door veranderde
omstandigheden, zoals het wegvallen van hun sociale en/of professionele netwerk of andere invulling van
werkzaamheden, genoodzaakt worden om nu zelf hun problemen op te lossen of moeilijke leessituaties
niet meer kunnen vermijden. De leeftijd van de laaggeletterden in deze groep kan heel divers zijn. Veelal
gaat er een ingrijpende levensgebeurtenis vooraf aan de beslissing om te participeren in een taalcursus. Te
denken valt aan het wegvallen van een partner of het sociale netwerk, krijgen van een ongeval, een
scheiding of het verliezen van een baan. Door een levensgebeurtenis wordt de laaggeletterde direct
geconfronteerd met zijn of haar kwetsbaarheid en afhankelijkheid van anderen. Deze groep heeft vooral
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behoefte aan ondersteuning bij het vinden van de juiste cursus, inschrijving en het nu zelf
verantwoordelijk zijn voor lees- en schrijfactiviteiten, zoals het invullen van formulieren en lezen en
beantwoorden van brieven en e-mails.
Deze groep kan getypeerd worden als ‘zelfstandigen van de toekomst’, laaggeletterden die door een
levensgebeurtenis geconfronteerd worden met hun verminderde lees- en schrijfvaardigheden en de
noodzaak ervaren hier iets aan te doen.
Opvolgers
NT1-ers en NT2-ers die niet de ambitie hebben om een lees- of schrijfcursus te volgen, maar door iemand
uit hun sociale en/of professionele netwerk of leefomgeving gestuurd of sterk gemotiveerd zijn om deel te
nemen aan een cursus. Te denken valt aan werkgevers, gemeenten of het UWV die laaggeletterden naar
een cursus doorverwijzen of kinderen die een dringend beroep doen op hun vader of moeder om een
cursus te gaan volgen. Op eigen initiatief zou deze groep om verschillende redenen de stap niet hebben
genomen, omdat zij bijvoorbeeld hun laaggeletterdheid niet als probleem ervaren, niet gemotiveerd zijn,
negatieve leerervaringen hebben of ander (praktische) barrières ondervinden. Deze groep is relatief klein in
vergelijking met de andere groepen.
Deze groep kan getypeerd worden als ‘Opvolgers’, laaggeletterden die extrinsiek gemotiveerd zijn om te
participeren in een lees- en schrijfcursus.

1.4.

Conclusie en discussie

In deze deelstudie is een antwoord gezocht op de volgende deelvraag: 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 leesvaardigheid? Uit het onderzoek komt naar voren dat een indeling
enkel gericht op de achtergrondkenmerken van laaggeletterden, zoals werkend/niet-werkend, leeftijd en
land van herkomst, in de praktijk onvoldoende recht doet aan de heterogeniteit van de doelgroep en
daarmee te grofmazig is om te dienen als basis voor de ontwikkeling van interventies voor een beter
bereiken van laaggeletterden en een betere aanpak van laaggeletterdheid.
Streven is dat laaggeletterden vanuit een intrinsieke motivatie deelneemt aan onderwijs om hun lees- en
schrijfvaardigheid te verbeteren. In de literatuur worden verschillende motivationele factoren beschreven
(Boshier, 1991), zoals professionele / beroepsgerelateerde redenen, sociale redenen of cognitieve interesse.
Ook blijkt dat in het onderwijsaanbod aansluiten bij de ervaren problemen van de laaggeletterde kan
helpen hen te laten deelnemen aan cursussen. Als met het onderwijs het ervaren probleem in een bepaald
domein kan worden aangepakt en tevens kan worden gewerkt aan de taalvaardigheid zal de intrinsieke
motivatie hoger zijn. Om het onderwijsaanbod goed te laten aansluiten zal vanuit de inhoudelijk ervaren
problemen het onderwijs moeten worden opgezet en zal rekening gehouden moeten worden met de
verdere redenen waarom mensen deelnemen. Uit de interviews komt een categorisering die kan helpen
om het onderwijs nog beter toe te spitsen op verschillende doelgroepen. Door de inhoud toe te spitsen op
de doelgroep wordt verwacht dat het leerrendement zal verbeteren en de motivatie om deel te nemen en
vol te houden zal toenemen.
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2.

Studie 2: Effecten van een training op leesangst en ‘self-efficacy’

2.1.

Inleiding

Emoties spelen een belangrijke rol in de volwasseneneducatie. Veel docenten herkennen emoties bij hun
laaggeletterde cursisten, zoals schaamte omdat ze moeite hebben met lezen, trots na het lezen van een
eerste zin en de hoop een betere lezer te worden. Door veel negatieve ervaringen met (leren) lezen
kunnen laaggeletterden angstgevoelens hebben om te lezen of een leescursus te volgen (Isserlis, 2001).
Daarnaast kunnen er ook gevoelens van frustraties ontstaan, omdat het schoolsysteem de laaggeletterden
in steek heeft gelaten (Saal & Dowell, 2014). Negatieve emoties zoals angst en schaamte zijn negatief
gecorreleerd met self-efficacy (Baldwin, Baldwin, & Ewald, 2006; Luszczynska, Gutiérrez-Doña, &
Schwarzer, 2005). Self-efficacy is het geloof in jezelf dat je een bepaalde taak of activiteit kunt uitvoeren
(Bandura, 1997). Volgens Schunk (2003) is een hoge self-efficacy bevorderlijk voor leesprestaties. Het is
daarom niet verwonderlijk dat laaggeletterden met een lage self-efficacy leesvermijdend gedrag laten zien.
Dit kan variëren van het niet lezen van een brief tot uitvallen in een leescursus. Er is geen twijfel over het
belang van emoties bij leerprocessen (Pekrun, Muis, Frenzel & Goetz, 2018). Met name angstgevoelens is
één van de meest voorkomende emoties in een leercontext (Zeidner, 2012).
Ondanks het belang van het onderkennen van emoties bij het leren lezen van volwassenen, wordt er
nauwelijks aandacht besteed aan dit onderwerp in onderzoek naar laaggeletterdheid. Zelfs in het ‘What’s
Hot in Literacy Report’, waarin docenten, beleidsmakers, onderzoekers, communicatieadviseurs en andere
experts aangeven wat de belangrijke onderwerpen zijn op de laaggeletterdheid-agenda wereldwijd komen
emoties en self-efficacy niet voor (ILA, 2018). Het gebrek aan interesse in emoties in de
volwasseneneducatie staat in schril contrast met de soms overweldigende emoties die laaggeletterden
ervaren als ze iets moeten lezen of naar leescursus gaan.
Gegeven de belangrijke rol van emoties en self-efficacy (geloof in eigen kunnen) in de praktijk van de
volwasseneneducatie is voor deelstudie 2 de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Wat is het effect
van een training om leesgerelateerde angst te verminderen en geloof in eigen kunnen vergroten bij
deelnemers aan een taalcursus?

2.2.

Lees self-efficacy en leesangst bij laaggeletterde volwassenen

Een belangrijke factor om leesprestaties te verbeteren is het verhogen van lees self-efficacy (LSE). LSE is het
subjectieve geloof in je eigen leesprestaties (Bandura, 1997). Mensen met een hoog LSE lezen meer,
werken harder om hun leesvaardigheid te verbeteren, houden langer vol als ze teksten moeilijk vinden en
bereiken een hoger leesniveau (Guthrie & Coddington, 2009, p. 505 ). SE is domeinspecifiek, wat betekent
dat iemand een hoge self-efficacy voor rekenen kan hebben en een lage voor lezen (LSE). Er zijn binnen
LSE 3 niveaus waarop mensen zichzelf beoordelen. Het algemene niveau is gericht op leescapaciteiten in
het algemeen (Ik ben een goede lezer). Het gemiddelde niveau laat het geloof in jezelf zien voor
specifieke leesvaardigheden (Ik kan een krant lezen en begrijpen). Op specifiek niveau gaat het om het
geloof in specifieke competenties of taken (Ik kan de 1e bladzijde van het boek in de klas hardop
voorlezen).
Om een robuust LSE op te bouwen zijn 4 bronnen belangrijk (Bandura, 1997). De 1e bron is het meest
belangrijk en is leesvaardigheid. Deze bron vertegenwoordigt informatie over vroegere leeservaringen en
leesprestaties. De 2e bron is vergelijking van leesprestaties met belangrijke anderen, zoals mede-cursisten,
vrienden, familie of collega’s. De 3e bron is verbale bekrachtiging. Dit is het vertrouwen van belangrijke
anderen in de leescapaciteiten. Bij deze bron speelt de docent een belangrijke rol. De 4e en laatste bron
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bevat de gevoelsmatige overtuigingen. Iemands oordeel over zijn of haar leescapaciteiten is deels
gebaseerd op lichamelijke reacties die veroorzaakt worden door emoties en die als belangrijk worden
ervaren (bijvoorbeeld het uitbreken van angstzweet). Met name in stressvolle situaties beoordelen mensen
hun lichamelijke reacties als een teken van gebrek aan capaciteit. Zelfs als laaggeletterden in een compleet
nieuwe leeromgeving komen, dan kan het onbewust oproepen van negatieve leesemoties een barrière zijn
om aan een leescursus deel te nemen of om te blijven participeren en om een robuust LSE op te bouwen.
Leesangst is een situatiegebonden angst, een angst die constant blijft gedurende de tijd en gerelateerd is
aan een specifieke activiteit of situatie zoals lezen. Leesangst is een multidimensionaal construct, dat zich
kenmerkt door angstgevoelens en zich zorgen maken. De lichamelijke component leidt tot verhoogde
hartslag, transpireren en verhoogde spierspanning. Het lichaam bereidt zich als het ware voor op een
vlucht- of vechtreactie. Zich zorgen maken is het constant herhalen van mogelijke negatieve gevolgen van
bijvoorbeeld verminderde leesprestaties (Moran, 2016, p. 3). Mensen die zich zorgen maken stellen
zichzelf constant de vraag: Wat als……………………?
Het is belangrijk dat er structureel aandacht komt voor leesangst en LSE in de volwasseneneducatie. Er
ontbreekt echter een meetinstrument om leesangst en LSE te meten. Hierdoor kan de mate van leesangst en
LSE niet in kaart worden gebracht. Hierdoor kunnen docenten ook geen vooruitgang meten in de mate
waarin een cursist minder leesangst ervaart en of de LSE gedurende de taalcursus groter wordt. Daarom is
er een vragenlijst ontwikkeld om dit te meten.

2.3.

Validatie van de leesangst en self-efficacy vragenlijst voor laaggeletterde volwassenen

De ontwikkeling van een leesangst en LSE vragenlijst is als volgt verlopen:
Stap 1: Op basis van literatuuronderzoek is een lijst gemaakt van potentiële vragen over leesangst en LSE.
Vervolgens zijn 10 laaggeletterden en 15 experts, coaches en docenten geïnterviewd. Op basis van deze
gesprekken is de concept vragenlijst aangevuld tot een lijst met 18 items over leesangst en 10 items over
LSE.
Stap 2: Vervolgens zijn de items voor LSE herschreven volgens de richtlijnen van Bandura (1997). Om te
garanderen dat de vragen helder en eenduidig waren, zijn alle vragen hertaald door het testpanel van de
Stichting ABC.
Stap 3: De concept vragenlijst is getest onder 22 laaggeletterde cursisten van 3 groepen van een ROC. Op
basis van de reacties van de cursisten zijn 3 leesangst items en 3 LSE items verwijderd, waardoor er 15
items voor leesangst en 7 voor LSE overbleven.
Stap 4: Respondenten zijn geworven door benadering via de docenten en intermediaire organisaties.
Vervolgens is de vragenlijst afgenomen onder 300 laaggeletterden uit 43 groepen die allen een cursus
volgden bij een ROC (groep 1). Hiervan waren er 145 NT1-er (44.1% vrouw) en 155 NT2-er (58.7%
vrouw). Aansluitend is de vragenlijst nogmaals afgenomen onder 248 laaggeletterden, waarvan er 43 geen
cursus volgden, 78 aan een taalactiviteit deelnamen, zoals een Taalmaatjesproject, Taalcafé of leesclub en
127 een reguliere cursus volgden bij een ROC of andere taalaanbieder (groep 2). In totaal zijn er 86 NT1ers (39.5% vrouw) en 152 NT2-ers (77.6% vrouw) bevraagd. Zie Tabel 1 voor een overzicht. Alle vragen
zijn aan de respondenten voorgelezen, zodat iedereen de vragen goed begreep en schriftelijk vastgelegd.

15

Tabel 2.1. Achtergrondkenmerken respondenten

Groep 1 (n)
Mleeftijd(jaren)

Groep 2 (n)
Mleeftijd (jaren)

Man
82
49.4
(SD 12.0)

NT1
Vrouw
64
52.6
(SD 13.0)

Totaal
145
50.8
(SD 12.5)

Man
63
39.3
(SD 11.1)

NT2
Vrouw
91
42.1
(SD 11.1)

Totaal
155
46.4
(SD 11.2)

Totaal
300
45.7
(SD 12.8)

52
50.1
(SD 14.2)

34
56.3
(SD 12.8)

86
52.2
(SD 14.1)

44
44.3
(SD 13.1)

118
39.1
(SD 10.9)

152
40.5
(SD 11.8)

248
44.7
(SD 13.8)

Stap 5: Om de structuur van de vragenlijst met 21 items te analyseren is met de data van de 1e groep met
300 respondenten een ‘principal component analysis’ (PCA) uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat een
5-factorstructuur, die 58.3% van de variantie verklaarde, de beste ‘fit’ gaf. Factor 1 vertegenwoordigde
duidelijk de LSE factor, die uit 7 items bestond. De andere 4 factoren zijn respectievelijk Factor 2 – sociaal
gerelateerde angst (4 items); Factor 3 – cognitief gerelateerde angst (4 items); Factor 4 – somatisch
gerelateerde angst (3 items); en Factor 5 – gedragsgerelateerde angst (3 items). De 5-factor structuur werd
bevestigd door een aanvullende ‘confirmatory factor analysis’ (CFA), die een excellent ‘fit’ liet zien: χ2/df
= 337.256/179 = 1.884, CFI = 0.950, TLI = 0.941, RMSEA = 0.054, SRMR = 0.053. In bijlage 1 is een
overzicht van statistische analyses te vinden en de vragenlijst.
Stap 6: Om het 5-factor model van leesangst en LSE te valideren is er op de data van groep 2 (N = 248)
m.b.v. een ‘confirmatory factor analysis’ een cross validatie uitgevoerd. Er zijn 3 CFA modellen getoetst, 1factor model, 2-factor model en 5-factor model. De resultaten laten zien dat een 5-factor model een
substantieel en significante verbetering van de fit gaf vergeleken met het 1 factor model, χ2diff = 700.35,
df = 10, p < .0001, en vergeleken met het 2-factor model, χ2diff = 273.41, df = 9, p < .0001.
Concluderend kan worden dat alleen het 5-factor model een acceptabele fit laat zien (CFI > .90, TLI > .90,
RMSEA < .06, SRMR < .08, cf. Brown, 2006). Cronbach’s alpha was voor alle factoren groter dan .07. De
5 factoren zijn net als in de eerste groep: sociale leesangst, cognitieve leesangst, somatische en
gedragsgerelateerde leesangst en LSE. Zie bijlage 1 en 2 voor de uitwerking van de factoren en items en de
analysegegevens.

2.4.

Training om leesangst te verminderen en lees ‘self-efficay’ te vergroten

2.4.1. Inleiding
Meer kennis over hoe docenten laaggeletterden kunnen ondersteunen gedurende een leescursus is
belangrijk in de strijd tegen laaggeletterdheid. Daarom is er een 5-weekse training ontwikkeld die gebruikt
kan worden tijdens een leescursus. De training heeft tot doel: 1) aanmoedigen van docenten en het
aanreiken van tools om leesgerelateerde emoties en self-efficacy in de cursus bespreekbaar te maken, en 2)
verminderen van leesangst en het vergroten van self-efficacy van laaggeletterden.
Negatieve leesemoties en een laag geloof in eigen kunnen (self-efficacy) hebben een negatieve invloed op
de leesprestaties (Guthrie & Coddington, 2009). Met name angst speelt een grote rol in leersituaties
(Zeidner, 2010). Daarom is het belangrijk dat er tijdens de leescursus van laaggeletterden aandacht wordt
besteed aan het verminderen van leesangst en het vergroten van leesgerelateerde self-efficacy.
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Om docenten te ondersteunen is er een training voor cursisten ontwikkeld die docenten in de cursus
kunnen integreren. Daarnaast is er voor de docenten achtergrondinformatie opgenomen over de
verschillende onderwerpen die in de training aan bod komen, zodat zij hun kennis op het gebied van
emoties en self-efficacy kunnen vergroten.
2.4.2. Emoties en self-efficacy
Een emotie is een multidimensionaal construct, bestaande uit cognitieve, affectieve , fysiologische en
gedragscomponenten (Pekrun, Muis, Frenzel & Goetz, 2018). De cognitieve component uit zich bij
negatieve emoties vaak in ‘zich zorgen maken’. Gedurende het lezen van een tekst vragen lezers zich
regelmatig af hoe het lezen gaat door het evalueren van de leesprestaties. ‘Doe ik het goed?”, ‘Begrijp ik
wat er staat?’ Gedachten ontstaan vaak zonder dat we ons er van bewust zijn (Beck, 2011). Door het
hebben van (negatieve) gedachten gaat de aandacht meer naar deze gedachten in plaats van naar het
lezen zelf. Kernovertuigingen, ideeën over jezelf, anderen en de wereld, zoals ‘ik ben een waardeloze
lezer’, vormen de basis van automatische gedachten. Doordat deze kernovertuigingen al worden
ontwikkeld vanaf de kindertijd, zijn ze vaak rigide en lastig te veranderen (Beck, 1987). Daarom is het
veranderen van negatieve gedachten in positieve gedachten te verkiezen boven het veranderen van
kernovertuigingen om onprettige gevoelens en leesvermijdend gedrag van laaggeletterden te veranderen.
Gedachten roepen gevoelens op die verdeeld kunnen worden in 1) affect, een overall gevoel
bijvoorbeeld van angst of schaamte en 2) fysiologische reacties, lichamelijke reacties door het (de)activeren van verschillende systemen in het lichaam, zoals het cardiovasculaire systeem. Hierdoor
ontstaan bijvoorbeeld een verhoogde hartslag, misselijkheid, blozen en een zwaar, dof gevoel in de armen
en benen. Het ervaren van de lichamelijke reacties zorgt ervoor dat mensen zich bewust worden van de
subjectieve gevoelens van emoties (Barrett, Mesquita, Ochsner & Gross, 2007). Figuur 2 laat zien welk
deel van het lichaam wordt geactiveerd (rood – licht geel) of gedeactiveerd (blauw – licht blauw) bij
verschillende emoties. Hoewel niet iedereen emoties met dezelfde intensiteit ervaart, blijkt uit onderzoek
van Nummenmaa, Glerean, Hari en Hietanen (2014) dat mensen wereldwijd wel op dezelfde plekken in
het lichaam activatie of de-activatie voelt.

Figuur 2.1 Emoties in het lichaam (Nummenmaa, Glerean, Hari & Hietanen, 2014)
Lichamelijke reacties kunnen als vervelend worden ervaren en mensen zullen proberen om situaties
waarin deze reacties ontstaan te vermijden. In het geval van laaggeletterden kan het gevolg zijn dat ze
situaties waarin ze moeten lezen vermijden, waardoor ze minder lezen en de leesprestaties verder
afnemen.

17

In de cognitieve psychologie wordt vaak gebruik gemaakt van de ‘cognitieve driehoek’ om de relatie
tussen gedachten, gevoelens en gedrag te beschrijven. Deze driehoek is in dit onderzoek uitgebreid met
gebeurtenis (voorafgaand aan de gedachten) en gevolg (volgend op gedrag) en de gevoelens zijn
onderverdeeld in affect en lichamelijke reacties (zie Figuur 2.2). Hierdoor wordt beter inzichtelijk gemaakt
wat de emotie aan gevoelens veroorzaakt en wat de gevolgen zijn van het gedrag en sluit de ‘uitgebreide
vierhoek’ beter aan bij cognitieve gedragstherapie waarin het GGGGG-schema wordt gebruikt (zie
bijlage).

Figuur 2.2. vierhoek om de relatie tussen gedachten, gevoelens en gedrag te beschrijven
Naast emoties speelt ook self-efficacy een belangrijke rol bij het verbeteren van de leesprestaties. Mensen
met een hogere mate van lees self-efficacy nemen vaker deel aan leescursussen, houden langer vol als het
moeilijk wordt en presteren op een hoger niveau (Guthrie & Coddington, 2009). Iemands beoordeling over
zijn capaciteiten zijn eerder gebaseerd op hoe men zich voelt dan wat hij voelt. Het reduceren van stress
niveaus, negatieve leesemoties en misinterpretatie van lichamelijke reacties kunnen een effectieve manier
zijn om de lees self-efficacy van laaggeletterden te verhogen.
Een manier om stressniveaus te verlagen zijn ontspanningsoefeningen, zoals ademhalingsoefeningen,
het verleggen van de aandacht van ‘zich zorgen maken’ naar bepaalde onderdelen van het lichaam
(mindfulness) en spierontspanning. Verschillende onderzoekers hebben de effectiviteit van
ontspanningsoefeningen op angst en depressieve gevoelens aangetoond (Klainin-Yobas, Nuang Oo, Ying,
Yew & Lau, 2015; Manzoni, Pagnini, Castelnuovo & Molinari, 2008).
2.4.3. Interventie-ontwikkeling
Samen met taalambassadeurs en docenten is een training ontwikkeld om negatieve emoties van cursisten
die een taalcursus volgen te verminderen. Hierbij is intensief samengewerkt met een docent van het
Kellebeek College om de praktische uitvoerbaarheid van de training te waarborgen. Deze training is
directief en omvat elementen uit de cognitieve en gedragstherapie en Mindfulness-oefeningen. De
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Stichting ABC en docenten uit de volwasseneneducatie hebben beoordeeld of de training qua taalniveau
aansluit bij de laaggeletterden. De trainingsinterventie bestond uit 5 lessen van gemiddeld 45 minuten
rondom een thema en maakte onderdeel uit van de reguliere lessen die 3 uur duurden. Tabel 2.2 geeft een
overzicht van de lessen en thema’s.
Tabel 2.2. De 5 lessen en de thema’s in de training
Thema
1. Emoties - ervaren

2. Angst en schaamte - ontspannen
3. Gedachten – onder controle krijgen
4. Zorgen maken – herschrijf het verleden
5. Self-efficacy – ja, je kunt het!

Doel
Cursisten worden zich bewust van lichamelijke reacties a.g.v.
emoties, begrijpen hoe deze reacties ontstaan en dat dit een
natuurlijke reactie is en kunnen emoties bij anderen ‘lezen’.
Cursisten leren hoe zij om kunnen gaan met negatieve emoties.
Cursisten leren de relatie te zien tussen gebeurtenissen,
gedachten, gevoelens, gedrag en gevolgen.
Cursisten leren hoe zij negatieve gedachten kunnen ombuigen
in positieve gedachten.
Cursisten leren hoe zij meer in zichzelf kunnen geloven

In bijlage 4 is een samenvattende beschrijving opgenomen van alle onderdelen van de trainingsinterventie
en in de trainingshandleiding zijn alle onderdeel uitvoerig beschreven.

2.5.

Methode om effect van de training te onderzoeken

2.5.1. Participanten
De respondenten waren 109 cursisten (34 NT1 en 75 NT2) van 12 groepen met 6 docenten van het
Kellebeek College. Alle cursisten van de groepen namen deel aan het onderzoek om stigmatisering van
cursisten met negatieve leesemoties tegen te gaan. De training is gegeven tussen november en januari
2018/2019. Tussen de voormeting en de nameting zijn 57 respondenten (52%) uitgevallen of had een
aanwezigheidspercentage van minder dan 80% ( 4 van de 5 lessen), het minimaal aantal lessen dat
bijgewoond moest worden voor dit onderzoek. Uiteindelijk zijn de resultaten van 25 respondenten die de
training hebben gevolgd en 27 respondenten die deel uitmaakte van de controlegroep in dit onderzoek
meegenomen.
Van de interventiegroep (25 respondenten) was 51.9% NT1 en 48.1% NT2, waarvan 44.4% vrouwen.
De gemiddelde leeftijd van de respondenten van de interventiegroep was M = 48.26 jaar en SD = 11.8
jaar. Van de controlegroep (27 respondenten) was 16.0% NT1 en 84.0% NT2, waarvan 12.0% vrouwen.
De gemiddelde leeftijd van de respondenten van de controlegroep was M = 40.8 jaar en SD = 13.4 jaar.
Op basis van het aantal cursisten in de groep en NT1- of NT2-leesniveau zijn de groepen toegewezen
aan de interventie- of controlegroep. Docenten hadden uitsluitend interventiegroepen of controlegroepen
om te voorkomen dat een docent trainingsinformatie zou delen met de groep die tot de controlegroep
behoort. Het leesniveau van de respondenten is bepaald door docenten, of door middel van de intake
voorafgaand aan de deelname van de cursus. Dit om te voorkomen dat respondenten die in hun eigen taal
hooggeletterd waren, konden deelnemen.
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2.5.2. Procedure
Er zijn een voor- en een nameting uitgevoerd om het effect van de training op leesangst en self-efficacy te
kunnen meten. De voormeting heeft een week voorafgaand aan de training plaatsgevonden. De nameting
vond plaats direct na de training in de laatste les. De hierboven beschreven vragenlijst Leesangst en SLE is
voorgelezen, zodat iedere respondent de vragen goed kon beantwoorden. Er is geen taaltoets afgenomen,
omdat de docenten aangaven dat de tijd tussen de 1e en 2e afname te kort was om vooruitgang te kunnen
meten en het afnemen van de test en de vragenlijst een te hoge belasting vormde voor de cursisten.
Hierdoor zou er te weinig tijd overblijven voor de interventie zelf en de taalles waar de interventie
onderdeel van uit maakte.
Gezien het hoge uitvalpercentage is besloten om geen maandelijkse herhaling van een opfris-training
op te nemen en een 3e meting uit te voeren. Dit omdat de verwachting was dat het percentage
respondenten dat alle metingen aanwezig was, 80% van de reguliere training en bij de opfristraining erg
klein zou zijn.
Om te garanderen dat alle 3 de docenten die de interventie gaven de training op dezelfde manier
zouden geven, hebben ze een 1-op-1-training ontvangen door de mede-ontwikkelaar van het Kellebeek
College over hoe de training aan de cursisten moest worden uitgevoerd. Hiervoor is een
docentenhandboek ontwikkeld met achtergrondinformatie over de verschillende onderwerpen, oefeningen
voor de cursisten en lesmateriaal. Daarnaast zijn de docenten door de mede-ontwikkelaar van de training
tijdens het geven van de training iedere week geobserveerd en beoordeeld op 1) overall prestatie van de
trainingsactiviteiten, 2) tonen van basis kennis van emoties en self-efficacy en 3) in hoeverre de docent
aandacht geeft aan emoties tijdens de les. De docenten scoorden op alle 3 de onderdelen tussen 8 en 9 op
een 10-punts schaal.
2.5.3. Vragenlijst Leesangst en LSE
De vragenlijst die is gebruikt is de beschreven Leesangst en leesself-efficacy vragenlijst. De interne
consistentie tijdens de voor- en nameting in de interventie- en controlegroepen was ruim voldoende
(Cronbach’s α = .70 - .90 voor self-efficacy and α = .90 - .91 voor leesangst).
2.5.4. Analyse
Om groepsverschillen voorafgaand aan de interventie te meten, is een Chi-square analyse uitgevoerd op
de demografische variabelen gender en etniciteit, en een onafhankelijke t-test voor leeftijd en
voormetingsscore op leesangst en self-efficacy. Vervolgens is er een ‘generalized linear model’ gebruikt om
te meten of de interventiegroep en controlegroep significant verschilden ten aanzien van de vooruitgang
op leesangst en self-efficacy. Het effect is gedefinieerd als het verschil tussen de voor- en nameting.
Tevens is een ‘partial eta squared’ (ηp2) gebruikt om de effectgrootte te meten. Op basis van de
standaarden van Cohen (1988), ηp2 = 0.01 correspondeert met een klein effect, ηp2 = 0.06 met een
medium en ηp2 = 0.14 met een groot effect van de training.

2.6.

Effect van de training op leesangst en LSE

Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen de interventie- en controlegroep betreffende de
demografische variabelen gender en etniciteit, leeftijd en de voormetingsscore van leesangst en selfefficacy. Dit houdt in dat beide groepen niet significant van elkaar verschilden voorafgaand aan de
interventie (zie bijlage 2 voor een verdere uitwerking).
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De trainingsinterventie was effectief in het reduceren van de leesangst van de cursisten. Het effect op
leesangst was significant en groot. Een nadere analyse laat zien dat er een groot significant effect was voor
cognitieve leesangst, gevolgd door leesangst-somatisch met een significant medium effect. Leesangstgedrag en -sociaal laten een klein effect zien, maar dit was niet significant. De trainingsinterventie had
geen significant effect op self-efficacy (zie bijlage 3 voor de gedetailleerde statistische resultaten)

2.7.

Conclusie en discussie

De vraag die in deze deelstudie beantwoord is, was: Wat is het effect van een training om leesgerelateerde
angst te verminderen en geloof in eigen kunnen vergroten bij deelnemers aan een taalcursus? De resultaten
laten zien dat een training de leesangst bij cursisten doet verminderen. Er is duidelijk een positief effect te
zien. Daarentegen is er geen vergroting van het self-efficacy waargenomen. Een belangrijke reden hiervoor
is dat het jaren duurt om een robuust lees self-efficacy op te bouwen (Bandura, 1997). Het is
onwaarschijnlijk dat dit kan worden teruggebracht in 5 weken. Mogelijk zijn de effecten pas op een
langere termijn zichtbaar. Daarnaast zijn emoties één van de 4 bronnen op basis waarvan self-efficacy is
gebaseerd. Eerst moet de leesangst afnemen om de self-efficacy op te kunnen bouwen.
Zowel de cursisten als de docenten waren positief over de training. De docenten gaven aan veel
geleerd te hebben over de emoties en door de training makkelijker het gesprek aan konden gaan over
emoties tijden de cursus. De cursisten gaven aan dat het fijn was om te horen dat emoties ook bij andere
cursisten een rol speelden, dat emoties en de gevoelens die daarbij horen normaal zijn en dat niet meer
weten wat je net gelezen hebt deels veroorzaakt wordt door je zorgen maken over het vergeten van de
tekst. Geconcludeerd kan worden dat de training een waardevolle bijdrage levert aan het verminderen van
leesangst van cursisten.
Toch zijn er ook beperkingen ten aanzien van het onderzoek. De interventie- en controlegroep
weren relatief klein. Hier was al rekening mee gehouden door te starten met een grotere groep.
Desondanks is een uitvalpercentage van 52% hoog te noemen. Het is aan te bevelen om dit onderzoek te
herhalen in een bredere context, bij verschillende scholen. Daarnaast waren de groepen te klein om een
onderverdeling te kunnen maken in NT1 en NT2. Mogelijk dat het effect van de training voor NT1 afwijkt
van NT2. Nader onderzoek waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen NT1 en NT2 is derhalve
wenselijk.
Het onderzoek waarbij een nieuwe vragenlijst is ontwikkeld om leesangst en lees self-efficacy te
meten heeft meer inzicht gegeven in het belang van deze constructen bij het verwerven van
leesvaardigheid en op deze wijze een theoretische bijdragen. De praktische bijdrage betreft een handzame
training van vijf lessen om emoties onder te aandacht te brengen en de vragenlijst geeft de docent en de
cursist inzicht in zijn eigen angst en self-efficacy als het om lezen gaat.
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3.

Studie 3: Instrumenten om succes taalaanbod te meten

3.1.

Inleiding

Er zijn verschillende manieren om te meten of een cursus voor een laaggeletterde succesvol is geweest,
zoals een verhoging van het taalniveau of een verbetering op het gebied van sociale inclusie. In de
volwasseneneducatie worden verschillende instrumenten gebruikt om een verbetering in vaardigheden te
meten, zoals blijkt uit twee eerdere inventarisaties van leer- en toetsmateriaal die in opdracht van het
Steunpunt Basisvaardigheden zijn uitgevoerd (Bohnenn & De Greef, 2012; Bohnenn & Thijssen, 2015). De
laatste inventarisatie bevat instrumenten die in 2015 nog beschikbaar waren. De afgelopen jaren zijn
echter nieuwe instrumenten ontwikkeld en andere instrumenten verouderd geraakt.
Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag: Welke instrumenten zijn er om na te gaan of een
bepaald (taal)aanbod voor de deelnemers tot succes heeft geleid?
Dit hoofdstuk geeft een beknopte beschrijving van de aanpak en bevindingen.

3.2.

Achtergrond en aanpak

In eerdere inventarisaties die in opdracht van het Steunpunt Basisvaardigheden zijn uitgevoerd, is het
beoordelingsmateriaal voor taal, rekenen en digitale vaardigheden tot 2015 opgenomen (Bohnenn & De
Greef, 2012; Bohnenn & Thijssen, 2015). In het kader van het huidige onderzoek is de inventarisatie uit
2015 als uitgangspunt gebruikt en is geïnventariseerd of er nieuwe beoordelingsmaterialen zijn ontwikkeld
of beschikbaar zijn gekomen. Alle partijen die in de eerdere inventarisatie zijn genoemd, zijn benaderd
met de vraag of het aanbod nog actueel is en/of er aanvullingen of wijzigingen zijn. Verder is aan hen
gevraagd of er ook instrumenten door hen ontwikkeld zijn gericht op het meten van sociale inclusie. Tot
slot is aan alle partijen voorgelegd of er nog andere partijen zijn die instrumenten hebben ontwikkeld en
die in het overzicht uit 2015 ontbreken. In totaal zijn vijftien organisaties benaderd (Zie bijlage 5).
Op basis van de reacties is een nieuw overzicht samengesteld. De volgende selectiecriteria zijn gebruikt
bij het al dan niet opnemen van meetinstrumenten in het overzicht:
• Is het instrument ontwikkeld voor volwassenen of bruikbaar voor die doelgroep?
• Is het instrument methode-onafhankelijk (dat wil zeggen: kunnen deelnemers het instrument
gebruiken zonder een methode aan te moeten schaffen).
Vervolgens is het vernieuwde overzicht voorgelegd aan experts op het gebied van taal, rekenen, digitale
vaardigheden en sociale inclusie in de volwasseneneducatie (zie bijlage I5. Aan deze experts is gevraagd
of er nog instrumenten ontbreken en of zij in het kader van (onderzoeks)projecten nog andere
instrumenten kennen of hebben ontwikkeld die mogelijk geschikt zouden kunnen zijn voor breder gebruik.

3.3.

Resultaten

Er is een nieuw overzicht met meetinstrumenten samengesteld naar aanleiding van de reacties van
organisaties en experts (bijlage 6). Uit dit overzicht blijkt dat er vooral veel instrumenten beschikbaar zijn
op het gebied van Nederlands (zie tabel 1). Er zijn veel minder instrumenten beschikbaar die sociale
inclusie meten.
De instrumenten die zijn opgenomen verschillen in het doel waarvoor ze ontwikkeld zijn:
sommige instrumenten zijn korte screeningsinstrumenten die bedoeld zijn om op een snelle en
laagdrempelige manier een eerste inschatting te maken van het niveau van een deelnemer, andere
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beoordelingsinstrumenten zijn bedoeld om een heel betrouwbaar en valide oordeel van het niveau te
geven. Deze instrumenten zijn daardoor vaak ook tijds- en arbeidsintensiever.
Tabel 3.1: Overzicht aantal beoordelingsinstrumenten per vak

6

3.4.

Discussie en aanbevelingen

Meetinstrumenten die in het formele onderwijs worden ingezet om vast te stellen of wordt voldaan aan de
diploma-eis, meten op een betrouwbare en valide het eindniveau van de deelnemer. In het non-formele
onderwijs, waaraan het merendeel van de volwassenen deelneemt (Steehouder, 2013), is de behoefte veel
minder groot om een eindniveau van deelnemers vast te stellen (wel blijven er altijd deelnemers of
organisaties die een behoefte hebben aan een bewijs van voortgang). Ook is de setting in het non-formele
onderwijs anders dan in het formele onderwijs: volwassenen in het non-formele onderwijs hebben soms
een heel specifieke leervraag en zijn niet perse uit op algemene niveauverhoging. Bovendien geldt dat
deelnemers soms wel willen weten hoe zij ervoor staan, maar liever niet officieel getoetst willen worden
(soms hebben ze zelfs angst voor elke vorm van toetsing). Veel recente (digitale) leermiddelen voor
basisvaardigheden bevatten daarom zogenaamde leerstofafhankelijke meetinstrumenten (meestal na afloop
van een hoofdstuk) om te toetsen of de aangeboden leerstof is begrepen door de deelnemer. Deze
meetinstrumenten zijn niet opgenomen in het overzicht, omdat deze niet algemeen kunnen worden
ingezet (ze zijn immers leerstof afhankelijk).
Door deze verschillen tussen het formele onderwijs en het non-formele onderwijs zijn ook de doelen
van de instrumenten die gebruikt worden verschillend: in het non-formele onderwijs is een
(zelf)inschatting van een begin- of eindniveau voldoende, waardoor (eigen ontwikkelde) checklists of
vragenlijsten volstaan, terwijl in het formele onderwijs met een instrument op valide en betrouwbare wijze
het eindniveau vastgesteld moet worden.
Gegeven de verschillen tussen de doelen van de beoordelingsinstrumenten in het formeel en nonformeel onderwijs, zijn de uitkomsten van de inventarisatie van meetinstrumenten niet verwonderlijk: in
het formele onderwijs is de vraag naar toetsing veel groter dan in het non- formele onderwijs. Vakken als
Nederlands en rekenen worden zowel in het formele onderwijs als in het non-formele onderwijs gegeven,
waardoor voor die vakken zowel uitgebreide beoordelingsinstrumenten als korte
(zelf)beoordelingsinstrumenten beschikbaar zijn.
De instrumenten die zijn genoemd in het overzicht, kunnen behulpzaam zijn bij het in kaart brengen
van de eindniveaus of vorderingen van deelnemers op het gebied van taal, rekenen, digitale vaardigheden
en sociale inclusie. Om grip te krijgen op de vraag hoe succesvol het aanbod is geweest, of wat de
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kwaliteit van het traject was, verdient het aanbeveling om niet alleen af te gaan op de uitkomsten van de
meetinstrumenten in het overzicht. Een succesvol of kwaliteit goed traject betekent niet altijd dat het
eindniveau ook gehaald wordt. Met andere woorden: een traject kan succesvol zijn ook als uit een
meetinstrument naar voren komt dat deelnemers beperkte vorderingen of een onvoldoende niveau hebben
bereikt. Het verdient daarom aanbeveling om bij het meten van de kwaliteit van een traject, niet alleen
naar eindniveaus te kijken maar ook andere metingen in te zetten. Hiervoor kunnen instrumenten worden
gebruikt die bijvoorbeeld de tevredenheid van deelnemers meten, of instrumenten die de rollen en taken
van vrijwilligers in kaart brengen of de hoeveelheid maatwerk die in trajecten wordt geboden (zie voor
meer voorbeelden en verwijzingen Groot, 2018). Het is aan te bevelen om dergelijke instrumenten gericht
op het meten van andere kwaliteitsaspecten van de volwasseneneducatie in de toekomst ook te
verzamelen in een overzicht, zodat het vanzelfsprekender wordt om die aspecten te meten.
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4.

Studie 4: Interventies gericht op motiveren en toeleiding

4.1.

Inleiding

Er veel verschillende redenen zijn waarom laaggeletterden (mogelijk) geen gebruik maken van een
educatie-aanbod en waarom de werving niet succesvol is. Hieruit is af te leiden dat laaggeletterden geen
uniforme groep vormen. Het werven en scholen van laaggeletterden vraagt om een diverse aanpak.
De diversiteit van de doelgroep, de uiteenlopende leervragen en de verschillen in factoren die hun de
motivatie van laaggeletterden beïnvloeden, maken dat er geen universele aanpak is om laaggeletterden te
motiveren scholing te volgen en te voltooien. Er is niet één juiste manier. Factoren die voor de één
motiverend zijn, kunnen voor de ander juist belemmerend werken. Het kunnen behalen van een diploma
is bijvoorbeeld voor de ene persoon een stimulans; voor de ander maakt het halen van een diploma niet
uit; voor nog weer een ander is vanwege faalangst het halen van een diploma juist een negatieve prikkel.
Hiertoe is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
Welke elementen van interventies op het gebied van motiveren, toeleiding tot ondersteuning en
verhoging van basisvaardigheden2 voor laaggeletterden zijn succesvol en welke niet?
Deze literatuurstudie heeft tot doel om ‘good practice ‘interventies te verzamelen op het gebied van bereik
en motivatie van laaggeletterden, toeleiding tot educatieaanbod en verhoging van basisvaardigheden. Het
onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek gevolgd door een analyse van diverse databases met g’ood
practices’.

4.2.

Motivatie en toeleiding van volwassenen

Het motiveren van laaggeletterden om gebruik te maken van educatieaanbod, is een onderdeel van het
wervingsproces van laaggeletterden. Dit proces is in figuur 4.1 schematisch weergegeven.
Figuur 4.1 Wervingsproces laaggeletterden

2

In dit onderzoek gebruiken we de term basisvaardigheden voor taal-, rekenen- en digitale vaardigheden.
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4.2.1. Fase 1: Om wie gaat het?
Gezien de diversiteit onder laaggeletterden, is het nodig om vooraf te besluiten op wie de
wervingscampagne zich richt (wie wil je bereiken en waarom) zodat de werving succesvol is. Een
mogelijke eerste stap hierin is om allereerst via data-analyse het aantal laaggeletterden op regionaal of
gemeentelijk niveau in kaart te brengen. Op basis van de gegevens over achtergrondkenmerken van
laaggeletterden uit het PIAAC-onderzoek (zie paragraaf 1.1) is het mogelijk om laaggeletterden te zoeken
door gebruik te maken van de gegevens die bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend zijn.
Het gaat om een combinatie van de volgende kenmerken: opleidingsniveau, soort opleiding, leeftijd,
arbeidsmarktstatus (o.a. werkend of werkzoekend), beroep (o.a. ongeschoold of geschoold), migratiestatus
(o.a. NT1 of NT2) (Bijlsma, Van den Brakel, Van der Velden & Allen, 2016). Op basis van deze analyse
kan bijvoorbeeld worden vastgesteld in welke stadsdelen of wijken vermoedelijk veel laaggeletterden
woonachtig zijn en welke achtergrondkenmerken zij hebben (werk, gezin enz.). Naar aanleiding hiervan
kan besloten worden op welke laaggeletterden de werving zich richt.
Een dergelijke data-analyse is met name relevant om degenen die zeer laaggeletterd zijn in beeld te
brengen: zij zullen vermoedelijk te maken hebben met multiproblematiek op het gebied van werk,
gezondheid en financiën. Dat zijn de laaggeletterden die op basis van een analyse van
achtergrondkenmerken en CBS-data het eerst in beeld komen. Degenen die iets vaardiger zijn, komen
minder snel op deze manier in beeld of helemaal niet, doordat hun achtergrondkenmerken veel lijken op
de kenmerken van niet-laaggeletterden. Het kan bijvoorbeeld gaan om laaggeletterden met een
leidinggevende functie of om laaggeletterden die een baan hebben waarbij weinig beroep wordt gedaan
op hun basisvaardigheden (Buisman & Houtkoop, 2014).

4.2.2. Fase 2: Waar vind je laaggeletterden?
Het is mogelijk om met behulp van gegevens van het CBS vast te stellen in welke wijk laaggeletterden
wonen. Het is daarmee echter niet vanzelfsprekend dat laaggeletterden ook gevonden en geïdentificeerd
worden. De data-analyse geeft enkel aan dat er een grote kans is dat op bepaalde plekken laaggeletterden
wonen, maar wie van de inwoners daadwerkelijk laaggeletterd zijn, moet nog blijken: zij moeten nog
geïdentificeerd worden. Met andere woorden: we moeten de laaggeletterden eerst vinden en herkennen,
voordat we ze kunnen benaderen voor scholingsaanbod. Hoe pak je dat aan?
Het herkennen van laaggeletterden is niet eenvoudig, vanwege meerdere redenen: 1) Laaggeletterden
komen er niet voor uit dat ze laaggeletterd zijn. Kenmerkend voor laaggeletterden is, dat ze hun
laaggeletterdheid als een taboe zien en zich ervoor schamen of dat ze het geaccepteerd hebben en ermee
hebben leren leven (Windisch, 2016; Tubbing & Matthijsse, 2018), 2) Laaggeletterden of hun omgeving
herkennen zich niet in het beeld van laaggeletterdheid. De grote diversiteit binnen de groep
laaggeletterden maakt dat lang niet alle laaggeletterden (of hun omgeving) zichzelf herkennen in het beeld
dat geschetst wordt over (maatschappelijke en economische) problemen door laaggeletterdheid (Bureau
Taalstrategie, 2017; Gagestijn & Mes, 2017), 3) Laaggeletterden zien het belang niet in van een cursus in
basisvaardigheden.
Het is mogelijk dat laaggeletterden in eerste instantie (nog) niet herkend (kunnen) worden omdat
zij niet aan karakteristieke kenmerken voldoen of nog geen problemen ervaren, en op een later moment
toch in beeld komen. De situatie van een laaggeletterde kan veranderen op cruciale momenten in het
leven (denk aan zogenaamde ‘critical life events’ zoals 18 jaar worden, trouwen, kinderen krijgen,
wegvallen van belangrijke naasten, scheiden, werkloos worden of andere zaken, zoals verhuizen, school
zoeken voor kinderen, die een belangrijke verandering meebrengen et cetera). Deze cruciale momenten
met daarbij behorende veranderingen gaan (bijna) altijd gepaard met momenten van schriftelijk en
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mondeling contact met (overheids)instanties (gemeente, belastingdienst, uitzendbureau, school et cetera).
Op dergelijke momenten kunnen problemen met basisvaardigheden duidelijk zichtbaar worden.

4.2.3. Fase 3: Hoe motiveer je laaggeletterden om aanbod te volgen?
Ook voor laaggeletterden geldt: of iemand gemotiveerd is om een scholingstraject te volgen, is afhankelijk
van zijn behoefte om iets nieuws te leren (i.e. zijn leervraag). In de literatuurstudie beschreven in studie 1
werden de volgende motivationele factoren genoemd (Boshier, 1991):
1. Verbeteren van de communicatie; de wens om jezelf beter uit te kunnen drukken.
2. Social redenen: de wens om nieuwe mensen te leren kennen.
3. Voorbereiding op vervolgopleiding: de wens om een vervolgopleiding te volgen waar
leesvaardigheden voor nodig zijn.
4. Professionele / beroepsgerelateerde redenen: de wens om je beroepsmatig te ontwikkelen en
carrière te maken.
5. Familie redenen: de wens om samen met je familie iets te kunnen doen als je kunt lezen.
6. Sociale stimulatie; de wens om te ontsnappen aan de alledaagse beslommeringen of uit
eenzaamheid.
7. Cognitieve interesse: intrinsieke motivatie om jezelf te ontwikkelen en nieuwe dingen te leren.

5.2.4. Fase 4: Hoe motiveer je laaggeletterden om aanbod te blijven volgen?
Zodra deelnemers scholing volgen, is het van belang dat zij het traject afmaken en eventueel ook verder
gaan leren. Uit onderzoek komt een sterke relatie naar voren tussen iemands motivatie en zijn
schoolprestaties (Van Nuland, Dusseldorp, Martens & Boekaerts, 2010). Gemotiveerde deelnemers zetten
zich bijvoorbeeld meer in, gebruiken effectievere leerstrategieën en wisselen vaker kennis uit. Een gebrek
aan of lagere motivatie kan ertoe leiden dat deelnemers vroegtijdig stoppen met leren of niet meer door
willen leren. Welke factoren dragen eraan bij dat iemand gemotiveerd blijft?
Een veelgebruikte theorie over het stimuleren van motivatie om te blijven leren is de
Zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (1985, 2000). Deze theorie maakt onderscheid tussen intrinsieke
motivatie en extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie komt uit de deelnemer zelf: de deelnemer is
gemotiveerd om iets te leren vanuit interesse of nieuwsgierigheid en heeft plezier in het leren (Van den
Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Lens & Andriessen, 2009). In het kader van lage basisvaardigheden zou
dat de behoefte kunnen zijn aan het verwerven van vaardigheden die zij op school gemist hebben
(Mallows & Litster, 2016). Bij extrinsieke motivatie zijn het factoren van buitenaf die de deelnemer
motiveren, bijvoorbeeld een toekomstige beloning. Denk in het geval van volwassenen aan
salarisverhoging of betere carrièrekansen (Mallows & Litster, 2016). Anders gesteld: intrinsieke motivatie
heeft te maken met de deelnemer zelf; extrinsieke motivatie gaat vooral over de gevolgen die het uitvoeren
van een taak (of volgen van scholing) met zich meebrengt (Rothes, Lemos & Gonçalves, 2017).
Onderzoek van Versteijlen, Bakx & Ros (2016) laat zien dat intrinsieke motivatie vaak leidt tot
betere leerresultaten, meer zelfstandig leren en een hoger psychologisch welzijn op korte en lange termijn.
Het stimuleren van intrinsieke motivatie heeft meer effect omdat deelnemers die extrinsiek gemotiveerd
zijn te veel gericht kunnen zijn op de beloning die ze zullen ontvangen en minder gericht zijn op de
(langetermijnopbrengsten van de) activiteit zelf zoals het volgen van de scholing.
Bij het stimuleren van de intrinsieke motivatie om te blijven leren spelen de docent en de inrichting van de
leeromgeving een rol. Volgens Ryan en Deci (2000) kan de docent de intrinsieke motivatie bevorderen
door te zorgen dat er in de leeromgeving aan drie basisbehoeften wordt voldaan: autonomie, sociale
verbondenheid en competentie.
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•
•

•

Autonomie: de vrijheid die een deelnemer heeft om naar eigen inzicht een activiteit uit te voeren.
Sociale verbondenheid: het vertrouwen van de deelnemer in anderen uit de groep (klasgenoten en
docent). Elke deelnemer heeft de behoefte om ergens bij te horen en zich gewaardeerd en
gerespecteerd te voelen. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op een veilig leerklimaat: deelnemers
moeten vragen durven stellen en fouten durven maken.
Competentie: het vertrouwen dat deelnemers hebben in hun eigen kunnen. Zij moeten ervaren dat
ze voldoende capaciteiten hebben om het einddoel te halen.

Hoe beter een docent deze drie factoren weet te beïnvloeden, hoe hoger de intrinsieke motivatie van de
deelnemers.

4.2.5. Succesvolle interventies
Motiveren van laaggeletterden is complex om meerdere redenen. Allereerst is de doelgroep divers, wat
maakt dat er geen universele aanpak is om laaggeletterden te motiveren scholing te volgen. Ten tweede is
motivatie afhankelijk van veel factoren (gericht op het individu, zijn omgeving en het aanbod dat
georganiseerd wordt). Een deelnemer kan op meerdere manieren gemotiveerd zijn of raken (zowel
intrinsiek als extrinsiek). En tot slot kan motivatie in de loop van een traject veranderen.
Deze literatuurstudie richt zich op succesvolle interventies op het gebied van motiveren, toeleiding tot
ondersteuning en verhoging van basisvaardigheden voor laaggeletterden. Het gaat dan om interventies die
ertoe leiden dat een laaggeletterde gaat deelnemen en gemotiveerd blijft om dit aanbod af te ronden.

4.3.

Aanpak: literatuuronderzoek

De literatuurstudie is gericht op het achterhalen van succesvolle interventies in de (inter)nationale
literatuur op het gebied van motiveren van laaggeletterden om scholingsaanbod te volgen. In de literatuur
is gezocht naar zowel nationale als internationale (overzichts)publicaties op basis van de volgende
zoektermen:
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De zoektocht naar literatuur hebben we als volgt afgebakend:
• publicaties zijn maximaal 5 jaar oud;
• publicaties zijn peerreviewed;
•
doelgroep is 18+;
• focus op reviews/overzichtsartikelen.
Hierbij zijn de volgende stappen doorlopen:
1. Een eerste verkenning is uitgevoerd via het zoeken in internetzoekmachines (Google, Google
Scholar). Deze zoektocht was gericht op nationale publicaties en op publicaties, die niet onder
wetenschappelijke literatuur vallen. Er wordt op dit terrein veel pionierswerk verricht, dat niet
altijd voldoet aan de strenge richtlijnen om als wetenschappelijke publicatie opgenomen te
worden. Deze onderzoeken kunnen echter wel interessante aanknopingspunten bevatten
waardoor ervoor gekozen is om ze hier wel op te nemen indien dat relevant leek.
2. Er is met een wetenschappelijke zoekmachine (Educational Resources Information Center (ERIC))
gezocht naar internationale wetenschappelijke literatuur door middel van de Engelstalige
equivalente sleutelwoorden.
3. Er is gebruik gemaakt van het opvragen van literatuur via het eigen netwerk en er is gebruik
gemaakt van eigen literatuur.
4. De aangetroffen publicaties zijn beoordeeld op relevantie op basis van de samenvatting en indien
relevant is de publicatie zelf opgezocht en bestudeerd.
Uiteindelijk hebben we 150 publicaties gevonden waarvan er 45 in deze rapportage zijn opgenomen.
De interventies die in de database zijn opgenomen, zijn interventies die aan de volgende voorwaarden
voldeden:
• De interventie is gericht op:
o het motiveren van volwassenen om aan de slag te gaan met het verbeteren van lezen
en/of schrijven; of
o het verbeteren van het lezen en/of schrijven; direct of middels een camouflagecursus
(d.w.z. (ander aanbod waar eventueel taalaanbod in verwerkt is).
• De interventie is gericht op volwassenen of kinderen en hun ouders.
• Bronnen vanaf 2014 (of minimaal dan laatste up-date).
• Regio: Noord-Amerika, Europa en Zuid Zuid-Amerika (Argentinië, Chili en Brazilië).
• De interventie is naar verwachting overdraagbaar naar de Nederlandse situatie.
• De interventie is al eens uitgeprobeerd (dus niet in een ontwikkelingsfase).
• De interventies/projecten vanuit de Erasmus+ database zijn aangemerkt als good practice.
In totaal hebben wij 51 interventies opgenomen, die aan bovenstaande voorwaarden voldeden
Daarnaast hebben we 35 interventies of ‘good practices’ gevonden die niet voldoen aan de criteria,
maar wel aanknopingspunten bieden om motivatie te vergroten. De interventies richten zich over het
algemeen op één of meer van de volgende doelgroepen (soms ook combinaties):
• werkzoekenden/werklozen;
• werkenden;
• gedetineerden;
• ouders met kinderen (intergenerationeel);
• ouderen;
•
immigranten/minderheidsgroeperingen;
• mensen op het platteland/in geïsoleerde gebieden.
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4.4.

Resultaten en conclusie

Uit het bestuderen van de 51 publicaties bleken verschillende elementen van belang voor het motiveren
en toeleiden van laaggeleterden naar het aanbod. Hieronder staan schematisch welke elementen in
interventies er zijn gevonden, die invloed hebben op de motivatie van deelnemers:
Werven / Motiveren
- Zichtbaarheid vergroten
- Laagdrempelig contact leggen
- Tussenpersoon/intermediaire organisatie inzetten
- Op de eigen leervraag inspelen
- Opbrengsten inzichtelijk maken
- Belemmeringen wegnemen
- Aansluiting bij de (potentiële) deelnemers zoeken
- Professionals betrekken
- Extra’s aanbieden

Aanbod voltooien / Gemotiveerd houden
- Blijven inspelen op
behoeftes/interesses/omstandigheden
- Gezien en betrokken worden
- Eigenaarschap stimuleren
- Positieve leerervaringen
- Ervaren van positieve effecten
- Aanpak en begeleiding
- Duurzaamheid en kwaliteit
- Extra's

Er zijn tal van mogelijkheden die benut kunnen worden om de motivatie van een laaggeletterde te
stimuleren en te verleiden gebruik te maken van educatieaanbod en dat aanbod ook af te ronden.
Meerdere aspecten die voor een buitenstaander soms klein of onbelangrijk lijken (denk aan een
vrouwelijke of mannelijke docent die lesgeeft), kunnen van grote invloed zijn. Al die kleine dingen bij
elkaar opgeteld, maken dat een interventie succesvol is op het gebied van motiveren, toeleiden tot
ondersteuning en verhoging van basisvaardigheden.
Het is echter niet zo dat het combineren van alle genoemde elementen leidt tot de beste aanpak: er is
immers niet één specifieke aanpak die geschikt is om alle laaggeletterden te motiveren deel te gaan nemen
aan scholing. Omdat de doelgroep zo divers is (jongeren en ouderen, migranten en
Nederlandssprekenden, werkenden en werkzoekend, enz.), is maatwerk belangrijk. Zowel in de werving
als in de uitvoering van scholingstrajecten.
Hoe beter de afstemming is tussen de elementen waardoor een deelnemer gemotiveerd raakt, de omgeving
die de motivatie van de deelnemer versterkt en het aanbod dat daarop aansluit, des te groter is de kans op
een succesvolle werving en deelname.
Er zijn 35 interventies/projecten die niet voldeden aan de criteria, maar wel aanknopingspunten boden om
(indirect) de motivatie van deelnemers te vergroten. Zij richtten zich grofweg op drie elementen:
Professionalisering van professionals. Als we kijken naar professionalisering zijn er verschillende
interventies interessant. Er zijn projecten waarin de competenties van docenten in volwassenenonderwijs
worden beschreven, projecten waarin MOOC’s, catalogi, toolkits of video’s worden ontwikkeld voor
professionals (zowel voor docenten in de volwasseneducatie als voor professionals in het sociaal domein
rondom het herkennen van laaggeletterdheid). Al deze mogelijkheden bieden kansen om aspecten rondom
motivatie op te nemen.
Sensibiliseren van de omgeving. Binnen verschillende interventieprojecten worden activiteiten
ontworpen of uitgevoerd om (het belang van) lezen, geletterdheid of literatuur onder de aandacht te
brengen, lezen laagdrempelig te maken en een leescultuur te bevorderen. Campagnes waarin vaders
worden aangemoedigd om hun kinderen, met name jongens, voor te lezen; het mogelijk maken van
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‘makkelijk lezen-boeken’; een prijs voor lokale overheden vanwege hun alfabetiseringsactiviteiten, literaire
evenementen en taalcafé. Het sensibiliseren van de maatschappij rondom laaggeletterdheid, kan
motiverend of drempelverlagend werken voor de doelgroep om aanbod te gaan volgen.
Innovatieve tools/aanpakken. Enkele interventieprojecten richten zich op onderzoek om meer kennis
te generen rondom het begrip motivatie. Zo wordt binnen het Belgische Action Research Training (ART) in
een project onderzocht hoe men via Action research-motivatie van deelnemers kan beïnvloeden.
Het motiveren van laaggeletterden is uiteraard geen doel op zich. Niet het motiveren staat centraal, maar
de laaggeletterde. Er is niet één ‘type’ laaggeletterde. En dus ook niet één passende aanpak. Van belang is
steeds: probeer aan te sluiten bij de beweegredenen (om wel of niet te leren), de leefwereld, de
achtergrond van de laaggeletterde. Dan is de kans het grootst dat het lukt de laaggeletterde te motiveren
om scholing te volgen en wellicht verder te blijven volgen.
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5.

Studie 5: Een eye-trackingstudie

In deelstudie 5 is getracht om de oogbewegingen te meten van laaggeletterden om daarmee vooruitgang in
leesprestaties in kaart te brengen. Vaak wordt aan laaggeletterden gevraagd of zij hardop willen lezen,
omdat hierdoor ‘hoorbaar’ wordt hoe goed iemand kan lezen en waar zich problemen voordoen. Op deze
manier kun je horen of iemand moeite heeft met bepaalde woorden en of iemand gebruik maakt van
bepaalde leesstrategieën, zoals het herlezen van tekstgedeelten om de tekst beter te begrijpen. Voor veel
laaggeletterden is het door angst- en schaamtegevoelens onprettig om hardop te lezen en beoordeeld te
worden, waardoor ze mogelijk onderpresteren. Met name bij beginnende lezers kunnen alleen maar
kortere teksten worden gebruikt en dus ook weinig vragen worden gesteld. Kleine vooruitgangen in
leesniveau zijn daardoor nauwelijks betrouwbaar te meten zijn en blijven dus onzichtbaar.
De onderzoeksvraag van deelstudie 5 luidde: Hoe kunnen kleine vooruitgangen in leesniveau gemeten
worden?
Een apparaat dat leesniveaus tot in detail ‘zichtbaar’ kan maken, is de eye tracker (zie Figuur 5.1 voor een
afbeelding). Met een eye-tracker kunnen de oogbewegingen van iemand gevolgd worden en kan precies
worden geanalyseerd waar mensen naar kijken en hoe lang, zonder dat iemand merkt dat hij/zij getoetst
wordt. Iedere keer als de ogen pauzeren (fixaties), neemt de lezer informatie tot zich en verwerkt deze. Als
de ogen bewegen (saccades), dan komt er geen informatie binnen en zijn er nauwelijks cognitieve
processen. Hoe meer fixaties iemand heeft, hoe langer deze duren en hoe vaker iemand terugkijkt om een
woord opnieuw te lezen, des te moeilijker iemand een tekst vindt.

Figuur 5.1. Eye-tracker
Eye tracking is bij uitstek geschikt om ook kleine vooruitgangen in lezenniveaus te meten. In een korte
tekst (zoals in Figuur 5.2) worden met behulp van eye tracking al ruim 100 fixaties gemeten. Als deze tekst
een reguliere toets op papier zou zijn geweest, dan konden er over deze tekst hooguit 2-3 vragen worden
gesteld.
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Figuur 5.2. Oogbewegingen tijdens het lezen

Er zijn verschillende pogingen ondernomen om dit onderzoek uit te voeren. Helaas heeft dit niet geleid tot
resultaten. In dit onderzoek zou maandelijks de vooruitgang worden gemeten. De belangrijkste redenen
van het niet kunnen realiseren van dit onderzoek waren:
1) Hoge uitval van respondenten. Een groot deel van de respondenten volgen wekelijks een cursus
van gemiddeld 3 uur per week, maar waren regelmatig niet aanwezig. Dit in combinatie met
uitval van lessen door ziekte van de docent, vakanties, kerstviering, feestdagen en slecht weer,
was het aantal lesuren per maand rond de 6 uur gemiddeld. Daarnaast konden respondenten soms
pas 1 of 2 weken later naar de meting komen, waardoor resultaten niet onderling vergelijkbaar
waren.
2) Brildragende respondenten. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was relatief hoog. Dit
betekende ook dat veel respondenten brildragend waren, waardoor de metingen verstoord werden
en hierdoor onbetrouwbaar waren.
3) Last minute annulering door de school waar de metingen plaats zouden vinden.
4) Terugtrekking van respondenten na uitleg van het onderzoek. Een deel van de respondenten vond
het onprettig om “opgemeten” te worden. Door vastlegging van de data zou zwart op wit worden
vastgelegd hoe “slecht” zij konden lezen.
5) Een deel van de NT2-respondenten beheerste in onvoldoende mate de Nederlandse taal om aan
het onderzoek deel te kunnen nemen. Deze respondenten hadden een laag taalniveau, waaronder
het leesniveau en spraakniveau
We waren er ons van bewust dat deze factoren een rol konden spelen, maar we hadden niet verwacht dat
dit in grote mate zou gebeuren. In de toekomst zou dit type onderzoek meer aandacht moeten geven aan
het werven en de uitleg over wat er in het onderzoek gaat gebeuren. De onbekendheid is voor
participanten toch een behoorlijke drempel gebleken.
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6.

De studies verbonden

6.1

Conclusies

Naar schatting hebben 2,5 miljoen Nederlanders boven de 16 jaar moeite met taal en/of rekenen
(Algemene Rekenkamer, 2016). Ondanks vele initiatieven en een breed aanbod aan cursussen die
kosteloos of tegen een geringe bijdrage gevolgd kunnen worden zijn er maar weinig laaggeletterden die
hun taalvaardigheden verbeteren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen door hun
laaggeletterdheid te kampen hebben met gezondheidsproblemen, schulden, het vinden en behouden van
een baan en participatie in de maatschappij. Veel onderzoekers baseren zich uitsluitend op (een
combinatie van ) cijfers. De ervaringen van laaggeletterden zelf blijven veelal buiten beschouwing
De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidde daarom:
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?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn verschillende deelstudies uitgevoerd. De 1e studie
beantwoordt de vraag: 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
leesvaardigheid?
Hiertoe is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn 48 laaggeletterden geïnterviewd door een onderzoeker en
Taalambassadeur. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat de indeling van laaggeletterden nu vooral
gebaseerd is op achtergrondkenmerken (e.g. Buisman & Houtkoop, 2014; Fouarge, Van Eldert, De Grip,
Künn-Nelen & Poulissen, 2018) en leerprofielen (Kurvers et al., 2013). Vanuit de behoefte wordt vanuit 3
domeinen gekeken: persoonlijke levenssfeer, werk en gezondheid. Op basis van de interviews met
laaggeletterden waarin gevraagd is naar hun behoeften en ervaringen is er een volgende indeling gemaakt.
Bouwers zijn jongere laaggeletterden met een migratie-achtergrond die een hoger leesniveau nodig
hebben om een andere opleiding te kunnen volgen, te kunnen werken en/of actief te kunnen participeren
in de maatschappij. Voor bouwers is het leren van de Nederlandse taal een middel om binnen korte tijd
andere doelen te bereiken en daarmee de basis te leggen voor een toekomst in Nederland. Het leerprofiel
dat voor deze groep van toepassing is, is NT2. De motivationele factoren volgens Boshier (1991) die hier
een rol spelen zijn met name het verbeteren van de communicatie, voorbereiding op een vervolgopleiding
en beroepsgerelateerde redenen. Bouwers zijn gebaat bij een intensieve taalcursus, waarbij zowel spreken,
luisteren, lezen als schrijven aan bod komen en die alle domeinen betreft. Ze hebben behoefte aan een
snelle instroom in de cursus en veel oefening van hun taalvaardigheden in de praktijk. Naast een reguliere
taalcursus is non-formeel onderwijs of een ‘zomerschool’ voor deze groep geschikt, omdat zij op die
manier buiten de reguliere schoolperiode hun taalniveau kunnen verbeteren. Daarnaast is contact met
Nederlandstaligen gewenst, bijvoorbeeld in de vorm van een taalmaatje of (vrijwilligers)werk, om zo hun
taalvaardigheden te kunnen oefenen en verbeteren.
Laatbloeiers zijn veelal oudere NT1-ers en NT2-ers en zijn qua leerprofiel divers. Laatbloeiers hadden al
langer de wens om ooit nog eens beter te leren lezen. Aan deze lang gekoesterde wens hebben zij door
externe omstandigheden, zoals gebrek aan tijd door kinderen en/of werk, niet mogen, geen geld,
onbekendheid met de mogelijkheden, of emotionele barrières als schaamte, angst en onzekerheid, nooit
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gehoor kunnen geven. Laatbloeiers onderkennen dat zij moeite hebben met lezen en schrijven, maar
ervaren hun laaggeletterdheid niet echt als een probleem, omdat zij vanuit hun netwerk voldoende
ondersteuning krijgen. De motivationele factoren die bij laatbloeiers met name een rol spelen zijn sociale
en familie redenen en cognitieve interesse om op verschillende domeinen hun lees- en schrijfvaardigheden
te verbeteren. Laatbloeiers zijn gebaat bij een lees- en schrijfcursus waarbij een praktische toepassing van
het geleerde, zoals het kunnen voorlezen van hun (klein)kinderen, kunnen appen met familie en vrienden
en contacten onderhouden via sociale media centraal staan. Naast beter lezen en schrijven is het
belangrijk dat er in de cursus ook aandacht wordt besteed aan digitale vaardigheden, zodat de laatbloeiers
‘bij blijven’.
Zelfredzamen zijn zowel NT1-ers als NT2-ers van alle leeftijden die aangeven moeite te hebben met het
lezen van brieven en/of formulieren, maar dit niet ervaren als een probleem. Zij hebben geen uitgesproken
negatieve of positieve gevoelens bij lezen of negatieve ervaringen. Zij volgen geen lees- en schrijfcursus,
omdat ze hier geen behoefte aan hebben. Gebrek aan tijd en interesse zijn belangrijke redenen (geweest).
Voor een aantal heeft het volgen van een cursus nu gezien hun leeftijd geen toegevoegde waarde meer. Zij
zetten met name hun sociale netwerk in en in een enkel geval hun professionele netwerk voor
ondersteuning. Het aanbieden van een cursus is voor zelfstandigen zal niet tot nauwelijks leiden tot
deelname aan een cursus.
Zelfstandigen van de toekomst zijn NT1- ers en NT2-ers van alle leeftijden met verschillende leerprofielen
en achtergrondkenmerken die voorheen tot de zelfredzamen behoorden en hun sociale of professionele
netwerk inzetten bij het lezen van brieven en invullen van formulieren, maar nu geen of in veel mindere
mate een beroep kunnen doen op deze ondersteuning. Veelal is dit het gevolg van een ingrijpende
levensgebeurtenis, zoals het wegvallen of ziek worden van een partner, een scheiding of het krijgen van
een ongeval of aandoening waardoor ze direct geconfronteerd worden met hun kwetsbaarheid en
afhankelijkheid van anderen. Ook veranderingen door het verliezen van een baan of krijgen van andere
werkzaamheden waarvoor een hoger lees- en schrijfniveau vereist is kunnen ervoor zorgen dat de
voorheen zelfredzamen een lees- en schrijfcursus te gaan volgen. Er is bij deze groep eerder sprake van
noodzaak dan van één van de motivationele redenen van Boshier.
Zelfstandigen van de toekomst zijn vooral gebaat bij een cursus gericht op praktische lees- en
schrijfactiviteiten op verschillende domeinen, zoals het invullen van formulieren en het lezen en
beantwoorden van brieven en e-mails. Daarnaast is het opbouwen van geloof in eigen kunnen van belang.
Ondersteuning bij de inschrijving en het vinden van de juiste cursus is voor deze groep belangrijk.
Opvolgers zijn NT1-ers en NT2-ers met een diversiteit aan achtergrondkenmerken die zelf niet de ambitie
hebben om hun lees- en schrijfvaardigheden te verbeteren, maar door iemand uit hun sociale en/of
professionele netwerk of leefomgeving gestuurd of sterk gemotiveerd zijn om deel te nemen aan een
cursus. Te denken valt aan werkgevers, gemeenten, het UWV of kinderen die een dringend beroep doen
op hun vader of moeder om een cursus te gaan volgen. Op eigen initiatief zou deze groep om
verschillende redenen de stap niet hebben genomen, omdat zij bijvoorbeeld hun laaggeletterdheid niet als
probleem ervaren, negatieve leerervaringen hebben of ander (praktische of emotionele) barrières
ondervinden. Deze groep is relatief klein in vergelijking met de andere groepen en bevindt zich op
verschillende domeinen.
Opvolgers hebben vooral baat bij een cursus waarmee ze snel voldoen aan de eisen van hun motivator.
Uitdaging is om de cursus te laten aansluiten bij één van de motivationele factoren van Boshier om
daarmee de extrinsieke motivatie te veranderen richting intrinsieke motivatie, waardoor ze de cursus
vanuit eigen behoefte ook blijvend volgen.
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In alle groepen kunnen negatieve ervaringen in het verleden een rol spelen bij de keuze om een lees- en
schrijfcursus te gaan en blijven volgen. Emoties spelen een belangrijke rol in de volwasseneneducatie.
Door veel negatieve ervaringen met (leren) lezen kunnen laaggeletterden angstgevoelens hebben om te
lezen of een leescursus te volgen (Isserlis, 2001). Daarnaast kunnen er ook gevoelens van frustraties
ontstaan, omdat het schoolsysteem de laaggeletterden in de steek heeft gelaten (Saal & Dowell, 2014).
Volgens Schunk (2003) is een hoge self-efficacy bevorderlijk voor leesprestaties. Tijdens de cursussen
wordt er nauwelijks structureel aandacht besteed aan het verminderen van leesgerelateerd angst en het
bevorderen van self-efficacy, terwijl dat voor alle groepen deelnemers een belangrijke factor is. Het is ook
niet duidelijk of een training hieraan zou kunnen bijdragen en hoe dit gemeten zou kunnen worden.
Daarom is de vraag in deelstudie 2:Wat is het effect van een training om leesgerelateerde angst te
verminderen en geloof in eigen kunnen te vergroten bij deelnemers aan een taalcursus?
Om het effect van een training te kunnen meten is eerst met experts, coaches, docenten en laaggeletterden
een vragenlijst ontwikkeld om leesangst en self-efficacy te meten. In totaal is de vragenlijst bij 548
laaggeletterden afgenomen door de vragenlijst voor te lezen. Op basis van een ‘principal component
analysis’ (PCA) gevolgd door een cross validatie‘ met een confirmatory factor analysis’ (CFA) bleek dat de
vragenlijst met 21 items een 5-factor structuur liet zien bestaande uit lees self-efficacy, sociaal gerelateerde
leesangst, cognitief gerelateerde leesangst, somatisch gerelateerde leesangst en gedragsgerelateerde
leesangst.
Vervolgens is een 5-weekse training ontwikkeld bestaande uit 5 thema’s: 1) emoties - ervaren, 2) angst en
schaamte – ontspannen, 3) gedachten – onder controle krijgen, 4) zorgen maken – herschrijf het verleden
en 5) self-efficacy – ja, je kunt het. De resultaten, waarbij een interventiegroep bestaande uit 25
respondenten werd vergeleken met een controle groep bestaande uit 27 respondenten, bleek dat de
training effectief was in het reduceren van de leesangst van de cursisten. Met name cognitief gerelateerde
leesangst liet een groot significant effect zien, gevolgd door somatisch gerelateerde leesangst met een
significant medium effect. Gedragsgerelateerde leesangst en sociaal gerelateerde leesangst laten een klein
niet significant effect zien. Blijkbaar kan met een korte training de leesangst bij laaggeletterde cursisten
significant worden verminderd en is een training effectief om leesangst bij laaggeletterden, ongeacht het
type deelnemer, te verminderen. De trainingsinterventie had vooralsnog geen significant effect op selfefficacy. Een belangrijke reden hiervoor is mogelijk dat het jaren duurt om een robuust lees self-efficacy op
te bouwen (Bandura, 1997). Het is onwaarschijnlijk dat dit kan worden teruggebracht in 5 weken.
Mogelijk zijn de effecten pas op een langere termijn zichtbaar.
Niet alleen het kunnen meten van leesangst en self-efficacy is belangrijk, ook het meten of een cursus voor
een laaggeletterde succesvol is geweest, zoals een verhoging van het taalniveau of een verbetering op het
gebied van sociale inclusie hoort daarbij. In 2012 en 2015 is er reeds een inventarisatie geweest om de
verschillende instrumenten gebruikt om een verbetering in vaardigheden te meten in kaart te brengen
(Bohnenn & De Greef, 2012; Bohnenn & Thijssen, 2015). De afgelopen jaren zijn echter nieuwe
instrumenten ontwikkeld en andere instrumenten verouderd geraakt. Dit heeft geleid tot de volgende
onderzoeksvraag: Welke instrumenten zijn er om na te gaan of een bepaald (taal)aanbod voor de
deelnemers tot succes heeft geleid?
Het blijkt dat er vooral veel instrumenten beschikbaar zijn op het gebied van Nederlands en veel minder
die sociale inclusie meten. Bij de instrumenten is er een duidelijk verschil tussen toepassingen in het
formele en non-formele onderwijs. Meetinstrumenten die in het formele onderwijs worden ingezet om vast
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te stellen of wordt voldaan aan de diploma-eis, meten op een betrouwbare en valide het eindniveau van
de deelnemer. In het non-formele onderwijs, waaraan het merendeel van de volwassenen deelneemt
(Steehouder, 2013), is de behoefte veel minder groot om een eindniveau van deelnemers vast te stellen.
Ook de doelen van de instrumenten die gebruikt worden verschillen: in het non-formele onderwijs is een
(zelf)inschatting van een begin- of eindniveau voldoende, waardoor (eigen ontwikkelde) checklists of
vragenlijsten volstaan, terwijl in het formele onderwijs met een instrument op valide en betrouwbare wijze
het eindniveau vastgesteld moet worden. Ook is de setting in het non-formele onderwijs anders dan in het
formele onderwijs: volwassenen in het non-formele onderwijs hebben soms een heel specifieke leervraag
en zijn niet perse uit op algemene niveauverhoging. Bovendien geldt dat deelnemers soms wel willen
weten hoe zij ervoor staan, maar liever niet officieel getoetst willen worden (soms hebben ze zelfs angst
voor elke vorm van toetsing). Veel recente (digitale) leermiddelen voor basisvaardigheden bevatten daarom
zogenaamde leerstofafhankelijke meetinstrumenten (meestal na afloop van een hoofdstuk) om te toetsen of
de aangeboden leerstof is begrepen door de deelnemer.
Om de vraag te kunnen beantwoorden hoe succesvol het aanbod is geweest, is het beter om niet alleen af
te gaan op uitkomsten van meetinstrumenten die het taalniveau meten. Een succesvol of kwaliteit goed
traject betekent niet altijd dat het eindniveau ook gehaald wordt. Een traject kan ook succesvol zijn als
blijkt dat de sociale inclusie van de deelnemers verhoogd is of als er veel maatwerk in trajecten wordt
geboden (Groot, 2018).
Er veel verschillende redenen zijn waarom laaggeletterden (mogelijk) geen gebruik maken van een
educatie-aanbod en waarom de werving niet succesvol is. Hieruit is af te leiden dat laaggeletterden geen
uniforme groep vormen. Het werven en scholen van laaggeletterden vraagt om een diverse aanpak. De
diversiteit van de doelgroep, de uiteenlopende leervragen en de verschillen in factoren die hun de
motivatie van laaggeletterden beïnvloeden, maken dat er geen universele aanpak is om laaggeletterden te
motiveren scholing te volgen en te voltooien. Er is niet één juiste manier. Factoren die voor de één
motiverend zijn, kunnen voor de ander juist belemmerend werken. Het kunnen behalen van een diploma
is bijvoorbeeld voor de ene persoon een stimulans; voor de ander maakt het halen van een diploma niet
uit; voor nog weer een ander is vanwege faalangst het halen van een diploma juist een negatieve prikkel.
Hiertoe is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Welke elementen van interventies op het gebied van
motiveren, toeleiding tot ondersteuning en verhoging van basisvaardigheden voor laaggeletterden zijn
succesvol en welke niet?
Uit het bestuderen van de 51 publicaties bleken verschillende elementen van belang voor het motiveren
en toeleiden van laaggeletterden naar het aanbod. De volgende elementen in interventies hebben invloed
op de motivatie van deelnemers om te starten met een cursus: zichtbaarheid vergroten, laagdrempelig
contact leggen, tussenpersonen of intermediaire organisaties inzetten, op de eigen leervraag inspelen,
opbrengsten inzichtelijk maken, belemmeringen wegnemen, aansluiting bij potentiële deelnemers zoeken,
professionals betrekken en extra’s aanbieden. Deelstudie 1 liet al zien dat de verschillende typologieën
eigen leerbehoeften hadden en een eigen hupvraag bij toeleiding naar een cursus. Het gemotiveerd
houden van cursisten kan door te blijven inspelen op behoeftes/interesses/omstandigheden, gezien en
betrokken worden, eigenaarschap stimuleren, positieve leerervaringen, ervaren van positieve effecten,
aanpak en begeleiding en duurzaamheid en kwaliteit bieden. Uit deelstudie 1 bleek al dat de behoeftes
van de verschillende typologieën sterk van elkaar verschillen. Zo willen de bouwers snel alle facetten van
de Nederlandse taal leren en een diploma houden, zoeken laatbloeiers naar sociale contacten en
praktische ondersteuning op het gebied van lezen, schrijven en de daarbij behorende digitale
hulpmiddelen en zijn de potentieel zelfstandigen vooral op zoek naar praktische hulp bij het zelf lezen
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van brieven, bijsluiters en formulieren en bij het invullen van formulieren en schrijven van e-mails en
brieven. Dit laat het belang van maatwerk zien, zowel in de toeleiding naar een cursus als in het blijvend
gemotiveerd houden van cursisten tijden de cursus.

6.2.

Wetenschappelijke relevantie

Dit onderzoek heeft meer inzicht opgeleverd in de verschillende typologieën met ieder zijn eigen
behoeftes binnen de grote groep laaggeletterden. Daarnaast heeft het onderzoek een gevalideerde
vragenlijst opgeleverd om leesangst en lees self-efficacy te meten. Tevens is duidelijk geworden dat een
interventie om leesangst te verminderen effectief is. Tot slot is er meer inzicht in belangrijke elementen in
het onderwijsaanbod om motivatie en toeleiding te adresseren. Deze inzichten kunnen er toe bijdragen
dan vervolgonderzoek gerichter kan worden opgezet, bijvoorbeeld hoe het onderwijsaanbod kan worden
toegesneden op de verschillende groepen met verschillende behoeftes. Het is aan te bevelen om
bijvoorbeeld de effectiviteit van de training breder te meten en een 2e nameting na een half jaar uit te
voeren. Zo kan de langere termijn effectiviteit van de training op self-efficacy en leesangst ook in kaart
gebracht worden. Daarnaast is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in verschillen tussen en binnen de
verschillen typologieën, zoals tussen NT1-ers en NT2-ers, mannen en vrouwen en oudere en jongere NT2ers. Ook het verfijnd meten van leesvaardigheid met gebruik van een eye-tracker blijft een wens om zo
meer inzicht te krijgen in de vaardigheden van de deelnemers.

6.3.

Praktische relevantie

Door kennis over de doelgroep te vergroten en meer inzicht te krijgen in hun specifieke behoefte aan
taalonderwijs kan gerichter een aanbod worden gecreëerd dat beter aansluit bij de behoeften van de
verschillende typologieën. Door beter aan te sluiten op de behoefte van laaggeletterden en op de barrières
die zij ervaren en niet primair te streven naar niveauverhoging op alle elementen van het lezen en
schrijven worden laaggeletterden meer intrinsiek gemotiveerd om deel te nemen en de cursus af te ronden.
Differentiatie is daarbij dus van belang. Dit betekent dat er niet alleen oog moet zijn voor de formele
cursussen, maar ook voor het non-formele aanbod.
Daarnaast hebben docenten en trainers nu met de vragenlijst een instrument in handen waarmee ze tijdens
de intake en gedurende de cursus de leesangst en self-efficacy van de deelnemers kunnen monitoren en
met de training de leesangst kunnen verminderen. Tevens kunnen taalaanbieders en toeleiders zoals
gemeenten en UWV het cursusaanbod vormengeven en selecteren op basis van de (elementen van)
interventies waarvan gebleken is dat ze effectief zijn. Tevens bieden de docenten de mogelijkheid om hun
eigen kennis over dit onderwerp te vergoten, waardoor zij de laaggeletterde cursisten beter kunnen
ondersteunen en barrières weg kunnen nemen om (blijvend) deel te nemen aan een cursus. Dit alles om
de laaggeletterde te ondersteunen in het verwerven van de taal.
Concluderend kan gesteld worden dat dit onderzoek meer inzicht heeft opgeleverd in de verschillende
doelgroepen binnen de laaggeletterden met ieder hun specifieke problemen, behoeften en leervraag. En
dat docenten en trainers handvatten hebben gekregen om zelf aan de slag te gaan om de leesangst bij hun
cursisten te verminderen en self-efficacy te verhogen en in hun onderwijs rekening kunnen houden met
belangrijke werkende elementen.

6.4.
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7.

Kennisverspreiding

De opbrengsten van dit onderzoek zijn op verschillende manieren verspreid. Zo is het lesmateriaal voor
het reduceren van negatieve leesemoties is samengevoegd met de leermodule voor docenten (training). De
training wordt ingeleid met een kennismodule voor de docent, gevolgd door een les voor de cursist. In
overleg met de Stichting Lezen & Schrijven, ECBO en Stichting ABC wordt de training na goedkeuring
ondergebracht bij (één van) deze organisaties. Docenten in de volwasseneneducatie zijn eerder geneigd
om informatiemateriaal bij deze organisatie te zoeken dan bij de Open Universiteit. Op deze manier wordt
de verspreiding van de resultaten vergroot.
De artikelen op de website van de Stichting ABC en workshops voor laaggeletterden zijn samengevoegd
tot één cursus voor de Taalambassadeurs. Volgens de Stichting ABC zou dit een groter effect hebben,
omdat er intensief met het materiaal wordt geoefend en daarna door de taalambassadeurs verspreid. Iedere
Taalambassadeur krijgt in de opleiding deze cursus aangeboden.
De filmpjes met ontspanningsoefeningen voor laaggeletterden zijn beschikbaar in zowel het Nederlands
als het Engels via YouTube. De filmpjes zijn dusdanig opgezet dat ze breder kunnen worden gebruikt om
lichamelijke stressreacties te reduceren, bijvoorbeeld bij spreken of een belangrijke afspraak. Voor een
Engelse versie is gekozen om migranten die de Nederlandse taal nog niet beheersen ook de mogelijkheid
te geven om de filmpjes te gebruiken.
De wetenschappelijke output, in de vorm van vier wetenschappelijke artikelen, liggen in concept klaar. Ze
zullen in 2020 worden gebundeld ie vormen tezamen het proefschrift waarop de hoofduitvoerder van het
onderzoek (Paula Gouw) wil promoveren.
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de output en daar waar de output via het Web
bereikbaar is, is de link gegeven.

Soort

Aantal
gepland
4

Gerealiseerd

Conference paper

2

Publicatie voor een breed publiek

4

2 (Tel mee met Taal conferentie en NT1conferentie)
Presentatie bij de OU Eindhoven
https://www.ou.nl/-/lezing-de-invloed-van-emotiesbij-het-leren-lezen-vanvolwassenen?inheritRedirect=true&redirect=%2Fwe
b%2Fopenuniversiteit%2Fzoekresultaten%3Fq%3Dlaaggelette
rd
Presentatie voor de Stichting Lezen en Schrijven
Presentatie voor de Stichting Lezen
Presentatie voor het Taalmaatjesproject van
Humanitas
Presentatie bij de gemeente Gouda
3 Nieuwsberichten website OU
https://www.ou.nl/web/openuniversiteit/zoekresultaten?q=laaggeletterd

Wetenschappelijk artikel

In concept
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Interview Radio 1
https://www.nporadio1.nl/feit-of-fictie/18555-fransduijts-had-niet-helemaal-gelijk-dat-in-rivierenlandde-meeste-laaggeletterden-wonen
Presentatie Tel mee met Taal conferentie
Presentatie NT1-docenten
https://www.lezenenschrijven.nl/nieuws/conferentie
-nt1-op-21-maart-2018
Overige output
- Leesemotie Vragenlijst voor
Laaggeletterde Volwassenen
- Lesmateriaal reduceren
negatieve leesemoties
- Filmpje met
ontspanningsoefeningen voor
laaggeletterden

1

1

1

1

1

12 (waarvan 6 Nederlandstalig en 6 Engelstalig)
NEDERLANDS
https://youtu.be/I-9e8ToQa8c

8
https://youtu.be/F9GISmiaQ30
https://youtu.be/WoahWup9giU
https://youtu.be/2Wim0nfNtqo
https://youtu.be/PV2raoK7vIE
https://youtu.be/9y6Ap7WBYe0

EINGELS
https://youtu.be/kP2vaYXevYs
https://youtu.be/SxXqbDC_c-4
https://youtu.be/0QynrLvrUOE
https://youtu.be/a4f4AOMM8BM
https://youtu.be/Fqv5FWOI5QA
https://youtu.be/-Q2-qAETBas

- Webartikelen voor
laaggeletterden op de website van
de Stichting ABC

In overleg met de Stichting ABC is dit vervangen
door een trainingsmodule in de opleiding van de
taalambassadeurs. Hierdoor is de kennis uit het
onderzoek structureel ingebed en geborgd.
De trainingsmodule voor Taalambassadeurs is op te
vragen bij de Stichting ABC.

Extra:
- Training van docenten van het Kellebeek College
- Training docenten verschillende ROC’s
- (Mede)organisatie NT1-conferentie bij de OU in Utrecht
https://www.lezenenschrijven.nl/nieuws/conferentie-nt1-op-21-maart-2018
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Bijlage 1

Statistische verantwoording validatie vragenlijst

Studie groep 1:
Om de structuur van de vragenlijst met 21 items te analyseren is in de 1e groep met 300 respondenten een
principal component analyse uitgevoerd. Hier ontstonden 5 (unrotated) factoren met een eigenvalue groter
dan 1 (respectievelijk 7.28, 3.28, 1.53, 1.09, en 1.07 die 67.9% van de variantie verklaarden. Vervolgens
is er met principle axis factoring (PAF, met Promax rotatie) nagegaan of er items waren die laag laadden op
alle factoren (< .35) of een hoge (≥ .35) secundaire lading hadden. Geen enkel item voldeed aan deze
criteria, waardoor er geen items verwijderd zijn.
Tabel 1 geeft de ‘simpele’ 5-factorstructuur weer die 58.3% van de variantie verklaart. Factor 1
vertegenwoordigde duidelijk de LSE factor, die uit 7 items bestond. De andere 4 factoren zijn
respectievelijk Factor 2 – sociaal gerelateerde angst (4 items); Factor 3 – cognitief gerelateerde angst (4
items); Factor 4 – somatisch gerelateerde angst (3 items); en Factor 5 – gedragsgerelateerde angst (3 items).
De 5 factor structuur wordt bevestigd door een aanvullende CFA, die een excellent ‘fit’ liet zien: χ2/df =
337.256/179 = 1.884, CFI = 0.950, TLI = 0.941, RMSEA = 0.054, SRMR = 0.053.
Tabel 1. Promax-Rotated Factor structuur voor groep 1 (N = 300)

1

2

Factor
3

4

5

LSE1 Ik kan goed een brief lezen

.82

.16

-.07

-.10

.07

LSE3 Ik kan goed een krant lezen

.81

-.04

.01

.11

.02

LSE2 Ik kan goed een boek lezen

.80

-.17

.19

-.02

.02

LSE5 Ik kan goed ondertitels bij films lezen

.78

.02

.01

.06

-.09

LSE8 Ik ben een goede lezer

.68

-.13

.09

-.01

-.06

LSE6 Ik kan goed een folder lezen over een nieuw apparaat

.67

.07

-.18

.04

.01

LSE4 Ik kan goed een straatnaam lezen

.58

.09

-.07

-.13

.12

LA17 Ik vind het eng om te lezen als mensen naar mij kijken

.07

.91

.04

.04

-.07

.00

.90

.03

-.02

-.03

.00

.63

.16

.05

.02

LA15 Ik ben bang dat iemand mij vraagt om iets te lezen

-.10

.63

.03

-.05

.19

LA20 Ik ben zenuwachtig als ik iets lees wat ik niet mag
vergeten

.15

.01

.73

.06

.04

LA19 Ik vind het eng om belangrijke brieven te lezen

-.18

-.05

.70

-.11

.09

LA3 Ik ben bang dat ik belangrijke informatie mis als ik lees

-.04

.16

.56

.03

-.07

lA6 Ik maak mij zorgen over de fouten die ik kan maken

-.01

.21

.54

.00

-.07

Item

LA16 Ik word zenuwachtig als ik moet lezen als er mensen bij
zijn die ik niet ken
LA18 Ik word zenuwachtig als ik moet lezen als er familie of
goede vrienden bij zijn
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LA11 Als ik iets moet lezen dan krijg ik las van mijn maag of
darmen of ik word misselijk
LA10 Als ik iets moet lezen dan krijg ik last van
hartkloppingen. zweten of trillen
LA12 Als ik iets moet lezen dan krijg ik het benauwd of word
duizelig

-.01

-.04

-.05

.88

-.02

.01

.12

-.04

.78

.01

-.05

-.02

.12

.64

.09

LA23 Ik verzin vaak een smoes om niet te hoeven lezen

.02

.04

-.15

.03

.84

LA21 Ik ga het liefst weg als ik iets moet lezen

-.06

-.06

.12

.13

.62

LA22 Ik lees vaak snel om er vanaf te zijn

.12

.00

.13

-.06

.57

Note. Ladingen ≥ .35 zijn vetgedrukt. LSE = Lees Self-Efficacy; LA = Leesangst

Studie groep 2:
Om het 5-factor model van leesangst en LSE te valideren is er op groep 2 (N = 248) m.b.v. een CFA een
cross validatie uitgevoerd. Er zijn 3 CFA modellen getoetst. In het 1-factor model mochten alle items laden
op een algemene ‘bipolaire’ factor leesangst versus LSE. In het oblique geroteerde 2-factor model leesangst
items mochten laden op 1 factor en LSE items op een 2e factor, waarbij de 2 factoren mochten correleren.
In het oblique 5-factor model, de LSE items mochten laden op 1 factor, maar de items sociaal, cognitief,
somatisch en gedragsgerelateerde leesangst mochten laden op respectievelijk een 2e, 3e, 4e en 5e factor,
waarbij de 5 factoren mochten correleren. Tabel 2 geeft een overzicht van de fit van de 3 CFA factor
modellen.
Tabel 2. Confirmatory Factor Analyse: Fit indices van de 3 CFA factor modellen
Model

χ2

df

CFI

TLI

RMSEA

SRMR

1-factor

1044.333

189

0.597

0.552

0.135

0.125

2-factor

617.389

188

0.798

0.774

0.096

0.077

5-factor

343.980

179

0.922

0.909

0.061

0.065

Note. CFI = Comparative Fit Index; TLI = Tucker Lewis Index; RMSEA = Root Mean Square Error of Approximation; SRMR = Standardized Root
Mean Square Residual. In geen van de modellen gecorreleerde errors zijn opgenomen.

De resultaten laten zien dat dat een 5-factor model een betere fit laat zien dan een 1 of 2 factor model. Het
5-factor model gaf een substantieel en significante verbetering van de fit vergeleken met het 1 factor
model, χ2diff = 700.35, df = 10, p < .0001, en vergeleken met het 2-factor model, χ2diff = 273.41, df = 9,
p < .0001. Concluderend kan worden gesteld dat alleen het 5-factor model een acceptabele fit laat zien
(CFI > .90, TLI > .90, RMSEA < .06, SRMR < .08, cf. Brown, 2006).
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Tabel 3. Standardized Loadings van de 5-Factor Confirmatory Solution (N = 248)
LEES SELFEFFICACY

Lading
LSE1 Ik kan een brief van de gemeente lezen en begrijpen*

.64

LSE3 Ik kan een krant lezen en begrijpen*

.69

LSE2 Ik kan een boek lezen begrijpen*

.66

LSE5 Ik kan ondertitels bij een film lezen en begrijpen*

.72

LSE8 ik ben een goede lezer

.51

LSE6 Ik kan lezen en begrijpen hoe een apparaat werkt*

.74

LSE4 Ik kan een straatnaam lezen en begrijpen

.64

LA17 Ik vind het eng om iets te lezen als andere mensen naar mij kijken

.85

ANGST

SOCIAAL

COGNITIEF

SOMATISCH

GEDRAG

LA16 Ik word zenuwachtig als ik iets moet lezen bij mensen die ik niet goed
ken*
LA18 Ik word zenuwachtig als ik iets moet lezen waar familie of goede
vrienden bij zijn
LA15 Ik ben bang dat iemand mij vraagt om iets te lezen

.88
.63
.79

LA20 Ik word zenuwachtig als ik iets lees dat ik niet mag vergeten*

.66

LA19 Ik vind het eng om belangrijke brieven te lezen

.69

LA3 Ik ben bang dat ik belangrijke informatie mis*

.53

LA6 Ik maak mij zorgen over de fouten die ik kan maken

.54

LA11 Ik krijg last van mijn maag of darmen, of word misselijk*

.89

LA10 Ik krijg last van hartkloppingen, zweten of trillen*

.63

LA12 Ik krijg het benauwd of word duizelig*

.79

LA23 Ik verzin vaak een smoes om niet te hoeven lezen

.65

LA21 Ik ga het liefst weg als ik iets moet lezen

.79

LA22 Ik lees vaak snel om er vanaf te zijn

.67

Note. *Deze items zijn enigszins aangepast t.o.v. studie 1.
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Bijlage 2

Leesangst en Lees Self-efficacy vragenlijst

Nooit
(0)
Geloof in eigen kunnen
LSE1 Ik kan goed een brief van de gemeente lezen en begrijpen
LSE2 Ik kan goed een krant lezen en begrijpen
LSE3 Ik kan goed een boek lezen en begrijpen
LSE4 Ik kan goed ondertitels bij een film lezen en begrijpen
LSE5 ik ben een goede lezer
LSE6 Ik kan goed lezen en begrijpen hoe een apparaat werkt
LSE7 Ik kan goed een straatnaam lezen en begrijpen
Leesangst sociaal
LA1 Ik vind het eng om iets te lezen als andere mensen naar mij
kijken
LA2 Ik word zenuwachtig als ik iets moet lezen bij mensen die ik
niet goed ken
LA3 Ik word zenuwachtig als ik iets moet lezen waar familie of
goede vrienden bij zijn
LA4 Ik ben bang dat iemand mij vraagt om iets te lezen
Leesangst cognitief
LA5 Ik word zenuwachtig als ik iets lees dat ik niet mag vergeten
LA6 Ik vind het eng om belangrijke brieven te lezen
LA7 Ik ben bang dat ik belangrijke informatie mis
LA8 Ik maak mij zorgen over de fouten die ik kan maken
Leesangst somatisch
LA9 Ik krijg last van mijn maag of darmen, of word misselijk als ik
iets moet lezen
LA10 Ik krijg last van hartkloppingen, zweten of trillen als ik iets
moet lezen
LA11 Ik krijg het benauwd of word duizelig als ik iets moet lezen
Leesangst gedrag
LA12 Ik verzin vaak een smoes om niet te hoeven lezen
LA13 Ik ga het liefst weg als ik iets moet lezen
LA14 Ik lees vaak snel om er vanaf te zijn
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Bijlage 3

Resultaten effecten interventie

Tabel 1. Groepsverschillen op basis van leeftijd, gender en etniciteit
Leeftijd
Gender

t (50) = 1.742, p = .088

Etniciteit

ꭓ2 (2) = 1.439, p = .487

ꭓ2 (1) = 1.258, p = .523

Tabel 2. Groepsverschillen voormeting leesangst en self-efficacy
Leesangst
Leesangst-cognitief
Leesangst-somatisch
Leesangst-gedrag
Leesangst-sociaal
Lees self-efficacy

t(50) = .198
t(50) = .278
t(50) = .000
t(50) = .632
t(50) = -.550
t(50) = 1.641

p = .844
p = .782
p = .100
p = .530
p = .585
p = .107

Tabel 3. Trainingseffect op leesangst en self-efficacy
Leesangst
Leesangst-cognitief
Leesangst-somatisch
Leesangst-gedrag
Leesangst-sociaal
Lees self-efficacy

F (1, 50) = 10.400
F (1, 50) = 13.583
F (1, 50) = 4.888
F (1, 50) = 2.966
F (1, 50) = 3.855
F (1, 50) = .290
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p = .002
p = .001
p = .032
p = .091
p = .055
p = .593

ηp2 = .17
ηp2 = .21
ηp2 = .09
ηp2 = .07
ηp2 = .06

Tabel 4. Gemiddelde en SD van de voor- en nameting van lees self-efficacy en leesangst
Interventiegroep

N

M

SD

LSE voor

27

2,65

0,79

LSE na

27

2,88

0,93

Resultaat

-0,24

LA cognitief voor

27

2,45

0,82

LA cognitief na

27

1,84

0,81

Resultaat

0,61

LA somatisch voor

27

1,00

1,12

LA somatisch na

27

0,79

0,89

Resultaat

0,21

LA sociaal voor

27

2,34

1,45

LA sociaal na

27

1,69

0,94

Resultaat

0,65

LA gedrag voor

27

1,33

1,19

LA gedrag na

27

0,88

0,98

Resultaat

0,46

LA totaal voor

27

1,87

0,89

LA totaal na

27

1,37

0,71

Resultaat
Controlegroep

0,50
N

M

SD

LSE voor

25

2,33

0,60

LSE na

25

2,45

0,89

Resultaat

-0,13

LA cognitief voor

25

2,39

0,83

LA cognitief na

25

2,41

0,76

Resultaat

-0,02

LA somatisch voor

25

LA somatisch na

25

Resultaat

1,00

1,12

1,23

1,16

-0,23

LA sociaal voor

25

2,10

1,31

LA sociaal na

25

1,98

1,37

Resultaat

0,12

LA gedrag voor

25

1,51

1,07

LA gedrag na

25

1,53

1,15

Resultaat

-0,03

LA totaal voor

25

1,82

0,94

LA totaal na

25

1,85

0,94

Resultaat

25

-0,03
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Bijlage 4

Samenvatting training

Les 1:
Emoties – ervaren
Duur:
45 minuten
Thema
Onderdelen
1. Emoties
- Emoties zijn normale reacties op situaties
- Mensen verschillen in het van ervaren emoties qua
intensiteit en soort emotie
- Emoties zijn positief of negatief
2. Gezichtsuitdrukking
- Emoties zijn af te lezen van het gezicht
3. Emoties in het
lichaam

Oefeningen voor cursisten
- Noem emoties in verschillende situaties of bij
activiteiten
- Beoordeel de emoties als positief of negatief
- Druk een emotie uit met het gezicht; andere
cursisten raden de uitgebeelde emotie
- Kies 6 emoties en kleur de plaatjes met
lichamen; kies rood voor een gevoel van
activatie en blauw voor de-activatie

- Emoties zijn voelbaar in het lichaam
- Emoties kunnen delen van het lichaam activeren of deactiveren
Les 2:
Angst en schaamte – ontspannen
Duur: 45 minuten
Thema
Onderdelen
Oefeningen voor cursisten
1. Angst en schaamte
- Schaamte is het gevoel dat je waardeloos bent als
- Noem angstige situaties of situaties waarin je
mens
je erg schaamde
- Angst is het gevoel dat je bedreigd wordt
- Maak een lijst van zorgen die je je maakt als
- Je zorgen maken resulteert in slechtere leesprestaties
je moet lezen. Zijn deze zorgen realistisch?
(het vertraagt cognitieve processen)
2. Lichamelijke
- Angst prepareert het lichaam om te vechten of te
- Kleur de plaatjes van de lichamen in voor
gevoelens
vluchten
angst en schaamte
- Angst veroorzaakt spierspanning, transpireren,
verhoogde hartslag, etc.
- Schaamte veroorzaakt blozen en transpireren
3. Ontspannen
- Krijg controle over onprettige lichamelijke reacties a.g.v. - 5 video’s met ademhalings- en
angst en schaamte door ontspanningsoefeningen
ontspanningsoefeningen
(YouTube video)
Les 3: Gedachten – krijg negatieve gedachten onder controle
Duur: 45 minuten (inclusief 5
minuten ontspanningsoefeningen)
Thema
Onderwerp
Oefeningen voor cursisten
1. Bewust worden van
- Gedachten veroorzaken gevoel en gedrag
- Dagelijkse situaties; geef aan wat je denkt,
gedachten en gedrag
- Consequenties van gedrag
voelt, gedraagt en wat de gevolgen zijn.
2. Van negatieve naar
- Veranderen van negatieve gedachten in positieve
- Dagelijkse situaties: beschrijf een
constructieve
gebeurtenis met negatieve gedachten en
gedachten
dezelfde met positieve gedachten
Les 4: Zorgen maken – herschrijf het verleden
Duur: 45 minuten (inclusief 5 minuten
ontspanningsoefeningen)
Thema
Onderwerp
Oefeningen voor cursisten
1. Bewustwording
- Leesgerelateerde negatieve emoties kunnen leiden tot
- Leessituaties: beschrijf je gedachten,
relatie tussen
het vermijden van lezen
gevoelens, gedrag en de gevolgen
gedachten en gedrag
2. Van negatieve naar
- Zijn negatieve gedachten juist?
- Dagelijkse situaties: beschrijf een
constructieve
gebeurtenis met negatieve gedachten en
gedachten
dezelfde met positieve gedachten
Les 5: Self-efficacy – ja, je kunt het!
Duur: 45 minuten (inclusief 5 minuten
ontspanningsoefeningen)
Thema
Onderwerp
Oefeningen voor cursisten
1. Self-efficacy
- Denk je dat je het kunt?
- Wat kun je goed lezen en wat niet?
- Wie gelooft er in jou?
2. Vergelijken
- ‘Goed’ or ‘slecht’ hangt af van met wie je het vergelijkt
- Met wie vergelijk je je prestaties? Met experts
of beginners?
3. Self-efficacy ladder
- Welke stap heb je vandaag bereikt?
- Plaats jezelf op de self-efficacy ladder
Ik ga het niet doen => Ja, ik heb het gedaan!
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Bijlage 5

Benaderde organisaties en experts

Organisaties
Alle organisaties uit de recentste inventarisatie van Bohnenn en Thijssen (2015) zijn benaderd om de
informatie over hun instrumenten uit de eerdere inventarisatie te controleren en aan te vullen of wijzigen
indien nodig. Daarnaast is aan hen gevraagd of zij nog nieuwe instrumenten ontwikkeld hebben, die ook
opgenomen kunnen worden in het overzicht. Tot slot is bij hen geïnventariseerd of er nog andere
organisaties zijn die in het overzicht ontbreken. In totaal zijn de volgende vijftien organisaties benaderd:
1. AMN
9. Muiswerk Educatief
2. Bureau Ice
10. Oog Voor Lezen
3. CINOP
11. St. Expertisecentrum Oefenen.nl
4. Cito
12. Stichting Lezen & Schrijven
5. FNV
13. Uitgeverij Deviant
6. Hogeschool Utrecht
14. Van Buurt Boek
7. Koninklijke Bibliotheek
15. Van Dorp educatief
8. Malmberg
Experts
In aanvulling op de organisaties die zijn benaderd, zijn experts geraadpleegd met het verzoek het
overzicht dat aangevuld is door de organisaties, te controleren op volledigheid. Ook is aan de experts de
vraag voorgelegd of zij in het kader van (onderzoeks)projecten nog instrumenten hebben ontwikkeld die
mogelijk breder toegepast kunnen worden. In totaal zijn twaalf experts benaderd, met expertise op het
terrein van Nederlands, rekenen, digitale vaardigheden of sociale inclusie bij volwassenen.
E. Bohnenn - Advies + Onderzoek + Coaching
M. Buisman – Kohnstamm Instituut
A. van Deursen – Universiteit Twente
M. de Greef - UNESCO Chair on Adult Education Vrije Universiteit Brussel
M. van Groenestijn – Hogeschool Utrecht
E. Halewijn - ITTA
I. den Hollander – Advies in educatie
V. Jonker - Universiteit Utrecht/Freudenthal Instituut
R. Stelwagen – Bright Blue Consultancy
R. Thijssen - CINOP Holding B.V.
M. Wijers - Universiteit Utrecht/Freudenthal Instituut
R. Wolters – Stichting Lezen
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Bijlage 6

Overzicht meetinstrumenten

Het overzicht met meetinstrumenten is onderverdeeld in vier delen:
1. Meetinstrumenten Nederlands
2. Meetinstrumenten rekenen
3. Meetinstrumenten digitale vaardigheden
4. Meetinstrumenten sociale inclusie.
Bij het onderdeel Nederlands en rekenen is er onderscheid gemaakt in meetinstrumenten die ontwikkeld
zijn voor volwassenen en meetinstrumenten die weliswaar ontwikkeld zijn voor het mbo, maar ook
geschikt (kunnen) zijn om te gebruiken bij volwassenen. Verder is bij het onderdeel Nederlands een
aparte categorie opgenomen: meetinstrumenten ie ontwikkeld zijn voor volwassenen met Nederlands als
tweede taal. Voor de categorie Meetinstrumenten Nederlands is hieronder het overzicht weergegeven
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