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Programma
• Introductie

• Mobility Mentoring® Taalvaardig: stand van zaken

• Informatie over laaggeletterdheid in relatie tot MM

> Definitie

> Zelf ervaren

> Feiten en Cijfers

• Oefenen met herkennen van laaggeletterdheid

> Contextgerichte vragen

> Herkennen van Laaggeletterd aan de hand van De Brug 

naar Zelfredzaamheid® en het Doel-Actie Plan®

• Laaggeletterde klanten herkennen en verder begeleiden
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Ervaring met laaggeletterde 
cliënten

• Hoe groot is het percentage van je cliënten waarvan je 

vermoedt dat ze laaggeletterd zijn? 
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Ervaring met laaggeletterde 
cliënten

• Waar sta je nu? Geef jezelf een score tussen 0-10

• Ik herken laaggeletterdheid bij mijn klanten. 
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Definitie

Geletterdheid omvat het kunnen toepassen in 

het dagelijks leven en in werksituaties van 

luisteren, spreken, lezen en schrijven, rekenen

en digitale vaardigheden.
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Ervaren

• Wat heeft u vandaag gedaan (buiten uw werk), waarvoor u moet

kunnen lezen, schrijven of rekenen?

• Hoeveel procent van een tekst moet u kunnen lezen om de 

inhoud te begrijpen?

> 60%

> 75%

> 90%

> 100%
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60%

Als u door ** extra * moet * die u niet van uw * kunt *, dan 

kunt u * een * *. Die * wordt * als * *. Deze is er * voor de 

meest * *. Soms zijn * een goede *. Zo * u voor * geld een * 

* voor uw *. En * u niet * met een * *, die u moet *.
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75%

Als u door * * extra * moet maken die u niet van uw * kunt *, 

dan kunt u daarvoor een * aanvragen. Die * wordt verstrekt 

als * *. Deze is er alleen voor de meest * kosten. Soms zijn * 

een goede *. Zo heeft u voor * geld een goede * voor uw *. 

En blijft u niet * met een hoge *, die u moet *.
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90%

Als u door * omstandigheden extra kosten moet maken die u 

niet van uw * kunt betalen, dan kunt u daarvoor een * 

aanvragen. Die vergoeding wordt verstrekt als bijzondere *. 

Deze is er alleen voor de meest * kosten. Soms zijn * een 

goede optie. Zo heeft u voor minder geld een goede oplossing 

voor uw situatie. En blijft u niet * met een hoge schuld, die u 

moet terugbetalen.

9



|

100%

Als u door bijzondere omstandigheden extra kosten moet 

maken die u niet van uw inkomen kunt betalen, dan kunt u 

daarvoor een vergoeding aanvragen. Die vergoeding wordt 

verstrekt als bijzondere bijstand. Deze is er alleen voor de 

meest noodzakelijke kosten. Soms zijn tweedehandsartikelen 

een goede optie. Zo heeft u voor minder geld een goede 

oplossing voor uw situatie. En blijft u niet zitten met een hoge 

schuld, die u moet terugbetalen.
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Quizvraag 1

Hoeveel mensen in Nederland hebben moeite met lezen,

schrijven en/of rekenen?

A. 250.000

B. 500.000

C. 1.000.000

D. 2.500.000
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Antwoord

Hoeveel mensen in Nederland hebben moeite met lezen,

schrijven en/of rekenen?

A. 250.000

B. 500.000

C. 1.000.000

D. 2.500.000

Dit blijkt uit recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer (2016). Uit eerder onderzoek bleek dat 

1,3 miljoen Nederlanders, specifiek tussen de 16 en 65 jaar, moeite hebben met lezen en schrijven 

(PIAAC, 2013). De volgende vragen gaan over deze groep.
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Quizvraag 2

Bij welk gedeelte van de laaggeletterden is Nederlands hun 

moedertaal?

A. circa 1/4

B. circa 1/2

C. circa 2/3

D. circa 4/3
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Antwoord

Hoeveel van de laaggeletterden is Nederlands hun moedertaal?

A. circa 1/4

B. circa 1/2

C. circa 2/3

D. circa 3/4
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Quizvraag 3

Hoeveel procent van de laaggeletterden heeft een betaalde baan? 

A. 21%

B. 43%

C. 57%

D  68%
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Antwoord

Hoeveel procent van de laaggeletterden heeft een betaalde baan?

A. 21%

B. 43%

C. 57%

D. 68%
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Quizvraag 4

Hoeveel procent van de laaggeletterden is langdurig arm 
(langer dan 3 jaar)?

A. 1,3%

B. 2,5% 

C.   4,6%

D.   6,2%
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Antwoord

Hoeveel procent van de laaggeletterden is langdurig arm 
(langer dan 3 jaar)?

A. 1,3%

B. 2,5% 

C.   4,6%

D.   6,2%
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Uitgelicht: Laaggeletterdheid en 
armoede
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Uitgelicht: laaggeletterdheid en 
schulden

Lagere leesvaardigheid komt veel vaker voor onder mensen 
met financiële problemen: 50.3% van de cliënten van 
Kredietbank Nederland en Syncasso valt in de risicogroep 
voor laaggletterdheid (keizer, 2018)

Bijna 100.000 mensen leven in armoede als gevolg van 
laaggeletterdheid . Dit kost de overheid ten minste €95 
miljoen. (PWC, 2018)
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Aanvragen van een DigiD

Begrijpen van rekeningen en contracten

Kinderen voorlezen                       Bijsluiters begrijpen

Uitrekenen van zorgkosten            Internetbankieren

Aanvragen van toeslagen

Solliciteren Ordenen van administratie

Gevolgen: waar lopen 
laaggeletterden tegenaan?
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De laaggeletterde zelf aan het woord…
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https://youtu.be/pFdazC2rqWs
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Kenmerken doelgroep

Met name kenmerken voor de autochtone doelgroep:

• Schaamte

• Taboe – zowel bij de verwijzer als de doelgroep zelf

• Onzichtbaar, door compensatiegedrag of ontwikkelde strategieën

• Onbewust onwetend

• Onwetend over de mogelijkheden

• Onzekerheid & eenzaamheid
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Kenmerkend gedrag
• Ter plekke iets invullen wordt vermeden.

• Uitgedeelde informatie wordt niet bekeken, 

maar direct weggestopt.

• Afspraken worden niet genoteerd.

(Non-verbale) reactie: van passief tot agressief
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Oorzaken
- Thuissituatie

taalarme omgeving, anderstalige ouders, vroeg werken

- Onderwijs

onvoldoende begeleiding, weinig op school, weinig aandacht taal in 

de opleiding

- Individuele factoren

leer-, concentratie-, gedragsproblemen, dyslexie

- Weggezakte vaardigheden

Taal is als een spier, als je het niet gebruikt verdwijnt het.

Let op! Vrijwel altijd een combinatie van oorzaken
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Winst aanpak laaggeletterdheid

Uit onderzoek blijkt dat aanpak laaggeletterdheid al na een half jaar

impact heeft op het leven van het individu, de laaggeletterde zelf.

• 70% kan taalvaardigheden beter toepassen

• 50-65% toename sociale inclusie

• 53% voelt zich psychisch gezonder

• 39% voelt zich fysieke gezonder

• 20-35% heeft een betere arbeidsmarktpositie
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Oplossing?
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Herkennen
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Aanvullende instrumenten om te
herkennen

• Basismeters (Taalmeter, Rekenmeter) 

• De Taalverkenner

• Vragen in context
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Wat zijn contextgerichte vragen?

• Het stellen van contextgerichte vragen is een laagdrempelige

manier om erachter te komen of iemand moeite heeft met lezen, 

schrijven en/of rekenen. 

• Voordelen:

> Kost weinig tijd

> Impliciete vorm van screenen
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Vorm contextgerichte vragen

• Open of gesloten vraag

• Vraag waarbij de cliënt binnen een schaal antwoord kan 

geven: Altijd / vaak / bijna nooit / nooit.
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Tips contextgerichte vragen: 

• Bij vermoeden van laaggeletterdheid is het de kunst door te vragen tijdens het 

gesprek.

• Voorbeeld: “Kunt u met een computer omgaan?” Antwoord: “Ja”.

• Door verder door te vragen kun je erachter komen dat uw client wel op 

Facebook zit, maar niet met DigiD om kan gaan.

• Bespreek problemen met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden na 

signalering/vermoeden op natuurlijke wijze tijdens het gesprek. Niet achteraf.

• Voorbeeld: “Dit is lastig he? Heel veel mensen vinden dit formulier (of waar je op 

dat moment mee bezig bent) moeilijk om te lezen. Vindt u dat ook?’
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Vragen rondom wonen
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Aan de slag …
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Wonen

Staat u ingeschreven als woningzoekende?
(Nee: Kunt u zich inschrijven of heeft u hier 
hulp bij nodig?) 

Zoekt  u zelf naar een andere woning of  is er 
iemand die u daarbij helpt? 

Hoe zoekt u naar een woning? 

Kunt u zelfstandig omgaan met een computer? 

Heeft u een DigiD? Kunt u daarmee inloggen? 

Oefen in tweetallen
De één speelt cliënt de ander 
medewerker.
Voer een gesprek over de 
pijler wonen.
Kijk of het lukt om enkele van 
deze vragen in het gesprek te 
verweven.
Draai daarna de rollen om.

We bespreken straks samen 
hoe het ging.
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Vragen rondom schulden

4 november 2019 36



|

Aan de slag ….

Schulden

Kunt u zelf uw maandelijke inkomsten en uitgaven 

berekenen?

Heeft u recht op toeslagen? Lukt het u om toeslagen aan te 

vragen?

Heeft u een DigiD? Lukt het om daarmee in te loggen?
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Herkennen adhv Doel-Actieplan®
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Signalen adhv Doel-Actieplan®

• Let op handschrift en lichaamstaal.

• Lichaamstaal:

> Een cliënt zit gebogen, kijkt je niet aan. Verzint iets om niet te hoeven 

schrijven.

• Handschrift:

> Geen vloeiend handschrift

> Schrijftempo

> Schrijffouten

> Transfer van denken naar opschrijven verloopt moeizaam
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Acties nav herkennen

• Communicatie en werkwijze aanpassen

• Maak de laaggeletterdheid bespreekbaar

• Verwijs door naar lokaal aanbod van basisvaardigheden

> 0800-023444 (gratis)

> www.taalzoeker.nl
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http://www.taalzoeker.nl


www.taalvoorhetleven.nl

Contact

Heeft u na het bijwonen van deze bijeenkomst nog vragen, 

dan kunt u contact opnemen met ….

Anja Bijl

Stichting Lezen & Schrijven

anjabijl@lezenenschrijven.nl

Of

Info@mobilitymentoring.nl

mailto:anjabijl@lezenenschrijven.nl
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