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Laaggeletterdheid in Nederland 

2,5 miljoen mensen in Nederland hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of reke-

nen. Vaak hebben zij ook moeite om met een computer om te gaan. 

 

Taal begint lokaal 

Inbreng voor lokale verkiezingsprogramma’s gemeenteraad 2018 

 

Hieronder vindt u een overzicht van passages die uw partij kan benutten en integreren in 

het lokale verkiezingsprogramma. De menukaart is opgebouwd uit een algemene inlei-

ding gevolgd door verschillende beleidsdomeinen waarop laaggeletterdheid, reken- en di-

givaardigheid betrekking hebben. In elk domein zijn goede voorbeelden en aanvullende 

data beschikbaar.  

Het gaat om de volgende domeinen:   

A. Eigen rol gemeente 

B. Meedoen in de maatschappij 

C. Werk & inkomen 

D.Onderwijs & cultuur 

E. Gezondheid & welzijn 

  



 

Inleiding 

Goed kunnen lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer is een voorwaarde 

om mee te doen in onze gemeente. Landelijk gezien hebben zeker 2,5 miljoen volwasse-

nen moeite om brieven van de gemeente te begrijpen, digitaal een formulier in te vullen 

of veiligheidsinstructies op hun werk te lezen. Uit onderzoek blijkt dat, met de juiste aan-

pak, 70 procent van deze groep zijn taalvaardigheid binnen zes maanden aanzienlijk ver-

betert (zie ‘Feiten & cijfers’ (1)). 

Binnen onze gemeente komt er een integraal plan van aanpak laaggeletterdheid rond …. 

[schrijf hier de thema’s waarop u wilt inzetten]. Daarmee willen wij in deze collegeperi-

ode … procent van de laaggeletterden bereiken. Hier komt zowel beleidsmatig als financi-

eel een extra impuls voor van …. [vul uw budget in]. 

 
Investeren in laaggeletterde inwoners loont 

Laaggeletterden komen vaak moeilijker dan niet-laaggeletterden uit de bijstand, maken 

meer gebruik van de zorg en vinden het lastiger te communiceren met de gemeente. Dit 

veroorzaakt extra kosten en creëert onbegrip in onze gemeente. Taal is geen doel op zich 

in deze, maar een middel om mensen mee te laten doen in de samenleving. Investeren 

in laaggeletterde inwoners loont, zo blijkt uit onderzoek (zie ‘Feiten & cijfers’ (2)). Een 

integrale aanpak is daarom nodig. 

 

Kortom, de aanpak van laaggeletterdheid levert de volgende voordelen op: 

 inwoners die zich volwaardig lid van de samenleving voelen en actief meedoen; 

 gezondere inwoners (dus besparingen op de gezondheidszorg); 

 meer kansen voor inwoners op de arbeidsmarkt (dus besparingen op bijstandsuitkerin-

gen en schuldhulpprogramma’s); 

 beter onderwijs. 

 

  



 

Onderdeel A: Eigen rol gemeente 

Gemeente is toegankelijk voor iedereen 

De dienstverlening van de gemeente is steeds vaker digitaal. Voor veel inwoners is dit 

heel erg prettig, maar er is ook een grote groep die niet digivaardig is. De gemeente 

dient voor alle inwoners toegankelijk te zijn. De gemeente zorgt daarom dat haar dienst-

verlening ook toegankelijk is voor niet-digivaardige mensen en investeert tegelijkertijd 

extra in computercursussen. 

 
Taalrecht van de burger, taalplicht van de gemeente 

De gemeente gaat voor iedereen begrijpelijk communiceren. Denk aan bewonersbrieven, 

digitale formulieren en gemeentelijke websites. Deze horen beter toegankelijk te zijn, 

ook voor laaggeletterde en niet-digivaardige inwoners. Hier komt een aanpak voor en de 

gemeente stelt een panel van ex-laaggeletterden samen (dit kan via Stichting Lezen & 

Schrijven) om de gemeente hierover jaarlijks te adviseren. 

 
Voorbeeldfunctie gemeente rond werkgevers 

De gemeente stimuleert werkgevers om laaggeletterdheid aan te pakken. Hiertoe komt 

een actieplan. Ook geeft zij als werkgever het goede voorbeeld door de eigen werkne-

mers te screenen op laaggeletterdheid en indien nodig taalscholing te laten volgen.  

 

Benutten subsidieverordening, social return on investment 

De aanpak van laaggeletterdheid vraagt brede maatschappelijke inzet. Bij alle gemeente-

lijke subsidieverordeningen en opdrachtverleningen wordt als voorwaarde opgenomen 

dat organisaties zich inzetten tegen laaggeletterdheid, binnen hun organisatie en/of in de 

gemeente. 

  



 

Onderdeel B: Meedoen in de maatschappij 

Participatie (vrijwilligerswerk, meedenken) 

Alle inwoners doen mee in de samenleving. De gemeente stimuleert zelfredzaamheid en 

participatie en neemt obstakels om te participeren, zoals onvoldoende beheersing van de 

taal, weg. Alle mensen die een bijstandsuitkering aanvragen worden gescreend op laag-

geletterdheid en digivaardigheden. Indien nodig krijgen zij hulp met scholing. 

 

Vrijwilligers 

De inzet van getrainde taalvrijwilligers is cruciaal in de aanpak van laaggeletterdheid. De 

gemeente ondersteunt deze organisaties om zo nog meer laaggeletterden te bereiken. 

Ook komt er een aanpak om professionals en vrijwilligers die met mensen in armoede of 

schulden werken, voor te bereiden en uit te rusten met de benodigde kennis en midde-

len. Waar nodig worden gebrekkige rekenvaardigheden meegenomen. 

 

Identiteit, samenleving   

Een goede taalbeheersing is essentieel voor een open en inclusieve maatschappij. Taal is 

het cement van de samenleving en het fundament van de Nederlandse identiteit. Dit 

geldt zowel voor inwoners van Nederlandse afkomst als voor inwoners met een migran-

tenachtergrond. Van de laaggeletterde beroepsbevolking in het hele land is het meren-

deel van Nederlandse komaf.  

 
Integratie (oud- en nieuwkomers) 

Het beheersen van de Nederlandse taal is noodzakelijk om te kunnen meedoen in de sa-

menleving. Taalbeheersing versnelt de integratie. De gemeente ondersteunt oud- en 

nieuwkomers bij het leren van de Nederlandse taal. 

 
Emancipatie  

Veel vrouwen zijn in Nederland niet economisch zelfstandig en participeren minder. Dit 

geldt ook voor een grote groep vrouwen met een migrantenachtergrond. Onvoldoende 

beheersing van de taal is hiervan een belangrijke oorzaak. Deze vrouwen ondersteunen 

de gemeente extra door taalonderwijs te organiseren gericht op zelfredzaamheid en 

werk. 

 

  



 

Onderdeel C: Werk & inkomen 

 
Afhankelijkheid van een uitkering 

Het is moeilijk om niet afhankelijk te zijn van de bijstand en andere uitkeringen als je 

moeite hebt om sollicitatiebrieven te schrijven of vacatureteksten te lezen. Laaggeletter-

den zijn oververtegenwoordigd in de bijstand. Daarom checkt de gemeente alle nieuwe 

bijstandsgerechtigden of ze de genoemde vaardigheden voldoende beheersen en geeft 

hen, indien nodig, extra scholing hiertoe. Er komt een plan hoe om te gaan met mensen 

die al in de bijstand verkeren.  

 
Aanpak armoede die iedereen bereikt  

Uit onderzoek blijkt dat armoede en laaggeletterdheid elkaar op verschillende manieren 

kunnen beïnvloeden en versterken. Een grote groep die in armoede leeft weet dan ook 

niet de weg te vinden naar de regelingen die hen kunnen helpen. Het is van groot belang 

dat er aandacht komt voor deze groep om zicht te krijgen op hun basisvaardigheden. Het 

bereik ten opzichte van 2016/2017 moet worden verdubbeld [of: verbeterd met … pro-

cent; vul dan uw percentage in]. 

 
Kinderarmoede 

Ruim 400.000 kinderen in Nederland leven onder de armoedegrens. Vanwege de correla-

tie tussen armoede en laaggeletterdheid (zie ‘Feiten & cijfers’ (2)) is een integrale aan-

pak nodig om kinderen die in armoede leven (en hun ouders) uit deze situatie te verhef-

fen. Extra beleid is noodzakelijk voor deze kwetsbare groep. Denk hierbij aan voor-

schoolse en vroegschoolse educatie (VVE) en aan het nauw betrekken van de ouders bij 

zaken rondom het onderwijs. 

 
Duurzaam uit de schulden 

Wie moeite heeft met het lezen van brieven, rekeningen en aanmaningen komt moeilij-

ker uit de schulden dan wie dat wel goed kan. Het is van belang om zo vroeg mogelijk in 

een (schuldhulpverlenings)traject laaggeletterdheid te herkennen en hierop in te spelen. 

Dit kan bijvoorbeeld door al bij de intake een screeningsinstrument, zoals de Taalmeter 

of Rekenmeter, in te zetten om een indicatie te krijgen van iemands lees- of rekenni-

veau. Alleen op deze manier kunnen mensen duurzaam schuldenvrij worden. Om dit doel 

te bereiken stelt de gemeente een actieplan op. 

 
  

https://1f.taalmeter.nl/taalmeter1
https://www.rekenmeter.nl/rekenmeter


 

Onderdeel D: Onderwijs & cultuur 

 
Kinderen verdienen een goede start 

Als thuis weinig gesproken wordt, of je komt uit een gezin van wie de ouders de Neder-

landse taal niet goed machtig zijn, dan heb je sneller een achterstand. De kans dat kin-

deren van laaggeletterden zelf laaggeletterd worden is groot. Uit onderzoek (zie ‘Feiten & 

cijfers’ (3)) blijkt dat een op de vijf vijftienjarigen grote kans heeft om later laaggeletterd 

te worden. In de klas komt meer aandacht voor het kind dat taalachterstand heeft en 

hun ouders worden er nog beter bij betrokken. Er komt extra ondersteuning voor ouder 

en kind bij VVE en de basisschool. De gemeente zorgt ervoor dat hierover afspraken wor-

den gemaakt in de Lokale Educatieve Agenda. 

 
Vicieuze cirkel doorbreken 

Kinderen van laaggeletterde ouders hebben een grotere kans om zelf ook laaggeletterd 

te worden. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken is het van belang hier vroeg alert op te 

zijn. De gemeente neemt de bestrijding van laaggeletterdheid onder kinderen op in het 

onderwijskansenbeleid. 

 
Maatwerk 

Op laaggeletterdheid rust vaak nog een taboe. Mensen, zeker de autochtone Nederlan-

ders, schamen zich vaak erg voor hun laaggeletterdheid. Om op latere leeftijd de stap 

naar onderwijs te zetten, betekent voor veel mensen dan ook een erg hoge drempel. 

Daarnaast blijken volwassenen het beste te leren als dit in de context van het dagelijkse 

leven wordt geplaatst. Kortom, volwassenonderwijs is maatwerk. De gemeente zorgt 

daarom dat er een breed scala aan taalaanbod is om iedereen de drempel over te helpen. 

 
Weg met wachtlijsten  

De maatschappij wordt steeds ingewikkelder en de vereisten om te kunnen werken ho-

ger, waardoor bijscholing noodzakelijk is. De gemeente zorgt voor voldoende en goed 

onderwijs voor volwassenen die aan hun basisvaardigheden willen werken. Wachtlijsten 

zijn een taboe en indien nodig investeert de gemeente in extra onderwijsaanbod. 

 
Rol bibliotheken verder verbreden 

De bibliotheek heeft een centrale plek in de gemeente en moet behouden blijven. Er 

komt extra inzet om volwassenen die moeite hebben met de taal (zowel nieuwkomers als 

autochtonen) naar de bibliotheek te krijgen met extra programma’s en mogelijkheden. 

Het Taalhuis speelt hierbij een centrale rol. 

 
Geld/middelen 

Laaggeletterdheid groeit nog steeds. Om dit te stoppen en om alle volwassen inwoners 

de kans te geven om, indien nodig, aan hun basisvaardigheden te werken, dient de ge-

meente in te zetten op meer onderwijs. De gemeente vergroot het budget van de WEB-

gelden met … [vul uw bedrag in]. De kwaliteit van het aanbod wordt vergroot en de ge-

meente legt de koppeling met participatie, Wmo en armoedebeleid. 

 

  



 

Onderdeel E: Gezondheid & welzijn 

 
Eenzaamheid voorkomen 

Eenzaamheid onder ouderen neemt toe. Zij wonen steeds langer thuis en digitale vaar-

digheden zijn dan vaak essentieel om het contact met de buitenwereld te behouden. 

Daarom stimuleert de gemeente het leren van digitale vaardigheden onder ouderen met 

bijvoorbeeld digitale taalcafés.  

 

Gezonder leven 

Onderzoek toont aan dat de gezondheidssituatie van geletterde mensen in veel opzichten 

beter is dan die van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven (zie ‘Feiten & cij-

fers’ (4)). Laaggeletterden missen namelijk veelal de vaardigheden om goed om te gaan 

met informatie over gezondheid, ziekte en zorg. Dit is van negatieve invloed op het geluk 

van mensen en de gemeentelijke kosten. Het is daarom van belang dat de gemeente 

meer inzet op verbetering van de taalvaardigheid van alle inwoners die dit nodig hebben. 

 

 
  



 

Feiten & cijfers 

Taal voor het Leven 

1 Uit een tussenevaluatie uitgevoerd door Maastricht University, in opdracht van Stich-

ting Lezen & Schrijven, blijkt dat de ondersteuningsaanpak ‘Taal voor het Leven’ een 

positieve impact heeft op de positie van laaggeletterden in de samenleving, hun positie 

op de arbeidsmarkt en de mate van leesvaardigheid. De taaltrajecten van het pro-

gramma ‘Taal voor het Leven’ biedt de stichting sinds 2016 landelijk aan. Ze zijn ge-

richt op alle volwassenen die zo veel moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen 

dat ze niet goed kunnen functioneren in de maatschappij. 

 

De belangrijkste resultaten op een rij 

 20 tot 30 procent van de cursisten heeft een betere positie op de arbeidsmarkt. 

 45 tot 70 procent van de deelnemers krijgt een betere plek in de samenleving. 

 Circa 70 procent van de cursisten kan zijn of haar taalvaardigheden in de praktijk beter 

toepassen. 

 67 procent van de deelnemers verbetert zijn of haar leesvaardigheid. 

 

Voor meer gedetailleerde informatie, zie ‘Tussenevaluatie Taal voor het leven’. 

 

Schulden en armoede 

2 Stapels ongeopende post. Voor laaggeletterden is het een extra grote uitdaging om re-

keningen te begrijpen, toeslagen aan te vragen en de administratie bij te houden. Vol-

doende kunnen lezen, schrijven en rekenen, is een randvoorwaarde om een stabiele 

financiële situatie te krijgen en te houden. Mensen die moeite hebben met lezen, 

schrijven en/of rekenen zijn veel vaker langdurig arm dan niet-laaggeletterden. Ar-

moede en laaggeletterdheid gaan hand in hand. Maar taalscholing helpt. 

 

Feiten & cijfers 

 Laaggeletterdheid is vaak een belemmering om zelfredzaam te zijn en armoede ver-

groot de kans op laaggeletterdheid (Ecbo en ROA, 2016). 

 Mensen die moeite hebben met lezen of rekenen zijn oververtegenwoordigd onder de 

schuldenaren die zich aanmelden bij schuldhulpverlening (Mesis, 2016). 

 Problematische schulden ontstaan vaak doordat de overheid te hoge verwachtingen 

heeft van de financiële zelfredzaamheid van burgers (WRR, 2016). 

 De kwetsbare groep laaggeletterden komt niet makkelijk binnen bij de schuldhulpver-

lening. Zij weten vaak niet op eigen kracht de juiste weg te vinden (Nationale ombuds-

man, 2016). 

 2,5 miljoen Nederlanders van zestien jaar en ouder hebben grote moeite met lezen, 

schrijven en/of rekenen. Zij zijn laaggeletterd (Algemene Rekenkamer, 2016). Vaak 

hebben zij ook moeite om met de computer om te gaan. 

 

Voor meer informatie, zie de factsheet ‘Laaggeletterdheid, armoede en schulden’. 

 

Laaggeletterdheid bij de jeugd 

3 Een schrikbarend aantal kinderen en jongeren (tot achttien jaar) verlaat het onderwijs 

zonder het vereiste taalniveau te beheersen. Het gaat hierbij om ruim 10 procent van 

de groep 8-leerlingen, 9 tot 19 procent van de vmbo-leerlingen, 36 procent van de 

https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/doe-mee/Factsheet_Wetenschappelijke_rapportage_Impact_taaltrajecten_Taal_voor_het_Leven.pdf
https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/Factsheet_Laaggeletterdheid_armoede_en_schulden_okt16.pdf


 

mbo 2-leerlingen en 15 procent van de mbo 3-leerlingen. Samengenomen loopt ten 

minste een op de tien kinderen daarmee risico om als laaggeletterde volwassene de 

maatschappij en de arbeidsmarkt te betreden. Dat blijkt uit onderzoek dat Ecbo in op-

dracht van Stichting Lezen & Schrijven heeft uitgevoerd. Onderzocht is waar preventie 

zich op moet richten om te voorkomen dat kinderen en jongeren met een taalachter-

stand de laaggeletterden van de toekomst worden. 

 

Voor meer informatie, zie ‘Praktische kennis en vaardigheden van 15-jarigen’ en de lite-

ratuurstudie ‘Preventie door interventie’. 

 

Laaggeletterdheid en gezondheid 

4 Taal en gezondheid hebben veel met elkaar te maken. De gezondheid van geletterde 

mensen is in veel opzichten beter dan die van mensen die moeite hebben met lezen en 

schrijven. 29 procent van de Nederlandse bevolking van zestien jaar en ouder heeft 

lage gezondheidsvaardigheden. Dit betekent dat ze moeite hebben om met zorgverle-

ners te communiceren en informatie te beoordelen en toe te passen. Dit heeft directe 

gevolgen voor de gezondheid. 

 

Voor meer informatie, zie ‘Laaggeletterdheid en gezondheid. Stand van zaken’. 

 

NB Een overzicht van alle feiten en cijfers vindt u in ‘Feiten & Cijfers Geletterdheid 2016’. 

 

https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/resultaten-pisa-2015-in-vogelvlucht.pdf
https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/170210SLZ_rapport_Preventie_door_interventie_DEF.pdf
https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/Laaggeletterdheid_en_Gezondheid_definitief_rapport_23032015.pdf
https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/201704_SLS_Literatuurstudie_FeitenCijfers_web.pdf

