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Laaggeletterdheid,

dichterbij dan je denkt

21 januari 2020 1



Laaggeletterdheid 
Feiten en cijfers

Haas de Groot  (Stichting Lezen & Schrijven)



|

Taal voor het Leven 2016-2019

Stichting Lezen & Schrijven

• Laaggeletterdheid voorkomen en verminderen

• Onderzoek / advies / scholing / materiaal

• Basisvaardigheden: taal, rekenen, digitale vaardigheden

• Thema-programma’s: werk, geld, gezin, gezondheid, 

empowerment

• Met lokale partners
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Definitie laaggeletterdheid

• Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor 

mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven 

en/of rekenen. Zij hebben vaak ook moeite met digitale 

vaardigheden.

• Een laaggeletterde is iemand met een taal- en/of 

rekenniveau onder 2F. Daardoor is het lastiger om goed te 

kunnen functioneren in de Nederlandse maatschappij en 

te kunnen participeren op de arbeidsmarkt.
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Quizvraag 1 

Hoeveel mensen in Nederland hebben moeite met lezen,

schrijven en/of rekenen?

A. 1,8 miljoen

B. 2,5 miljoen

C. 2,8 miljoen
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Antwoord

Hoeveel mensen in Nederland hebben moeite met lezen,

schrijven en/of rekenen?

A. 1,8 miljoen

B. 2,5 miljoen

C. 2,8 miljoen

Dit blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer (2016) op basis van het PIAAC-onderzoek. 

Eerder onderzoek wees uit dat bijna 1,8 miljoen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar moeite hebben 

met taal en/of rekenen.
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Aantal laaggeletterden

• In Nederland: 11-13% van de beroepsbevolking 

= 1,8 miljoen volwassenen (16-65 jaar)

• In West Betuwe: 5-8% van de beroepsbevolking  

= 1600-2800 van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar

Bron: Rapport Algemene Rekenkamer 2016 en waarstaatjegemeente.nl. 
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Quizvraag 2

Hoeveel procent van de laaggeletterden (16-65 jaar) is van 

autochtone afkomst?

A. Tussen de 9% en 11%

B. Tussen de 21% en 23%

C. Tussen de 54% en 57%
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Antwoord

Hoeveel procent van de laaggeletterden (16-65 jaar) is van 

autochtone afkomst?

A. Tussen de 9% en 11%

B. Tussen de 21% en 23%

C. Tussen de 54% en 57%
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Quizvraag 3 

Hoeveel procent van de laaggeletterden (16-65 jaar) heeft 

een betaalde baan?

A. 23%

B. 57%

C. 65%
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Antwoord

Hoeveel procent van de laaggeletterden (16-65 jaar) heeft 

een betaalde baan?
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Laaggeletterdheid heeft effect op:
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Wat kun je doen?

Eenvoudig communiceren
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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?
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60%?

We moeten  *  zei een  *  uit Singapore tegen  *  .  We 

hebben geen  *  meer. Singapore is maar een  *  *  met een  

*  *  *  . We  *  met zo’n  *  *  dat we niet  *  kunnen.  *  *  

ik  *  een  *  met een  *  aan  *  *  , het  *  er  * . Voor de  

*  mensen is dit nog  *  de  *  *  van  * , maar dat is niet 

meer te  *  *  geworden.
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70%?

We moeten  *  , zei een  *  uit Singapore tegen  *  . We 

hebben geen  *  meer. Singapore is maar een klein  *  met 

een sterk  *  *  . We  *  met zo’n  *  *  dat we niet anders 

kunnen.  *  *  ik  *  een huis met een  *  aan beide  *  , het  

*  er  *  . Voor de  *  mensen is dit nog steeds de  *  *  van  

*  , maar dat is een niet meer te  *  *  geworden.
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80%?

We moeten  *  , zei een  *  uit Singapore tegen me. We 

hebben geen  *  meer. Singapore is maar een klein  *  met 

een sterk groeiende bevolking. We  *  met zo’n  *  *  dat we 

niet anders kunnen.  *  *  ik iedereen een huis met een  *  

aan beide  *  , het liefst er  *  . Voor de meeste  mensen is 

dit nog steeds de  *  wijze van wonen, maar dat is niet meer 

te  *  *  geworden.
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90%?

We moeten omhoog, zei een  *  uit Singapore tegen me. We 

hebben geen  *  meer. Singapore is maar een klein eiland 

met een sterk groeiende bevolking. We  *  met zo’n ruimte 

gebrek dat we niet anders kunnen.  *  *  ik iedereen een 

huis met een tuin aan beide zijden, het liefst er  *  . Voor de 

meeste mensen is dit nog steeds de ideale wijze van wonen, 

maar dat is een niet meer te  *  *  geworden.
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100%?

We moeten omhoog, zei een architect uit Singapore tegen 

me. We hebben geen keuze meer. Singapore is maar een 

klein eiland met een sterk groeiende bevolking. We kampen 

met zo’n ruimtegebrek dat we niet anders kunnen. 

Vanzelfsprekend gun ik iedereen een huis met een tuin aan 

beide zijden, het liefst er omheen. Voor de meeste mensen is 

dit nog steeds de ideale wijze van wonen, maar dat is een 

niet meer te verwezenlijken droom geworden.
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Niveau versus aanbod
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Terugblik aanpak 2016-2019

21 januari 2020 22



|21 januari 2020 23



|21 januari 2020 24



|

Winst voor de maatschappij

• Laaggeletterdheid en laaggecijferdheid kosten de 

maatschappij ongeveer 1,13 miljard euro per jaar.

• De aanpak van laaggeletterdheid zorgt voor lagere 

maatschappelijke kosten door twee zaken:

> Lagere zorgkosten

> Meer inkomsten uit werk
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Vervolgaanpak laaggeletterdheid
2020-2024
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Drie doelen

1. Meer mensen aan de slag met taal,

rekenen en digitale vaardigheden

2. Weten wat werkt

3. Goede hulp in elke gemeente
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Tien maatregelen

1. Nieuwe manieren om meer mensen te bereiken

2. Afspraken met de gemeenten

3. Extra geld voor gemeenten

4. Landelijk ondersteuningsprogramma

5. Subsidie voor werkgevers

6. Leesbevordering/gezinsaanpak

7. Kwaliteit van taalhuizen/taalpunten

8. Expertisecentrum basisvaardigheden

9. Resultaten openbaar

10.Geld voor nieuwe ideeën/ 

kennisdeling/goede voorbeelden
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