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Programma 

 

• Wie zijn wij?  

• Laaggeletterdheid 

-   Definitie  

- Feiten en cijfers  

• Geletterdheid en gezondheid 

• Geletterdheid en armoede 

• Geletterdheid en vrouwen 

• Dialoog 
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Wie zijn wij? 

  

  

Voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid en 

bevordering van digitale vaardigheid.  

Actie programma Tel Mee Met Taal 2016-2018 

 

 

Ondersteuning netwerkopbouw en lokale samenwerking 
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1. Pilot: 2012-2015 

2. Ondersteunen lokale organisaties 

3. Stimuleren netwerkopbouw 

4. Agenderen problematiek bij politiek en organisaties 

5. Signaleren behoefte werkveld 

6. Ontwikkelen materialen, trainingen  

7. Samenwerken en ondersteunen Leef en leer! 

8. Verbinden taaleducatie aan gebieden armoede, 

schulden, gezondheid, vrouwenempowerment & werk 

Taal voor het Leven Amsterdam 
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Laaggeletterd zijn, wat is dat? 
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Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor 
mensen die grote moeite hebben met basisvaardigheden 
(taal, rekenen, digitale vaardigheden).  

 
• Laaggeletterden zijn niet of slecht in staat om geschreven 

(digitale) informatie te gebruiken in het dagelijks leven 
en/of op het werk. 
 

• Geletterdheid omvat luisteren, spreken, lezen, schrijven, 
gecijferdheid en in dat kader het gebruiken van alledaagse 
technologie om te communiceren en om te gaan met 

informatie. 
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Feiten en cijfers 
1 op de 9 tussen 16-65 jr (12%) 

 

1 op de 5 tussen 55-65 jr (22%) 

 

65% is autochtoon 

 

57% werkt 

 

hoe hoger de opleiding, hoe lager  

het percentage laaggeletterden 
(Bron: PIAAC 2012. Meer informatie klik hier.) 

 

http://www.lezenenschrijven.nl/laaggeletterdheid/feiten-en-cijfers
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Oorzaken 

 Thuissituatie 

  

  

 Onderwijs 

 Ook: weggezakte vaardigheden: 'use it or lose it’ 
 

 

 

 

 Individuele oorzaken 
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Hoeveel procent van de tekst moet je kunnen 
lezen om te begrijpen wat er staat? 

• 60 

• 70 

• 90 

• Of 100%? 
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60% 

Het  --  is de  --  die aan  --    --   

--  en  --    --  geeft over een  

gezonde, veilige en meer  --  -- . 

 

Het  --    --  gezonde en meer   --   

voeding bij --  en   --  het   --   

tot een meer --    --.  
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70% 

Het  --  is de -- die aan consumenten wetenschappelijk -- en 

onafhankelijke informatie geeft over een gezonde, veilige en 

meer  --   -- . 

 

Het  --  --  gezonde en meer  --   

voeding bij consumenten en 

 --  het  --  tot een meer  --   -- .  
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90% 

Het Voedingscentrum is de -- die aan consumenten 

wetenschappelijk onderbouwde  

en onafhankelijke informatie geeft over een gezonde, veilige en 

meer  --  voedselkeuze. 

 

Het Voedingscentrum   --  gezonde en meer 

 --  voeding bij consumenten en 

 --  het bedrijfsleven tot een meer verantwoord voedselaanbod.  
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100% 

Het Voedingscentrum is de autoriteit die aan consumenten 

wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie 

geeft over een gezonde, veilige en meer duurzame 

voedselkeuze. 

 

Het Voedingscentrum bevordert gezonde en meer duurzame 

voeding bij consumenten en stimuleert het bedrijfsleven tot een 

meer verantwoord voedselaanbod.  
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Armoede en laaggeletterdheid 
 
 
 

• Laaggeletterden zijn en blijven vaak langer arm, omdat ze 

minder financieel zelfredzaam zijn. 

• Laaggeletterden hebben een substantieel lager inkomen dan 

geletterden. 

• 19% van de laaggeletterden leeft (een jaar of langer) onder de 

armoedegrens. 

• Laaggeletterden zijn drie keer zo vaak afhankelijk van een 

uitkering als niet-laaggeletterden. 

 
Bron: Christoffels, Baay, Bijlsma & Levels, 2016 
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Cijfers laaggeletterdheid Amsterdam 

(Bron: Regionale spreiding laaggeletterdheid Amsterdam 2016 
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12 januari 2017 16 

Cijfers armoede 

Amsterdam 

(Bron: Panteia, 2015)   
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Vrouwen vaker 
laaggeletterd 
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Vrouwen minder economisch 
zelfstandig 
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Economische zelfstandigheid naar 
etnische groep 
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• Nederlandssprekende vrouwen 25-55 jaar minimaal 

niveau A2/1F. 

 

• Aan de slag: participatie, betaalde baan, opleiding. 

 

• Toekomstperspectief; nadenken over talenten, kansen en 

mogelijkheden. 

 

• www.evaenik.nl  

 

Aanpak laaggeletterde vrouwen 

http://www.evaenik.nl
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Agendapunt aanpak 
laaggeletterdheid 

Wat is volgens jullie een speerpunt in de bestrijding van 

laaggeletterdheid het komende jaar? 
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Jullie ervaringen 

• Waar kom jij laaggeletterdheid tegen in je werk? 

• Hoe herken je iemand die potentieel laaggeletterd is? 

• Hoe ga je dan het gesprek aan? 

• Wat heb je nodig om laaggeletterden beter te bereiken en of te 

helpen? 
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1. Effectief bereiken en bedienen van NT1 doelgroep 

2. Effectief bereiken en naar werk begeleiden van ambitieuze 

vrouwen 

3. Kwaliteit stimuleren non-formeel aanbod 

Onze uitdagingen 



www.taalvoorhetleven.nl 

Contact 

 

Khadija Bentaher, Projectleider Stichting Lezen en Schrijven : 

Khadija@lezenenschrijven.nl/06 16522146  

 

mailto:Khadija@lezenenschrijven.nl

