
Laaggeletterdheid pakken we samen aan!

STEEDS EEN STAPJE VERDER

Het aantal laaggeletterden terugdringen. Dáár gaan we voor. Het instru-
ment ‘de participatieladder’ geeft een mooi overzicht van de stappen die 
de deelnemers kunnen zetten. De hoogste trede zal niet voor iedereen 
zijn weggelegd, maar elke stap is er één! 

WIJ PAKKEN HET SAMEN OP

•   Deltion College, Landstede, Drenthe College
•   Sociaal Werk De Kop
•   Bibliotheek
•   NoordWestgroep
•   Sociale dienst
•   Stichting lezen en schrijven
•   Taalpunt
•   Gemeente Steenwijkerland

WAAR WERKEN WE NAARTOE?
  

Onze doelen en resultaten voor de periode van 2019 tot en met 2022 zijn 
helder: 

•   Tussen 2019 en 2022 nemen 600 inwoners deel aan een aanbod om hun 
taalvaardigheden te vergroten.

•   Tussen 2019 en 2022 nemen 150 inwoners deel aan een aanbod om hun 
rekenvaardigheden te vergroten.

•   Tussen 2019 en 2022 nemen 150 inwoners deel aan een aanbod om hun 
digitale vaardigheden te vergroten. 

•   In 2020 is er samen met de kinderopvang en het onderwijs een plan 
van aanpak gemaakt om te voorkomen dat kinderen met te weinig 
vaardigeden het onderwijs verlaten.

•   In 2022 staat de vraag van de individuele cursist centraal. Zowel bij 
het taalaanbod als bij het nog te ontwikkelen aanbod om de reken- en 
digitale vaardigheden te verbeteren. 

•   In 2022 geven de deelnemers het aanbod een rapportcijfer van 7 of 
hoger.

•   In 2019 is onderzocht of het instrument participatieladder effectief is. 

In 2022 hebben we aan minimaal 10 bedrijven per jaar voorlichting 
gegeven over laaggeletterdheid. Per jaar hebben we 
binnen 4 bedrijven gekeken naar de taal- en 
rekenvaardigheden van de werknemers. 

Hoe kunnen we mensen die moeite hebben met lezen en 
schrijven zo goed mogelijk verder helpen? Hoe voorkomen 
we dat kinderen al een taalachterstand hebben voordat ze 
met school beginnen? Wat kunnen we doen om ouders 
taal- en leesvaardiger te maken, zodat ze hun kinderen beter 
kunnen begeleiden? Over die vragen zijn we met elkaar om 
tafel gegaan. We beperken ons niet tot lezen en schrijven. 
We kijken ook naar mensen die moeite hebben met rekenen 
of weinig digitale vaardigheden hebben. We weten tenslotte 
hoe belangrijk het is om te kunnen lezen, schrijven en inter-
netten zodat je mee kunt doen in de maatschappij. 
Voor de jaren 2019 - 2022 hebben we een plan gemaakt. 
Met doelen die we willen behalen, maatregelen die we ne-
men en concrete acties die we gaan uitvoeren. Daar zetten 
we op in. In Steenwijkerland pakken we laaggeletterdheid 
samen aan! 

Meer weten over 
de Steenwijkerlandse 

aanpak? Kijk op 
www.steenwijkerland.nl/

laaggeletterdheid

WE GAAN VERDER

We beginnen niet bij ‘af’. Tussen 2014 en 2018 hebben we al een mooie basis neergelegd. Met 
de inzet van vrijwillige taalcoaches en het aanbieden van cursussen bijvoorbeeld. Met het 
opzetten van een samenwerking met alle partijen die er – ieder van zijn of haar eigen vakge-
bied – een rol in hebben. Kortom, de weg ligt klaar om verder te bewandelen! 

MOEITE MET REKENEN
    
In de dagelijkse praktijk zijn getallen en maten heel normaal. Hoe lastig is het als je daar 
moeite mee hebt? Bij de kassa bijvoorbeeld. Hoeveel moet ik betalen? En, hoeveel krijg ik 
terug? Maar ook als het om het bijhouden van de eigen fi nanciën gaat. Heb ik genoeg geld? 
Wat kost dat eigenlijk? Ook de hoeveelheden op een verpakking kunnen voor verwarring 
zorgen. Het zijn zaken waar mensen die laaggecijferd zijn vaak tegenaan lopen. 

Laaggeletterdheid 
leidt tot onbegrip, 

schaamte en afhankelijk 
zijn van anderen

Kunnen omgaan 
met een computer, tablet 
of smartphone; er wordt 

steeds meer van de digitale 
vaardigheden van mensen 

gevraagd

Laaggecijferdheid 
leidt tot sociale uitsluiting, 
schulden, problemen op 
het werk of een slechte 

gezondheid

Monitoren of 
de aanpak werkt, ook 

dat is belangrijk! 

In Nederland 
hebben zo’n 2,5 miljoen 

mensen moeite met lezen, 
schrijven en/of rekenen. 

In Steenwijkerland zijn dat 
er zo’n 4.000

Ook preventie is 
een aandachtspunt. 

Voorkomen is tenslotte 
beter dan genezen

MOEITE MET LEZEN EN SCHRIJVEN
  
Mensen die grote moeite hebben met lezen en schrijven zijn géén 
analfabeten. Maar ze halen niet het eindniveau VMBO of niveau MBO-2/3. 
Laaggeletterden hebben onder meer moeite met:

•   formulieren invullen 
•   straatnaamborden lezen, reizen met het openbaar vervoer
•   voorlezen aan (klein)kinderen
•   werken met een computer, solliciteren
•   begrijpen van informatie over gezondheid en zorg

- Taal als vliegwiel naar meedoen -
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