
 
Taal voor het Leven 
-laaggeletterdheid   “Wat doet het nou met mensen!” 
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Moeite met lezen en schrijven. 
Brainstorm 

Wat is het gevolg? 
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Wanneer heeft iemand moeite met lezen 
en schrijven? 

•als hij of zij niet in staat is geschreven informatie te 

gebruiken om: 

- te functioneren in de maatschappij  

- eigen doelen te bereiken 

- eigen kennis en mogelijkheden ontwikkelen.  

• ≠ analfabeet 
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Taalvaardigheid in niveaus  

4 *Bron: Bureau Taal 

 

Taalniveau 

Veelgebruikte  aanduidingen  

Standaard VE 
Nederlands 

Instroom 1F 

Eind basis- 

school 

2F 

Eind VMBO 

en MBO 2 en 3 

      3F 

Eind MBO 4 en 

HAVO 

      4F 

Eind VWO 

4F 

Raamwerk NT2 
Anderstaligen 

A1 A2 

Inburgering 

B1 

40% 

Vol- 

wassenen* 

B2 C1 

75% 

Over- 

heids-teksten* 

C2 
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Oorzaken 

• Thuissituatie en sociale omgeving 

 Opgroeien in een ‘taalarme omgeving’ 

 Bij ouderen: vroeg werken vanwege  

financiële situatie 

 Als thuis een andere taal wordt gesproken 

 

• Het onderwijs 

 Onvoldoende aandacht en begeleiding op school 

 Weinig opleiding (bijv. ziekte, lichamelijke handicap,  

spijbelen, voortijdig schoolverlaten, reizend bestaan) 

 Weinig aandacht voor taal tijdens de opleiding 

• Individuele factoren 

 Algemene leer- en gedragsproblemen 

 Concentratiestoornis 

 Taalzwakte en dyslexie 

 Vaardigheid waarbij ‘Use it or lose it” 

geldt 

Vrijwel altijd 

combinatie 

van oorzaken! 
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Waar hebben laaggeletterden moeite mee? 
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1. 

werk.nl 
Over werk.nl I Veelgestelde vragen 13' 1 Contact zoek in werk.nl Q. 

Werkzoekenden 
Ga direct naar uw werkmap 

. ifü@◄ml Log rn met DigiD 01g ' 

Nieuw werk vindt u op werk.nl 

Op werk. nl kunt u een uitkering aanvragen en helpen we u bij het zoeken naar werk. Log in op Mijn Werkmap, uw persoonlijke 

account op werk. nl. zoek vacatures.~, bekijk t ips over solliciteren en lees de artikelen in de werkhoek-

Uitkering ) 

> WW-uitkering aanvragen 

> Bijstandsuitkering 
aanvragen 

> Dienstverlening UWV 
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   Aanvragen van een DigiD 
      
Begrijpen van rekeningen en contracten 
  
 Sorteren van post 
      
   Uitrekenen van zorgkosten 
 
  Aanvragen van toeslagen 
 
     Ordenen van administratie 
   

En wat nog meer…………? 

5 maart 2018 7 
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LEIDENfflrn 
DATZIJ ~ 

STEM EROVER 
OP 21 MAART 
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Quiz 
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• Hoeveel laaggeletterden zijn er in Nederland?  

• 2,5 miljoen  

 

• Hoeveel procent van de laaggeletterden heeft Nederlands als 

tweede taal?  

• 35% 

 

• Hoeveel procent van de laaggeletterden is werkloos of inactief? 

• 43%  

 

®
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Werken aan een oplossing. 
 
 
Wie zijn aan zet? 
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