
Werkinstructie 

AAnpAk vAn LAAggeLetterdheid



Samen met diverse andere organisaties, zoals Scalabor en  Rozet, 

 zoveel mogelijk laaggeletterde inwoners van Arnhem  vinden en 

 activeren om aan hun basisvaardig heden te werken, zodat ze zelf-

redzamer worden en (nog) beter mee kunnen doen in de samenleving. 

Aan het einde van dit project maakt het herkennen, screenen en 

doorverwijzen deel uit van de werkwijze van alle consulenten.

doeLsteLLing
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11% 19% 25% 

WAArom?

van de recent 
 werklozen is  
laaggeletterd

van deelnemers aan  
taal begeleiding vond  
een betaalde baan of 
maakte een stap in de 
huidige betaalde baan

van de langdurig 
werklozen is  
laaggeletterd

In Arnhem heeft 8-11% van de beroepsbevolking moeite met de  

basisvaardigheden. Dat komt neer op tussen 8.000–10.500  

volwassen inwoners onder de 65 jaar. 
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Nieuwe aanvraag
Participatiewet

SCREENING
door consulent werk/inkomen
1 Taalmeter
2 Contextgerichte vragen

VERVolGGESpREk
Wat wil je leren?
Gesprek door taalexpert

AANbod
Formeel
Non-formeel

‘Zittend bestand’

screening · Schematische weergave

SCREENING 
door begeleider Taalmeter 
  1   Taalmeter  

RegistRatie
• Suite
• Szeebra

doorverwijzing bij laag taalniveau

doorverwijzing bij laag taalniveau
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2020

ABC

ABC
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1 ·  Inzet van de Taalmeter 2 ·  Inzet van Contextgerichte vragen

screenen · Twee manieren om te screenen

Abc
....



 
Je introduceert de taalmeter door te zeggen dat het standaard is bij 

een gesprek om de taalmeter in te vullen. Daarmee kun je de inwoner 

beter begeleiden bij het vinden van een baan of bij het volgen van 

een training. De taalmeter laat zien wat je kan. De uitslag verschijnt 

meteen, zodat daarna het gesprek verder gevoerd kan worden. 

Ga naar     www.basismeters.nl     en log in. Vul samen met de 

 inwoner de gegevens in. Als de inwoner zelf geen e-mailadres heeft, 

laat je het open. Vul in ieder geval bij ‘e-mail consulent’ jouw e-mail-

adres in. Dan komt de uitslag ook bij jou in de e-mail.  

                   Log in uitslagtaalmeter@arnhem.nl
 
 WachtWoord taalmeter2020

Klik door op taalmeter 1f of 2f. En daarna op Start de taalmeter. 

Als iemand smoesjes verzint of aangeeft de Taalmeter niet te kun-

nen invullen, zegt dat al genoeg. Bespaar hem /haar dan een slech-

te ervaring. Je kunt dan meteen het gesprek voeren om deze per-

soon te motiveren iets met de basisvaardigheden te doen.  

1 • inzet vAn de tAALmeter
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1 • inzet vAn de tAALmeter

Wanneer 1F, wanneer 2F
Om deze Taalmeters te kunnen inzetten, moet de deelnemer iets 

kunnen lezen en schrijven in het Nederlands. Voor anderstaligen 

geldt dat zij minimaal Nederlands moeten kunnen luisteren en 

 spreken op niveau A2. 

Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen met een mbo 4-diplo-

ma op zak toch laaggeletterd kunnen zijn en niet altijd de Taalmeter 

2F voldoende afronden. Het is daarom aan te raden om ook bij hen 

de Taalmeter 2F af te nemen. Ook al is het officiële (wettelijk vast-

gelegde) eindniveau op mbo4 voor Nederlands 3F. Vóór 2015 was 

Nederlands geen eindexamenvak op het mbo. Leerlingen die voor 

2015 een mbo- diploma hebben behaald, hebben dus geen examen 

gedaan in het vak Nederlands.

7

basisschool 
in Nederland

basisschool  
niet in  
Neder  land  
maar spreken/  
luisteren mini -
 maal op A2

Paar jaar middel-
bare school

Vmbo
MBO1
MBO2
MBO3
MBO4

t/m MBO4 
Staatsexamen B1  
of hoger in het  
Nederlands

1F

2F

1F

2F



2 • contextgerichte vrAgen

Contextgerichte vragen zijn bedoeld om te achterhalen of iemand 

moeite heeft met lezen en/of schrijven. De vragen zijn afgestemd 

op de situatie waarin de consulent en inwoner elkaar spreken. 

Hierin kunnen verschillende vaardigheden aan bod komen, zoals 

lezen, schrijven, werken met de computer en rekenen. 

Je kan vragen stellen aan de hand van ‘verklikkers’. Bijvoorbeeld   

een inwoner die een formulier niet heeft ingevuld of niet meeleest 

van het beeldscherm naar het gesprek. In de bijlagen vind je voor-

beelden van verklikkers en hoe je deze kan inzetten.

De fase van normaliseren is heel belangrijk. De inwoner wordt ge-

rustgesteld. Je wint aan vertrouwen. Dat is de basis om vervolgens 

de vragen te stellen die toewerken of ze moeite hebben met taal, 

rekenen of digitale vaardigheden. Daar heb je soms meerdere vra-

gen voor nodig. Als je zover bent, vraag je of je informatie mag geven 

over passend aanbod en probeer je de inwoner door te verwijzen.
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....

op welke signalen 
moet je alert zijn?

Hoe kun je vliegensvlug 
normaliseren?

Welke open vraag 
kun je dan stellen?

Wat kan je zeggen of  
vragen om tot een door-

verwijzing te komen?



doorverWijzen

Op het werkplein zijn twee taalexperts aanwezig. We noemen ze 

taalexpert, om het niet te ‘schools’ te laten klinken voor de inwoner. 

Deze taalexperts hebben kennis van al het aanbod in Arnhem. Ze 

onderzoeken waar de behoefte van de inwoner ligt en kijken welk 

aanbod het best aansluit op de behoefte. Dat kan zowel formeel als 

non-formeel aanbod zijn. 

 

Twee manieren om ‘warm’ door te verwijzen:
•	 Samen	met	de	inwoner	naar	de	taalexpert	lopen.	Dit kan dus  

op dinsdag- en donderdagochtend. 

•	 Vraag	aan	de	inwoner	of	je	zijn/haar	telefoonnummer	mag	door-

geven aan de taalexperts Ciel of Leontine. Je mailt dan het tele-

foonnummer naar Ciel of Leontine met het verzoek een  afspraak 

te maken. Geef de mail het onderwerp ‘vervolggesprek Taalmeter’.

•	 Eventueel	kan	je	de	taalexperts	ook	rechtstreeks	bellen.	Houd	

er hierbij wel rekening mee dat zij ook lesgeven en dus vaak niet 

bereikbaar zijn. Voicemail inspreken is prima, maar mailen is beter.

‘koud’ doorverwijzen
Wil de inwoner (nog) geen afspraak met de taalexpert, geef dan een 

bellijn	kaartje (oftewel visitekaartje laaggeletterdheid) mee. 

De inwoner kan er dan nog eens rustig over nadenken en eventu-

eel op een later moment alsnog een afspraak maken. De bellijn is 

een	landelijk	nummer	dat	altijd	opgenomen	wordt. Ze verwijzen 

daar door naar de lokale partner. Voor Arnhem komt het bij Rijn 

IJssel terecht. 
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cieL sLoot
c.sloot@rijnijssel.nl
06 42 90 54 24
dinsdag: 9.00–12.00 uur

Leontine stutterheim
l.stutterheim@rijnijssel.nl  
06 14 88 21 09 
donderdag: 9.00–12.00 uur
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registrAtie

De uitkomsten naar aanleiding van de contextgerichte vragen 

 registreert de consulent in de notities van Suite.

Het taalniveau wordt ook door betreffende consulent in  

Szeebra genoteerd.
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Als lezen en of schrijven redelijk of lager is dan krijg je het volgende  
vervolgscherm.



Als	consulent	hoef	je	niet	rechtstreeks	door	te	verwijzen	naar	

passend	aanbod,	daarvoor	zijn	de	taalexperts.	Voor	het	gesprek	

met	de	inwoner	is	het	toch	handig	om	globaal	te	weten	wat	er	is.	

Formeel aanbod
Het formele onderwijs biedt kwalitatief hoogstaande educatie-

trajecten, er is een sterke focus op niveauverhoging en lessen 

worden gegeven door betaalde beroepskrachten, eventueel met 

ondersteuning van vrijwilligers.

Formeel onderwijs wordt in Arnhem aangeboden door Rijn IJssel en 

IVIO.	Er	zijn	trajecten	op	verschillende	taalniveaus.	Rijn	IJssel	heeft	

lesgroepen voor deelnemers met Nederlands als moedertaal (NT1).

Non-formeel aanbod
Non-formeel onderwijs is vaak meer laagdrempelig, er wordt vaker 

gebruik gemaakt van vrijwilligers en meer ingezet op themagericht 

onderwijs. Non-formele educatie is een belangrijke schakel in het 

bereiken van de doelgroep; het kan een eerste, veilige, stap bieden 

voor iemand die aan zijn vaardigheden wil werken. 

Non-formele educatie kan ook worden ingezet naast een traject 

binnen het formele onderwijs, bijvoorbeeld een taalmaatje 

 waarmee de inwoner kan oefenen als aanvulling. Of erná, om te 

voorkomen dat het taalniveau na het afronden van een traject bij 

Rijn IJssel of IVIO weer wegzakt. 

AAnbod
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taalonderwijs



Voorbeelden	van	non-formele	educatie	in	Arnhem:
• Koken binnen je budget, de deelnemer werkt ondertussen aan ba-

sisvaardigheden door recepten uit te schrijven en om te rekenen, 

etiketten lezen, boodschappenlijst maken etc. door o.a. Vitanos

• (Ver)kopen via Marktplaats – deelnemers leren werken met 

marktplaats. Tegelijkertijd is het een laagdrempelige manier om 

vanuit het contact met de inwoner en het vertrouwen dat wordt 

opgebouwd, verder te kijken naar leerbehoeftes van de inwoner. 

Door DigiSlim.

• Taalmaatjes, NT2 én NT1, door Vrijwilligerscentrale Arnhem

• Leeskring, samen Nederlandse teksten en boeken bespreken. 

Door Rozet

• Taalkring, beter leren spreken en luisteren. Door Rozet

• Taallessen voor inwoners met een psychische en sociale kwets-

baarheid. Veel persoonlijk contact en maatwerk. Door TaalOase.

• Uitspraakles voor anderstaligen, door Rijnstad

• Trajecten gericht op digitale vaardigheden

· Klik en Tik; de eerste stappen leren in het werken met de 

 computer en internet

· Digisterker; leren werken met de digitale overheid  

(belastingaangifte, DigiD, etc)

· DigiTaalpunt; inloopspreekuur

· Trajecten voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden wor-

den aangeboden door o.a. Rozet, DigiSlim en TaalOase.

begin 2020 gaat er een platform online waarop het 

volledige en actuele aanbod te vinden is. 

AAnbod
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250gr

100gr

800gr

aardappelen

500ml



projectgroep

Wil je iets melden of vragen, mail dan naar:

   taalmeter@arnhem.nl

Of neem rechtstreeks contact op met een van de leden van de 

projectgroep.

projectgroep

WiLmA oostendorp
wilma.oostendorp@arnhem.nl  •  026 377 57 06 

dion vremAn
dion.vreman@arnhem.nl  •  026 377 25 07 

joLAndA WiLLems
jolanda.willems@arnhem.nl  •  026 377 25 44

Trainees

dAphne diepenbroek
daphne.diepenbroek@arnhem.nl  •  026 377 20 38

AnneLynn Leijser
annelynn.leijser@arnhem.nl  •  026 377 25 59

 

13

fruepert
Markering

fruepert
Markering

fruepert
Markering



contextgerichte vrAgen · Bijlagen

verkLikker

op welke signalen 
moet je alert zijn?

Hoe kun je vliegens-
vlug normaliseren?

Welke open vraag kun 
je dan stellen?

Wat kan je zeggen of  
vragen om tot een door-

verwijzing te komen?



Lezen

Beeldscherm / 
formulier samen doorlopen 
op welke signalen moet je alert zijn? 
•	 Ik	kan	niet	meelezen,	bril	vergeten.

•	Letters	te	klein,	ik	kan	het	niet	lezen.

•	Niet	kijken	naar	beeldscherm/formulier.

•	Valt	niet	op	als	er	iets	verkeerds	getypt	wordt.

•	Snel	zeggen	dat	ze	het	begrijpen.

•	Te	snel	ondertekenen,	zonder	dat	ze	het	hebben	kunnen	lezen.

•	Als	je	een	brief	laat	zien,	ontdekken	dat	de	ogen	niet	lezen.

Hoe kun je vliegensvlug normaliseren
•	Benoemen	wat	je	ziet.

•	 Ik	zie	dat	u	niet	meekijkt,	dit	komt	vaker	voor	bij	mensen	 

die hier komen.

•	Aangeven	dat	je	het	zelf	ook	moeilijk	vindt.	

•	Neem	de	tijd	om	te	lezen.

•	Het	is	niet	erg	dat	u	het	niet	begrijpt.

Welke open vraag kun je dan stellen? 
•	Hoe	vindt	u	het	om	zelf	de	vragen	te	lezen?

•	Wat	vindt	u	lastig	in	het	lezen	van	dit	scherm?

•	Onderzoekende	vragen	stellen	over	ervaringen	met	lezen	 

bij andere instanties.

•	Hoe	komt	het	dat	u	niet	meekijkt?

•	Welke	woorden	begrijpt	u	niet?

•	Op	welke	manier	kijkt	u	naar	vacatures?

•	Kunt	u	aangeven	wat	u	lastig	vindt?

•	Hoe	kan	ik	u	helpen	zodat	u	wel	mee	kunt	kijken/lezen?

•	Wat	heeft	u	nodig	om	het	zelf	te	kunnen	doen?

•	Heeft	u	misschien	moeite	met	lezen?

Wat kan je zeggen/vragen om tot een  
doorver wijzing te komen?
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Mag ik u wat informatie 
geven over het onderhouden 
van het lezen?



Ondersteuning bij gesprek

Buddy/ informatie voor de inwoner 
invullen, opschrijven, mailen, etc.

op welke signalen moet je alert zijn? 
•	 Inwoner	laat	buddy	het	woord	voeren	en	laat	buddy	 

ook alles lezen.

•	 Inwoner	zoekt	steeds	bevestiging	bij	de	buddy.

•	 Ik	doe	dat	thuis	wel.

•	 Ik	weet	niet	hoe	dat	moet.

•	 Ik	heb	geen	computer/internet/tablet.

•	Op	mijn	telefoon	lukt	dat	niet.

•	 Ik	heb	thuis	iemand	die	kan	helpen.

Hoe kun je vliegensvlug normaliseren 
•	Het	komt	heel	vaak	voor	dat	er	een	‘buddy’	mee	komt.

•	Twee	horen	en	weten	meer	dan	één.

•	Dat	is	ook	lastig,	vooral	die	ambtelijke	taal.

•	Het	is	ook	ingewikkeld,	zeker	omdat	je	tegenwoordig	zoveel	 

digitaal moet doen.

•	Goed	dat	u	iemand	heeft	meegenomen	om	u	te	ondersteunen.

Welke open vraag kun je dan stellen?
•	Neemt	u	altijd	iemand	mee?

•	Hoe	doet	u	dat	bij	andere	instanties?

•	Kunt	u	aangeven	waarom	u	een	begeleider	mee	neemt?

•	Snapt	u	zelf	waarom	u	hier	bent?

•	Vindt	u	het	moeilijk	om	formulieren	in	te	vullen?

•	Kunt	u	zich	redden	met	lezen	en	schrijven?

•	Wat	vindt	u	hier	lastig	aan?

•	Waarom	wilt	u	dat	ik	dat	doe?

•	Heeft	u	moeite	met	digitale	vaardigheden?

•	Hoe	heeft	u	die	afspraak	gemaakt	en	de	gegevens	ingevuld?

Wat kan je zeggen/vragen om tot een  
doorver wijzing te komen?
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U kunt best zeggen dat u 
het moeilijk vindt om te 
lezen of schrijven, dan kan 
ik u misschien helpen.



digitaLe vaardigheden

informatie niet digitaal aanleveren

op welke signalen moet je alert zijn? 
•	Op	ander	tijdstip	komen	of	helemaal	niet.

•	 (Gevraagde)	stukken	niet	mee.

•	Uitnodigingsbrief	niet	(goed)	gelezen.

•	De	inwoner	heeft	alles	geprint	en	op	papier	langs	gebracht	of	

meegebracht.

Hoe kun je vliegensvlug normaliseren 
•	Gelukkig	hebben	we	nu	1,5	uur	en	kunnen	we	het	samen	invullen.

•	Gebeurt	wel	vaker.

•	Zullen	we	samen	even	naar	kijken,	samen	inloggen.

•	Szeebra	scherm:	‘neemt	u	even	de	tijd	om	het	door	te	lezen’.

Welke open vraag kun je dan stellen?
•	Heeft	u	een	computer?	Waarvoor	gebruikt	u	de	computer?

•	Hoe	maakt	u	gebruik	van	uw	Digi-D?

•	 Ik	merk	dat	u	gespannen	bent,	hoe	komt	dit?

•	Waarom	heeft	u	de	stukken	niet	mee?

•	Heeft	u	dit	vaker?

•	Wat	vond	u	van	de	brief?	Wat	heeft	u	ervan	begrepen?

•	Hoe	regelt	u	uw	zaken	online?

Wat kan je zeggen/vragen om tot een  
doorver wijzing te komen?
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Loopt u wel vaker tegen online 
formulieren aan? 
Zou u dat willen kunnen? 
Mag ik u daar wat wat informatie 
over geven?



schrijven

inwoner schrijft niets op

op welke signalen moet je alert zijn? 
•	Ontwijkend	gedrag	als	je	vraagt	om	iets	op	te	schrijven	of	 

in te vullen op de computer.

•	Zeggen	dat	ze	het	liever	thuis	invullen.

•	Reacties	als:	Ik	onthoud	het	wel,	bril	niet	bij	me,	ik	heb	een	 

lelijk handschrift.

•	 Inwoner	vult	de	competentietest	niet	in.

Hoe kun je vliegensvlug normaliseren 
•	Mensen	schrijven	tegenwoordig	niet	meer	zo	veel,	 

veel gaat digitaal.

•	Best	lastig	he,	om	zoveel	afspraken	goed	in	beeld	te	houden.

•	Met	een	computer	werken	is	voor	veel	mensen	nog	lastig.

Welke open vraag kun je dan stellen?
•	Hoe	organiseert	u	uw	agenda?

•	Hoe	vindt	u	het	om	te	schrijven?

•	Hoe	vindt	u	het	om	met	de	computer	om	te	gaan?

•	Wat	vindt	u	lastig	aan	het	invullen	van	een	formulier?

•	Hoe	gaat	het	maken	van	een	CV	u	af?

Wat kan je zeggen/vragen om tot een  
doorver wijzing te komen?
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Zijn er vaker situaties waarbij u ervaart dat 
 schrijven lastig is? 
Weet u dat u daar ondersteuning bij kunt krijgen? 
Mag ik u daar wat over vertellen? 

Zal ik u in contact brengen met een taalexpert die 
weet wat er allemaal op dit vlak in Arnhem is?



aLgemene cOntextgerichte vragen

op welke signalen moet je alert zijn?
•	BZ:	problemen	bijhouden	administratie.

•	Terugkerende	excuses.

•	Sneller	praten/zweten.

•	Bril	niet	bij	me/ik	doe	het	thuis	wel.

•	Kunt	u	het	voor	me	doen?

•	Ongeïnteresseerdheid	veinzen.

Hoe kun je vliegensvlug normaliseren
•	 Inwoner	geruststellen.

•	Gedrag	relativeren.

•	Benoemen	dat	inwoner	niet	de	enige	is	met	dit	gedrag.

•	 Je	kunt	op	de	houding	letten	van	de	inwoner	en	dit	benoemen.

•	Veel	mensen	hebben	hierbij	hulp	nodig.

Welke open vraag kun je dan stellen?
•	Hoe	doet	u	dit	bij	andere	instanties?

•	Hoe	doet	u	de	administratie?

•	BZ:	doet	u	zelf	OB	aangifte?

•	BZ:	mooi	ondernemingsplan,	heeft	u	hulp	gehad?

•	Loopt	u	tegen	dingen	aan	in	het	dagelijk	leven?

•	Helpt	iemand	u?

•	Hoe	gaat	het	met	het	betalen	van	de	vaste	lasten?

Wat kan je zeggen/vragen om tot een  
doorver wijzing te komen?
•	Heeft	u	moeite	met	lezen	en	schrijven?

•	Waarmee	zou	u	geholpen	zijn?
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