
Wat is laaggeletterdheid?
Je bent als volwassene laaggeletterd, als je moeite 
hebt met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak heb je 
dan ook beperkte digitale vaardigheden. Dan vind je 
bijvoorbeeld omgaan met een computer of een 
smartphone lastig. Niet goed kunnen lezen, schrijven 
en/of rekenen heeft gevolgen. Je vindt bijvoorbeeld 
minder snel een baan of hebt minder grip op je 
geldzaken. 
Een volwassene die laaggeletterd is, is geen 
analfabeet. Een laaggeletterde kan wel lezen en 
schrijven, alleen niet goed genoeg om helemaal 
mee te doen in de samenleving.

Laaggeletterdheid 
in Nederland

“Nu ik kleinkinderen heb, merk ik 
dat voorlezen of flesvoeding maken 
te lastig is. Mijn vrouw is echt 
onmisbaar!”

“Als ik post krijg word ik al 
zenuwachtig. Formulieren invullen, 
een toeslag aanvragen of mijn 
belastingaangifte doen? Ik begin er 
liever niet aan.”

Hoeveel mensen zijn laaggeletterd?
•  In Nederland zijn er 2,5 miljoen laaggeletterden. 
 Daarvan hebben bijna 1,8 miljoen mensen van 16 tot 
 65 jaar moeite met taal en / of rekenen. En bijna 
 740 duizend 65-plussers hebben moeite met taal en / 
 of rekenen.1 
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•  Meer dan de helft van de laaggeletterden van 16 tot 65 
jaar heeft Nederlands als moedertaal.1

• Meer ouderen dan jongeren zijn laaggeletterd.1

•  Laaggeletterden hebben niet het taal- of rekenniveau dat 
je aan het eind van een vmbo-, mbo 2- of mbo 
3-opleiding zou moeten hebben.

Peter

Esmee

2,5 miljoen

± 1.800.000 ± 740.000
16-65 jaar 65-plus

Laaggeletterdheid
in Nederland

1772100-030 Kennisblad Herken de Signalen v2.indd   11772100-030 Kennisblad Herken de Signalen v2.indd   1 11-11-2021   14:2411-11-2021   14:24



Herken 
de signalen

De meeste mensen die moeite hebben met lezen en schrijven vinden het lastig  
om erover te praten. Het kan dus handig zijn om te weten waar je op moet letten.  
Zo kan iemand bijvoorbeeld zeggen: ‘Dat vul ik thuis wel even in’.  
Of vragen of iemand anders het even kan voorlezen of opschrijven.
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Andere signalen kunnen zijn: 
•  Alleen kijken naar een tekst zonder de  

ogen te bewegen over de tekst. 
•	 	Geen	punten	of	komma’s	gebruiken.	
•  Geen e-mailadres hebben. 
•  Moeite hebben met mobiel bankieren. 
•  Een slecht leesbaar handschrift hebben. 
•  Vaak of een lange periode werkloos zijn. 
•  Niet verder groeien in het werk. 
•  Een uur te vroeg of te laat zijn op een afspraak. 
•  Negatief praten over schoolervaring. 
•  Moeite hebben met navigatie. 
•	 	Smoesjes	gebruiken	als	‘bril	vergeten	zijn’	 
of	‘zere	hand	hebben’	als	gevraagd	wordt	 
iets te lezen of te schrijven

Laat weten dat heel veel mensen  
moeite hebben met taal en rekenen.
Vraag of iemand ook moeite heeft met lezen, 
schrijven of rekenen. Vertel iemand:
•  Dat hij/zij absoluut niet de enige is.
•  Dat hij/zij altijd nog kan leren.

Aanmelden
Wil jij mensen die moeite hebben met lezen  
en schrijven helpen? Als taalvrijwilliger kan  
je een belangrijke bijdrage leveren. 

Meer informatie via: 
www.lezenenschrijven.nl/wat-kan-ik-doen en  
op www.basisvaardigheden.nl/voor-vrijwilligers 

Meld je aan als taalvrijwilliger op de  
website of bel gratis met 0800 - 023 44 44

Ken jij iemand die beter wil leren lezen  
en schrijven? Of wil jij zelf leren?
Leren kan vaak gratis, bij jou in de buurt. 

Bel gratis naar  0800 - 023 44 44  
om je aan te melden. Of Meld je aan  
op de website  www.ikwilleren.nl
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