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Fijn dat u zich had aangemeld bij de kennissessie “Basisvaardigheden op de politieke 

agenda”. 

 

Op deze pagina kunt vindt u links naar achtergrondmateriaal, onderbouwing en 

praktische handreikingen bij de aanpak van laaggeletterdheid. 

 

Websites en handreikingen 

 

Geletterdheid in zicht 

Op deze website zijn voor elke gemeente en arbeidsmarktregio puntschattingen gemaakt 

van de doelgroepen binnen de groep laaggeletterden. Deze puntschattingen zijn 

gebaseerd op diverse onderzoeken van de afgelopen jaren.  

https://geletterdheidinzicht.nl/  

Handreiking Politiek voor iedereen 

In deze handreiking staan praktische tips voor het organiseren van toegankelijke en 

inclusieve verkiezingen. Veel van deze tips zijn ook bruikbaar buiten verkiezingstijd. Voor 

de Provinciale Staten/Waterschapsverkiezingen komt een herziene versie van deze 

handreiking. 

https://www.lezenenschrijven.nl/over-stichting-lezen-en-schrijven/actueel/handreiking-

politiek-voor-iedereen-gepresenteerd-op  

Handreiking Kwaliteit bij de aanpak van laaggeletterdheid 

Berenschot heeft in opdracht van het Rijk een omvangrijke handreiking voor gemeenten 

gemaakt met tips en handvatten, die ondersteunt bij het (door)ontwikkelen van het 

kwaliteitsbeleid rondom laaggeletterdheid én laaggecijferdheid. De handreiking bevat 

informatie, instrumenten en voorbeelden om gemeenten te helpen bij het sturen op 

kwaliteit. Het richt zich specifiek op het non-formele aanbod voor basisvaardigheden, dat 

behoort tot de verantwoordelijkheid van gemeenten.  

https://basisvaardigheden.nl/sites/default/files/2021-

09/Handreiking%20Laaggeletterdheid.pdf  

 

https://geletterdheidinzicht.nl/
https://www.lezenenschrijven.nl/over-stichting-lezen-en-schrijven/actueel/handreiking-politiek-voor-iedereen-gepresenteerd-op
https://www.lezenenschrijven.nl/over-stichting-lezen-en-schrijven/actueel/handreiking-politiek-voor-iedereen-gepresenteerd-op
https://basisvaardigheden.nl/sites/default/files/2021-09/Handreiking%20Laaggeletterdheid.pdf
https://basisvaardigheden.nl/sites/default/files/2021-09/Handreiking%20Laaggeletterdheid.pdf


 

  2/4 

Expertisepunt basisvaardigheden 

Het Expertisepunt Basisvaardigheden is hét startpunt voor iedereen die mensen helpt bij 

het verbeteren van basisvaardigheden. Op het expertisepunt kan iedereen die is 

betrokken bij de aanpak van laaggeletterdheid kennis vinden en delen, geïnspireerd 

worden en de samenwerking met anderen aangaan.  

https://basisvaardigheden.nl/  

 

Kennisbladen LES 

 

Stichting Lezen en Schrijven heeft veel informatie over basisvaardigheden en eenvoudige 

communicatie samengevat in overzichtelijke kennisbladen (factsheets). Deze 

kennisbladen zijn gratis te downloaden en te gebruiken.  

Kennisblad laaggeletterdheid in Nederland: https://www.lezenenschrijven.nl/wat-doen-

wij/oplossing-voor-je-vraagstuk/kennisblad-laaggeletterdheid-nederland  

Kennisblad Eenvoudige taal: https://www.lezenenschrijven.nl/wat-doen-wij/oplossing-

voor-je-vraagstuk/factsheet-eenvoudige-taal  

Kennisblad Laaggeletterdheid en werk: https://www.lezenenschrijven.nl/wat-doen-

wij/oplossing-voor-je-vraagstuk/factsheet-laaggeletterdheid-en-werk  

Kennisblad Laaggeletterdheid en geld: https://www.lezenenschrijven.nl/wat-doen-

wij/oplossing-voor-je-vraagstuk/factsheet-laaggeletterdheid-en-geld  

Kennisblad Taal maakt gezonder: https://www.lezenenschrijven.nl/wat-doen-

wij/oplossing-voor-je-vraagstuk/factsheet-taal-maakt-gezonder  

Kennisblad Taal maakt zelfredzaam: https://www.lezenenschrijven.nl/wat-doen-

wij/oplossing-voor-je-vraagstuk/factsheet-taal-maakt-zelfredzaam  

Kennisblad digitale vaardigheden: https://www.lezenenschrijven.nl/wat-doen-

wij/oplossing-voor-je-vraagstuk/factsheet-digitale-vaardigheden  

 

Onderzoeken stichting Lezen en Schrijven en partners 

 

In de kennissessie zijn verschillende cijfers en onderzoeken genoemd.  

- Onderzoek naar de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid (2018): 

https://www.lezenenschrijven.nl/wat-doen-wij/oplossing-voor-je-

vraagstuk/maatschappelijke-kosten-laaggeletterdheid  

- Onderzoek naar de invloed van de coronapandemie op volwasseneneducatie 

(2021): https://www.lezenenschrijven.nl/wat-doen-wij/oplossing-voor-je-

vraagstuk/wat-de-invloed-van-de-coronacrisis-op-de 

-  
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Contactgegevens Kennissessie: 

 

VNG: 

Angela Brunink – Beleidsadviseur inclusieve samenleving 

M: 06 – 38596477 

E: angela.brunink@vng.nl  

 

Gemeente Apeldoorn: 

Janneke Oude Alink - Beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling 

j.oudealink@apeldoorn.nl 

0628283123 

 

Gemeente Tiel: 

 

Contact opnemen met uw lokale adviseur van stichting lezen en schrijven? Kijk op 

https://www.lezenenschrijven.nl/regionale-adviseurs  

 

Vraag en antwoord naar aanleiding van de kennissessie: 

 

Vraag: De cijfers mbt laaggeletterdheid zijn gebaseerd op de sociale samenstelling van een 

gemeente. Dit verandert niet of nauwelijks. Hoe kunnen we zien of beleid succesvol is? 

 

Antwoord: De cijfers over het aantal laaggeletterden op geletterdheidinzicht.nl zijn gebaseerd 

op een combinatie van PIAAC-surveydata en CBS-registerdata. Eens in de tien jaar wordt het 

PIAAC onderzoek herhaald. De nieuwe cijfers verwachten we in 2024. Het is daarmee geen 

snelle graadmeter voor verandering in een gemeente. Om in de tussentijd zicht te krijgen in 

het effect van de lokale aanpak van laaggeletterdheid op de basisvaardigheden van burgers 

(en dus of beleid succesvol is), zullen andere monitoringsinstrumenten ingezet moeten 

worden. Deze monitoringsinstrumenten kunnen gericht zijn op output (het aantal mensen dat 

gestart is met een cursus) of op outcome (het bereikte effect van ondersteuning). Omdat niet 

elke cursist ook een meetbare niveausprong zal maken is het moeilijk te monitoren op 

behaalde niveaus en/of certificaten. Dit betekent niet dat cursisten geen nieuwe vaardigheden 

hebben ontwikkeld. Onderzoek wijst uit dat cursisten na een halfjaar ondersteuner een 

duidelijke verbetering in hun vaardigheden ervaren, maar ook in fysieke en mentale 

gezondheid.  

mailto:angela.brunink@vng.nl
mailto:j.oudealink@apeldoorn.nl
https://www.lezenenschrijven.nl/regionale-adviseurs
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Vraag: Gebruikt Apeldoorn bedrijven (werkgevers) als vindplaats voor NT1? Zo ja, hoe doen 

jullie dat en wat levert het op? 

Antwoord: 

 

Werkgevers zijn een goede vindplaats voor (NT 1) mensen die moeite hebben met 

basisvaardigheden. Voor werkgevers zijn er bovendien verschillende mogelijkheden om 

werknemers hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door werknemers te screenen op 

laaggeletterdheid. Vervolgens kunnen werkgevers doorverwijzen naar aanbod binnen de 

gemeente of zelfs aanbod op de werkvloer organiseren.  

Bedrijven en gemeenten kunnen inspiratie en informatie opdoen via www.taalwerkt.nl  

 

 

 

 

 

http://www.taalwerkt.nl/
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