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LAAGGELETTERDHEID 
 
1. Situering 
 
In de jaren 90 werd een internationaal onderzoek (IALS: International Adult Literacy Survey) 
uitgevoerd naar functionele geletterdheid bij volwassenen. Met dit onderzoek wilde men 
internationaal de spreiding nagaan van lees- en rekenvaardigheden bij volwassenen in relatie 
tot sociaal-demografische gegevens en werk. IALS startte in 1994 in een achttal landen, 
waaronder de Verenigde Staten, Canada en Nederland. Dit leidde in 1995 tot een eerste 
publicatie. Bij de tweede onderzoeksronde, met een andere groep landen, was ook Vlaanderen 
betrokken. 
 
Volgens een studie van IALS is ongeveer 17 % van de Vlaamse bevolking laaggeletterd. Dit 
wil zeggen dat ze onvoldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen om te kunnen functioneren 
in onze maatschappij. 
 
 

1.1. Strategisch plan “Geletterdheid” 
 
“Geletterdheid verhogen” stond de voorbije jaren meer dan eens op de politieke agenda.  
In 2001 sloten de Vlaamse regering en de sociale partners het ambitieuze Pact van Vilvoorde 
af. Minstens tien procent van de Vlaamse volwassenen moet tegen 2010 deelnemen aan 
permanente vorming. Het aantal functioneel geletterden en het aantal personen met ICT-
vaardigheid moet toenemen tot meer dan driekwart van de bevolking. Het aantal jongeren dat 
de school verlaat zonder voldoende startkwalificaties voor de arbeidsmarkt en de 
samenleving, moet tegen 2010 minstens worden gehalveerd.  
 
De Vlaamse regering keurde in 2003 een doelstellingennota goed voor een Strategisch Plan 
Geletterdheid. Met een batterij maatregelen zou ze het geletterdheidniveau van de volwassen 
bevolking verhogen. Tijdens de voorbereidingen aan dit plan werd gezocht naar een goed 
draagvlak in de Vlaamse Gemeenschap. Een beleid inzake geletterdheid kan niet alleen een 
onderwijsbeleid zijn, maar moet gestoeld zijn op een brede en departementoverschrijdende 
benadering, met duidelijke linken naar het sociaal-cultureel, het welzijns- en het 
tewerkstellingsbeleid. Het operationeel plan ligt ondertussen klaar, en werd formeel 
goedkeurd door de Vlaamse Regering, zodat echte acties kunnen opgezet worden. De 
basiseducatie kan en wil daarbij in Vlaanderen een centrale rol gaan spelen en is al lang 
vragende partij voor een dergelijk initiatief.  
 
 

1.2. Definitie geletterdheid 
 
Geletterdheid wordt nog te veel geïnterpreteerd als het kunnen lezen en schrijven, als een 
technische vaardigheid die men al dan niet beheerst. Deze invulling doet tekort aan de vele 
facetten van geletterdheid en de complexiteit van het begrip. 
 
In OESO-publicaties1 wordt een probleemomschrijving geïntroduceerd die intussen algemeen 
aanvaard is. 
 

                                                 
1 OECD. Literacy in the information age: Final report of the international literacy survey. Paris, 2000 
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Geletterdheid2 is de vaardigheid om gedrukte en geschreven informatie te gebruiken om te 
functioneren in de maatschappij, om persoonlijke doelstellingen te bereiken en de 
persoonlijke kennis en kunde te ontwikkelen. Geletterdheid omvat een scala van 
bekwaamheden.  
 
Deze definitie omschrijft geletterdheid als een brede waaier van 
nformatieverwerkingsvaardigheden in relatie tot geschreven taal, waarop volwassenen een 
beroep kunnen doen om uiteenlopende taken te vervullen, op het werk, thuis, in het openbaar 
leven. IALS hanteert een definitie van geletterdheid als een basisvaardigheid inzake 
informatieverwerking. 
 

1.3. Schalen van geletterdheid 
 
Geletterdheid wordt als multi-dimensioneel fenomeen onderzocht in de IALS. Er wordt 
gewerkt op drie verschillende schalen: 
 
a) Proza schaal: 

De vereiste kennis en vaardigheden om informatie te begrijpen te gebruiken uit teksten 
zoals redactionele artikels, nieuwsberichten, gedichten en fictie. 

 
b) Document schaal:   

De vereiste kennis en vaardigheden om informatie te vinden en te gebruiken in diverse 
opmaken, zoals sollicitatiebrieven, loonlijsten, transportschema’s, kaarten tabellen en 
grafieken. 

 
c) Kwantitatieve schaal: 

De vereiste kennis en vaardigheden om losse of opeenvolgende rekenkundige 
bewerkingen uit te voeren, met getallen vermeld op gedrukte materialen, zoals de balans 
van een chequeboekje opmaken, een fooi berekenen, een bestelformulier invullen of een 
hoeveelheid interest bepalen op het leningsbedrag van een reclamebericht. 

 
1.4. Niveaus geletterdheid 

 
Volgens de IALS-studie worden een vijftal (in de praktijk vier) niveaus (‘levels’) die echter 
geen maat van analfabetisme gedefiëerd. 
 
Level 1: 0 – 225  Personen met zeer geringe kennis en vaardigheden, waarbij de persoon 

bijvoorbeeld niet in staat is om een kind die juiste hoeveelheid 
medicijnen te geven aan de hand van de informatie op de verpakking of 
bijsluiter. 

 
Level 2: 226 – 275 Personen die in staat zijn simpele materialen te begrijpen, met een 

duidelijke structuur en waarbij de taken niet te complex zijn. Level 2 
verwijst naar geringe vaardigheden, maar ze zijn meer verborgen dan 
level 1. Deze personen in level 2 kunnen lezen, maar scoren slecht op 
opgaven. Ze hebben hoogstwaarschijnlijk ‘coping strategieën’ 

                                                 
2 In dit dossier wordt de term geletterdheid in zijn brede betekenis gebruikt; geletterdheid moet gelezen worden 
in de betekenis van geletterdheid èn gecijferdheid en gerelateerd aan een brede invulling van ‘life skills’ met 
inbegrip van basisvaardigheden computergebruik en nieuwe vaardigheidsgebieden als vermogen tot 
samenwerken en problemsolving. 
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ontwikkeld om zich in het dagelijkse leven te kunnen redden, maar hun 
geringe vaardigheden zorgen ervoor dat ze moeilijk kunnen omgaan met 
nieuwe eisen die, bijvoorbeeld op de werkplek, aan hen gesteld worden. 

 
Level 3: 276 – 325 Wordt gezien als een passend minimum vaardigheidsniveau dat 

noodzakelijk is voor het omgaan met de eisen van het dagelijkse leven en 
werk in een complexe, moderne samenleving. Ruwweg gezien, zou het 
overeen moeten komen met het succesvol beëindigen van het middelbaar 
onderwijs en toegang tot hoger onderwijs. Het vereist bekwaamheid om 
verschillende bronnen van informatie te kunnen integreren en meer 
complexe problemen te kunnen oplossen. 

 
Level4/5: 326 – 500 Zijn personen die informatie kunnen verwerken op een hoger niveau. 
 
Laaggeletterdheid situeert zich bij level 1 en level 2. 
 
Een aantal voorbeelden vind je terug in de bijlagen. 
 
 

1.5. Omvang van laaggeletterdheid 
 
Volgens het IALS-onderzoek blijkt dat 16,8 % van de Vlaamse bevolking zich op het laagste 
niveau van laaggeletterdheid bevindt. 
 

 Vlaanderen 
Niveau 1 16,8 % 
Niveau 2 25,1 % 
Totaal 1+2 41,9 % 

 
2. Geletterdheid en tewerkstelling 
 

2.1. Belang van geletterdheid 
 
Vroeger konden veel mensen niet goed lezen en schrijven en vaak was dat geen probleem. Nu 
wel. Hoe komt dat?  
 
Er zijn nog nooit zulke hoge eisen gesteld aan lezen en schrijven als tegenwoordig. Tot het 
eind van de 19e eeuw hoefde je haast niet te schrijven. En lezen was voldoende als je een 
bekende tekst hardop kon voorlezen. Pas in de jaren 20 van de 20e eeuw moest je ook 
begrijpen wat je las. Hardop lezen alleen was niet meer voldoende. En vanaf de jaren 70 van 
de 20e eeuw is begrijpen wat er staat niet genoeg, maar moet je kunnen omgaan met 
informatie.  
Je moet een krant lezen, brieven en folders lezen, de ondertiteling van de televisie. Je moet 
een brief kunnen schrijven en formulieren invullen. En je moet goed kunnen lezen om 
instructies op te volgen. Denk maar aan pinnen en de kaartjesautomaat op het station.  
 
Deze hoge eisen worden nu aan iedereen gesteld. Vroeger was het vooral in de hoge kringen 
en in bepaalde beroepen belangrijk om te kunnen lezen en schrijven. Nu geldt dat voor 
iedereen. Je moet goed kunnen lezen en schrijven omdat je nu eenmaal in deze tijd en in deze 
maatschappij leeft. Iedereen heeft te maken met brieven van de gemeente, polissen van de 
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verzekering en bankafschriften. En natuurlijk wil iedereen gebruik maken van internet en 
sms’en.  
Lezen en schrijven is nu belangrijk in alle beroepen. Werknemers moeten bijvoorbeeld e-
mails lezen, dagstaten invullen of bestellingen opschrijven. 
 

2.2. Gevolgen van laaggeletterdheid 
 
De gevolgen van laaggeletterdheid voor het individu en voor de samenleving zijn niet altijd 
even zichtbaar.  
 
Voor het individu zijn de gevolgen doorgaans duidelijk. Informatie en geïnformeerd zijn 
spelen een belangrijke rol in de maatschappij. Veel informatie is voor laaggeletterden niet 
vanzelfsprekend toegankelijk en verschillende wijzen van communiceren zijn (nog) niet 
haalbaar. Laaggeletterden zijn meestal jong begonnen met werken en velen zijn ‘iets met hun 
handen’ gaan doen. Nu zijn zij ingehaald door de ontwikkelingen. Als IALS-niveau 3 een 
voorwaarde is om mee te kunnen draaien in en bij te kunnen dragen aan de kenniseconomie, 
dan zijn de laaggeletterden op voorhand uitgesloten.  
Laaggeletterdheid kan leiden tot afhankelijkheid van partners, familieleden, vrienden en soms 
tot het niet meer participeren in verbanden buiten de eigen kleine kring. 
 
Het is moeilijk om oorzakelijke relaties tussen laaggeletterdheid en werkloosheid te 
detecteren, maar je kan uit de IALS-gegevens en getuigenissen van cursisten toch besluiten 
dat lage lees-, schrijf- en rekenvaardigheden een min of meer duurzame tewerkstelling in de 
weg staan.  
Wanneer je ervan uitgaat dat betaald werk voor iedere volwassenen een perspectief moet zijn, 
dan is dit zorgwekkend, ook vanuit het oogpunt van de samenleving. Het is immers de 
samenleving die de kosten van de werkloosheid draagt.  
Maar ook het omgekeerde verdient aandacht: het niet hebben van werk heeft een negatieve 
invloed op geletterdheid. Wie geen werk heeft loopt een groter risico zijn lees- en 
schrijfvaardigheid niet te kunnen onderhouden of verder te ontwikkelen.  
 
Laaggeletterdheid levert ook voor bedrijven een probleem. Bedrijven hebben baat bij flexibel 
en breed inzetbaar personeel. Om de concurrentie voor te blijven of minstens bij te blijven, 
moeten bedrijven zich blijven ontwikkelen. Ondanks computers en audiovisuele media is het 
aantal geletterdheidstaken in bedrijven toegenomen. Een passend lees- en schrijfniveau is dus 
noodzakelijk. In het algemeen kunnen we vaststellen dat werk steeds hogere eisen stelt aan 
mensen, ook als het gaat over de lagere functies in de organisaties. Het percentage echt 
ongeschoold werk slinkt, het type functies waarin laaggeletterden worden aangenomen 
eveneens.  
De arbeidsmarktkansen voor laaggeletterden nemen toe als er grote vraag is naar personeel en 
nemen weer af in tijden van personeelsoverschot.  
 
3. Project ‘werkzoekenden gescreend op geletterdheid’ 
 
Het VOCB (Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie) heeft samen met de 
VDAB het ESF-project ‘werkzoekenden gescreend op geletterdheid’ uitgewerkt. Het project 
had als doel:  

- een betere doorstroming van laaggeletterde werkzoekenden naar de centra voor 
basiseducatie en/of andere opleidingsverstrekkers van volwasseneneducatie, met als 
resultaat een betere participatiegraad van laaggeletterden aan de volwasseneneducatie 

- verhogen van de geletterdheidgraad 
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- betere doorstroming naar de arbeidsmarkt van werkzoekenden 
 
Om deze doelen te bereiken werd een instrumentarium voor het screenen van laaggeletterde 
werkzoekenden én een aanpak voor doorstroom naar de centra voor basiseducatie ontwikkeld 
en uitgetest.  
 
Het project verliep in vier fasen: 

a) Opstartfase: Opzetten van een stuurgroep (januari 2004), afbakenen van het project 
(februari 2004) en aanduiden van onderzoeksinstelling (mei 2004) 

b) Onderzoeksfase (juni 2004 – november 2004) 
o Literatuurstudie 
o Opstellen van een ontwerp methodiek en hulpmiddelen 
o Ontwikkelde instrumenten voorleggen aan klankbord groep 
o Ontwikkelde instrumenten aanpassen in definitieve versie 

c) Testfase (december 2004 – juli 2005): 
De ontwikkelde instrumenten en aanpak werd uitgetest in twee pilootregio’s, namelijk 
Mechelen en Turnhout. 

o Consulenten opleiden om laaggeletterden te kunnen detecteren 
o Start detectie in de testfase (van 1/12/04 tot en met31/07/05) 
o Regelmatig overleg tussen VDAB-consulenten en centra voor basiseducatie in 

de 2 testregio’s. 
d) Evaluatie en aanbevelingen (augustus 2005 – december 2005). Deze is terug te vinden 

op de website www.vocb.be. 
 
 
4. Implementatie in de trajectwerking 
 
De volledige onderrichtingen en registratie is terug te vinden op intranet (trefwoord: 
laaggeletterdheid’) vanaf 1 februari 2007. 
 
 

4.1. Mogelijk opleidingsaanbod om geletterdheidsniveau te verhogen 
 

4.1.1. Aanbod CBE 
Alle Centra voor Basiseducatie hebben een open aanbod. 
Daarnaast organiseren zij ook cursussen op vraag van derden (zoals OCMW, VDAB, 
bedrijven, …) 
 

• Nederlands Moedertaal (NT 1)  
Een krant lezen, ideeën op papier zetten, brieven en verslagen schrijven, formulieren 
invullen, handleidingen en instructies lezen, werken met elektronische post (e-mail, 
SMS, chatten), informatie opzoeken en verwerken…  
Cursisten leren beter lezen, schrijven en mondeling communiceren in functie van 
hun dagelijkse situatie thuis, op het werk of als voorbereiding op verder leren. 

 
• Wiskunde  

Procenten berekenen, werken met kommagetallen, inhoud of oppervlakte berekenen, 
maten en gewichten hanteren, grafieken en tabellen lezen, driehoeksmetingen …  
Cursisten verwerven inzicht en vaardigheden die ze dagdagelijks nodig hebben. Ook 
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veel jobs (onder meer in de bouw, de horeca of de gemeentelijke diensten) vereisen 
deze vaardigheden.    

 
• Maatschappijoriëntatie 

Leren hoe diensten en instellingen functioneren, omgaan met vrije tijd, zich 
voorbereiden op het theoretisch rijexamen…  
Cursisten leren zich oriënteren op de belangrijke maatschappelijke terreinen. De 
kern ligt in het verwerven van vaardigheden: communicatie, leren leren, problemen 
oplossen, plannen en organiseren, informatie verwerken. 

 
• Informatie- en communicatietechnologie (ICT)  

Kennismaken met de computer, het internet en e-mail.  
Cursisten leren de basisvaardigheden om met de computer te werken. Veel aandacht 
gaat naar de leervaardigheden. Op het einde van deze opleiding is de cursist klaar 
om verder te gaan met specifieke toepassingspakketten bij andere 
opleidingsverstrekkers, op het werk of door zelfstudie.  

 
 

4.1.2. Aanbod VDAB 
De VDAB biedt talloze opleidingen die kunnen laaggeletterdheid kunnen remediëren: 

• Taal 
Dit wordt voornamelijk aangeboden als vooropleiding van bepaalde technische 
opleidingen. Een aantal modules worden ook via webcursussen aangeboden. 

 
• Rekenen  

Wordt onder verschillende vormen aangeboden: 
losstaande opleiding (oa. webcursus),  
vooropleiding 
geïntegreerd in technische opleidingen. 

 
• Persoonsgerichte vorming 

Binnen de verschillende competentiecentra bestaan er verschillende opleidingen die 
kunnen voorgesteld worden. 

 
• ICT 

’Aangename kennismaking met de computer’ 
 
• … (zie de opleidingengids op intranet) 
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GEBRUIKTE METHODIEK 
 
1. Inleiding 
 
De voorliggende methodiek werd ontwikkeld om vlotter laaggeletterde/laaggecijferde 
klanten1 in de werkwinkel te herkennen en door te verwijzen naar een Centrum voor 
Basiseducatie. Dit herkenningsproces van laaggeletterden/laaggecijferden is op te delen in 
verschillende fasen die zich afspelen binnen uiteenlopende contexten. Bovendien zal dit 
proces verschillen voor elke persoon.  
 
Het herkennen en erkennen van laaggeletterdheid/laaggecijferdheid is een proces en kan 
korter of langer duren. In dat proces zijn drie kernmomenten of fasen te onderscheiden, die 
mekaar opvolgen, maar die ook door elkaar heen kunnen lopen. Het zijn:  

a) herkennen (weten, vermoeden) 
b) ter sprake brengen (onder ogen zien, delen)  
c) en het motiveren (activeren, obstakels overwinnen). 

 
Schematisch ziet dit herkenningsproces er als volgt uit: 
 

FASEN

PERSOON

CONTEXTEN

Herkennen → ter sprake brengen → motiveren
“weten” “onder ogen zien” activeren

vermoeden (delen) (obstakels overwinnen)
↓

aanwijzing

Werkwinkel – orientatie centrum– huisbezoek
intake en/of opleiding of CBE
(1,5 uur) (eenvoudig/kort)

Ervaringsdeskundige of (ex-)lotgenoot
gedeelde ervaring >werk

= mens uit 1 stuk met meerdere opgaven en problemen
werkzoekende + “klein” + vader/moeder  + huisvesting + gezondheid 
+ alleenstaand + …

INFORMELE CIRCUIT

FORMELE CIRCUIT

 
Schema 1: laaggeletterdheid (h)erkennen in verschillende fasen afhankelijk van de context, 

rekening houdend met de persoon in kwestie. 
 

                                                 
1 In deze tekst gebruiken we steeds de mannelijke vorm van functies, woorden, aanwijzende voornaamwoorden. 
Dit om de leesbaarheid te bevorderen. Vanzelfsprekend kan telkens ook de vrouwelijke vorm gebruikt worden. 
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Een (h)erkenningsproces respectievelijk een screening van laaggeletterdheid/ 
laaggecijferdheid kan in verschillende contexten plaatsvinden.  
Twee soorten contexten zijn te onderscheiden.  

a) formele of professionele circuit: de werkwinkel, een OC (Oriëntatie Centrum) of 
opleiding en een huisbezoek of een bezoek aan het Centrum voor Basiseducatie. 

 
b) informele circuit: het kan gaan om personen uit de eigen leefomgeving (gezin, 

vrienden, kennissen) en / of om een ervaringsdeskundige die door de VDAB of een 
Centrum voor Basiseducatie wordt uitgestuurd om met logenoten te praten over hun 
vragen, twijfels en uitwegen. 

 
De invloed van de ‘persoonskenmerken’ op de laaggeletterdheid/laaggecijferdheid van een 
individu varieert: 

a) de persoon is kansarm (problemen met meerdere aspecten) 
b) de persoon heeft problemen met één aspect van zijn leef-, woon- en werksituatie (b.v. 

huisvesting) 
c) de persoon krijgt het in het leven en in de job(s) voor elkaar maar is 

laaggeletterd/laaggecijferd. 
 
Het is duidelijk dat het herkennen en erkennen van iemands laaggeletterdheid/ 
laaggecijferdheid moeilijker en delicater kan verlopen naarmate de ‘persoonskenmerken’ 
complexer en meer verstrengeld zijn. 
 
Schema 1 geeft een overzicht van het volledige herkenningsproces. Het is nodig om al deze 
stappen of fasen te doorlopen. 
 
 
2. Verloop 
 

2.1. Een vermoeden duikt op 
 

2.1.1. Indicatoren vanuit het dossier (de intakeleidraad) 
Tijdens het invullen van de intakeleidraad op PC, kan een vermoeden van laaggeletterdheid / 
laaggecijferdheid van de klant rijzen. Dit vermoeden kan ontstaan op basis van de observatie 
van gedragskenmerken of trucs om de laaggeletterdheid / laaggecijferdheid te verbergen die 
de klant toepast. Dit vermoeden kan echter ook ontstaan door bepaalde knipperlichten die 
gaan branden bij de gegevensverzameling voor de intakeleidraad. 
 
Hieronder volgt een lijstje van items in het dossier die (mogelijks) knipperlichten zijn voor 
laaggeletterdheid/laaggecijferdheid. Enkele knipperlichten zijn niet als item opgenomen in de 
intakeleidraad van de werkwinkel. Deze knipperlichten staan cursief.  
 

Geen (COBRA) diploma’s en attesten 
Negatieve score bij vakrekenen 
Bij sollicitaties enkel gebruik maken van 
telefoon, persoonlijk netwerk, interim-werk. 
Niet zelf ingeschreven bij VDAB 
Herhaaldelijk van school veranderd tussen 10 
en 16 jaar (gebroken schoolloopbaan) 
Als plus-12 jarige enkel BuSO en/of deeltijds 
onderwijs en/of middenstandsopleiding en/of 
ILW gevolgd 
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Geen bijscholingen gevolgd tot nu toe 
Weinig mobiel, woonplaatsgebonden 
Reizend bestaan: zigeuner, 
woonwagenbewoner, schipper, foorkramer, 
internationale chauffeur, … 

 
 

2.1.2. Conclusie formuleren na de intake 
Het aanflitsen van knipperlichten – d.w.z. dit item is van toepassing op de werkzoekende – 
zorgt ervoor dat er een vermoeden van laaggeletterdheid/laaggecijferdheid rijst. Dit gebeurt 
niet automatisch, maar zal je zelf als trajectbegeleider moeten concluderen of er 
knipperlichten aangeflitst zijn tijdens de intake. Tijdens het afnemen van de intakeleidraad 
kan bij de sociale vaardigheden een vakje ‘geletterdheid is een belemmering’ aangevinkt 
worden. 
 
Ook als de klant trucs toepast die typisch zijn voor laaggeletterden/laaggecijferden, kan je als 
trajectbegeleider problemen met lezen/schrijven/rekenen vermoeden.  
 
Om het vermoeden van laaggeletterdheid/laaggecijferdheid te staven, zal je verdere 
aanwijzingen moeten verzamelen. Dit is de volgende stap in het screeningsproces: het toetsen 
van het vermoeden. 
 

2.2. Toetsing van het vermoeden 
 
Als je vermoedt dat een werkzoekende laaggeletterd of laaggecijferd is, kan je dit vermoeden 
proberen te staven of het bij nader toezien uit de weg ruimen. Via een set van vragen, kan je 
nagaan of dit vermoeden bevestigd kan worden. Dit is dan een tweede signaal omtrent het 
werkelijk voorkomen van laaggeletterdheid of laaggecijferdheid. Je hebt zodoende een 
tamelijk duidelijke, sterke aanwijzing van de laaggeletterdheid of laaggecijferdheid van de 
klant. Dit is het eindniveau qua herkenning in de werkwinkel. Als trajectbegeleider kan je niet 
verder dan dit niveau, je stelt geen diagnose noch analyseer je het geletterdheids-
/gecijferdheidsniveau. Je kan wel vaststellen dat iemand problemen heeft met lezen en/of 
schrijven en/of rekenen en/of ICT-vaardigheden en dit bij de persoon in kwestie ter sprake 
brengen. In de werkwinkel wordt enkel gesignaleerd, pas in het Centrum voor Basiseducatie 
wordt het probleem geanalyseerd. 
 
Hieronder volgt een opsomming van instrumenten of richtlijnen die kunnen gebruikt worden 
bij het toetsen van een vermoeden van laaggeletterdheid of laaggecijferdheid. De concrete 
instrumenten en een beschrijving hoe je deze instrumenten gebruikt, staan beschreven in het 
SCENARIO. 
 
 

2.2.1. Knipperlichtenlijst (zie bijlage) 
De knipperlichtenlijst is geen ‘ondervragingsinstrument’ maar een hulpmiddel om tijdens 
intakes – zowel in de werkwinkel als later in het Centrum voor Basiseducatie – de aandacht te 
richten op mogelijke indicaties van lage geletterdheid of gecijferdheid.  
Op het intranet kan je een vereenvoudigde ‘Knipperlichtenlijst’ terugvinden. 
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2.2.2. Lijst met trucs (zie bijlage) 
Ook de opgesomde ‘trucs om laaggeletterdheid/laaggecijferdheid te verbergen’, en de 
‘problemen in het dagelijks leven’ zijn een handig hulpmiddel voor trajectbegeleiders. Het is 
belangrijk om als trajectbegeleider op de hoogte te zijn van deze mogelijke trucs om deze op 
tijd te kunnen doorzien en te herkennen als signalen van laaggeletterdheid/laaggecijferdheid. 
Het is niet de bedoeling om de klant te “betrappen” op het gebruik van trucs en hem te 
“ontmaskeren”. 
 
 

2.3. Meedelen 
 
Deze aanwijzing van laaggeletterdheid/laaggecijferdheid, die blijkt uit de voorgaande fasen, 
wordt met de werkzoekende besproken. De trajectbegeleider bespreekt daarna de 
mogelijkheden van het Centrum voor Basiseducatie. In overleg wordt de doorverwijzing naar 
het CBE geconcretiseerd. 
 
 
Het gesprek zal voornamelijk leiden tot feedback geven op het vermoeden van 
laaggeletterdheid. 
Hieronder volgt een opsomming van een aantal richtlijnen omtrent feedback geven en van 
instrumenten die kunnen gebruikt worden bij het (doorverwijzings)gesprek dat volgt op het 
signaleren van het probleem. 
 
 

2.4. Feedback geven 
 

2.4.1. Wat is feedback 
Feedback is een mededeling aan iemand, die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt 
waargenomen, begrepen en ervaren. De mate waarin feedback wordt gegeven en de 
effectiviteit ervan wordt sterk bepaald door de sfeer van vertrouwen  in de groep en tussen de 
desbetreffende personen. 
Ondanks al onze goede bedoelingen, gaan we af en toe eens over de schreef, om welke reden 
dan ook (angst, kwaadheid, vermoeidheid,…). Eén ding blijft primordiaal: zorg ervoor dat de 
relatie die je met je klanten, collega's hebt zodanig houdt dat er fouten mogen gemaakt 
worden EN dat deze kunnen besproken worden.  
 
Hou de communicatie open, een professionele communicatie en relatie steunt in hoofdzaak op 
één ding: respect. Als je de ander echt respecteert en in zijn waarde laat heeft feedback de 
grootste kans om gehoord te worden. Zowel positieve als negatieve feedback. 
 
Hoe voorkom jedat de open communicatie verloren gaat? 

• Stel je open, kwetsbaar op 
• Luister goed 
• Wees eerlijk 
• Maak uw bedoelingen duidelijk 
• Geef jezelf en je klanten/collega's  de vrijheid om op fouten terug te komen 
• Wees duidelijk over je grenzen, geef duidelijk aan wat je wel en wat niet accepteert 
• Hou de relatie open 
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2.4.2. De werking van feedback 
a) Het ondersteunt en bevordert positief gedrag 

'Door je snelheid en nauwkeurigheid heb je me echt geholpen om die offerte op te 
stellen' 

 
b) Open feedback 

'Eddy, ik dacht altijd dat wij niet goed konden samenwerken, maar na dit project moet ik 
mijn mening daarover bijstellen' 

 
c) Het corrigeert gedrag 

'Ik zou het enorm op prijs stellen indien je in de toekomst op tijd zou komen, ttz om 
8h00' 

 
2.4.3. Schema 

 

FEEDBACK: INFORMATIE OVER HET WAARGENOMEN GEDRAG 

Positieve feedback Open feedback Corrigerende feedback 

Wat? Wat? Wat? 

Stellend Luisterend Erkennen van positief, effectief 
gedrag 

Advies 
De ontvanger trekt zelf de 
conclusies 
Je kan de gevolgen 
bespreken 

Je geeft de 
ontvanger een 
opdracht: hij of 
zij moet zijn 
gedrag 
bijstellen. 

Je bent bereid 
erover te 
praten, je wil 
samen met de 
ontvanger een 
oplossing 
zoeken 

Wanneer Wanneer Wanneer 

Bevestiging van positief gedrag 
is een sterke motivator. 

Ontvanger zit met een blinde 
vlek 
Je ziet het als een noodzaak 
Vanuit een open, coachende 
houding 
Gaat vaak over gewoontes, 
houding, duidelijk stellen van 
referentiekader 

Kritiek 
Overtreden van regels 
Niet nakomen van afspraken 

Voorbeelden Voorbeelden Voorbeelden 

'Het doorverwijzen van klant 
XXX heb je zeer goed gedaan' 
'Ik vind dat je zeer 
professioneel met de klanten 
omgaat, je bent een prima 
onthaalbediende' 

'Ik merk dat je me nooit 
aankijkt als ik tegen je praat' 
'Ik heb de indruk dat je me 
nooit meevraagt om samen 
met de collega's iets te gaan 
drinken'. 
'Ik zie dat je heel stil bent 
vandaag' 
'We hebben de gewoonte 
elkaar 's ochtends een hand 
te geven, ik zie dat jij dit niet 
doet' 

'Ik wil dat je vanaf morgen om 
8h00 aanwezig bent' 
'Je hebt al 5 maal de opleiding 
gestoord, ik wil dat je ermee 
ophoudt' 
'Ik heb je al 3 maal een vacature 
meegegeven en je hebt al iedere 
keer je kat gestuurd. Dit kan niet 
vind ik. Kun je me vertellen hoe dit 
komt?' 
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2.4.4. Tien vuistregels voor het goed geven van feedback 

 
1. Vertel wat je feitelijk opmerkt, zonder oordelen en zonder interpretaties, als ‘ik-boodschap’. 
2. Geef je feedback zo concreet mogelijk: richt feedback op gedrag, prestaties, niet op de persoon of diens 

karakter. Beperk je tot wat de ander kan verwerken en generaliseer niet. 
3. Blijf bij het hier-en-nu (geen oude koeien uit de sloot halen). 
4. Kies de gunstige gelegenheid (timing), zet de andere niet voor gek. 
5. Geef ook positieve feedback. 
6. Overvoer de ontvanger niet: beperk je tot het belangrijkste. 
7. Geef het effect aan dat de ander op jou heeft (niet een advies over wat hij had moeten doen). 
8. geef een oordeel pas na uitleg en wat eventueel het effect van het gedrag van de ander op jou was. 
9. Geef eventuele kritiek zo nodig in de vorm van een wens. 
10. Ga altijd na of de ander zijn feedback begrepen heeft. 
 
 

2.4.5. Gesprekstips 
Gesprekstips voor trajectbegeleiders voor het meedelen en doorverwijzen2 : 
• Je licht de betekenis van dit gesprek toe: 

o Zeg dat dit niet met anderen verder besproken wordt. 
o Geef aan dat het kan opluchten om erover te praten en ervaringen uit te 

wisselen met volwassenen die in dezelfde situatie verkeren. Biedt, indien 
gewenst, ook aan om er met een lotgenoot, (ex-)cursist, ervaringsdeskundige 
over te spreken. 

 
• De trajectbegeleider dient zowel informatie te verzamelen als informatie te geven. Het 

mag geen eenrichtingsgesprek worden. Het gesprek moet spontaan verlopen en mag 
geen verhoor of ondervraging worden. De informatie moet verzameld en gegeven worden 
op maat van de klant, op zijn manier en tempo. 

 
• Het is belangrijk dat je laaggeletterde volwassenen in vertrouwen aanspreekt over ‘hun’ 

probleem. Het gesprek vindt daarom best plaats op een rustig moment en onder vier ogen.  
 
• Je kan de betrokkene geruststellen door 

o te vertellen dat hij niet de enige is die moeite heeft met lezen en schrijven en 
probeer er zo normaal mogelijk over te spreken.  

o duidelijk te maken dat het niet een kwestie is van “eigen schuld”, maar dat het 
probleem is veroorzaakt door factoren waarvoor de persoon dikwijls zelf niet 
verantwoordelijk kan gesteld worden. Probeer samen met de klant die factoren 
te vinden en te verduidelijken. 

o te vertellen dat de cursussen lezen, schrijven en rekenen bij Basiseducatie niet 
zijn zoals op school. De “lessen” worden in kleine groepjes gegeven, met 
aangepaste leerstof en volledig gratis. Heel wat mensen hebben al de stap gezet 
om daar (beter) te leren lezen, schrijven en rekenen.  

o Zeg dat het niet gek of raar is dat iemand niet of moeizaam kan lezen of 
schrijven en dat ze zich daar niet voor hoeven te schamen 

 
                                                 
2 Deze tips komen uit de brochures :  

- Open School Antwerpen (????). Laaggeletterden doorverwijzen: wat je moet weten. Berchem: auteur.  
- Centrum voor basiseducatie regio Oostende (????). Doorverwijzen naar de Basiseducatie: een leidraad 

[brochure, herwerking van “Hoe herkent u analfabetisme – Stuurgroep Internationaal Jaar 
alfabetisering, 1990, Nederland] Oostende: auteur. 
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2.5. Overdracht in de werkwinkel 

 
Overdracht kan je omschrijven als: 
één of meerdere sleutel- of procesmomenten in het traject naar werk of opleiding. Vaak vallen 
deze sleutelmomenten samen met een wijziging tijdens het traject of een overgang tussen 
verschillende fasen. Bij de overdracht verschijnen nieuwe actoren op het toneel. De 
overdracht verloopt “gepersonaliseerd”, d.w.z. tussen mensen die met elkaar spreken. 
 
Wat zijn cruciale elementen voor een geslaagde overdracht? 
• Op voorhand plannen van de overdracht of met andere woorden deze managen. 
• Er is netwerkvorming met de uitvoerende mensen vereist. Dit betekent dat de concrete 

trajectbegeleiders en de betrokken intakers van het Centrum voor Basiseducatie elkaar 
reeds kennen, elkaar reeds ontmoet hebben. 

• Vlot doorgeven van dossiergegevens aan elkaar. 
• Ruimte in de werkwinkel om direct, gepersonaliseerd contact te hebben tussen klant, 

trajectbegeleider en intaker van het CBE. 
• Er kunnen instrumenten zoals case-management, toeleidersoverleg, portfolio gebruikt 

worden om de warme overdracht vlotter te laten verlopen. 
 
 

2.6. Doorverwijzinginstrument: Adressen Centra voor Basiseducatie 
 
De adressen van de verschillende Centra voor Basiseducatie zijn terug te vinden op de 
website www.basiseducatie.be.  
 
 

2.7. Doorverwijzinginstrument: Standaard mail 
 
Na het volledig invullen van de Intakeleidraad en met name bij het formuleren van het 
trajectplan, een standaardmail opgesteld worden voor het Centrum voor Basiseducatie in de 
regio van de lokale werkwinkel. Op die manier kan het centrum op de hoogte gebracht 
worden van de interesse van de werkzoekende. Een contactpersoon van het centrum kan dan 
verder telefonisch, of via een huisbezoek contact opnemen met de klant om o.a. afspraken te 
maken voor een diepgaande screening van het geletterdheids-/gecijferdheidsniveau in het 
Centrum voor Basiseducatie. Aan de klant wordt een kopie van deze mail meegegeven. 
 

2.8. Doorverwijzinginstrument: geheugensteuntje voor de werkzoekende 
 
Per Centrum voor Basiseducatie kan een formuliertje voor geïnteresseerden opgesteld 
worden. De foto’s en de korte omschrijvingen zijn een geheugensteuntje voor de 
werkzoekende dat ook voor laaggeletterden te begrijpen is. De trajectbegeleider kan dit 
afprinten na het gesprek over de doorverwijzing. 
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BIJLAGEN 
 
1. Niveau ‘laaggeletterdheid’: voorbeelden 
 
Niveau 1 Prozageletterdheid 
 

 
 
Wat is het maximum aantal dagen waarop je dit medicijn mag innemen? 
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Niveau 1: Documentgeletterdheid 
 

 
 
Wat is het percentage vrouwelijke leerkrachten in Griekenland? 
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Niveau 2: Prozageletterdheid 
 

 
 
Wat zeggen gladde bladeren en een gladde stengel over de plant? 
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Niveau 2: Documentgeletterdheid 
 

 
 
 
In welk jaar was het aantal mensen dat verwondingen opliep bij vuurwerk in Nederland het 
laagst? 
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Niveau 3: Prozageletterdheid 
 
De lezer moet 4 filmrecensies bekijken om te bepalen welke film de minst positieve waardering kreeg. 
De films worden niet gekwoteerd met punten of sterren. De lezer moet dus iedere recensie 
doornemen en vergelijken wat er geschreven wordt in de tekst om te beoordelen welke film het 
slechtst werd bevonden. 
 
 
Niveau 3: Documentgeletterdheid 
 

 
 
Zal dit copycenter 300 kopies maken van een verslag dat 105 blz. telt ? 
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2. Knipperlichten voor laaggeletterdheid/laaggecijferdheid 
 

2.1. Inleiding 
 
Deze knipperlichtenlijst, is een bundeling van informatie verkregen uit literatuurstudie, 
observatie van twee lees-en schrijfgroepen en ervaringen opgedaan bij vorige onderzoeken 
(o.a. het EQUAL-project “Adventure @ Work”). De zo verzamelde informatie over 
laaggeletterdheid / laaggecijferdheid werd getoetst door een klankbordgroep, samengesteld 
met trajectbegeleiders en een ervaringsdeskundige van de VDAB en praktijkwerkers uit 
diverse centra voor basiseducatie en VZW Recht-op. 
 
Deze gegevens werden verwerkt tot een hanteerbare en gestructureerde knipperlichtenlijst. De 
knipperlichtenlijst is geen ‘ondervragingsinstrument’ maar een hulpmiddel ‘in het 
achterhoofd’ om tijdens intakes – zowel in de werkwinkel als in het Centrum voor 
Basiseducatie – de aandacht te richten op mogelijke indicaties van lage geletterdheid of 
gecijferdheid. Deze lijst wordt ingepast in bestaande instrumenten zoals de intakeleidraad van 
VDAB en screeningsinstrumenten in de Centra voor Basiseducatie. 
 
 

2.2. Richtpunten en knipperlichten 
 
Het beeld dat we hebben van een persoon wordt bepaald door verschillende richtpunten. Deze 
richten onze aandacht op bepaalde kenmerken van een persoon. Om een laaggeletterd of 
laaggecijferd persoon te herkennen moeten we een aantal richtpunten combineren: 
• School- en leerverleden 
• Socio-economische situatie 
• Persoonskenmerken 
• Sociale contacten 
• Kenmerken van het lezen/schrijven bij laaggeletterden 
• Kenmerken van het cijferen bij laaggecijferden 
 
Verder kunnen volgende categorieën ook nuttige informatie opleveren over het niveau van 
iemands geletterdheid/gecijferdheid: 
• sterktes van laaggeletterden en laaggecijferden 
• problemen in het dagelijks leven 
• gevolgen van laaggeletterdheid/laaggecijferdheid 
 
Op elk van deze richtpunten kunnen knipperlichten aanflitsen. In dat geval is de kans groter 
dat iemand laaggecijferd of laaggeletterd is. Mogelijke knipperlichten worden in onderstaande 
lijst (zie volgende paragrafen) opgesomd. Dit is geen checklist die puntsgewijze moet worden 
overlopen of afgetoetst, maar een verzameling van mogelijke indicaties voor laaggeletterdheid 
of laaggecijferdheid. Het is dus wel een hulpmiddel om bewuster te kijken, om attenter te zijn 
voor mogelijke knelpunten die samengaan met laaggeletterdheid of laaggecijferdheid. 
 
De richtpunten werden in onderstaande tekst telkens onderverdeeld in drie alinea’s met 
knipperlichten. Welke knipperlichten aanflitsen hangt af van de setting waarin de 
werkzoekende wordt gescreend. Bij een uitgebreide screening in een Centrum voor 
Basiseducatie zullen andere kenmerken zichtbaar worden dan bij een eerste contact in de 
werkwinkel. De knipperlichten die belangrijk zijn voor screening van laaggeletterdheid / 
laaggecijferdheid in de werkwinkel zijn cursief. 
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a) knipperlichten bij dossiergegevens 
Bij de intake in de werkwinkel door de trajectbegeleider worden een aantal gegevens in het 
dossier van de werkzoekende opgenomen. Sommige gegevens kunnen reeds suggereren dat 
iemand mogelijks laaggeletterd of laaggecijferd is. B.v. enkel een getuigschrift van lager 
onderwijs behaald hebben. 
Ook een aantal objectief vast te stellen gedragingen tijdens de intake kunnen wijzen op een 
probleem met lezen, schrijven of rekenen. Iemand die b.v. heel angstig is, probeert misschien 
zijn leesprobleem te verbergen. 
Deze knipperlichten worden eerst weergegeven in de opsomming per richtpunt. 
 
b) aanvullende infoverzameling en gedragsobservatie 
Als er knipperlichten oplichten in de eerste fase, het verzamelen van de dossiergegevens, 
zullen aanvullende vragen gesteld worden en kan de trajectbegeleider gedrag proberen 
uitlokken dat mogelijks wijst op laaggeletterdheid of laaggecijferdheid. 
Knipperlichten die in deze tweede fase kunnen oplichten, worden als tweede punt 
weergegeven in de opsomming per kijkpunt. 
 
c) uitgebreide intake 
Na een eerste screening in de werkwinkel, wordt de laaggeletterde/laaggecijferde 
werkzoekende idealiter doorverwezen naar een Centrum voor Basiseducatie. Aan de hand van 
een intake van ongeveer anderhalf uur – te spreiden over verschillende momenten – probeert 
de intaker zich een correct beeld te vormen van het niveau van de 
laaggeletterde/laaggecijferde persoon die zich wil inschrijven. 
Hierbij zijn enkele knipperlichten belangrijk. Ze worden als laatste punt weergegeven in de 
opsomming per kijkpunt. 
 
 

2.3. Knipperlichtenlijst 
 

2.3.1. School-/leerverleden 
 

2.3.1.1. Knipperlichten bij dossiergegevens 
 een lage opleiding:  

o op jonge leeftijd het onderwijs beëindigd 
o overgestapt naar het deeltijds onderwijs 
o ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs 
o leerling uit het buitengewoon onderwijs 

 gebroken schoolloopbaan 
o beroepsonderwijs niet afgewerkt 

 
2.3.1.2. aanvullende infoverzameling en gedragsobservatie 
 aversie tegen school en opleidingen 
 volgen weinig onderwijs in de volwasseneneducatie 
 krijgen op het werk nauwelijks scholing 
 liegen over diploma (of zeggen “ik vind dat niet meer”) 
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2.3.2. uitgebreide intake 
 regelmatig afwezig geweest op school ⇐ b.v. ziekte, thuis inspringen, … 
 ouders hadden negatieve houding tegenover school: ze vonden een praktisch 

beroep belangrijker dan studeren 
 algemene leerproblemen 
 dyslexie (vooral bij oudere laaggeletterden is dyslexie vaak niet onderkend) 
 thuis werd geen waarde gehecht aan leren/studeren 
 thuis werd weinig belang gehecht aan huiswerk 
 vaak jong begonnen met werken en velen zijn ‘iets met hun handen’ gaan doen. 

Nu zijn ze ingehaald door de ontwikkelingen 
 voortijdig van school gehaald om te helpen in het bedrijf 
 liever geld verdienen dan naar school gaan 
 taal op school versus taal die thuis gebruikt werd: beperktere woordenschat, 

eenvoudige zinnen, dialect 
 leerden weinig tijdens schoolloopbaan 
 kregen geen aandacht tijdens schoolloopbaan 
 moesten allerlei taken uitvoeren op school die niets met lezen en schrijven te 

maken hadden 
 vaak gepest 
 lastig in de klas (vinden ze van zichzelf) 
 veel spijbelen (vinden ze van zichzelf) 
 te speels (vinden ze van zichzelf) 
 waren liever op straat dan op school 
 sterk verband tussen gevolgde onderwijs en gecijferdheid, maar wordt sterk 

bijgeschaafd na schoolverlaten door ervaring 
 pas leren als het onontkoombaar geworden is. Dit hangt vaak samen met (grote) 

veranderingen in het leven 
 vroeger bestond er geen PMS, CLB, bijlessen, oudercontact, … dus weinig 

opvolging van de vorderingen, vaak verkeerde diagnoses bij leerproblemen, 
onzorgvuldige doorverwijzing naar BLO 

 
 

2.3.3. Socio-economische situatie 
 

2.3.3.1. Knipperlichten bij dossiergegevens3 
 hebben vaker dan gemiddeld ongeschoold of slecht betaald werk: poets- en 

onderhoudswerk, handenarbeid, textielarbeid, keukenhulp, bandwerk, 
groenten- en fruitpluk, landbouwsector, groenzorg, … 

 zijn meer werkloos dan anderen 
 voornamelijk uit de arbeidersklasse (zeker bij laaggecijferdheid) 
 dialectsprekend 
 inactieven (gepensioneerden en huismannen/-vrouwen): worden niet 

gedwongen om te lezen en schrijven versus mensen die werken moeten vaker 
lezen en schrijven 

 vaker mensen met laag inkomen 
 
 
                                                 
3 Uit allerlei onderzoeken blijkt dat laaggeletterdheid/laaggecijferdheid vaker voorkomt bij mensen met volgende 
socio-economische kenmerken: ouderen, mensen die een reizend bestaan leiden (zigeuners, 
woonwagenbewoners, schippers, foorkramers, internationale chauffeurs, vrouwen, alleenstaanden. 
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2.3.3.2. aanvullende infoverzameling en gedragsobservatie 
 minder mobiel (geen rijbewijs, kunnen treintabellen of bustabellen niet lezen)  
 na collectief ontslag (meestal 50+) hebben mensen plots wel 

lezen/schrijven/rekenen  nodig 
 ex-werknemers van traditionele bedrijven (laaggeschoolde arbeid) 
 doet heel veel interim jobs, maar zet geen stappen naar opleidingen (nochtans 

zijn er heel veel praktijkgerichte opleidingen waarbij quasi niet moet gelezen 
of geschreven worden) 

 
2.3.3.3. uitgebreide intake 
 vaker mensen die de middelste of jongste waren in een groot gezin 
 leerlingen waar thuis niet gelezen werd 
 de ouders kunnen zelf niet lezen en schrijven 
 verschillende startkansen in basisonderwijs door: 

o financiële drempels (vervoer, schooluitstappen, niet-duurzame 
schoolartikelen, schoolfeest, kopies, boeken, boekentas, rekenmachine, 
praktijkles, …) 

o drempels die toegeschreven worden aan verschillende culturen (dialect 
of anderstalig zijn, cultureel kapitaal, geen kleuteronderwijs, …) 

o drempels die samenhangen met de (formele) organisatie van een school 
(schoolregelementen, nota’s, afkortingen, inschrijvingsformulieren, …) 

 
2.3.4. Persoonskenmerken 

 
2.3.4.1. Knipperlichten bij dossiergegevens 
 hebben minder perspectieven 

 
2.3.4.2. aanvullende infoverzameling en gedragsobservatie 
 weinig sociale vaardigheden 
 onzeker 
 of (gespeeld) agressief 
 angstig 
 zenuwachtig (o.a. door de angst om door de mand te vallen) 
 laaggeletterdheid is een geheim dus heel teruggetrokken, stil en verlegen 
 minderwaardigheidscomplex: 

• zeer negatief zelfbeeld wat betreft eigen (reken)vaardigheden 
• voelen zichzelf dom 
• gevoel van onvermogen  
• schaamte 
• hebben moeite om het probleem zomaar toe te geven 

 frustraties:  
“ik heb zoveel kansen gemist”, “ik had liever een andere job kunnen doen”, 
“mijn leven zou er totaal anders uitgezien hebben, mocht ik kunnen lezen en 
schrijven” 

 lichamelijke handicaps / mentale handicaps 
 komt niet alleen naar de intake (maar brengt b.v. echtgenoot mee) 
 weinig inzicht in de structuur van de werkwinkel, VDAB, … 
 heel veel weerstand tijdens het gesprek 

 zichzelf overschatten, onrealistische verwachtingen die ze niet kunnen 
waarmaken 
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2.3.4.3. uitgebreide intake 
 angstig 
• angst om fouten te maken = belemmering om lees-/schrijfvaardigheden toe te 

passen in dagelijkse leven. 
• Angst dat de laaggeletterdheid/-cijferdheid op een gegeven moment zal 

ontdekt worden (door de familie, vrienden of door buitenstaanders) 
• angst bij allochtone vrouwen: als cursus start ⇒ vrees opgeroepen te worden 

en moeten gaan werken MAAR willen huisvrouw blijven  
• Angstig want ze kunnen op blunders betrapt worden (b.v. ziekenbond niet 

betaald hebben) 
 worden beschouwd als dom, achterlijk, en dus een beetje zielig of juist heel 

brutaal omdat het niet zou ontdekt worden 
 agressief 
 zijn wantrouwig, achterdochtig want hun trucs werken niet in onverwachte 

situaties. Ze moeten dus voortdurend op hun hoede zijn. 
 vallen uit de boot 
 hebben minder perspectieven 
 afhankelijkheidsgevoel (reëel en geveinsd) 
 vonden leren niet belangrijk 
 eigenlijk bril nodig gehad als kind, maar niemand merkte dit en de persoon kon 

het bord niet lezen 
 groot gezin ⇒ minder individuele aandacht gekregen, negatief zelfbeeld, 

weinig tijd door teveel gezinstaken. 
 

2.3.5. Sociale contacten 
 

2.3.5.1. Knipperlichten bij dossiergegevens 
 geen sociale ervaringen of competenties vernoemen of op het C.V. opnemen 
 weinig uitdrukkingsvermogen 
 of iemand in een dorp of in een stad woont bepaalt de sociale contacten 

 
2.3.5.2. aanvullende infoverzameling en gedragsobservatie 
 afhankelijkheid 
 bij elke beslissing afhankelijk van de mening van anderen 
 leven in een soort isolement 

 
2.3.5.3. uitgebreide intake 
 leven in een soort isolement: 

• contacten met buren, familieleden, vrienden en kennissen worden 
vaak (bewust) beperkt gehouden  

• durven geen lid te worden van een vereniging 
• niet meer participeren in verbanden buiten de eigen kleine kring 
• omzeilen van bepaalde maatschappelijke situaties b.v. geen koffie 

gaan drinken doordat je dan moet betalen 
 afhankelijkheid 

• bij elke beslissing afhankelijk van de mening van anderen, soms 
misbruik van vertrouwen, er kan veel gebeuren buiten je weten om 

• afhankelijkheid van partners, familieleden, vrienden 
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 in onze maatschappij wordt je verwacht zelf verantwoordelijkheid op te nemen 
en mag je steeds minder rekenen op solidariteit. 

 gaan zelden of nooit naar ouderavonden 
 gaan zelden of nooit op reis 
 veel slikken, uit angst om hun baan te verliezen 
 geconfronteerd worden met lastige, bedreigende vragen 
 uitgelachen worden (b.v. door de vriendenkring van de partner) 
 de oorzaak is vaak niet duidelijk voor de persoon zelf: “er is iets mis met mij”, 

frustraties, schaamte 
 

2.3.6. Kenmerken van lezen/schrijven bij laaggeletterden 
 

2.3.6.1. Knipperlichten bij dossiergegevens 
 mondeling taalgebruik (dialect) 
 zelf woorden maken 
 hebben vragen bij hun uitnodiging die opgelost kunnen worden met de 

informatie die in de brief zelf staat (b.v. niet weten bij wie men in de 
werkwinkel moet zijn hoewel dit in de brief staat, herkennen een organisatie 
louter aan het logo) 

 
2.3.6.2. aanvullende infoverzameling en gedragsobservatie 
 lezen op herkenning (aan de hand van de woorden die men wel kan lezen) 
 lezen op basis van gokken en gissen wat er staat 
 schrijven met “hanenpoten” 
 lees-en schrijfsituaties zoveel mogelijk vermijden 
 heeft GSM maar kan niet SMS’en 
 maakt geen gebruik van de zelfbedienings-PC 
 kan geen vacatures opzoeken op de WIS-computer of de VDAB-website of 

andere websites 
 

2.3.6.3. uitgebreide intake 
 niet flexibel en kritisch informatie kunnen verwerken 
 sterk afhankelijk van anderen bij lezen en schrijven 
 lezen op herkenning (aan de hand van de woorden die men wel kan lezen) 
 lezen op basis van gokken en gissen wat er staat 
 moeite met het vinden van woorden (veel “euhm” zeggen) 
 woorden of teksten kunnen lezen maar niet begrijpen wat ermee bedoeld wordt 
 mondeling taalgebruik (dialect) ⇒ schrijfproblemen (b.v.eind/tussenletters) 
 moeite met lezen van straatnamen en plattegronden 
 moeite met lezen van menukaarten 
 schrijven met “hanenpoten” 
 overschrijven (b.v. belastingsbrief van vorige jaar overschrijven, kinderen 

schrijven zelf briefjes voor school en ouder schrijft het over) 
 na de (lagere) schoolperiode nooit meer iets gelezen of geschreven waardoor 

de kennis is weggezakt 
 rechts moeten schrijven, terwijl de persoon linkshandig is 
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2.3.7. Kenmerken van dyslexie (bij veel laaggeletterden werd dyslexie niet 
gedetecteerd tijdens de schoolcarrière): 

 
 problemen met de plaats van klanken in woorden 
 spelfouten 
 traag schrijven 
 slechte motoriek 
 slordig handschrift 
 beperkte, vluchtige concentratie 
 veel tijd nodig om iets te onthouden 
 moeite met onthouden van namen/woorden/kinderversjes 
 moeite met het onderscheid links/rechts ⇒ truckjes. WEL goed ruimtelijk inzicht 

(kaartlezen, pijlen) 
 ontbreken van tijdgevoel, moeilijk klok lezen 

 
2.3.8. Kenmerken van cijferen bij laaggecijferden 4 

 
2.3.8.1. Knipperlichten bij dossiergegevens 
 telkens van uur of  zelfs dag vergissen op de afspraken 

 
2.3.8.2. aanvullende infoverzameling en gedragsobservatie 

(het is afhankelijk van de job of dit knipperlichten zijn, en of ze als een tekort 
moeten aanzien worden) 

 niet goed kunnen tellen 
 kan niet goed zeggen hoeveel laatste loon of werkloosheidsuitkering bedroeg 
 niet met symbolen kunnen werken (formules) 
 moeite met tabellen en grafieken 
 moeite met klok lezen 
 moeite met (snel) gepast betalen 
 maakt geen (gepast) gebruik van hulpmiddelen zoals rekenmachine 
 geen zelfvertrouwen bij hoofdrekenen en schattend rekenen 
 telefoonnummer onthouden i.p.v. noteren  
 eigen leeftijd niet kennen  

 
2.3.8.3. uitgebreide intake 
 niet goed kunnen tellen 
 rekenen staat voor zwakke rekenaars gelijk aan reproduceren (feiten geven en 

regeltjes gebruiken) 
 zich niet laten lijden door gezond verstand om rekenproblemen aan te pakken 
 niet met symbolen kunnen werken (formules) 
 weten niet waarom ze bepaalde bewerking doen. 
 ze kennen de trucs maar niet de elementaire basisinzichten en –vaardigheden 
 optellen van gelijke getallen i.p.v. vermenigvuldigen 
 moeite met procenten, breuken, kommagetallen 
 moeite met tabellen en grafieken 
 moeite met klok lezen 
 moeite met (snel) gepast betalen 

                                                 
4 Deze knipperlichten zullen vooral bij de start van een opleiding of bij een diepgaande intake in het  Centrum 
voor Basiseducatie belangrijk zijn. In de werkwinkel context is het moeilijker om rond cijferen gegevens en 
aanwijzingen te verzamelen. 
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 altijd met “groot geld” betalen b.v. een briefje van €50  
 rekensituaties vermijden 
 zwakke rekenaars gaan rekenwerk uit de weg in het dagelijks leven hoewel dit 

oefensituaties zijn 
 velen overschatten hun eigen niveau van kunnen 
 voor heel eenvoudige sommen papier gebruiken 
 tijdens een opleiding tot bouwvakker de meetapparatuur zelden correct 

gebruiken 
 als zelfstandige de nettoprijs zonder BTW niet kunnen berekenen 
 geen berekeningen kunnen uitvoeren voor eenvoudige klusjes 
 wat anderen uit het hoofd weten, moeten zwakke rekenaars steeds weer 

opnieuw uitrekenen. Ze hebben geen hulpmiddelen beschikbaar of geen 
werkwijzen geleerd. 

 geven geen (persoonlijke) betekenis aan getallen en bewerkingen (b.v. niet 
maken van volgende bedenking “Wat stel je je voor bij 1 miljard? 
Wereldbevolking is ongeveer 5 miljard”) 

 interne en externe structuur van getallen niet zien en daar geen gebruik van 
maken (neem 750: je ziet 700.50, 3x250, 10x75) 

 beschikt niet over modellen ter ondersteuning van het rekenen (b.v. hoeveel is 
¾? Bedenk een taart om dit op te lossen) 

 maakt geen (gepast) gebruik van hulpmiddelen zoals rekenmachine 
 geen zelfvertrouwen bij hoofdrekenen en schattend rekenen 
 geen gebruik maken van de kennis die in de samenleving aanwezig is, men 

kent de weg niet om die kennis te vinden (b.v. niet kunnen antwoorden op: 
“Hoe beheers je energiekosten in een gezin?”) 

 telkens van uur vergissen op de afspraken 
 telefoonnummer onthouden i.p.v. noteren  
 van veel gebruikte producten geen idee hebben van de grootteorde van de prijs 

(geen inzicht in geldbedragen) 
 kunnen niet gevarieerd tellen met eenheden, vijftallen, tientallen 
 tellen moeilijk tot 100/1000 en kunnen de getallen niet lezen/schrijven 
 niet kunnen tellen van 1 t.e.m. 10, ook niet achteruit kunnen tellen 
 twee getallen kunnen ze enkel vergelijken als ze 1 voor 1 tellen 
 niet vergelijken van aantallen en conclusies aan verbinden (b.v. 5 mensen, 6 

taartjes= 5+1) 
 getallen groter dan 10 draait men om (b.v. 25=52) 
 getallen niet kunnen splitsen 
 even/on-even zegt hen niets 
 rekenproblemen worden door de omgeving sterk gerelativeerd 
 laaggecijferdheid valt minder goed op dan laaggeletterdheid 

 
 

2.3.9. Sterktes 
 

2.3.9.1. aanvullende infoverzameling en gedragsobservatie 
 inventief om schrijven te vermijden/beperken 
 ijzersterk (visueel) geheugen met snelle herkenningspunten 
 codes b.v. streepjes-puntjes-tekeningen gebruiken 
 hebben veel praktisch inzicht 
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2.3.9.2. uitgebreide intake 
 hebben aandacht voor de huisstijl/vormgeving (van producten) b.v kleur, 

grootte, stijl (is voor hen belangrijker dan wat erop geschreven staat) 
 goeie acteurs: via trucs slagen ze erin hun ware aard te verbergen 
 hebben vertrouwelingen die hen helpen met lezen en schrijven 
 uit geluid kunnen ze goed informatie distilleren 
 zijn sociaal (b.v. zich uit de situatie kunnen redden, makkelijk aan mensen 

dingen vragen, …) 
 oplossingen bedenken om het laag niveau van geletterdheid te proberen 

compenseren: 
o nummers van menu uit het hoofd leren 
o hulp vragen 
o op het gemak herlezen als alleen bent 
o vragen of telefonisch kan inschrijven/formulier invullen 
o informatie selecteren: dit lees ik want lijkt belangrijk 
o sociale en mondelinge taalvaardigheden uitbouwen 
o kennis en gedrag aanpassen 
o creativiteit 
o relativeringsvermogen 
o goed geheugen 
o nieuwsgierigheid 
o humor 
o lef 
o motivatie 
o ondernemingslust 
o zelfvertrouwen 
o sommigen kunnen wel met geld overweg doordat ze geleerd hebben 

door ervaring en dat niet zien als rekenen.  
 

2.3.10. Gevolgen 
 

2.3.10.1. Knipperlichten bij dossiergegevens 
 niet in orde met allerlei administratieve kwesties b.v. het ziekenfonds, 

huurcontract, verzekeringen, belastingsaangifte, deurwaarders, … 
 

2.3.10.2. aanvullende infoverzameling en gedragsobservatie 
 uitkeringen missen 
 uitgebreide intake 
 schulden 
 inschrijvingen missen 
 tariefverhogingen oplopen 
 eenzaamheid 
 blijven thuis 
 belastingen niet (correct) invullen/betalen 
 afbetalingen niet opvolgen waardoor nog grotere schulden 
 medicatie verkeerd gebruiken 
 abortus (door voorbehoedsmiddelen niet juist te gebruiken) 

 
 
 



VDAB_Hoe omgaan met (laag)geletterdheid? 93 

2.3.11. Problemen in het dagelijks leven 
 

 problemen met deelname aan gemeenschapsleven: 
o kennismaken met nieuwe mensen is moeilijk 
o TV programma niet kunnen opzoeken (start-/einduur) 
o (moeilijke woorden in) het nieuws niet begrijpen 
o ondertitels niet kunnen lezen 
o geen punten kunnen tellen bij spelletjes 
o moeite hebben bij de verkiezingen (stembrief niet begrijpen, namen niet 

herkennen, folders niet begrijpen, …) 
o moeilijk opzoeken in het telefoonboek 
o brochures niet kunnen lezen 
o wedstrijdformulieren niet kunnen invullen 
o lage algemene ontwikkeling doordat ze niet kunnen lezen (b.v. geen krant dus 

weten niets over verkiezingen, aardrijkskunde, …) 
o afhankelijk zijn van al dan niet goede bedoelingen van anderen (b.v. 

verkiezingen, betalen) 
o niet over politiek kunnen meepraten 
o moeite hebben met reclameposters in winkels 
o problemen hebben om iets doen dat je niet gewoon bent 
o kunnen het nieuws niet volgen 
o buiten nauwelijks buiten hun leefwereld 

 moeite met het omgaan met het geldstelsel (o.a. bij het winkelen) 
o waarde van munten en biljetten en relatie ertussen niet kennen 
o bepaald bedrag niet op verschillende manieren kunnen samenstellen 
o wisselgeld niet kunnen controleren 
o niet zelfstandig boodschappen kunnen doen 
o nooit zelf geld uit de automaat halen 
o solden niet kunnen berekenen 
o prijzen niet kunnen vergelijken 
o reclame folders niet kunnen uitspitten 
o geen cheque kunnen schrijven 
o problemen hebben met het doen van een overschrijving 
o problemen hebben met verrichtingen uitvoeren aan een automaat (tijdsdruk 

want piept als je te lang twijfelt) 
 niet kunnen omgaan met tijdssituaties 

o tijdseenheden verkeerd inschatten 
o vage begrippen: vroeg-laat, gister-vandaag-morgen-overmorgen, vorige week-

volgende week, over een week-week geleden 
o moeite met het maken van tijdsafspraken 
o moeite met het gebruik van een agenda 
o kunnen niet analoog & digitaal kloklezen 
o geen tijden/data benoemen en opschrijven 
o eigen leeftijd niet kennen 

 problemen om te reizen 
o leren autorijden gaat moeilijk 
o welke bus? Welk perron? 
o moeite met het vinden van de weg of om een andere weg nemen 
o niet weten hoe een lijnkaart, rail pass, … werkt 
o moeite met het berekenen van het verbruik van de auto 
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o een plan op schaal niet kunnen gebruiken 
o stratenplan niet kunnen lezen 
o moeite met lezen van straatnamen 

 hulp moeten inroepen van anderen 
o bij het berekenen van hoeveelheden 
o bij het verwerken van post 
o bij een overlijden, echtscheiding waardoor nood aan schrijven/lezen/rekenen 

groter werd 
o zelden zelf iets doen (familie (ook kinderen) doen veel voor hen) 

 problemen met formulieren 
o moeite met invullen van formulieren 
o kunnen kinderen niet gaan inschrijven op school 
o moeite met aanvraag en opvolging van werkloosheidsuitkering 
o moeite met aanvraag van de kinderbijslag 
o moeite met aanvraag van een schoolbeurs 
o (ziekenfonds, schoolrapporten, …) 

 problematisch omgaan met verhoudingsbegrippen: 
o meer/minder, licht/zwaar, lengte/breedte, hoogte/lengte, voor/achter, kg/gram, 

m/cm, minimum/maximum 
o huishouden (o.a. problemen bij recepten, problemen bij herberekenen van 

maten in de grootkeuken) 
 problemen met tewerkstelling: 

o problemen bij examens voor buschauffeur, postbode, toelatingsproeven voor 
een beroepsopleiding …  

o problemen bij het volgen van een technische opleiding of horecaopleiding 
o kunnen niet zelf ander werk zoeken/vinden (geen sollicitatiebrief schrijven, 

vacatures lezen) 
o niet aan een diploma geraken 

 problemen bij het opvoeden van kinderen: 
o kunnen geen boek voorlezen aan hun kinderen 
o “mijn kinderen ontgroeien me” 
o moeite met het helpen van de kinderen met huiswerk 

 schrijfproblemen 
o kunnen niet mailen 
o problemen om bij te leren 
o veel problemen met d & t 
o problemen met het schrijven van brieven 

 cijferproblemen 
o moeite om betekenis te geven aan getallen 
o kunnen eigen oplossingsstrategieën niet kritisch bekijken, stappen niet over op 

een snellere, handigere of eenvoudigere manier van oplossen 
o maken geen gepast gebruik van hulpmiddelen zoals een zakrekenmachine 
o problemen bij het inschatten en beheersen van de energiekosten van het gezin 
o automatiseren niet: uit het hoofd weten en niet iedere keer opnieuw uitrekenen 

(b.v. 3x7 niet oplossen als de som van 7+7+7 maar direct) 
o niet soepel omgaan met rekenkennis en –vaardigheden. Verschillende 

manieren gebruiken (wat ze wel doen: trucjes, regeltjes vaak opdiepen zonder 
veel inzicht) 

o uitkomsten niet kunnen schatten zodat er controle is over de juistheid van het 
resultaat van berekeningen met een rekenmachine. 
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 moeite met gebruik van medicijnen (begrijpen bijsluiters niet) 
 moeite met toepassing van (huishoudelijke) apparatuur (kunnen 

gebruiksaanwijzing niet lezen) 
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3. Trucs 
 
De persoon in kwestie past bij herhaling de hier opgesomde trucs of excuses toe, of bedient 
zich bij elke schrijf- of leestaak van een andere uitvlucht. 
• bril vergeten 
• hand in verband 
• plotselinge duizelingen veinzen om niet te moeten schrijven 
• wil (eenvoudige) formulieren thuis op het gemak invullen 
• geen tijd hebben om formulieren in te vullen 
• als iemand een briefje geeft: “dat bekijk ik straks wel” 
• altijd uitleg vragen over (dezelfde) formulieren 
• overstap naar een meer-eisende job of functie weigeren 
• weigert bestuursfunctie van een vereniging (nadien zelfs soms afhaken) 
• in te vullen papieren (zogezegd) verliezen 
• laat de kinderen bijna altijd de boodschappen doen 
• TV als belangrijkste/enige informatiebron. Dit in combinatie met het ontbreken van 

tijdschriften, kranten, boeken in huis 
• vragen naar mondelinge hulp/uitleg (b.v. bij i.p.v. de WIS-computers te gebruiken) 
• steeds bedacht op een confrontatie met lezen en schrijven 
• “doen alsof” ze de krant aandachtig lezen 
• veinzen dat ze dat boek heb ik al gelezen en het een slecht boek vonden 
• zelf naam niet schrijven met als reden: “jij hebt een mooier geschrift dus schrijf mijn 

naam maar op dat kaartje” 
• spiekbriefjes om over te schrijven 
• codes als streepjes-puntjes-tekeningen gebruiken 
• briefjes met tekeningetjes op zak houden voor taken die je vaak moet doen 
• stoer of onverschillig doen: 

o “je weet toch niet wat je mist” (vergelijken met iemand die blind geboren 
wordt versus iemand die heeft kunnen zien maar blind geworden is) 

o weglopen (soms met als reden: “stomme formulieren vul ik niet in”) 
o bluffen 
o agressief doen 

• telefoonnummers uit het hoofd leren 
• alles met de telefoon regelen 
• “kunt u me niet vertellen welke jobs er zijn” (niet zelf lezen op WIS of uithangborden) 
• “oei ik had er niet opgelet” antwoorden als een instructie blijkbaar niet gelezen werd 
• doen alsof ze een bordje grondig lezen 
• doen alsof ze iets in hun notitieboekje of agenda schrijven 
• alles wat vreemd is vermijden 
• kloklezen moeilijk dus zijn ze altijd veel te vroeg of te laat op afspraken 
• als je vraagt hoe laat het is, uurwerk tonen i.p.v. zelf te zeggen 
• geen stylo in handtas stoppen, da’s dan een excuus “ik kan niet schrijven want heb geen 

stylo mee” 
• “ik schrijf net zo onleesbaar als een dokter, vul jij het maar in” 
• dyslexie voorwenden om laaggeletterdheid te verbergen 
• niet goed Nederlands spreken wordt als excuus gebruikt, terwijl de persoon zijn 

moedertaal ook niet kan lezen/schrijven 
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• briefjes overschrijven en dan zelf handtekenen 
• identiteitskaart altijd willen geven als ze iets moeten invullen zodat de ‘werker’ het zelf 

kan invullen 
• van een ouderpaar ontbreekt er altijd 1 op de ouderavonden 
• ik ben ernaartoe geweest, maar ze hadden al iemand (als moest gaan solliciteren) 
• door verpleegster menulijstje laten invullen 
• portemonnee geven als er betaald moet worden en niet zelf betalen 
• “Ik ben nooit goed geweest in hoofdrekenen”, als excuus om niet te moeten hoofdrekenen 
• verstrooidheid als uitvlucht gebruiken om niet te hoeven rekenen 
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Laaggeletterd in de Lage Landen, Hoge prioriteit voor beleid, Bohnem, E. Ceulemans, C. 
e.a., Nederlandse Taalunie. 
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