Laaggeletterdheid in Nederland

Studiemiddag ouderen en laaggeletterdheid

20 mei 2020| Anne van den Bos
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Stichting Lezen & Schrijven is ervan overtuigd dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en om moet kunnen gaan met een
computer. Door beter te leren lezen en schrijven vergroot je namelijk je kans op een gezond en gelukkig leven. Wie verdient dat niet? En je verdient
een tweede kans als dat nodig is. De stichting heeft feiten en cijfers paraat en maakt laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij publiek en politiek.
Ze werkt aan het voorkomen ervan. Maar vooral organiseren partners en tienduizenden vrijwilligers taalscholing voor zo veel mogelijk mensen.
Stichting Lezen & Schrijven heeft vier speerpunten:
•
Kennis verzamelen over het probleem van laaggeletterdheid.
•
Iedereen die niet goed kan lezen of schrijven een tweede kans bieden om dit alsnog te leren.
•
Actief werken aan het voorkomen van laaggeletterdheid door onder andere (voor)lezen te stimuleren bij kinderen en ouders.
•
Zo veel mogelijk mensen ervan bewust maken dat 1 op de 9 Nederlanders laaggeletterd is. Daar moet iets aan gedaan worden.
Stichting Lezen & Schrijven is op 27 mei 2004 opgericht door H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden. Hoewel laaggeletterdheid voorkomt bij meer
dan 10% van de volwassen bevolking, was het fenomeen in Nederland destijds nauwelijks bekend. Als maatschappelijk probleem stond het eigenlijk
niet op de kaart. De stichting en haar vele partners zijn aan de slag gegaan om het taboe rond laaggeletterdheid te doorbreken en het probleem aan te
pakken. Dat begon in 2004 met 14 grondleggers. Inmiddels zijn er meer dan 900 samenwerkingspartners.
Het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven helpt gemeenten en organisaties met het organiseren van taalscholing voor mensen die
laaggeletterd zijn en beter willen leren lezen, schrijven, spreken, rekenen of omgaan met een computer.
De scholing vindt zo dicht mogelijk bij hen in de buurt plaats. Uit onderzoek blijkt dat de lokale aanpak van Taal voor het Leven succes heeft. Daarom
heeft de overheid besloten dat het ondersteuningsprogramma vanaf 2016 uitgebreid wordt naar meer gemeenten in Nederland.
Wat is het doel van het programma?
Taal voor het Leven heeft als doel dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Om goed mee te kunnen doen in de samenleving, moet je
Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven. Je moet ook kunnen rekenen en omgaan met een computer. Wist je dat iemand die deze
basisvaardigheden beheerst een grotere kans heeft op een gezond en gelukkig leven? Bovendien levert het de maatschappij veel op.
Taal is niet een doel, maar een middel. Het helpt mensen vooruit. Als je bijvoorbeeld een (online) sollicitatieformulier kunt invullen, is het
gemakkelijker om een baan te vinden. Wie de bijsluiters van medicijnen begrijpt, loopt minder risico ze verkeerd in te nemen. En als je je
(klein)kinderen kunt voorlezen, vergroot dat ook hun plezier en woordenschat.
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Aanvullende informatie:
Analfabetisme komt wel voor in Nederland. Dat zijn mensen die als analfabeet naar
Nederland komen, of het zijn mensen met een zware verstandelijke beperking. De
meeste mensen met een verstandelijke beperking zijn wel enigszins geletterd.
Een kind noemen we nooit laaggeletterd. Die kan wel een taalachterstand hebben, maar
die is de taal nog aan het ontwikkelen. Vanaf 16 jaar (de leeftijd dat je van de
middelbare school kunt komen) kunnen we spreken van laaggeletterdheid.
Basisvaardigheden zijn taal, rekenen en digitale vaardigheden.
De groep is erg divers: van net boven analfabetisme tot aan het niveau van een
gemiddeld kind op het eind van de basisschool.
Zowel NT1-ers als NT2-ers noemen we laaggeletterd, al verschillen die ook van elkaar.
Daar komen we later op terug.
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Eigenlijk zijn alle antwoorden juist. Zie de tabel rechts. Mogelijk kom je bij verschillende gelegenheden verschillende
cijfers tegen. Dat ligt aan wat ze wel en niet meenemen in de definitie van laaggeletterdheid.
Zie: de groep 16-65-jarigen en de ouderen.
Goud = moeite met taal (laaggeletterd)
Grijs = moeite met rekenen (laaggecijferd)
Zie ook de overlap: 85% van de mensen die moeite hebben met letters hebben ook moeite met cijfers.
Bij moeite met cijfers kun je denken aan:
Niet in een tabel kunnen terugvinden hoeveel schepjes melkpoeder in hoeveel cc water gedaan moet worden voor
een baby van 8 maanden.
Niet begrijpen wat de dokter zegt: ‘Met deze behandeling heeft u 10% kans dat het terugkomt, maar zonder deze
behandeling heeft u 40% kans dat het terugkomt’.
Niet kunnen uitrekenen hoeveel geld je per week te besteden hebt na aftrek van de vaste lasten.
Etc.
Antwoord:
1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar hebben moeite met schrijven en/of lezen.
1,8 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar hebben moeite met schrijven, lezen en/of rekenen
2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouders hebben moeite met schrijven, lezen, rekenen en/of digitale vaardigheden.
Ben je wel lees- en schrijfvaardig dan val je hier niet onder mocht je moeite hebben met de digitale vaardigheden.
Rekenkamer kwam begin 2016 met een veel hoger aantal: 2,5 miljoen. Hier zitten dan ook alle 65+ bij en de groep
onder de 16 jaar die al minder vaardig zijn dan gewenst.
Met de vergrijzing zal het aantal laaggeletterden waarschijnlijk nog verder toenemen.
https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/2018_SLS_Literatuurstudie_FeitenCijfers_interactief_DEF.pdf
https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/Rapport_Aanpak_laaggeletterdheid_incl_omslag(2).pdf
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Ongeveer 20% van de mannen en 22% van de vrouwen 55+ is laaggeletterd. Zij maken
zo’n 38% van de totale groep laaggeletterden uit.
Dit komt onder andere door het opleidingsniveau, dat onder ouderen relatief gezien
lager is dan bij jongere generaties.
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Taalarme omgeving
Vroeg gaan werken
Thuis andere taal
Ouders ziek/dood
Onvoldoende aandacht / begeleiding
Weining opleiding (ziekte, handicap, spijbelen, schoolverlaten, reizend bestaan)
Weinig aandacht voor taal
Leer- en gedragsproblemen
Concentratiestoornis
Taalzwakte / dyslexie
Bij ouderen: gezondheidsfactoren: bijv. Tia’s
Cognitieve vaardigheden dalen gedurende de levensloop, op de groep laaggeletterden
extra van invloed.
Voor taalvaardigheid geldt: use it or lose it. Als je weinig leest en schrijft, zakt je
vaardigheid weer weg.
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Kernvaardigheden nemen eerst toe met de leeftijd, blijven daarna min of meer stabiel
tot het 40e levensjaar en nemen vervolgens af. De verschillen in vaardigheden tussen
jong en oud zijn het grootst voor probleemoplossend vermogen en het kleinst voor
rekenvaardigheden. Hier links zie je het verloop van veroudering van taalvaardigheden.
Nederlandse 45- tot 49 jarigen scoren bijvoorbeeld al significant lager op
taalvaardigheden dan 20- tot 34 jarigen. De daling is nog iets sterker bij vrouwen.
De afname van het niveau van taalvaardigheden gedurende de levensloop doet zich
zowel aan de boven- als aan de onderkant van de vaardighedenverdeling voor. Het zijn
dus niet alleen de mensen met lage vaardigheden die geconfronteerd worden met deze
afname.

Door vaardigheden regelmatig te gebruiken, kan het negatieve effect van
vaardigheden-veroudering worden tegengegaan. Andersom betekent dat dat het
voor mensen die plezier beleven aan lezen en schrijven, de geletterde mensen,
de vaardigheden-veroudering minder snel gaat dan bij laaggeletterden.
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Als u wordt - voor een - moet u - - zijn, dit - dat u -- hebben - en -

Voorbeeld gezondheid?
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Als u wordt - voor een - moet u vaak - zijn, dit betekent dat u mag hebben - en -
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Als u wordt opgenomen voor een operatie moet u vaak - zijn, dit
betekent dat u niet mag hebben gegeten en -
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Als u wordt opgenomen voor een operatie moet u vaak nuchter
zijn, dit betekent dat u niet mag hebben gegeten en gedronken
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Waar hebben laaggeletterden moeite mee?

Wat is lastig voor laaggeletterden? Een aantal voorbeelden:
• Het begrijpen van bijsluiters. Maar ook gezondheidsvaardigheden in bredere zin.
Laaggeletterde ouderen vaak slechtere gezondheid. Gaat Carolien van Pharos dieper
op in. Mobiliteit
• Het reizen met het openbaar vervoer. En in bredere zin, laaggeletterde ouderen
ervaren vaker een sociaal isolement.
• Voorlezen van kinderen en kleinkinderen. Laaggeletterdheid wordt vaak
overgedragen aan volgende generaties.
• Begrijpen van contracten en aanbiedingen, bijhouden van thuisadministratie, invullen
van formulieren en daarmee veel minder financieel zelfredzaam.
• Volgen van de coronamaatregelen, en de stand van zaken rondom besmettingen.
Extra schrijnend omdat ouderen de kwetsbare groep zijn, door laaggeletterdheid
extra beangstigend.
• Digitale vaardigheden: onze samenleving digitaliseert steeds verder. Voor ouderen
sowieso al een uitdaging om alle ontwikkelingen nog bij te houden, maar voor
laaggeletterde ouderen is echt sprake van digitale uitsluiting.
• En tot slot, gewoon lekker rustig je krantje lezen, nog op de hoogte blijven van wat er
zoal speelt in de wereld.

Het is belangrijk voor senioren om basisvaardigheden met betrekking tot taal,
cijfers en digitalisering op peil te houden om sociale én digitale uitsluiting te
voorkomen. Laaggeletterdheid onder senioren kan leiden tot bijvoorbeeld schulden
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en een slechte gezondheid door stress. En dat zijn ongewenste situaties.
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Klik op de rechter foto, dan start het filmpjeOok te vinden via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=I-5BpAgEHek
Let tijdens het filmpje op de gevolgen die de laaggeletterdheid had op ieders leven:
- Gezondheid / overgewicht
- Onzekerheid / schaamte / weinig kansen
- Schulden / afhankelijkheid
Laaggeletterdheid heeft invloed op alle levensgebieden.
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In de afbeelding staat 65% autochtoon, dit is een iets ouder percentage gebaseerd op
een andere dataset.
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Onder meer door de verwachting dat senioren langer thuis blijven wonen is het
belangrijk is dat senioren mee kunnen blijven doen en goede lees- en
schrijfvaardigheden zijn daarbij essentieel. Ouderen hebben vaak vooral behoefte
aan het ondernemen van sociale activiteiten. En er is behoefte aan
taalondersteuning in relatie tot gezondheid, plezier beleven, contacten opdoen en
onderhouden.
Juist voor de laaggeletterde senioren is een laagdrempelig aanbod met maatwerk
belangrijk. Er zijn gelukkig veel initiatieven, vooral bij bibliotheken. Zo zijn er leesen schrijftafels, cursussen digitale vaardigheden op verschillende niveaus en
allerlei thematische ondersteuning, zoals bij het op orde brengen van je
thuisadministratie.
We weten uit evaluaties van taalactiviteiten voor ouderen dat samen bezig zijn met
taal als groot pluspunt wordt ervaren. Deelnemers geven aan na deelname meer
zelfvertrouwen te hebben gekregen en taal vaker te gebruiken in het dagelijks
leven. Maar het helpt ook bij het opdoen van meer contacten en vriendschappen, en
voor het kunnen delen van hun persoonlijke verhalen. Dus het mes snijdt aan twee
kanten!
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