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29 okt: online lancering nieuw expertisepunt basisvaardigheden 

In Nederland hebben 2.5 miljoen mensen vanaf 16 jaar moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. 

Zij zijn laaggeletterd. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Beperkte 

basisvaardigheden en laaggeletterdheid hebben grote impact op iemands leven. Iedereen krijgt 

hier wel mee te maken. Hoe (h)erken je laaggeletterdheid en hoe help je deze mensen verder? 

 

Op 29 oktober a.s. start een het nieuwe Expertisepunt Basisvaardigheden. Dit platform is bedoeld 

voor alle organisaties in Nederland die te maken hebben met mensen die moeite hebben met 

lezen, schrijven, rekenen en daardoor ook vaak met digitale vaardigheden. Van 

onderwijsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties en 

overheidsinstanties tot werkgevers en sociale partners.  

 

Ervaringsdeskundigen, docenten, werkgevers, beleidsmakers, welzijnswerkers en vrijwilligers 

zijn uitgenodigd om bij de online lancering aanwezig te zijn (29 oktober van 13u00 tot 14u30). 

Hier lees je precies wat je kan verwachten en je kan je hier inschrijven. 

 

Laaggeletterdheid op Schouwen-Duiveland 

 Op Schouwen-Duiveland is de laaggeletterdheid gemiddeld 16% tegenover 12% landelijk 

(cijfers ROA 2106). 

 In samenwerking met lokale partners als de bibliotheek en (welzijns)organisaties is het 

hulpaanbod voor laaggeletterden de afgelopen jaren sterk vergroot. 

 Het lokale aanbod is vooral geclusterd in Zierikzee, met het Taalhuis, Taalcafé, Postcafé 

en het loket waarbij iedereen terecht kan voor hulp en informatie over taaltrajecten en 

cursussen voor bijvoorbeeld het vergroten van de digitale vaardigheden. 

 Vanaf 5 oktober is een Zeeuwse campagne op radio en TV gestart om meer mensen te 

bereiken die moeite hebben met lezen en schrijven. De nadruk wordt gelegd op “Wat wil 

je leren?". Bekijk de filmpjes hier: 

https://www.youtube.com/channel/UCgXdSxxf9KLKrbJywe2JOrg. De campagne loopt 

tot eind december 2020. 

 

Wil je meer weten over de (lokale en regionale) aanpak van laaggeletterdheid en het aanbod 

specifiek op Schouwen-Duiveland? Of zie je mogelijkheden om de verbindingen tussen de 

verschillende domeinen te verstevigen? Neem contact op met Ingrid Starrevelt, 

beleidsmedewerker samenleving. 

 

(H)erken jij laaggeletterdheid? 

 Op de website van Stichting Lezen en Schrijven https://www.lezenenschrijven.nl/over-

laaggeletterdheid staan tips om de signalen te herkennen en krijg je voorbeelden van het 

effect van verminderde basisvaardigheden op het gebied van werk, geld, gezondheid & 

gezin.  

 Wil je praktische factsheets en herkenningswijzers per onderwerp, kijk dan hier: 

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

 

Het belang van basisvaardigheden 

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Of ze 

hebben beperkte digitale vaardigheden. Meer dan de helft van de laaggeletterden is autochtoon – 

gewoon hier in Nederland geboren en naar school geweest. Zelfs mensen die een middelbare 

beroepsopleiding hebben gedaan, hebben kans op laaggeletterdheid.  
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Het hebben van (te) beperkte basisvaardigheden heeft grote impact op het persoonlijke leven. Als 

je hier moeilijk een beeld bij krijgt, bekijk het filmpje 'Het leven van Lisa' dan eens: in twee 

minuten begrijp je zowel het probleem als de impact. 

 

Als je niet goed kunt lezen en schrijven, vind je minder snel een baan, is het lastiger om gezond te 

leven en heb je minder grip op je geldzaken. Ben je minder digitaal vaardig, dan ben je minder 

zelfredzaam in bv. communicatie met de overheid, belastingdienst en andere instanties. Goede 

basisvaardigheden zijn dus noodzakelijk om mee te kunnen doen! 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6PIIkf_Ve8Y

