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Utrecht, 8 oktober 2018 
 
Geachte Kamerleden, 

De afgelopen jaren is er in het kader van Tel Mee met Taal veel ervaring opgedaan met de aanpak van 
laaggeletterdheid. En wat wél en wat juist niet werkt. Als organisaties die landelijk op grote schaal actief zijn 
met de aanpak en preventie van laaggeletterdheid willen wij u graag onderstaande voorstel onder de aandacht 
brengen. We willen u vragen om dit in te brengen in het debat bij de begrotingsbehandeling OCW, zodat het 
meegenomen kan worden bij het opstellen van de nieuwe aanpak die in het voorjaar van 2019 met de Kamer 
wordt besproken. Mocht u behoefte hebben aan een toelichting, dan geven wij die graag. 
 
Hoogachtend,  

Anne Heinsbroek, de VoorleesExpress 
 
Mede namens 
Sylvia de Groot Heupner, Het Begint met Taal  
Ben Vaske, Oefenen.nl  
Geke van Velzen, Stichting Lezen en Schrijven 
Gerlien van Dalen, Stichting Lezen 
 

We richten ons nu met Tel mee met Taal op 2,5 miljoen laaggeletterden. Maar wie zijn dat 
eigenlijk? Is deze groep mensen wel onder één noemer te vangen?  

De afgelopen jaren is het in het kader van Tel mee met Taal geïnvesteerd in de aanpak van 
laaggeletterdheid. Nu we deze aanpak evalueren wordt ons duidelijk dat we te weinig zicht hebben 
op wie die 2,5 miljoen mensen zijn en wat voor hen werkt. Eén ding weten we wel: binnen deze 
groep mensen zit een enorme diversiteit. De mogelijkheden, drijfveren en urgentie bij digibete 
senioren zijn enorm anders dan bij migranten die hun Nederlands slecht beheersen, ouders die hun 
kinderen niet kunnen voorlezen, vmbo’ers met leesmoeilijkheden of zzp’ers met rekenproblemen. 
Onze conclusie is dan ook dat wij veel meer zouden kunnen bereiken als we deze groepen niet als 
een homogene groep zouden benaderen. 

Wij pleiten ervoor om veel beter te bepalen met welke groepen we te maken hebben, wat we van 
hen kunnen verwachten, hoe we hen bereiken en welke urgentie laaggeletterdheid en/of een 
laagtaalvaardigheid voor deze diverse groep heeft. Door meer te differentiëren kunnen we mensen 
beter op maat bedienen, bepalen wat zij nodig hebben, beter verbindingen leggen en gerichter 
investeren. 

Wij willen oproepen om ervoor te zorgen dat we beter in beeld krijgen welke specifieke doelgroepen 
laaggeletterden en laagtaalvaardigen er zijn en te erkennen dat deze doelgroepen vragen om 
verschillende benaderingen en doelstellingen. Voor de ene persoon is het realistisch om te 
verwachten dat het taalniveau verhoogt, zodat hij of zij kan doorstromen naar een opleiding, voor 
een ander is het realistisch om te verwachten dat hij of zij een groter netwerk opbouwt en 
zelfredzamer is.  

We verzoeken de Minister van Onderwijs, en de verantwoordelijke bewindspersonen bij de 
ministeries VWS en SZW,  bij het opstellen van een nieuwe aanpak laaggeletterdheid:  
1. onderzoek te laten doen naar de verschillende doelgroepen en 
2. meer doelgroepgericht beleid (mogelijk) te maken, zodat we betere keuzes kunnen maken voor 
een aanpak en investering op het gebied van laaggeletterdheid, beter de verbinding tussen diverse 
doelgroepen kunnen leggen, en specifieker kunnen zijn in wat we verwachten dat de opbrengst 
wordt. 
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