
Help! Wat staat er?
Rotterdam 28 september
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• Wat feiten op een rijtje
• Eenvoudig Nederlands 1F/2F/A2/B1?
• Tips
• Oefenen
• En nu?

Programma
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Laaggeletterdheid 

• een term voor mensen die grote moeite hebben met 
lezen, schrijven, digitale vaardigheden en/of rekenen. 

• mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze 
kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het 
eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3. 
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• 18%, dus ongeveer 1 op de 6 mensen 
• 1,8 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met taal 

rekenen en digitale vaardigheden 
• meer dan de helft van deze groep is autochtoon.

Moeite met basisvaardigheden
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Samenhang met digivaardigheden
• Ruim 300.000 mensen hebben een ‘dubbele achterstand’: ze missen ict-

vaardigheden en zijn laaggeletterd
• Computer- en internetgebruik neemt toe  
• Operationele vaardigheden (‘knoppenkennis’) zijn redelijk, maar gericht

informatie zoeken en gebruiken om problemen in het dagelijkse leven op te
lossen (informatievaardigheden) is lastig

• Kortom: toegang en gebruik van internet is geen garantie voor digitale
geletterdheid
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Taalniveau
1F = eind basisschool
2F = eind VMBO (maatschappelijk niveau)

2F = nodig om jezelf te kunnen redden in huidige 
maatschappij

Laaggeletterd = < 2F

Laaggeletterd is níet hetzelfde als analfabeet! 
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Taalniveau 

Veelgebruikte  aanduidingen  

Standaard VE 
Nederlands 

Instroom 1F 

Eind basis- 

school 

2F 

Eind VMBO 

en MBO 2 en 3 

      3F 

Eind MBO 4 en 
HAVO 

      4F 

Eind VWO 

4F 

Raamwerk NT2 
Anderstaligen 

A1 A2 

Inburgering 

B1 

40% 

Vol- 

wassenen* 

B2 C1 

75% 

Over- 

heids-teksten* 

C2 
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Teksten van overheden en 
bedrijven

Overheden en bedrijven schrijven hun teksten meestal op taalniveau C1. 
Ongeveer 60% van onze bevolking kan die teksten niet goed begrijpen.
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Eerst begrijpen

Wees je ervan bewust dat een groep mensen niet 
mee kan komen: het gaat vaak niet om onwil, 

maar om onkunde… 
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Let op: Bij aangifte vanuit huis moet u nog wel binnen de aangifte termijn 
van de derde dag na de dag van geboorte, een (korte) afspraak aan de balie 
hebben om de handtekening onder de akte te zetten.  

Als de tekst te moeilijk is haken mensen af
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1. Gebruik de tips om een tekst te herschrijven
2. https://www.accessibility.nl/kennisbank/tools/leesniveau-tool

De factsheet: Eenvoudige taal voor 
laaggeletterden



|

oefening
Kijk naar de volgende zin. Hoe zou deze zin herschreven kunnen worden?

“De gemeente kijkt ook of er andere voorzieningen of voorzieningen in de buurt 
zijn die u kunnen helpen zoals bijvoorbeeld een boodschappendienst, particuliere 
hulp, WonenPlusWelzijn.”

De gemeente kijkt ook of er hulp in de buurt is.
Bijvoorbeeld 
• een boodschappendienst
• particuliere hulp
• Hulp bij vragen over wonen en gezondheid
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Operationele vaardigheden (‘knoppenkennis’) zijn redelijk, maar gericht
informatie zoeken en gebruiken om problemen in het dagelijkse leven op te
lossen (informatievaardigheden) is lastig. 

De kennis van het toetsenbord is redelijk. De juiste informatie opzoeken is 
lastig. Juist het opzoeken van juiste informatie, is nodig om de problemen in 
het dagelijks leven op te lossen.

Herschrijf de zin



|

Let op: Bij aangifte vanuit huis moet u nog wel binnen de aangifte termijn 
van de derde dag na de dag van geboorte, een (korte) afspraak aan de balie 
hebben om de handtekening onder de akte te zetten.  

Herschrijf de zin
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De Nieuwsbrief van de Bibliotheek wordt maandelijks verstuurd en houdt u op de 
hoogte van het laatste nieuws, de nieuwste producten, de aankomende 
activiteiten, kortingen en voordelen met de Bibliotheekpas en praktische 
gebruikerstips. Met deze nieuwsbrief bent u altijd op de hoogte van belangrijke 
zaken rondom uw lidmaatschap.

Herschrijf de zinnen
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Herschrijf oefening Diftar
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En nu?
• Bespreek in tweetallen welke acties je voor je ziet naar aanleiding van deze

bijeenkomst.
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Tip!

Eenvoudige taal is niet kinderachtig, maar 
effectief
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Hulp vanuit L&S en ABC
• ABC heeft een netwerk aan Taalambassadeurs die producten kunnen

beoordelen op begrijpelijkheid. 
• Advies
• Instrumenten en materialen



|

Terugkijken
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Leesniveau versus Tekstniveau

Leesniveau bevolking NL                         Tekstniveau bedrijven/overheden
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