Verlegen om
woorden
Handleiding ouderbijeenkomst
Tips voor het organiseren van een
bijeenkomst over ouderbetrokkenheid
en het belang van taal.

‘Verlegen om woorden’ is een pakket met tips en handvatten om een ouderbijeenkomst te
organiseren over ouderbetrokkenheid en het belang van taal.
Deze handleiding is speciaal ontwikkeld voor docenten van vmbo-scholen.
De handleiding Verlegen om woorden is onderdeel van het ondersteuningsprogramma Taal voor
het Leven. Dit programma wordt aangeboden door Stichting Lezen & Schrijven en gefinancierd
door de Rijksoverheid.
www.taalvoorhetleven.nl
Met dank aan: Stichting Lezen
Indien u (delen uit) deze uitgave wilt hergebruiken of kopiëren, werken we hier graag aan mee. Wij
vragen u om dit vooraf met ons af te stemmen. Mocht u suggesties hebben voor de handleiding
dan horen wij dat graag.
Kent u iemand die moeite heeft met lezen en schrijven of kent u iemand die anderen graag wil
helpen als taalvrijwilliger? Bel dan naar onderstaand telefoonnummer voor advies.
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1. Introductie

Taalonderwijs en taalvaardigheid
Het beheersen van de Nederlandse taal en goed kunnen lezen en schrijven zijn
essentiële vaardigheden om mee te komen op school en in de maatschappij. Met
dit pakket kunt u het belang van taal en taalonderwijs onder de aandacht
brengen bij ouders en scholieren.
Niet alleen scholieren kampen soms met taalachterstanden. Vaak speelt deze
problematiek ook bij een of beide ouders. Uit onderzoek blijkt dat bij scholieren
op het vmbo of in het praktijkonderwijs laaggeletterdheid het vaakst voorkomt.
In de praktijk blijkt dat de ouders van deze leerlingen vaak ook laaggeletterd zijn.
In deze handleiding vindt u tips en handvatten om een ouderbijeenkomst te
organiseren over het belang van taal. Voor veel scholen is het lastig om ouders
naar een ouderbijeenkomst te krijgen. Uit ervaring blijkt dat ouders sneller
geneigd zijn om een bijeenkomst bij te wonen als ze tips krijgen om de
leerprestaties van hun kind te verbeteren of beter te volgen. Deze
ouderbijeenkomst is enerzijds bedoeld om de ouderbetrokkenheid te vergroten.
Anderzijds krijgen ouders op een tactische manier informatie over welke stappen
zij kunnen nemen als zijzelf de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om hun
kind te kunnen helpen.
Bij het informatiepakket zit ook een speciale les voor leerlingen over het belang
van kunnen lezen en schrijven, vanuit de invalshoek van sector- en
beroepsoriëntatie.

Een gevoelig onderwerp
Hoe brengt u een gevoelig onderwerp als laaggeletterdheid ter sprake?
Veel mensen vinden het moeilijk om ervoor uit te komen dat ze moeite
hebben met lezen en schrijven. Of ze schamen zich dat ze de Nederlandse
taal onvoldoende beheersen. Hier ligt ook de uitdaging voor een school;
hoe maakt u het onderwerp bespreekbaar zonder mensen in verlegenheid te
brengen? Tegelijkertijd is het een kans om taalonderwijs op de kaart te
zetten en ouders en scholieren te laten inzien dat ze niet alleen staan.
En dat het nooit te laat is om te leren.
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Doel en doelgroep
Verlegen om woorden bestaat uit twee onderdelen: een pakket voor het
organiseren van een ouderbijeenkomst en een educatieve component voor in de
klas. Het doel is om het onderwerp laaggeletterdheid bij ouders en scholieren
onder de aandacht te brengen. De school dient hierbij als communicatiekanaal
naar de ouders en de leerlingen.
Doelgroep
Het materiaal is ontwikkeld voor vmbo- en praktijkscholen die een
ouderbijeenkomst willen organiseren over het belang van taal en
ouderbetrokkenheid. De ouderbijeenkomst is bedoeld voor ouders met kinderen
in alle klassen en niveaus van het vmbo en praktijkonderwijs. De bijeenkomst kan
ook nuttig zijn voor een specifieke groep ouders, bijvoorbeeld anderstaligen.
De bijbehorende les is bestemd voor leerlingen van alle klassen en niveaus van
het vmbo.
Na afloop van de ouderbijeenkomst weten ouders…
• wat ze kunnen doen om de leerprestaties van hun kind beter te volgen;
• wat ze kunnen doen wanneer ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersen
om hun kind te helpen met huiswerk;
• waarom goed kunnen lezen en schrijven belangrijk is, zowel voor hun kind als
voor zichzelf;
• dat moeite hebben met lezen en schrijven vaak voorkomt;
• waar ze meer informatie en tips over laaggeletterdheid kunnen vinden;
• dat er mogelijkheden zijn om een taalcursus in de buurt te volgen;
• hoe andere ouders over dit onderwerp denken (het komt vaker voor);
• hoe zij met hun kind over dit onderwerp kunnen praten.

Duur van de bijeenkomst
De opbouw en inhoud van de ouderbijeenkomst zijn flexibel. Naar eigen wens
kan de bijeenkomst 30 minuten tot anderhalf uur duren. Het is raadzaam om de
ouderbijeenkomst in een kleine, veilige setting te organiseren. In deze
handleiding krijgt u tips en handvatten hoe u dit thema op een respectvolle
manier ter sprake kunt brengen.
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2. Organiseer een ouderbijeenkomst

U kunt helpen om taalonderwijs op de kaart te zetten door een ouderbijeenkomst
te organiseren op school. U kunt zelf het best inschatten welke insteek en vorm
goed werkt voor de ouders en leerlingen op uw school. Misschien voert u al een
actief taalbeleid op school of organiseert u al acties waarop de ouderbijeenkomst
kan aansluiten. Zo kunt u alle ouders van de leerlingen uitnodigen of juist een
gerichte informatiebijeenkomst organiseren voor bijvoorbeeld anderstalige
moeders.
Tijdens de bijeenkomst ontmoeten laaggeletterde ouders vaak gelijkgestemden
en ontdekken ze dat ze niet de enigen zijn. De stap om een taalcursus te gaan
volgen, wordt zo een stuk kleiner. Daarnaast kunt u de ouderbijeenkomst inzetten
om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Goed contact tussen school en thuis is
immers belangrijk om leerlingen optimaal tot hun recht te laten komen.

Stap 1: hoe krijgt u de ouders naar de bijeenkomst?
Nodig de ouders persoonlijk (in persoon of per telefoon) uit en vertel dat ze
tijdens de bijeenkomst tips krijgen hoe ze hun kind beter kunnen helpen op
school. Veel ouders ervaren een drempel om naar ouderbijeenkomsten op school
te komen, vooral als zij de taal onvoldoende beheersen. Uit de praktijk blijkt dat
ouders sneller geneigd zijn om een bijeenkomst bij te wonen als ze tips krijgen
om de leerprestaties van hun kind te verbeteren of beter te volgen. Een
persoonlijke uitnodiging kan ouders ook over de drempel helpen.

Stap 2: welke insteek kiest u voor de ouderbijeenkomst?
De insteek van de ouderbijeenkomst zou kunnen zijn ‘Hoe begeleid ik mijn kind
op school’ of ‘Helpen met huiswerk’. Vanuit een praktische insteek kunt u
aansturen op ouderbetrokkenheid. Daarmee heeft u een voorzichtig bruggetje
met het onderwerp laaggeletterdheid.
Een introductieavond aan het begin van het schooljaar kan hiervoor een geschikt
moment zijn. Tijdens zo’n bijeenkomst kunt u diverse aspecten van het nieuwe
schooljaar aan de orde laten komen. Denk aan zaken als:
•
•
•
•
•
•

Hoe werkt het lesrooster?
Welke spullen heeft uw kind nodig voor de les?
Hoe kunt u uw kind begeleiden: nut en noodzaak van ouderbetrokkenheid.
Hoe werkt huiswerkbegeleiding?
Waar kunt u terecht met vragen?
Hoe werkt het leerlingvolgsysteem? (online systeem waarin cijfers en
huiswerk staan)?

Maak het voor de ouders zo concreet mogelijk hoe ze hun kind kunnen helpen.
Daarnaast kunt u uitleggen wat uw school doet aan taalbeleid (Taal Effect,
woordenschatonderwijs, lessen beschrijvend lezen) en waarom.
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Via het taalbeleid voor de leerlingen kunt u de ouders bewustmaken van het
belang van taal. Én wat ze zelf kunnen doen als ze merken dat ze de Nederlandse
taal onvoldoende beheersen om hun kind te helpen (taalcursus volgen, waar, wat
kost het?). De positieve boodschap is altijd: ‘U bent nooit te oud om te leren’ en
‘U staat niet alleen’.
Na de brugklas…
Ook voor ouders van leerlingen in hogere klassen dan de brugklas, kunt u een
informatieve ouderbijeenkomst organiseren, waarbij u bijvoorbeeld uitlegt wat
uw school doet aan taalbeleid, hoe het leerlingvolgsysteem werkt of welke
Nieuwsbegrip-opdrachten de leerlingen maken en waarom.
Zorg voor een kleine en veilige setting
Organiseer de ouderbijeenkomst in een kleine setting met voldoende
begeleiders. Zo kunt u tafelgroepjes maken met een mentor of docent. In
kleine groepjes voelen mensen zich vaak veiliger om te vertellen of dingen
te vragen.

Stap 3: hoe gebruikt u de materialen?
In dit pakket vindt u kant-en-klare materialen die u tijdens een ouderbijeenkomst
kunt inzetten. Aan u de keus of u alle onderdelen gebruikt of alleen de videoclips
of de presentatie. Uiteraard kunt u ook een verdiepende of vervolgbijeenkomst
organiseren voor een specifieke doelgroep, zoals anderstalige ouders.
Het pakket bestaat uit:
•

Handleiding met tips voor het organiseren van een ouderbijeenkomst en
aanvullende informatie (vervolgstappen, uitnodigen gastspreker)

•

Vijf educatieve videoclips

•

PowerPoint presentatie (zelf aan te passen)

•

Educatief materiaal voor in de klas met lesbeschrijving en werkblad
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3. Educatieve clips

Verlegen om woorden is de titel van een documentaire van IDTV Docs over
laaggeletterdheid. Speciaal voor dit materiaal zijn er vijf korte clips van twee
minuten gemaakt, gebaseerd op deze documentaire. U vindt deze videoclips:
online op www.taalvoorhetleven.nl/verlegenomwoorden
De videoclips gaan over drie verschillende personages: Dennis, Corrie en Edward.
Er zijn ‘leerlingenfilmpjes’ en ‘ouderfilmpjes’. U kunt zelf kiezen welke clips u het
meest geschikt vindt om in te zetten tijdens de ouderbijeenkomst. Het
videoclipje over moeder Corrie sluit het meest aan bij het helpen van het eigen
kind. Vanuit drie invalshoeken wordt het belang van taal en communicatie
duidelijk gemaakt.
Automonteur worden
Dennis is een leerling die graag met zijn handen aan de slag gaat. Hij is handig
met auto’s en wil het liefst automonteur worden. Uit het filmpje blijkt dat hij een
diploma moet halen en moet kunnen lezen en schrijven om automonteur te
worden.
Helpen met schoolwerk
Corrie is moeder. Ze wil haar kinderen graag helpen met schoolwerk, maar ze
heeft zelf moeite met lezen en schrijven. Ze schaamt zich dat ze hen vaak om
hulp moet vragen bij het invullen van formulieren. Door het volgen van een
taalcursus leert ze beter lezen en schrijven én werkt ze aan haar zelfvertrouwen.
Corrie vertelt hoe moeilijk ze het vond om over haar laaggeletterdheid te praten,
maar dat ze blij is dat ze het toch heeft gedaan. Met kleine stapjes gaat lezen en
schrijven steeds beter.
Meer kansen op de werkvloer
Edward is een Poolse arbeider die naar Nederland kwam om hier te werken. Via
zijn werkgever heeft hij de Nederlandse taal geleerd en kan hij nu in het
Nederlands lezen en schrijven. Hij ervaart dat dit zijn werk veel leuker en
interessanter maakt en dat hij nu hogerop kan.
Via een omweg…
U kunt ook voor een ‘omweg’ kiezen om het onderwerp taal en
laaggeletterdheid te introduceren. Bijvoorbeeld door uit te leggen wat het
belang van taal is en welk taalbeleid de school hiervoor voert. Als voorbeeld
kunt u bovengenoemde clipjes laten zien. U vertelt dan dat de leerlingen
deze filmpjes in de klas te zien krijgen tijdens de les. Op die manier bereikt u
de ouders ook, zonder ze het gevoel te geven dat u ze rechtstreeks
aanspreekt.
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4. Algemene presentatie

Op de site vindt u een presentatie die u zelf kunt aanvullen en op maat maken.
Deze algemene presentatie geeft informatie over het belang van taal en
ouderbetrokkenheid. De presentatie sluit aan op de videoclipjes waarin
praktijksituaties worden geschetst waarin laaggeletterdheid een rol speelt. In de
presentatie vindt u ook informatie over de Taalzoeker en de hulplijn van Stichting
Lezen & Schrijven.
De inhoud van de presentatie in vogelvlucht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welkom
Taalonderwijs op school
Het belang van taal, lezen en schrijven
Feiten en cijfers
Dennis: automonteur in de dop
Edward: meer kansen op de werkvloer
Corrie: Helpen met schoolwerk
Help uw kind beter presteren
Zelf beter lezen & schrijven?

In de presentatie worden de personages van de videoclips geïntroduceerd.
Corrie is een ouder die haar kinderen graag zou helpen met huiswerk maken,
maar zelf niet goed kan lezen en schrijven. Doordat zij een cursus is gaan volgen,
gaat het steeds beter met haar. Zowel met lezen en schrijven, maar ook met haar
zelfvertrouwen.
U kunt de voorbeelden van de presentatie of de clipjes onder begeleiding
(klassenmentor, docenten) nabespreken in kleine groepjes en inventariseren
welke vragen ouders hebben. Waar lopen ouders tegenaan bij de begeleiding
van hun kinderen, wat vinden ze lastig? Hoe lossen anderen dat op?
In een kleine setting kunt u naar aanleiding van het voorbeeld uit de presentatie
uitleggen dat sommige mensen moeite hebben met lezen en schrijven of
nauwelijks Nederlands spreken.
Praat over een fictief persoon
Veel mensen voelen zich ongemakkelijk om over hun eigen
laaggeletterdheid te spreken. Het helpt om in gesprekken hierover te
spreken over een fictieve derde persoon. De clipjes van moeder Corrie of
werknemer Edward kunnen hierbij neutrale voorbeelden zijn.
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Praktische zaken op school
U kunt de presentatie zelf aanvullen met informatie over praktische zaken en het
reilen en zeilen bij u op school. U kunt hierbij denken aan:
•
•
•
•
•
•

Hoe werkt het lesrooster?
Welke spullen heeft uw kind nodig voor de les?
Hoe kunt u uw kind begeleiden: nut en noodzaak van ouderbetrokkenheid.
Hoe kunt u uw kind helpen met huiswerk?
Bij wie kunt u terecht met vragen?
Hoe werkt het leerlingvolgsysteem (online systeem waarin cijfers en huiswerk
staan)?

Educatief materiaal voor in de klas
Naast het organiseren van een ouderbijeenkomst, kunt u het onderwerp ook in
de klas behandelen. Waarom is kunnen lezen en schrijven zo belangrijk? Wat
levert taalvaardigheid op, nu en in de toekomst?
U kunt het materiaal inzetten tijdens de lessen Nederlands en sector- en
beroepsoriëntatie (voor elke baan is een diploma nodig). Daarnaast kunnen
leerlingen laaggeletterdheid herkennen als iets dat ook bij hen thuis speelt en
welke stappen ze dan kunnen ondernemen om te helpen.
In het informatiepakket vindt u een lesbeschrijving met enkele lessuggesties en
tips en een werkblad.

Gastspreker
U kunt ervoor kiezen om een gastspreker uit te nodigen in de klas of tijdens een
ouder bijeenkomst. U kunt hiervoor contact opnemen met Stichting ABC.
Zij bemiddelen tussen taalambassadeurs en organisaties.
Kijk op www.a-b-c.nu/node/153/93 voor meer informatie.
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5. Achtergrondinformatie

Wat is laaggeletterdheid?

Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die grote moeite hebben
met lezen en schrijven. Een laaggeletterde is iemand met taalniveau 1F of lager. Een
laaggeletterde kan dus wel een beetje lezen en schrijven, maar heeft hier grote moeite
mee. Het zijn dus geen analfabeten die helemaal niet kunnen lezen en schrijven.
Laaggeletterden hebben bijvoorbeeld grote moeite met:
•
•
•
•
•
•
•

Formulieren invullen
Straatnaamborden lezen
Voorlezen
Roosters lezen
Schoolsysteem bekijken
Geld opnemen bij een pinautomaat
Vertrektijden van de trein opzoeken

Hoe is laaggeletterdheid te herkennen?

Er is een aantal signalen waaraan u kunt zien dat een ouder moeite heeft met taal.
Iemand die niet goed kan lezen of schrijven:
•
•
•
•
•

heeft vaak moeite met het formuleren van vragen of het duiden van klachten;
heeft vaak moeite met het stellen van prioriteiten;
heeft soms vragen over informatie die al eerder schriftelijk is uitgereikt;
bekijkt een uitgereikte folder niet of beweegt zijn ogen niet over de tekst;
noteert afspraken niet en lijkt soms weinig betrokken.
Kijk
op www.lezenenschrijven.nl/feiten voor meer informatie over

laaggeletterdheid.

Waar vindt iemand hulp of meer informatie?

Er zijn speciale cursussen voor volwassenen waar mensen 1 op 1 of in een groepje les
krijgen. Dit onder begeleiding van professionals en/of vrijwilligers. Meer informatie over
cursussen in de buurt is te vinden via de Taalzoeker (www.taalzoeker.nl).

De Taalzoeker

De Taalzoeker is een website die iedereen kan gebruiken om taalcursussen in de buurt te
vinden. Op de site staat een overzicht van alle scholingsmogelijkheden in Nederland op
het gebied van basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en werken met de
computer. Daarnaast kan iemand zoeken naar een geschikte inburgeringscursus.
Op basis van adresgegevens is eenvoudig te zien welke cursus het dichtst in de buurt is
(www.taalzoeker.nl).

Nationale Bellijn Lezen en Schrijven

Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven kunnen gratis bellen naar de Nationale
Bellijn Lezen & Schrijven: 0800 - 023 44 44. Stichting Lezen & Schrijven helpt graag met
advies en coaching op het gebied van lezen en schrijven, of om iemand op te geven voor
een cursus. Het is ook mogelijk om advies te krijgen voor iemand anders die moeite heeft
met lezen en schrijven.
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‘Verlegen om woorden’ is een pakket met tips en
handvatten om een ouderbijeenkomst te
organiseren over ouderbetrokkenheid en het
belang van taal.
Dit pakket is speciaal ontwikkeld voor docenten
van vmbo-scholen.

