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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. 
Deze lesbrief is speciaal ontwikkeld voor docenten van vmbo-scholen.

De lesbrief 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.

Mei 2016 © Stichting Lezen & Schrijven
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1. Introductie

Verlegen om woorden

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.

Verlegen om woorden is de titel van een documentaire van IDTV Docs over 
laaggeletterdheid. Speciaal voor deze les zijn er drie korte clips van 2 minuten 
gemaakt, gebaseerd op deze documentaire. 

Deze les
Deze les gaat over het belang van lezen en schrijven voor de leerling nu en op 
latere leeftijd. Leerlingen ervaren dat ze voor elk beroep moeten kunnen lezen en 
schrijven. Daarnaast kunnen leerlingen in de filmpjes hun eigen ouders herkennen 
die moeite hebben met lezen, schrijven of met de Nederlandse taal. Ze leren hoe 
zijzelf of hun ouders vervolgstappen kunnen zetten. 

Doelgroep
De doelgroep van deze les zijn leerlingen van alle klassen en niveaus van het 
vmbo. 

Leerdoelen
•	 De	leerlingen	weten	waarom	het	belangrijk	is	dat	je	kunt	lezen	en	schrijven.
•	 	De	leerlingen	weten	dat	moeite	hebben	met	lezen	en	schrijven	vaak	

voorkomt en dat het niets is om je voor te schamen (al doen veel mensen dat 
wel). 

•	 	De	leerlingen	kunnen	laaggeletterdheid	herkennen	in	hun	omgeving	en	weten	
dat er mogelijkheden zijn om een taalcursus in de buurt te volgen. 

De les sluit ook aan bij de volgende kerndoelen:
1.  Spreken en schrijven. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk 

begrijpelijk uit te drukken.
 Domeinen: spreken/gesprekken voeren, schrijven.
2.  Correct taalgebruik. De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, 

grammatica, woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien. 
3.  Woordverwerving. De leerling leert strategieën te gebruiken voor het 

uitbreiden van zijn woordenschat. 
4.  Lezen en luisteren. De leerlingen leren informatie te achterhalen in 

informatieve en instructieve teksten. 
5.  Omgaan met informatiebronnen. De leerling leert over mediawijsheid en 

digitale vaardigheden; dit sluit aan op actuele discussies als ‘Onderwijs 2032’ 
en over 21e-eeuwse vaardigheden.

8. Fictie en non-fictie. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen. 
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Leerlingen gaan aan de hand van stellingen en een casus met elkaar in gesprek 
over het belang van lezen en schrijven voor zichzelf en voor hun omgeving. Dat 
doen ze in groepjes, met ongeveer 3 tot 5 leerlingen per groepje. 

Benodigdheden
•	 Digibord	met	internetverbinding
•	 	drie	educatieve	clips

   via de site: www.taalvoorhetleven.nl/verlegenomwoorden

Duur van de les
De basisles duurt één lesuur. U kunt ook een gastspreker uitnodigen die een 
introductie op het onderwerp geeft en hiermee de les uitbreiden. Meer informatie 
vindt u verderop in deze handleiding. 

Voorbereiding
•	 Bekijk	de	clipjes	en	kies	één	of	meerdere	filmpjes	als	mindset
•	 Print	of	kopieer	per	groepje	het	werkblad

Introductie (10 minuten)
•	 Laat	één	van	de	clipjes	zien	op	het	digibord.	
•	 	Vraag	de	leerlingen	om	een	eerste	indruk	van	het	clipje.	Wat	is	volgens	hen	

het hoofdthema? 
•	 	Maak	met	de	leerlingen	een	woordspin	op	het	bord	van	beroepen	waarbij	je	

moet kunnen lezen en schrijven. Kom gezamenlijk tot de conclusie dat je voor 
bijna elk beroep een diploma nodig hebt en moet kunnen lezen en schrijven. 

Stellingen (15 minuten)
•	 Verdeel	de	klas	in	groepjes	van	3	tot	5	leerlingen.	
•	 	Geef	elk	groepje	een	werkblad	waarop	vier	stellingen	staan.	Lees	deze	

eventueel eerst samen met de klas.  
•	 	Laat	elk	groepje	discussiëren	over	de	stellingen.	Zijn	ze	het	er	mee	eens?	 

Zijn ze het niet eens? En waarom? 
•	 	Leg	uit	dat	er	binnen	het	groepje	verschillende	rollen	te	verdelen	zijn,	

bijvoorbeeld die van voorzitter, tijdbewaker en notulist. Laat de kinderen van 
te voren afspreken wie welke rol vervult.

Schoolwerk wordt leuker en makkelijker als je goed kunt lezen en schrijven.

2. Lesomschrijving
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Als je lasser of automonteur wilt worden, maakt het niet uit of je kunt lezen 
en schrijven. 

Je kunt er beter niet over praten als je niet goed kunt lezen en schrijven.

Mensen vinden het stom als je niet goed kunt lezen of schrijven. 

Casus (15 minuten)
Voor dit onderdeel heeft u de drie clipjes over Dennis, Corrie en Edward nodig 
van:

  www.taalvoorhetleven.nl/verlegenomwoorden.  

•	 	Herhaal	de	inhoud	van	het	eerste	clipje	en	toon	ook	de	andere	twee	clipjes	op	
het digibord. 

•	 Laat	elk	groepje	met	een	clipje	aan	de	slag	gaan.	
•	 Op	het	werkblad	staan	vragen	over	het	clipje.	

Afsluiting (10 minuten)
1.  Bespreek de opdrachten van de werkbladen kort na. Leg uit dat mensen zoals 

Dennis, Corrie en Edward het eerst moeilijk vonden om over hun probleem 
met lezen en schrijven te praten, maar dat ze toch hulp hebben gezocht en nu 
een taalcursus volgen.

2.  Leg uit dat als de leerlingen mensen in hun eigen omgeving kennen die 
moeite hebben met lezen en schrijven, die mensen het misschien ook wel 
moeilijk vinden om erover te praten. 

3.   Bespreek met de leerlingen waar ze laaggeletterdheid aan kunnen herkennen 
(moeite met invullen van formulieren, voorlezen, straatnaambordjes lezen, 
vertrektijden opzoeken).

4.	 	Geef	voorbeelden	wat	leerlingen	dan	kunnen	doen	en	waar	ze	meer	
informatie kunnen vinden (o.a. Taalzoeker en hulplijn Stichting Lezen & 
Schrijven). 

Gastspreker
U kunt ervoor kiezen om een gastspreker uit te nodigen in de klas of tijdens een
ouderavond. 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.

Naast deze les kunt u ook een ouderbijeenkomst organiseren over het 
belang van taal, lezen en schrijven. Hiervoor vindt u op de site materialen 
met tips en informatie.
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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 grote moeite met bijvoorbeeld: 

•	 Formulieren	invullen
•	 Straatnaamborden	lezen
•	 Voorlezen	
•	 Een	kaart	schrijven,	recepten	lezen
•	 Geld	opnemen	bij	een	pinautomaat
•	 Vertrektijden	van	de	trein	opzoeken

Waar herken je laaggeletterdheid aan?
Er is een aantal signalen waaraan je 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. 

Hulp en informatie
Er zijn speciale cursussen voor volwassenen waar mensen 1 op 1 of in een groepje les 
kunnen krijgen. Dit onder begeleiding van professionals en/of vrijwilligers. Meer 
informatie over cursussen in de buurt is te vinden op 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. 

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. 

3. Achtergrondinformatie
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