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Samenvatting 
 

Steeds meer lokale overheden bieden hun dienstverlening digitaal aan. Dit 

betekent dat burgers digitale formulieren moeten kunnen gebruiken en invullen. 

Dit kan echter problematisch zijn voor mensen met lage digitale en 

taalvaardigheden. Onderzoek wijst uit dat het invullen van formulieren een lastige 

taak kan zijn voor mensen. Er kunnen problemen ontstaan met de begripstaken; 

het begrijpen en interpreteren van woorden, vragen en tekstfragmenten. Mensen 

met lage taalvaardigheden – laaggeletterden – kunnen moeite hebben met de 

tekstfragmenten, onduidelijke vragen of moeilijke woorden. Mensen met lage 

digitale vaardigheden – laagdigivaardigen – kunnen problemen ervaren met het 

besturen van de computer en moeite hebben met het begrijpen van tekstuele 

informatie op het internet. Er zijn ook laagdigivaardigen die laaggeletterd zijn en 

hierdoor moeite hebben met zowel het tekstuele als het digitale aspect van digitale 

formulieren. De laaggeletterden en laagdigivaardigen zijn op te delen in twee 

groepen: NT1’ers (Nederlands als moedertaal) en NT2’ers (Nederlands als tweede 

taal). In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre NT1- en NT2-

laagdigivaardigen en NT1- en NT2-laaggeletterden verschillen in de problemen die 

zij ervaren als ze een digitaal formulier invullen. Dit onderzoek maakt deel uit van 

een project van Lost Lemon die onderzoek doet naar toegankelijke digitale 

formulieren. In dit onderzoek is een origineel formulier van de gemeente Zaanstad 

en een aangepaste versie van hetzelfde formulier voorgelegd aan NT1- en NT2-

laaggeletterden en NT1- en NT2-laagdigivaardigen. Zij hebben in tweetallen het 

formulier ingevuld terwijl zij hun gedachten hardop aan elkaar vertelden en 

observatoren noteerden tegen welke problemen de proefpersonen aanliepen. Er 

moet voorzichtig omgegaan worden met de resultaten omdat er weinig NT1-

proefpersonen hebben meegewerkt en het nieuwe formulier een pdf-bestand was, 

waardoor de computerproblemen op mondelinge wijze door de proefpersonen 

werden toegelicht en niet op dezelfde manier getoetst konden worden als in de 

testfase van het originele formulier. Met enige voorzichtigheid kan geconcludeerd 

worden dat een verschil is tussen NT1’ers en NT2’ers op het gebied van moeilijke 

woorden in het originele en nieuwe formulier. Wat betreft tekstfragmenten en 

computerproblemen zijn er nauwelijks verschillen aan te wijzen.  
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1. Inleiding 
 

In maart 2018 werd het eindrapport Evaluatie programma Digitaal 2017 

gepubliceerd en hiermee was het einde van het overheidsbrede programma 

Digitaal 2017 een feit. In 2013 werd het programma gestart in navolging van het 

regeerakkoord van 2012: ‘Ondernemers en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken 

die ze met de overheid doen – zoals het aanvragen van een vergunning – digitaal 

afhandelen’ (Schoneveld, Van Veller, Keijzer & Lankreijer, 2018, p. 6). In 

navolging van dit programma zullen lokale gemeenten ook hun dienstverlening 

digitaliseren.  

 De digitalisering van de overheid past goed in de ontwikkeling van onze 

huidige maatschappij. Steeds meer zaken worden digitaal afgehandeld door 

particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen. Volgens de overheid is digitale 

dienstverlening een verbetering: burgers worden sneller geholpen, er zijn minder 

regels en administratieve lasten en het is eenvoudiger om een aanvraag in te 

dienen.1 De overheid moet op deze manier toegankelijk zijn voor iedereen. 

 Het is echter de vraag of iedereen de overheid weet te vinden via de digitale 

wegen. Mensen die niet of nauwelijks een computer gebruiken of niet vaardig 

genoeg zijn om met de informatie op het internet om te kunnen gaan, kunnen de 

digitalisering misschien niet bijhouden, waardoor een kloof zou kunnen ontstaan 

tussen een groep mensen en de (lokale) overheid (Baay, Buisman & Houtkoop, 

2015). Het is van belang dat deze burgers niet worden buitengesloten en dat de 

dienstverlening van de overheid voor hen toegankelijk blijft. Deze mensen zijn 

grofweg in twee groepen te verdelen: mensen met lage digivaardigheden – 

laagdigivaardigen – en mensen met lage taalvaardigheden – laaggeletterden. 

Hierin kun je onderscheid maken tussen NT1-laagvaardigen, mensen die 

Nederlands als moedertaal spreken, en NT2-laagvaardigen, mensen die 

Nederlands als tweede taal (leren) spreken (Buisman, Allen, Fourage, Houtkoop & 

Velden, 2013).  

Het is van belang om de digitale formulieren toegankelijker te maken voor 

laaggeletterden en laagdigivaardigen. Verschillende gemeenten hebben hiervoor 

de hulp ingeroepen van externe organisaties en Lost Lemon is hier één van. Lost 

Lemon is een organisatie die (ICT-)oplossingen bedenkt voor 

sociaalmaatschappelijke vraagstukken die organisaties en bedrijven hebben. 

                                       
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-overheid/digitaal-zaken-doen-met-de-overheid 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-overheid/digitaal-zaken-doen-met-de-overheid
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‘Toegankelijke formulieren’ is een lopend onderzoek van deze organisatie naar het 

toegankelijk maken van digitale formulieren voor inwoners van verschillende 

gemeenten. Momenteel loopt het project in samenwerking met de gemeenten 

Lelystad, Zaandam en Amersfoort.  

In dit onderzoek wil ik zowel een bijdrage leveren aan de zoektocht naar 

toegankelijke formulieren voor laaggeletterden en laagdigivaardigen als aan het 

lopende onderzoek van Lost Lemon. Mijn bijdrage is erop gericht om de verschillen 

en overeenkomsten tussen de problemen waar NT1’ers en NT2’ers tegenaan lopen 

te analyseren. NT1-laaggeletterden, NT1-laagdigivaardigen, NT2-laaggeletterden 

en NT2-laagdigivaardigen hebben een origineel formulier van de gemeente 

Zaanstad in tweetallen ingevuld. Op basis van de resultaten is door de externe 

organisatie TNO een nieuw formulier opgesteld. Dit formulier is ook voorgelegd 

aan NT1- en NT2-laagdigivaardigen en NT1- en NT2-laaggeletterden.  

 In het theoretisch kader bespreek ik vaardigheden die vereist zijn bij het 

invullen van een (digitaal) formulier. Vervolgens ga ik in op de verschillen en 

overeenkomsten tussen NT1’ers en NT2’ers op het gebied van digitale en 

taalvaardigheden. Dit leidt tot de hoofdvraag. Vervolgens beschrijf ik de methode 

van het onderzoek, geef ik een overzicht van de resultaten en sluit ik af met een 

conclusie en discussie. In de bijlagen heb ik het originele en het nieuwe formulier 

toegevoegd. 
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2. Theoretisch kader 
 

2.1 Formulieren 
 

Een formulier is een belangrijk communicatiemiddel tussen de overheid en haar 

burgers. Jansen, Steehouder, Edens, Mulder, Pander Maat en Slot (1989) 

definiëren een formulier als volgt: 

 

Een formulier is een hulpmiddel voor invullers bij hun taak om gegevens te 

verstrekken en verklaringen af te leggen op basis waarvan een organisatie 

effectief en efficiënt beslissingen kan nemen in het kader van een regeling. 

(Jansen et al., 1989, p. 16) 

 

Een overheidsformulier is dus een instrument voor mensen om benodigde 

informatie te achterhalen en deze informatie vervolgens te delen met de overheid. 

Op basis van de informatie kan de overheid een beslissing nemen.  

Steeds meer formulieren worden digitaal aangeboden. Een digitaal formulier 

is ‘een webpagina met invulvelden waarin je kunt typen’ (Jarret & Gaffney, 2009, 

p. 5). Overheidsformulieren zijn vaak formulieren die elektronisch ingevuld worden 

en verstuurd. Digitale formulieren verschillen van papieren formulieren onder 

andere wat betreft de beschikbaarheid, lay-out en tekstvelden. Een online 

formulier is altijd beschikbaar en kan op elk moment worden ingevuld en 

opgestuurd. Daarnaast kunnen formulieren die online staan een ander format 

hebben dan papieren formulieren en hoeven digitale formulieren niet op een A4’tje 

te passen. Er is een breder aanbod in vraag- en antwoordmogelijkheden in digitale 

formulieren in vergelijking met papieren formulieren. Daarnaast is er de 

mogelijkheid om tekstvelden te verstoppen achter een link (Zonnenberg, 2007). 

Er wordt echter wel meer verwacht van invullers. Zij moeten immers naast het 

invullen van het formulier ook digitale vaardigheden beheersen. 

Het is belangrijk dat de overheid, opsteller van het formulier, rekening houdt 

met het invulgemak van het formulier. Het invulgemak is het gemak waarmee 

mensen het formulier kunnen invullen. Hierin worden vijf zaken onderscheiden 

(Jansen et al., 1989). Het formulier moet effectief zijn, met de juiste vragen en 

antwoorden op de juiste plek in het formulier. Het invullen van het formulier mag 

niet meer tijd en moeite kosten dan nodig is, efficiëntie is hierbij van belang. 

Invullers moeten autonoom zijn en zoveel mogelijk zelfstandig het formulier 

kunnen invullen. Daarnaast moeten invullers weten waarom ze het formulier 
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moeten invullen en weten wat er met hun gegevens gebeurt. Tot slot is het van 

belang dat het formulier in enige mate aantrekkelijk is. Een aantrekkelijk formulier 

vergroot de motivatie van invullers om het formulier in te vullen. 

 

2.2 Vereiste vaardigheden van invullers 

 

Jansen en Steehouder hebben een model ontwikkeld waarin de hoofdtaak – het 

invullen van het formulier – is onderverdeeld in drie deeltaken (zie Figuur 1). 

 

 

De functionele taken zijn de deeltaken die in eerste plaats behoren tot de eigenlijke 

taak van de invullers van het formulier, het beantwoorden van de vragen. Hierin 

onderscheiden Jansen en Steehouder drie taken. Invullers moeten hun gegevens 

genereren zoals een naam of een geboortedatum. Ze moeten de gegevens 

verifiëren en nagaan of een gegeven in een categorie valt en tot slot het gegeven 

transformeren in een vorm waar het formulier om vraagt, bijvoorbeeld een 

berekening of een code (Jansen & Steehouder, 1992).  

De interpretatietaken zijn van belang om de functionele taken te 

achterhalen. De tekst en toelichting van het formulier moeten gelezen en begrepen 

worden. Er zijn twee soorten interpretatietaken. Invullers moeten de tekst op 

Figuur 1 - Deeltaken bij het invullen van formulieren (Jansen & Steehouder, 

1992, p. 183) 
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lokaal en op globaal niveau begrijpen. Hiermee worden woorden, woordgroepen, 

zinnen en grotere tekstelementen bedoeld. Dit wordt ook wel het semantische 

aspect genoemd. Invullers moeten ook uit de tekst en vragen kunnen afleiden 

welke handeling uitgevoerd moet worden. Dit wordt het pragmatische aspect 

genoemd (Jansen & Steehouder, 1992). 

De monitortaken zijn de taken die gedurende het proces plaatsvinden en die 

je nodig hebt om het proces te overzien en te kunnen sturen. Hierin worden vier 

taken onderscheiden. De oriëntatietaak is bedoeld enerzijds om overzicht te 

krijgen over het formulier en de onderdelen waarmee gewerkt wordt en anderzijds 

over de taak die uitgevoerd wordt als geheel. De selectietaak houdt in dat invullers 

moeten beslissen welke vragen ingevuld moeten worden en welke vragen en 

tekstfragmenten overgeslagen kunnen worden. De controletaak wordt gebruikt om 

te controleren of het uitvoeren van de (deel)taken goed verloopt. Tot slot moeten 

invullers schakelen tussen de functionele taken en interpretatietaken (Jansen & 

Steehouder, 1992). 

De benodigde digitale vaardigen worden door Thijs, Fisser en Hoeven (2014) 

gedefinieerd als een combinatie van ICT-(basis)vaardigheden, 

informatievaardigheden en mediawijsheid (Thijs et al., 2014). De 

basisvaardigheden gaan met name over operationele vaardigheden, oftewel 

‘knoppenkennis’ (Baay et al., 2015). Het gaat hierbij om het kennen van 

basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken. 

Informatievaardigheden zijn de vaardigheden die mensen gebruiken om informatie 

op te zoeken, te vinden en te gebruiken (Baay et al., 2015). Mediawijsheid is een 

vaardigheid waarbij men kritisch reflecteert op zijn of haar internetgebruik. In dit 

onderzoek focus ik alleen op ICT-vaardigheden en informatievaardigheden. 

ICT-(basis)vaardigheden zijn de operationele vaardigheden die men nodig 

heeft om de computer te kunnen bedienen. Het gaat hierbij om het kennen van 

basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken, het kunnen 

benoemen, aansluiten en bedienen van hardware, het kunnen omgaan met 

standaard kantoortoepassingen zoals tekstverwerkers en presentatiesoftware, het 

kunnen omgaan met softwareprogramma’s op mobiele apparaten, het kunnen 

werken met internet – internetbrowser en e-mail – en het op de hoogte zijn van 

beveiligings- en privacyaspecten en hier ook mee om kunnen gaan (Thijs et al., 

2014). Dit kun je samenvatten onder de noemer operationele vaardigheden, de 
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knoppenkennis die men nodig heeft om de computer te kunnen bedienen (Baay et 

al., 2015). 

Informatievaardigheden zijn de vaardigheden die men gebruikt om 

informatie op te zoeken, te vinden en te gebruiken (Baay et al., 2015). Hierbij 

worden verschillende vaardigheden met elkaar gecombineerd. Om informatie te 

zoeken, moet men eerst bedenken wat men wil weten en op welke manier de 

zoekopdracht geformuleerd moet worden. Vervolgens moet over de verkregen 

informatie geoordeeld worden of het daadwerkelijk de informatie is waar men naar 

zocht (Thijs et al., 2014). Informatievaardigheid hangt sterk samen met 

taalvaardigheid. De aangeboden informatie op internet bestaat grotendeels uit 

tekstuele informatie. Hockley (2011) noemt het language-based literacies: een 

vaardigheid om online en geprinte teksten te decoderen. Deze vaardigheid is te 

vergelijken met de interpretatietaken die invullers moeten uitvoeren bij het 

invullen van formulieren. 

Invullers moeten verschillende taken uitvoeren bij het invullen van 

formulieren. Zij moeten vragen interpreteren en het juiste antwoord hierop 

formuleren. Ondertussen moeten zij het proces monitoren en controleren of zij 

alles goed invullen. Als mensen een formulier online invullen, worden van hen ook 

digitale vaardigheden geëist. Ze moeten met de computer overweg kunnen en 

weten welke informatie op een website voor hun geldt. 

 

2.3 Uitgangspunten om een formulier te verbeteren 

 

Jansen en Steehouder onderzochten overheidsformulieren en testten in welke 

mate invullers moeite hadden met het uitvoeren van functionele taken, 

interpretatietaken en monitortaken. Het bleek dat proefpersonen bij het uitvoeren 

van alle drie de deeltaken problemen ervoeren. Jansen en Steehouder hebben 

vervolgens drie uitgangspunten geformuleerd die fungeren als richtlijn voor het 

opstellen van een formulier: het handelingsperspectief van de invuller moet 

centraal staan bij het opstellen van het formulier; onbegrijpelijk jargon moet 

worden vermeden en de toelichtingen moeten erop gericht zijn om de invuller te 

helpen bij het oplossen van de taak (Jansen & Steehouder, 1992). 

Daarnaast moet er sprake zijn van een duidelijke sturing van het lees- en 

invulgedrag van de invuller. Invullers moeten op een goede manier geïnstrueerd 

worden. Ze moeten weten wat er van hen wordt verwacht en de instructies moeten 

helder geformuleerd zijn. 
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Tot slot moet de achtergrondinformatie strategisch geplaatst worden en op 

de juiste wijze zijn geformuleerd. Invullers kunnen onvoldoende 

achtergrondkennis hebben en met het aanbieden van de juiste achtergrondkennis 

kunnen problemen voorkomen worden. Het is belangrijk dat de informatie op de 

juiste plek staat in het formulier en enkel bij de vragen waar de informatie relevant 

is (Jansen & Steehouder, 1992). 

 

2.4 Taalvaardigheid en digitale vaardigheid 

 

Niet iedereen heeft voldoende beheersing van de vaardigheden die vereist zijn om 

een formulier in te vullen. Je moet zowel taalvaardig genoeg zijn om de 

interpretatietaken goed uit te voeren en de juiste antwoorden te kunnen 

formuleren als een computer kunnen besturen als je een digitaal formulier moet 

invullen. Mensen met een lage taalvaardigheid worden ook wel laaggeletterden 

genoemd. Ze kunnen een klein beetje lezen en schrijven in tegenstelling tot 

analfabeten, maar laaggeletterden beheersen maximaal taalniveau 1F, dat 

gelijkstaat aan het taalniveau van basisschoolleerlingen in groep 8 (Buisman et 

al., 2013). 

 Mensen met een lage digivaardigheid zijn laagdigivaardigen. Zij beheersen 

minimale computervaardigheden (Baay et al., 2015). In 2016 heeft 4% van de 

Nederlandse bevolking tussen de 16 en 65 jaar nog nooit een computer gebruikt 

(Eurostat, 2018). 4% van de Nederlandse bevolking die wel eens een computer 

heeft gebruikt, beschikt over onvoldoende ICT-basisvaardigheden (Baay et al., 

2015). Laagdigivaardigen met lage operationele vaardigheden hebben met name 

moeite met scrollen op een webpagina en het highlighten van teksten (Baay et al., 

2015). 

 De groep laaggeletterden is grofweg in tweeën te splitsen: de 

laaggeletterden die Nederlands als moedertaal spreken – NT1’ers – en de 

laaggeletterden die Nederlands als tweede taal spreken – NT2’ers. In Nederland is 

ongeveer 65% van de laaggeletterden NT1 (Buisman & Houtkoop, 2014). 

Er zijn verschillende redenen om onderscheid te maken tussen NT1- en NT2-

laaggeletterden. Zo delen ze niet dezelfde moedertaal en hebben ze hierdoor een 

andere taalbasis. NT1’ers spreken de Nederlandse taal en kunnen de taal ook 

verstaan, terwijl NT2’ers dit nog niet (voldoende) beheersen. Het is aannemelijk 

om te denken dat NT1’ers andere taalproblemen hebben dan NT2’ers. NT1’ers 

beheersen luister- en spreekvaardigheden van het Nederlands goed, terwijl 
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NT2’ers deze vaardigheden (nog) niet voldoende beheersen. Daarnaast zijn er 

NT2’ers die analfabeet of laaggeletterd zijn en de schrijf- en leesvaardigheden ook 

niet voldoende beheersen in hun moedertaal en bijvoorbeeld het Latijnse alfabet 

nog moeten leren. Dit wordt ook veroorzaakt door verschillen in ervaring met het 

onderwijs: niet alle NT2’ers hebben onderwijs ontvangen in tegenstelling tot de 

NT1’ers (Kurvers, Dalderop & Stockman, 2013). Het is aannemelijk om te denken 

dat NT1’ers andere taalproblemen hebben dan NT2’ers. NT1’ers beheersen luister- 

en spreekvaardigheden van het Nederlands goed, terwijl NT2’ers deze 

vaardigheden (nog) niet voldoende beheersen.  

 Kurvers, Dalderop en Stockman pleiten echter voor een andere 

scheidingslijn. Zij hebben taalcursisten verschillende taaltoetsen laten maken en 

op basis van de resultaten vijf cursistenprofielen opgesteld. Profiel 1, de 

gevorderde leerder, bestaat uit NT1- en NT2-leerlingen die relatief goede 

mondelinge vaardigheden beheersen, in mindere mate kunnen lezen en met name 

achterlopen op schrijfvaardigheid. Profiel 2, de gemiddelde leerder, bestaat ook 

uit NT1- en NT1-leerlingen. In tegenstelling tot de leerlingen uit profiel 1 scoren 

deze leerlingen lager op mondelinge, lees- en schrijfvaardigheid. In de eerste twee 

profielen is de verhouding NT1- en NT2-leerlingen gelijk verdeeld. Profiel 3 bestaat 

uit NT2-leerlingen die een beperkte woordenschat hebben en een lagere 

mondelinge vaardigheid. Het niveau van hun leesvaardigheid is vergelijkbaar met 

het niveau van de leerlingen uit profiel 2. Profiel 4 bestaat voornamelijk uit NT1-

leerlingen met vastgestelde taalleerproblemen en tot slot omvat profiel 5 met 

name laaggeletterden die weinig tot geen onderwijs hebben genoten en hierdoor 

een leerprobleem hebben. Binnen dit profiel vallen iets meer NT2- dan NT1-

laaggeletterden. (Kurvers et al., 2013). 

Uit een ander onderzoek blijkt dat niet alleen NT2-laaggeletterden moeite 

hebben met woordenschat. Tullener en De Bree (2014) hebben linguïstische 

vaardigheden van NT1-laaggeletterden vergeleken met hoogopgeleide 

geletterden. Uit het onderzoek blijkt dat deze laaggeletterden slechter scoren op 

woordenschat, verleden-tijdsvorming en leesgerelateerde taken. 

Een groot deel van de groep laaggeletterden is ook laagdigivaardig: in 

Nederland zijn zo’n 300.000 laaggeletterd en laagdigivaardig (Baay et al., 2015). 

Het is niet bekend hoe de verdeling NT1- en NT2-geletterd hierbinnen is. Wel is 

bekend dat een deel van de nieuwkomers laagdigivaardig is. Droogmans, Jordens 

en Maes (2016) hebben in opdracht van het Steunpunt Inburgering en Integratie 
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(België) onderzoek gedaan naar digitale geletterdheid bij laaggeletterde 

anderstalige nieuwkomers. Zij concludeerden uit focusgroepen met professionals 

en NT2-laaggeletterden dat de groep erg divers is en dat NT2-laaggeletterden 

verschillen in het niveau van vaardigheden. Sommigen hebben al veel ervaring 

met digitale apparaten en zijn gemotiveerd om meer te leren, terwijl er ook 

inburgeraars zijn die nog aan het begin staan van het leerproces. Wel concluderen 

de onderzoekers dat het een prioriteit is dat ze leren om onder andere gebruik te 

kunnen maken van de overheidsdiensten (Droogmans et al., 2016). De 

laaggeletterden moeten gelegenheid krijgen om te oefenen met 

standaardformulieren om zo hun digitale vaardigheden te kunnen trainen 

(Droogmans et al., 2016). 

Het is voor deze doelgroep belangrijk dat de digitale formulieren begrijpelijk 

zijn en de laaggeletterden deze formulieren zelf kunnen invullen. Cremers, Welbie, 

Kranenborg en Wittink (2015) onderscheiden vijf problemen waar laaggeletterden 

tegenaan kunnen lopen bij het invullen van een digitaal formulier. Vaktaalwoorden 

kunnen voor interpretatieproblemen zorgen en laaggeletterden kunnen ook 

problemen hebben met de computer, omdat zij de computer een complex apparaat 

vinden (Cremers et al., 2015). Cremers et al. (2015) wijzen ook op de culturele 

achtergrond van anderstalige laaggeletterden. Culturele verschillen kunnen de 

leesresultaten beïnvloeden van de anderstaligen. De achtergrondkennis die 

verondersteld wordt bij het lezen van de tekst, kan bij NT2-laaggeletterden 

ontbreken of niet voldoende zijn. Als lezers een tekst lezen die minder vertrouwd 

is, kunnen zij minder goed verbindingen aanbrengen tussen de delen van de tekst 

en begrijpen zij de tekst hierdoor minder goed (Bossers, Kuiken & Vermeer, 2010). 

 

2.5 Onderzoeksvraag 

 

Uit bovenstaande onderzoeken blijkt enerzijds dat laaggeletterden enorm van 

elkaar verschillen op het niveau van taalvaardigheid. Anderzijds hebben zowel 

NT1- als NT2-laaggeletterden een lagere woordenschat waardoor ze moeite 

hebben met lezen en schrijven. Daarnaast zijn er ook laaggeletterden die 

laagdigivaardig zijn. In digitale formulieren die mensen moeten invullen voor de 

gemeente staan vaak moeilijke woorden die voor begripsproblemen kunnen 

zorgen. Daarnaast kunnen mensen met lage digitale vaardigheden problemen 

ervaren tijdens het invullen van een digitaal formulier, omdat zij niet voldoende 

knoppenkennis of informatievaardigheden beheersen.  
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 In dit onderzoek wil ik onderzoeken in welke mate invullers met lage 

taalvaardigheden en digitale vaardigheden problemen ervaren met digitale 

formulieren en in hoeverre de NT1- en NT2-laaggeletterden en NT1- en NT2-

laagdigivaardigen verschillen in het type problemen. In het onderzoek staat deze 

vraag centraal:  

 

In hoeverre verschillen NT1- en NT2-laaggeletterden, NT1- en NT2-

laagdigivaardigen in het type problemen dat ze ervaren bij het invullen van digitale 

formulieren? 

 

In dit onderzoek zijn er NT1’ers en NT2’ers die laaggeletterd zijn, NT1’ers die 

laagdigivaardig zijn en NT2’ers die zowel laaggeletterd als laagdigivaardig zijn 

(NT2’ers). 
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3. Methode 
 

In dit onderzoek staat het formulier Aanvraag Levensonderhoud van de gemeente 

Zaanstad centraal (zie bijlage 1). Dit formulier is bedoeld voor mensen die een 

uitkering willen aanvragen. Ambtenaren van de gemeente bepalen op basis van 

het ingevulde formulier of de invuller voor een vervolggesprek in aanmerking 

komt. Na afloop van dat gesprek wordt bepaald of de aanvrager recht heeft op een 

uitkering.  

Het onderzoek naar begrijpelijke formulieren is opgedeeld in drie testfases. 

In de eerste testfase hebben medewerkers van Lost Lemon en TNO het originele 

formulier voorgelegd aan NT1- en NT2-laaggeletterden en NT1- en NT2-

laagdigivaardigen. De proefpersonen zijn geobserveerd en alle problemen werden 

genoteerd. Deze observaties zijn door Lost Lemon en TNO geanalyseerd en 

verwerkt in een nieuw formulier. In de tweede testfase heb ik het herziene 

formulier voorgelegd aan een nieuwe groep proefpersonen. Deze input vormt voor 

Lost Lemon en TNO de basis voor het uiteindelijke ontwerp. Dit ontwerp zal aan 

de gemeente Zaanstad worden voorgelegd, die vervolgens het uiteindelijke 

formulier op haar website zal plaatsen. Lost Lemon en TNO hebben bij de analyse 

van de data uit testfase 1 geen onderscheid gemaakt in type proefpersoon 

(NT1/NT2, wel/niet digivaardig). Vandaar dat ik de observaties uit fase 1 opnieuw 

heb geanalyseerd. 

 

3.1 Fase 1 – origineel formulier 

 

3.1.1 Participanten 

In dit onderzoek zijn er laaggeletterden, laagdigivaardigen en laaggeletterden die 

ook laagdigivaardig zijn, getoetst. Lost Lemon heeft het originele formulier 

voorgelegd aan zeventien proefpersonen, waarvan twaalf NT2-laaggeletterd zijn 

en van de twaalf laaggeletterden zijn er vier laagdigivaardig. Er zijn drie NT1-

laaggeletterden en twee NT1-laagdigivaardigen. De laaggeletterden hebben het 

formulier ingevuld tijdens de taalles en de laagdigivaardigen hebben het formulier 

ingevuld tijdens de computerles. De NT2’ers die zowel laaggeletterd als 

laagdigivaardig zijn, hebben het formulier tijdens de computerles ingevuld. Zij 

gaven ook aan dat zij naast computerlessen ook taallessen volgen bij de 

bibliotheek. De NT2-laaggeletterden waren niet laagdigivaardig; zij volgend geen 

computerlessen en uit de observaties bleek dat zij zelfstandig de computer of 
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laptop goed konden besturen. De proefpersonen zijn benaderd via de bibliotheek 

waar de proefpersonen taal- of computerles volgen. Overige persoonlijke gegevens 

van de proefpersonen zijn bij mij niet bekend. 

 

3.1.2 Observatiemethode 

De proefpersonen hebben de formulieren ingevuld tijdens hun eigen taal- of 

computerles in het leslokaal. De docent was tijdens de afname aanwezig in het 

leslokaal. De proefpersonen hebben eerst het originele formulier (bijlage 1) achter 

een computer of laptop ingevuld. Daarna hebben zij een deel van een vooraf 

ingevuld formulier gecontroleerd (zie bijlage 2). De NT2-proefpersonen en NT1-

laagdigivaardigen hebben het formulier in tweetallen ingevuld. De NT1-

laaggeletterden hebben het formulier individueel ingevuld en hun gedachten 

verteld aan de observatoren. 

Het is belangrijk om proefpersonen een website of formulier te laten testen 

die aansluiten op de doelgroep waarvoor de website of het formulier bestemd is. 

Zij zullen immers de problemen constateren die vergelijkbare personen 

waarschijnlijk ook ervaren (Jarret & Gaffney, 2009). 

Er zijn verschillende methodes om de gebruiksvriendelijkheid van websites 

of formulieren te onderzoeken. Elling, Lentz en De Jong (2012a) hebben onderzoek 

gedaan naar gebruiksvriendelijkheid van website middels de synchrone 

hardopdenkmethode. Proefpersonen voeren een taak uit en ondertussen spreken 

ze hardop hun gedachten uit. Uit eerder onderzoek blijkt echter dat de handelingen 

die geverbaliseerd worden door proefpersonen ook eenvoudig geobserveerd 

kunnen worden door oogbewegingen te registreren; de oogbewegingen tonen 

waar de proefpersonen precies naar kijken. Daarnaast stoppen proefpersonen 

vaak met het verbaliseren van hun gedachten als het moeilijk wordt voor de 

proefpersonen (Elling, Lentz & De Jong, 2012a). In het onderzoek hebben zij 

hardopdenkmethode gecombineerd met een oogbewegingsregistratie. Dit hebben 

ze getest bij laag-, midden- en hoogopgeleide proefpersonen. Zij verdeelden de 

uitspraken van de proefpersonen in zeven categorieën, gebaseerd op het 

onderzoek van Cooke (2010) en Elling et al. (2012a): lezen van tekstfragmenten, 

het verbaliseren van de procedure, een oordeel verbaliseren dat is gebaseerd op 

een observatie, een uitleg geven waarom ze een bepaalde actie uitvoeren, een 

taak gerelateerde opmerking maken door bijvoorbeeld het antwoord te geven, een 
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opvullende reactie zoals ‘hmmm’ of ‘oké’ en overige reacties die niet in een van de 

andere categorieën valt.  

Uit het onderzoek blijkt dat de proefpersonen veel verbaliseren over zaken 

die niet geobserveerd kunnen worden via oogbewegingen. De meeste uitspraken 

van de proefpersonen vallen met name in de categorieën observaties en lezen. De 

onderzoekers denken dit te kunnen verklaren doordat de proefpersonen in het 

onderzoek verschillen in het opleidingsniveau, maar ze kunnen dit niet bevestigen 

omdat dit niet het doel was van het onderzoek (Elling et al., 2012a). 

De hardopdenkmethode is dus een meerwaarde als je de 

gebruiksvriendelijkheid van websites of formulieren wil onderzoeken. 

Oogbewegingsregistratie heeft een toegevoegde waarde als de proefpersonen in 

stilte werken, maar in dit onderzoek was het niet mogelijk om deze methode te 

gebruiken. Observatoren in fase 1 en 2 de handelingen van de proefpersonen 

geobserveerd en hun gedachten genoteerd. 

 Er zijn meerdere varianten waarop de hardopdenkmethode toegepast kan 

worden. De methode waarin proefpersonen samenwerken en hun gedachten 

hardop aan elkaar vertellen is de constructive conversation-methode naar Van de 

Haak, De Jong en Schellens (2004). Zij hebben onder andere twee 

onderzoeksmethodes die gebruiksvriendelijkheid van een webpagina testen, 

vergeleken. De concurrent think-aloud protocols is een methode waarbij 

proefpersonen een taak uitvoeren en tegelijkertijd hardop zeggen wat ze denken, 

vergelijkbaar met de synchrone hardopdenkmethode. De constructive 

conversation is een methode waarbij proefpersonen in tweetallen samenwerken 

en hun gedachten aan elkaar vertellen in de vorm van een gesprek. Uit het 

onderzoek blijkt dat beide methodes overeenkomen in het aantal problemen dat 

wordt aangekaart door de proefpersonen. De proefpersonen hadden een 

positievere ervaring met de constructive conversation-methode dan de 

proefpersonen die de concurrent think-aloud protocols-methode gebruikten. De 

onderzoekers geven als verklaring dat de proefpersonen hun werklast bij 

toepassing van de constructive conversation-methode kunnen delen en dat ze op 

een natuurlijke manier met elkaar kunnen communiceren (Van de Haak et al., 

2004).  

In dit onderzoek heb ik gekozen voor de constructive conversation-methode. 

Lost Lemon heeft in fase 1 voor deze methode gekozen en in fase 2 heb ik deze 

methode ook toegepast. Ik heb onder andere hiervoor gekozen omdat 
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proefpersonen in het onderzoek van de Haak et al. (2004) aangaven dat zij het 

fijn vonden om samen te werken en te kunnen overleggen. Daarnaast is het voor 

de proefpersonen een lastige taak om het formulier in te vullen en kan het cognitief 

belastend zijn als zij naast het invullen van het formulier ook hardop moeten 

zeggen wat ze denken. Met deze methode kunnen ze de werklast delen (Van de 

Haak et al., 2004). Daarnaast voelen laaggeletterden zich vaak erg onzeker en 

kunnen ze twijfelen over aan hun eigen mening (Cremers et al., 2015). Als ze in 

tweetallen werken, kan het een positieve invloed hebben op hun zelfvertrouwen 

en hierdoor een veilige werkomgeving gecreëerd worden. De handelingen van de 

proefpersonen worden geobserveerd en dit is een goede aanvulling op de 

verbaliseerde gedachten van de proefpersonen (Elling et al., 2012a).  

 

De observatoren hebben alle problemen genoteerd waar de proefpersonen 

tegenaan liepen bij het invullen van het formulier. In totaal zijn er tien 

observatieformulieren ingevuld en geanalyseerd: zes NT2-observatieformulieren 

(vier laaggeletterd en twee laagdigivaardig) en vier NT1-observatieformulieren 

(drie laaggeletterd en één laagdigivaardig).  

De gedachten van de proefpersonen die worden uitgesproken worden op 

een andere manier gecategoriseerd en niet zoals in het onderzoek van Elling et al. 

(2012a). In dit onderzoek ligt de focus op het achterhalen van de taal- en 

computerproblemen die de proefpersonen ervaren terwijl ze het formulier invullen. 

Bij de observaties is gelet op twee typen problemen: taalproblemen (de 

interpretatietaken) en computerproblemen (operationele vaardigheden). De 

taalproblemen hebben voornamelijk te maken met het interpreteren van talige 

elementen op lokaal en globaal niveau. Op lokaal niveau gaat het om 

woordenschat en op globaal niveau gaat het over langere tekstfragmenten zoals 

toelichtingen. Daarnaast is het belangrijk dat invullers de vragen begrijpen en de 

juiste antwoorden geven op de vragen. De computerproblemen gaan vooral over 

de knoppenkennis van invullers: kunnen zij de juiste antwoorden aanklikken met 

de muis, kunnen ze navigeren in het formulier, kunnen ze scrollen?  

 Een probleem werd genoteerd als één proefpersoon (in het geval van de 

duo’s één van de twee proefpersonen) een probleem had. Als een proefpersoon 

een woord niet kende, een zin en/of vraag niet begrepen of een vraag niet konden 

beantwoorden vanwege het technische aspect van het formulier, werd dit 
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genoteerd. Als de andere proefpersoon het wel wist en de proefpersoon hiermee 

hielp, werd dit ook vermeld door de observatoren.  

 Veel persoonsgegevens zijn bij de gemeente al bekend en kunnen door de 

gemeente al ingevuld worden. Het is echter de vraag of laaggeletterden en 

laagdigivaardigen hier goed mee kunnen werken. Als tweede taak moesten de 

proefpersonen daarom het vooraf ingevulde formulier controleren. Dit waren 

gegevens van een willekeurig iemand. De proefpersonen kregen een blad met de 

persoonlijke gegevens van de persoon in kwestie en konden aan de hand van het 

blad de gegevens controleren. De observatoren noteerden ook voor dit formulier 

de opmerkingen van de proefpersonen.  

 

3.1.3 Proces afname formulier 

De afname van de test ging als volgt. De medewerkers van Lost Lemon bezochten 

een taal- of computerles in de bibliotheek. Zij maakten kennis met de 

proefpersonen en een van de medewerkers hield een kort praatje en vertelde over 

het onderzoek en vervolgens zei hij kort wat de bedoeling was. Ze zouden in 

tweetallen een formulier invullen achter de laptop. Ze mochten hierbij elkaar 

helpen. Ze moesten hardop aan elkaar vertellen wat ze dachten terwijl ze het 

formulier invulden. 

 De tweetallen gingen achter een laptop of computer zitten en het formulier 

werd voor ze geopend. De observator legde het nog een keer uit en soms moest 

de observator een vraag voordoen. Daarna gingen de proefpersonen van start. Als 

één van de proefpersonen een taal- of computerprobleem had, werd het 

genoteerd. Het werd ook genoteerd als één proefpersoon een probleem had en de 

andere proefpersoon er geen moeite mee had. Na afloop hebben de observatoren 

aan de proefpersonen gevraagd wat ze van het formulier vonden. Vervolgens heb 

ik de observatieformulieren geanalyseerd naar het type proefpersoon. De 

problemen heb ik verdeeld in taal- en computerproblemen. De taalproblemen heb 

ik opgedeeld in woordkeuze, interpretatie van vragen en de hoeveelheid aan 

tekstfragmenten.  

 

3.2 Fase 2 – herzien formulier 
 

In fase 2 is het herziene formulier voorgelegd aan nieuwe proefpersonen. Het 

originele formulier was een invulbare webpagina, maar het herziene formulier is 

een pdf-bestand (zie bijlage 3) waarin niet getypt of iets aangeklikt kan worden. 
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Hierdoor moesten de proefpersonen vertellen wat ze zouden invullen. Daardoor 

konden de computervaardigheden niet optimaal getoetst worden. Het was niet 

mogelijk om een webversie te maken van het herziene formulier. Lost Lemon heeft 

geprobeerd dit te realiseren, maar hiervoor was geen geld beschikbaar. Het nieuwe 

formulier is gebaseerd op een literatuurstudie (uitgevoerd door TNO) en de 

resultaten van testfase 1.  

 

3.2.1 Participanten 

In deze fase zijn er opnieuw laaggeletterden, laagdigivaardigen en laaggeletterden 

die ook laagdigivaardig zijn, getoetst. Het nieuwe formulier is voorgelegd aan 

vijftien proefpersonen, waarvan twaalf NT2-laaggeletterd zijn en van de twaalf 

laaggeletterden zijn er vier laagdigivaardig. Er zijn twee NT1-laagdigivaardigen en 

één NT1-laaggeletterde. De laaggeletterden hebben het formulier ingevuld tijdens 

de taalles en de laagdigivaardigen hebben het formulier ingevuld tijdens de 

computerles. De NT2’ers die zowel laaggeletterd als laagdigivaardig zijn, hebben 

het formulier tijdens de computerles ingevuld. Zij gaven ook aan dat zij naast 

computerlessen ook taallessen volgen in de bibliotheek. 

Het bleek erg lastig te zijn om voldoende proefpersonen te vinden; met 

name het aantal deelnemende NT1’ers is relatief laag. Lost Lemon heeft 

verschillende bibliotheken en instellingen benaderd, maar het was moeilijk om 

überhaupt laaggeletterde NT1’ers te vinden. Bij bibliotheken waar de leerlingen 

normaal gesproken wél naar taalles kwamen, kwamen er – ondanks een afspraak 

– maar drie opdagen in de les. Ik heb op eigen initiatief bibliotheek De Tweede 

Verdieping te Nieuwegein benaderd, wat vijf NT2-laaggeletterden heeft 

opgeleverd.  

De resultaten van twee NT2-laaggeletterden zijn uiteindelijk niet 

meegenomen in de analyse. Zij konden de vragen wel lezen, maar begrepen niet 

wat er stond. Ik heb alle vragen mondeling moeten toelichten. Deze afname is in 

die zin zo afwijkend van de andere afnames, dat de input niet betrouwbaar was. 

 

3.2.2 Observatiemethode 

De proefpersonen hebben het formulier tijdens de taal- of computerles ingevuld. 

Er zijn in totaal tien observatieformulieren ingevuld en er zijn negen 

observatieformulieren geanalyseerd: zeven NT2-observatieformulieren (vijf 

laaggeletterden en twee laagdigivaardigen) en twee NT1-observatieformulieren 
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(één laaggeletterd en één laagdigivaardig). Vier NT2-laaggeletterden hebben het 

formulier individueel ingevuld. De NT1-laaggeletterde heeft het formulier samen 

met een NT2-laaggeletterde ingevuld. De NT1’er nam het initiatief en de 

aangekaarte problemen door de NT1’er zijn meegenomen in het onderzoek. De 

opmerkingen van de NT2’er zijn niet meegenomen in de resultaten.  

Het proces is in zekere mate vergelijkbaar met de afname van het originele 

formulier in testfase 1. De proefpersonen konden hun antwoorden echter niet 

invoeren maar moesten dit aan elkaar vertellen. De individuele invullers vertelden 

hun antwoord aan de observator. Achteraf heeft de observator een retrospectief 

interview met de proefpersonen gehouden. In het interview stond de ervaring van 

de proefpersonen centraal. Wat vonden ze van het formulier, welke aspecten 

vonden ze moeilijk en welke niet? Als ze een paar voorbeelden hadden genoemd, 

kon de observator eventuele problemen nog aanhalen die ze tijdens het hardop 

denken hadden genoemd. Uit een ander onderzoek van Elling, Lentz en De Jong 

(2012b) blijkt dat laagopgeleiden en ouderen ook feedback kunnen geven op 

websites. Ik heb er daarom voor gekozen om de proefpersonen ook feedback te 

laten geven op het formulier. Ik heb de volgende vragen aan de proefpersonen 

gesteld. 

 

Vraag 1 Wat vond je van het formulier?  

 

Vraag 2 Waarom vond je het …? 

 

Vraag 3 Kan je een voorbeeld noemen? 

 

De observator heeft bij elke proefpersoon specifiek nagevraagd om te achterhalen 

of het probleem met de geboortedatum was verholpen. Als het niet duidelijk was 

hoe de proefpersonen hun geboortedatum invulden, werd dit achteraf gevraagd. 

Als de antwoorden niet op de juiste manier werden geformuleerd, bijvoorbeeld 11 

januari in plaats van 11-01, werd dit genoteerd. 
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4. Resultaten 
 

In dit hoofdstuk bespreek ik de resultaten van beide testfases. Eerst bespreek ik 

de persoonlijke gegevens van de proefpersoon. Daarna geef ik per onderwerp een 

tabel met de resultaten; de alinea’s eronder lichten deze tabellen verder toe. Ik 

benoem eerst het probleem en welke doelgroepen daarmee in de eerste testfase 

moeite hadden. Vervolgens bespreek ik aan de hand van screenshots welke 

veranderingen er zijn toegepast in het nieuwe formulier. Daarna geef ik de 

resultaten van testfase 2 en geef ik per doelgroep aan of het probleem is verholpen 

en worden eventuele nieuwe problemen beschreven. In sommige gevallen is er 

een probleem geconstateerd in fase 1, maar in het nieuwe formulier is er geen 

aanpassing gedaan om het probleem te verhelpen. De ontwerper van TNO kon niet 

alle aspecten – woorden, zinsconstructies of vragen - waar problemen mee waren, 

verhelpen in het nieuwe formulier.  

 

Ik bespreek de volgende problemen: 

• Taalproblemen: woordkeuze, interpretatie van vragen en hoeveelheid 

tekst(fragmenten); 

• Computerproblemen. 

4.1 Proefpersonen 

 

De persoonsgegevens van de proefpersonen uit testfase 1 zijn onbekend. In Tabel 

1 is een overzicht van de kenmerken van de proefpersonen uit fase 2. Het is hierbij 

belangrijk om op te merken dat de NT2-laagdigivaardigen zowel laaggeletterd als 

laagdigivaardig zijn. De NT2-laagdigivaardigen volgen zowel computerles als 

taalles. De NT2-laaggeletterden waren niet laagdigivaardig; zij volgend geen van 

alle taallessen en uit de observaties bleek dat zij zelfstandig de computer of laptop 

goed konden besturen. In de tabellen worden ze omschreven als NT2-LG/LD, in de 

lopende tekst worden ze NT2-laagdigivaardigen genoemd. 

 

Tabel 1 Proefpersonen per doelgroep uit fase 2 (N=aantal personen)  

Gegevens  NT2-LG 
(N=6) 

NT1-LG 
(N=1) 

NT2-LG/LD 
(N=4) 

NT1-LD 
(N=2) 

Totaal 
(N=13) 

Geslacht  M 1 1 1 1 4 

 V 5 0 3 1 9 

Leeftijd 
(range) 

 23-50 69 22-53 49 en 71  
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4.2 Taalproblemen 

 

4.2.1 Woordkeuze 

In het formulier staan veel woorden waarvan de betekenis voor proefpersonen 

onbekend is. Dit kan leiden tot verkeerde interpretaties van de proefpersonen, 

waardoor ze een vraag niet kunnen beantwoorden. Zie Tabel 2 voor de woorden 

die in testfase 1 voor problemen zorgden. 

 

Tabel 2 Moeilijke woorden in het originele formulier volgens laaggeletterden en 
laagdigivaardigen (N=aantal observatieformulieren) 

Fase 1 NT2-LG 

(N=4) 

NT1-LG  

(N=3) 

NT2-LG/LD 

 (N=2) 

NT1-LD 

(N=1) 

Totaal 

(N=10) 

Bewindvoerder  4 3 1 1 9 
Voorvoegsel  3 2 2 1 8 

Vermogen 3 0 2 0 5 

BSN 2 1 2 0 5 
Inschrijf/verblijfadres  1 1 2 1 5 

Burgerlijke staat  1 2 1 0 4 

Huisnummerletter  1 3 0 0 4 

Dienstverband  2 0 1 1 4 
Medebewoner  2 0 1 1 4 

Detentie  1 0 1 1 3 

Gehuwd 0 1 0 1 2 
Bijlagen  1 0 0 1 2 

WW, AOW, WAO, WIA  1 0 0 1 2 

Huisnummertoevoeging  0 1 0 1 2 
Voornamen  0 1 0 1 2 

Eindbeschikking 2 0 0 0 2 

Huisvesting 2 0 0 0 2 

Arbeid/zelfstandige 
arbeid 

1 0 0 0 1 

Ten name van 1 0 0 0 1 

Toelichting 1 0 0 0 1 
Aanvraag/aanvrager 0 1 0 0 1 

Browse 0 0 1 0 1 

Bovenstaande 0 0 1 0 1 
Overige 0 0 1 0 1 

Registratievelden 0 0 1 0 1 

Geslacht 0 0 0 1 1 

Totaal 29 16 17 12 74 

 

De woorden voorvoegsel, vermogen, BSN, huisnummerletter en 

inschrijf/verblijfadres zijn aangepast in het nieuwe formulier. Voorvoegsel en 

huisnummerletter zijn weggelaten en BSN is vervangen voor 

Burgerservicenummer en er is een uitleg toegevoegd ‘Soms heet dit BSN of 

persoonsnummer’. Inschrijf/verblijfadres is vervangen met een andere vraag. De 
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invuller moet eerst invullen of hij/zij een huur- of koopwoning heeft en daarna de 

vraag beantwoorden ‘Is dit ook de plek waar je het meest bent?’. Tot slot is 

bewindvoerder niet vervangen maar er is een uitleg toegevoegd: ‘Een 

bewindvoerder is iemand die je (financiële) belangen voor je waarneemt.’ Zie 

Figuur 2 voor de aanpassingen. 

 Er zijn woorden weggelaten of behouden in het nieuwe formulier. De 

afkortingen WW, AOW, WAO en WIA en de termen burgerlijke staat, detentie, 

eindbeschikking, ten name van, aanvraag zijn behouden. De termen toelichting, 

aanvrager, bovenstaand, geslacht zijn weggelaten. 

 De termen arbeid/zelfstandige arbeid zijn verwerkt in de nieuwe sectie Werk 

in het nieuwe formulier. 

 

Figuur 2 – Originele en herziene versie van moeilijke woorden 
 

Origineel formulier Herzien formulier 
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In testfase 2 waren er opnieuw moeilijke woorden en zinnen in het formulier. Zie 

Tabel 3 voor het overzicht van de woorden. De NT1-laagdigivaardigen hadden geen 

problemen met de woorden in het nieuwe formulier. 

 

Tabel 3 Moeilijke woorden in het aangepaste formulier volgens laaggeletterden 

en laagdigivaardigen (N=aantal observatieformulieren) 

Fase 2 NT2-LG 
(N=5) 

NT1-LG  
(N=1) 

NT2-LG/LD 
 (N=2) 

NT1-LD 
(N=1) 

Totaal 
(N=9) 

Bewindvoerder*  2 1 2 0 5 

Inschrijf/verblijfadres 3 1 1 0 5 

WW/WIA* 2 0 2 0 4 
Geregistreerd 

partnerschap 

2 0 1 0 3 

Ten name van* 2 1 0 0 3 
Vrijwilligersvergoeding 2 0 1 0 3 

Eindejaarbonus 1 1 1 0 3 

Bewijs 1 0 1 0 2 
Detentie* 1 0 1 0 2 

Verhuisd 2 0 0 0 2 

Burgerlijke staat* 1 0 1 0 2 

Gescheiden 2 0 0 0 2 
Verhuur woonruimte 2 0 0 0 2 

Minderjarig 2 0 0 0 2 

Onderhuurder 1 1 0 0 2 
Kostganger 1 1 0 0 2 

13de maand 1 1 0 0 2 

Alimentatie 1 0 1 0 2 
PGB/dienstverlening 1 0 1 0 2 

Schulden* 1 0 1 0 2 

Variabele uren  0 0 2 0 2 

Uitkering 1 0 0 0 1 
Eerder 1 0 0 0 1 

Behalve 1 0 0 0 1 

Spaarrekening 1 0 0 0 1 
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Beschrijving 1 0 0 0 1 

Bijstandsuitkering 0 1 0 0 1 
Eigen bedrijf 0 0 1 0 1 

Kinderbijslag 0 0 1 0 1 

Waardevol 0 0 1 0 1 
Huurovereenkomst 0 0 1 0 1 

Opgeslagen 0 0 1 0 1 

Bewijsstukken 1 0 0 0 1 

Totaal 37 8 21 0 66 

*Deze woorden zijn ook in testfase 1 genoemd. 

 

Een paar woorden uit het formulier worden als moeilijk beschouwd, ondanks de 

aanpassingen in het nieuwe formulier. De toelichting bij bewindvoerder was niet 

duidelijk genoeg; de proefpersonen hadden nog steeds moeite met het woord en 

begrepen de toelichting niet. De term bijlagen is vervangen voor bewijs en 

bewijsstukken. NT2’ers kennen deze woorden niet en dit zorgde voor verwarring. 

De woorden gehuwd en ongehuwd bij de vraag over burgerlijke staat worden 

begrepen, maar de woorden geregistreerd partnerschap en gescheiden zijn 

onbekend bij de NT2’ers. Tot slot zorgt de vraag over inschrijf/verblijfadres nog 

steeds voor problemen. De vraag Is dit ook de plek waar je het meest bent? zorgt 

voor verwarring; proefpersonen weten niet wat er wordt bedoeld met de plek.  

Conclusie 

In fase 1 noemden de NT2-laaggeletterden en NT2-laagdigivaardigen samen 30 

woorden en de NT1-laaggeletterden en NT1-laagdigivaardigen noemden 22 

woorden. In fase 2 loopt het aantal op voor de NT2-laaggeletterden en NT2-

laagdigivaardigen naar 44 woorden terwijl de NT1-laaggeltterde nog maar 8 

woorden heeft genoemd. Er zijn echter in fase 2 zeven NT2-observatieformulieren 

en twee NT1-observatieformulieren geanalyseerd. Het verschil in het aantal 

proefpersonen is zo groot dat er niet met zekerheid gezegd kan worden of het 

verschil in moedertaal het verschil in het aantal woorden veroorzaakt. 

 

4.2.2 Interpretatie van vragen 

Sommige vragen werden door proefpersonen niet juist beantwoord. Hier kunnen 

verschillende redenen voor zijn: de proefpersoon begreep de vraag niet of de vraag 

is onduidelijk geformuleerd. In deze sectie bespreek ik de volgende vragen die 

interpretatieproblemen veroorzaakten: 

  



 
26 

• Medebewoners; 

• Voornaam; 

• Vermogen; 

• Adres; 

• Geslacht; 

• Controlevragen; 

• Sectie Werk. 

 

Per onderwerp geeft een tabel een overzicht van de belangrijkste resultaten; de 

alinea’s eronder lichten dit verder toe. Ik benoem eerst het probleem en welke 

doelgroepen daarmee in de eerste testfase moeite hadden. Vervolgens bespreek 

ik aan de hand van screenshots welke veranderingen er zijn toegepast in het 

nieuwe formulier. Daarna geef ik per doelgroep aan of het probleem is verholpen 

en worden eventuele nieuwe problemen omschreven. 

 

Medebewoners 

In testfase 1 bleek dat het invullen van de vraag over medebewoners voor 

problemen zorgde bij NT1’ers en NT2-laagdigivaardigen (zie Tabel 4). 

 

Tabel 4 Probleem met de handeling medebewoner invoeren door 

laaggeletterden en laagdigivaardigen in percentages (aantal 
observatieformulieren) 

Probleem NT2-LG  NT1-LG  NT2-LG/LD NT1-LD  

Fase 1 (10) 0 (0/4) 33.4 (1/3) 100 (2/2) 100 (1/1) 

Fase 2 (9) 60 (3/5) 0 (0/1) 0 (0/2) 0 (0/1) 

 

Er waren verschillende problemen met deze vraag. Sommige proefpersonen 

kenden het woord niet, anderen interpreteerden de vraag verkeerd en telden 

zichzelf mee als ‘medebewoner’. Anderen begrepen niet dat je te allen tijde een 

aantal moesten invullen en niet de vraag kon overslaan als je alleen woonde. In 

het nieuwe formulier is de vraag aangepast. De vraag is anders geformuleerd: ‘Met 

hoeveel andere mensen woon je hier?’ De invullers moeten ook de naam/namen 

invullen van de medebewoner(s) (zie Figuur 3). 
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Figuur 3 – Originele en herziene versie van Medebewoners 

 

Origineel formulier Herzien formulier 

 

 
 

In fase 2 ging het mis bij NT2-laaggeletterden. Sommige proefpersonen rekenden 

zichzelf nog steeds mee als ‘andere bewoner’. Andere problemen ontstonden bij 

het invullen van de gegevens van de medebewoners. Eén proefpersoon woont bij 

haar zus en haar gezin en ze wist niet of haar zus en de partner van haar zus 

onder de categorie partner valt. Het was niet duidelijk of ze de kinderen van haar 

zus moest invullen als haar kinderen. 

 

Voornaam 

In testfase 1 bleek dat het invullen van de voornaam/voornamen voor problemen 

zorgde bij NT1-laaggeletterden, NT1-laagdigivaardigen, NT2-laaggeletterden en 

NT2-laagdigivaardigen (zie Tabel 5). 

 

Tabel 5 Probleem met handeling voornaam invoeren door laaggeletterden en 
laagdigivaardigen in percentages (aantal observatieformulieren) 

Probleem NT2-LG  NT1-LG  NT2-LG/LD 
 

NT1-LD  

Fase 1 (10) 25 (1/4) 33.3 (1/3) 50 (1/2) 100 (1/1) 

Fase 2 (9) 20 (1/5) 0 (0/1) 100 (2/2) 0 (0/1) 

 

Proefpersonen wisten niet wat het verschil was tussen voornaam en voornamen. 

Hierdoor werden verkeerde namen ingevoerd, zoals de achternaam. In het nieuwe 

formulier wordt er gevraagd naar de naam met een toelichting erbij dat de hele 

naam ingevuld moet worden (zie Figuur 4). 
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Figuur 4 – Originele en herziene versie van Voornaam 

 

Origineel formulier Herzien formulier 

 

 
 

 

 

De toelichting die is toegevoegd, bezorgde niet het gewenste effect bij de NT2-

laaggeletterden en NT2-laagdigivaardigen. Sommige proefpersonen vulden een 

deel van hun naam in of een voorletter en hun achternaam. De NT1-

laaggeletterden en NT1-laagdigivaardigen vulden wel hun volledige naam in. 

 

Vermogen en schulden 

In fase 1 hebben een paar proefpersonen moeite met de vragen over het vermogen 

(zie Tabel 6). 

 
Tabel 6 Probleem met handeling vermogen en schulden invoeren door 

laaggeletterden en laagdigivaardigen in percentages (aantal 

observatieformulieren) 

Probleem NT2-LG  NT1-LG  NT2-LG/LD NT1-LD  

Fase 1 (10) 0 (0/4) 66.7 (2/3) 50 (1/2) 0 (0/1) 

Fase 2 (9) 80 (4/5) 100 (1/1) 100 (2/2) 100 (1) 

 

Proefpersonen kennen het woord niet en begrijpen niet wat ze moeten invullen. 

Eén proefpersoon kent het verschil tussen vermogen en schulden niet; een ander 

denkt dat ze niks hoeft in te vullen omdat ze een uitkering aanvraagt en juist geen 

geld heeft. Bij de schulden waren ook problemen. Proefpersonen weten niet wat 

er ingevuld moet worden bij de naam/omschrijving. Eén proefpersoon wilde zijn 

eigen naam invullen omdat ‘hij de schuld heeft’ en een ander wilde naam van het 

bedrijf invullen omdat hij daar een schuld heeft. In het nieuwe formulier heet de 

sectie Geld en is er een aparte pagina voor het invoeren van de waardevolle 

bezittingen. Daarnaast is de toelichting bij de vraag over schulden weggelaten (zie 

Figuur 5).  
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Figuur 5A – Originele versie van Vermogen 

 

Origineel formulier 

 

 



 
30 
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Figuur 5B – Herziene versie van Geld 

 

Herzien formulier 
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In testfase 2 hadden vrijwel alle proefpersonen problemen met de sectie Geld. De 

NT1- en NT2-laaggeletterden begrepen deze vraag niet: ‘Welke inkomsten heb je 

op dit moment? Behalve die uit werk. Vul ook de inkomsten van je partner in, als 

je een partner hebt’. Eén NT2-laagdigivaardige las enkel de eerste gedeelte van 

de vraag: ‘Welke inkomsten heb je op dit moment?’ De NT1- en NT2-

laaggeletterden hadden ook moeite met de antwoordopties. Ze begrepen de 

antwoordmogelijkheden niet en vonden het moeilijk om te kiezen, omdat er zoveel 

antwoordopties waren. De rekeningen werden niet door iedereen goed ingevuld. 

De observator heeft aan de proefpersonen gevraagd wat ze zouden invullen. Een 

NT2-laaggeletterde vulde haar naam in bij naam rekening, een NT1-laaggeletterde 

wilde alleen de rekeningen van zijn kinderen invullen. Eén NT1-laagdigivaardige 

wilde alleen haar eigen rekeningen invullen, terwijl ze met vijf andere mensen in 

huis woont. Een NT2-laaggeletterde en NT2-laagdigivaardige kenden het woord 

schuld niet en wisten niet wat ze moesten invullen. 

Er ontstonden ook problemen bij het invullen van waardevolle bezittingen. 

Eén NT2-laagdigivaardige kent het woord waardevol niet en andere NT2-

laaggeletterden kennen niet alle voorbeelden die worden genoemd. Tot slot weet 

één NT1-laaggeletterde niet hoe er extra bezittingen toegevoegd moeten worden. 

De afbeeldingen worden als prettig ervaren, maar één NT2-laagdigivaardige merkt 

op dat de afbeelding bij de vraag over bezittingen in het buitenland vreemd is en 

niet verduidelijkend werkt. 
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Adresgegevens 

In testfase 1 bleek dat het invullen van de voornaam/voornamen voor problemen 

zorgde bij NT1-laaggeletterden en NT1-laagdigivaardigen en NT2-

laagdigivaardigen (zie Tabel 7). 

 

Tabel 7 Probleem met handeling adresgegevens invoeren door laaggeletterden 

en laagdigivaardigen in percentages (aantal observatieformulieren) 

Probleem NT2-LG NT1-LG NT2-LG/LD NT1-LD 

Fase 1 (10) 0 (0/4) 100 (3/3) 100 (2/2) 100 (1/1) 

Fase 2 (9) 0 (0/5) 0 (0/1) 0 (0/2) 0 (0/1) 

 

Er gingen verschillende dingen mis bij het invoeren van de adresgegevens. 

Proefpersonen kenden de woorden huisnummerletter en huisnummertoevoeging 

niet. Anderen vulden na de straatnaam direct het huisnummer in, terwijl hier een 

apart invulveld voor was. In het nieuwe formulier zijn de woorden vervangen en 

moet het huisnummer in hetzelfde invulveld als de straatnaam ingevuld worden 

(zie Figuur 6). In fase 2 is het probleem verholpen en zijn er geen andere 

problemen ontstaan. 

 

Figuur 6 – Originele en herziene versie van Adresgegevens 
 

Origineel formulier Herzien formulier 
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Geslacht 

In testfase 1 hadden alleen NT1-laaggeletterden en NT1-laagdigivaardigen moeite 

met de vraag over het geslacht. Zie Tabel 8 voor het overzicht en Figuur 7 voor 

de vraag.  

 

Tabel 8 Probleem met handeling geslacht invoeren door laaggeletterden en 
laagdigivaardigen in percentages (aantal observatieformulieren) 

Probleem NT2-LG NT1-LG  NT2-LG/LD NT1-LD 

Fase 1 (10) 0 (0/4) 66.7 (2/3) 0 (0/2) 100 (1/1) 

 

Figuur 7 – Originele versie van Controlevragen 
 

Origineel formulier 

 
 

Toen de NT1-laaggeletterden m/v zagen staan, begrepen ze pas wat ze moesten 

invullen. De NT1-laagdigivaardigen dachten dat ze het geslacht van hun partner 

moesten invullen. In het nieuwe formulier is deze vraag weggelaten. 

 

Controlevragen 

In het nieuwe formulier zijn controlevragen toegevoegd. Controlevragen 1 en 3 

zorgden voor onbegrip (zie Tabel 9 voor het overzicht en Figuur 8 voor de vragen). 

NT2-laaggeletterden kenden de woorden volledig en waarheid niet. Een NT1-

laagdigivaardige beantwoordde de eerste vraag met nee, terwijl ja het juiste 

antwoord is. Sommige proefpersonen snapten vraag 3 niet. 

 

Tabel 9 Probleem met handeling controlevragen beantwoorden door 
laaggeletterden en laagdigivaardigen (N=aantal observatieformulieren) 

Fase 2 NT2-LG 

(N=5) 

NT1-LG 

(N=1) 

NT2-LG/LD 

 (N=2) 

NT1-LD 

(N=1) 

Totaal  

Controlevraag 1 1 0 1 1 3 
Controlevraag 3 2 0 1 0 3 

Totaal 3 0 2 1 6 
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Figuur 8 – Herziene versie van Controlevragen 

 

Herzien formulier 

 
 

Sectie Werk 

In het nieuwe formulier is een nieuwe sectie Werk toegevoegd en hiervoor zijn 

nieuwe vragen opgesteld. Elke vraag veroorzaakte problemen bij de 

proefpersonen. Zie Tabel 10 voor het overzicht van de problemen en Figuur 9 voor 

een screenshot van de vragensectie. 

 

Tabel 10 Problemen van laaggeletterden en laagdigivaardigen met de sectie 

Werk (N=aantal observatieformulieren) 

Fase 2 NT2-LG 

(N=5) 

NT1-LG 

(N=1) 

NT2-LG/LD 

 (N=2)  

NT1-LD 

(N=1) 

Totaal 

Hoeveel uur werk je 0 0 2 1 3 

Soort werk 0 1 0 1 2 
Waar werk je 5 1 2 1 9 

Hoeveel krijg je 

betaald 

0 0 1 0 1 

Krijg je een 

eindejaarsbonus of 

een 13de maand? 

1 1 2 0 4 

Voeg bewijsstukken 
toe 

1 1 0 0 2 

Totaal 7 4 7 3 21 
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Figuur 9 – Herziene versie van Werk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vraag ‘Hoeveel uur werk je in een week?’ vonden NT2-laaggeletterden moeilijk 

omdat zij antwoordoptie variabele uren niet kenden. Een NT1-laagdigivaardige is 

met pensioen en ziet zijn AOW-uitkering als werk en vulde hier fulltime in. De 

vraag ‘soort werk’ was verwarrend omdat proefpersonen het woord werkgever niet 

kenden. De vraag ‘waar werk je’ was verwarrend omdat proefpersonen dit op twee 

manieren interpreteerden: een deel van de proefpersonen vulde hier de locatie in, 

bijvoorbeeld Utrecht, en een ander deel noemde hier het soort bedrijf, bijvoorbeeld 

KLM. Het is niet bekend welke interpretatie juist is. Een NT2-laagdigivaardige wist 

niet waar ze kon opzoeken of ze elke vier weken of elke maand uitbetaald krijgt. 

De woorden eindejaarbonus of 13de maand waren bij veel proefpersonen 

onbekend. Tot slot was het niet duidelijk voor de laaggeletterden welke 

bewijsstukken ze moesten opsturen. 

 

  

Herzien formulier 
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Conclusie 

Met enige voorzichtigheid kan gezegd worden dat de interpretatieproblemen niet 

uniek zijn voor de NT1-laaggeletterden, -laagdigivaardigen, NT2-laaggeletterden 

en NT2-laagdigivaardigen wat betreft het interpreteren van vragen. Er zijn veel 

meer NT2-proefpersonen dan NT1-proefpersonen, dus resultaten kunnen niet goed 

met elkaar vergeleken worden. De NT2-laaggeletterden en NT2-laagdigivaardigen 

begrijpen de derde controlevraag niet en de NT1- en NT2-laaggeletterden hebben 

in fase 2 als enige nog problemen met de vraag over medebewoners.  

In fase 1 hebben de NT2-laaggeletterden nauwelijks interpretatieproblemen 

maar in fase 2 hebben zij vrijwel de meeste interpretatieproblemen. Het verschil 

in aantal problemen is groot tussen de NT1’ers en NT2’ers maar het aantal 

proefpersonen verschilt ook sterk, dus dit kun je niet verklaren aan de hand van 

het taalverschil. De secties Geld en Werk zorgen voor veel interpretatieproblemen 

bij vrijwel alle proefpersonen. 

  

4.2.3 Hoeveelheid tekst 

In het originele formulier staan verschillende tekstfragmenten waaronder de 

toelichting op de vraag ‘Heeft u zich ingeschreven als werkzoekende via 

www.werk.nl?’ In het nieuwe formulier is de toelichting aangepast. Invullers 

moeten ingeschreven zijn op Werk.nl, anders kunnen ze geen uitkering aanvragen. 

In het originele formulier staat de vraag halverwege het formulier, in het nieuwe 

formulier valt de vraag onder kopje ‘voordat je begint’ en wordt de vraag als eerst 

gesteld. In het originele formulier is het een lange tekst en vervolgens de vraag 

‘Heeft u zich ingeschreven als werkzoekende via www.werk.nl’. In het nieuwe 

formulier wordt ook de vraag gesteld ‘Heb je je ingeschreven op Werk.nl?’ 

Vervolgens moeten invullers aangeven tot en met wanneer ze staan ingeschreven 

en een bewijs van inschrijving toevoegen. Als invullers ‘nee’ invullen, komen ze op 

een andere pagina terecht en verschijnt er een rode tekst ‘Je moet je eerst 

inschrijven als werkzoekende bij UWV WERKbedrijf. Daarna kan je verder met de 

aanvraag.’. Onder de toelichting staat een blauwe knop met de tekst ‘Schrijf je in 

op Werk.nl’. Invullers kunnen niet verder met het formulier maar moeten zich eerst 

inschrijven. Zie Figuur 10 voor een screenshot van het originele en aangepaste 

formulier. 

 

  

http://www.werk.nl/
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Figuur 10 – Originele en herziene versie van vraag en toelichting Werk.nl 

 

Origineel formulier 

 
Herzien 

 
 

Na de afname van het formulier hebben de observatoren in de eerste en tweede 

fase gevraagd aan de proefpersonen wat ze van de teksten in het formulier 

vonden. Zie Tabel 11 voor de resultaten uit fase 1 en fase 2. 

Tabel 11 Opmerkingen van laaggeletterden en laagdigivaardigen met betrekking 
tot tekstfragmenten (N=aantal observatieformulieren 

Fase 1 NT2-LG 

(N=4) 

NT1-LG  

(N=3) 

NT2-LG/LD 

 (N=2) 

NT1-LD  

(N=1) 

Totaal 

Te lange zinnen 1 2 0 0 3 
Lettergrootte te 

klein 

1 1 0 0 2 

Te veel tekst 1 0 0 0 1 
Tekst wordt 

overgeslagen 

0 2 0 0 2 

Totaal 3 5 0 0 8 

Fase 2 NT2-LG 
(N=5) 

NT1-LG  
(N=1) 

NT2-LG/LD 
 (N=2) 

NT1-LD  
(N=1) 

Totaal 

Te lange zinnen 0 1 0 0 1 

Lettergrootte te 
klein 

2 1 0 1 3 

Te veel tekst 0 0 0 0 0 

Tekst wordt 

overgeslagen 

0 0 0 0 0 

Totaal 2 2 0 1 4 
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De NT1- en NT2-laaggeletterden vonden sommige tekstfragmenten in het originele 

formulier te lang of ingewikkeld, zoals de toelichting bij Werk.nl. Daarnaast 

sloegen de NT1-laaggeletterden weleens een tekstgedeelte over, omdat ‘het 

fragment in een wit vlak stond en alleen de vragen in het blauwe vlak verplicht 

zijn’. Ook vonden ze de lettergrootte te klein en moeilijk te lezen. In fase 2 zijn er 

nog steeds opmerkingen over lettergrootte, maar er worden geen tekstfragmenten 

overgeslagen en er wordt één keer een opmerking gemaakt over te lange zinnen 

in het formulier. Het gaat in dit geval over de vraag over inkomsten in sectie Geld. 

Daarnaast vond een NT2-laaggeletterde het nieuwe formulier overzichtelijk; 

de titels zijn duidelijk en zorgen voor overzicht. Een NT1-laagdigivaardige vond 

het een fijn formulier en de witte vlakken rondom de vragen prettig. Hij vond het 

fijn dat er niet te veel vragen op een pagina staan. 

 

Conclusie 

In fase 1 spreken de laaggeletterden zich expliciet uit over de tekstfragmenten, 

lengte van zinnen en lettergrootte. In fase 1 wordt tweemaal een tekstfragment 

overgeslagen door NT1-laaggeletterden. In fase 2 worden er enkel nog 

opmerkingen gemaakt over de lettergrootte door zowel laaggeletterden als 

laagdigivaardigen. 

 

4.3 Computerproblemen 

 

Sommige problemen kunnen als computerproblemen beschouwd worden, omdat 

ze bepaalde digitale vaardigheden vereisen. In deze sectie bespreek ik de volgende 

computerproblemen: 

 

• Datum; 

• Bijlagen;  

• Tekengebruik; 

• Gegevens aanpassen; 

• Spatiegebruik; 

• Verzendknop; 

• Dropdown-menu; 

• Registratievelden toevoegen/verwijderen; 

• Foutmeldingen. 
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Per onderwerp geeft een tabel een overzicht van de belangrijkste resultaten; de 

alinea’s eronder lichten dit verder toe. Ik benoem eerst het probleem en welke 

doelgroepen daarmee in de eerste testfase moeite hadden. Vervolgens bespreek 

ik aan de hand van screenshots welke veranderingen er zijn toegepast in het 

nieuwe formulier. Daarna geef ik per doelgroep aan of het probleem is verholpen 

en worden eventuele nieuwe problemen omschreven. Helaas kon voor meerdere 

problemen niet achterhaald worden in hoeverre ze met het nieuwe formulier echt 

verholpen zijn, omdat dit formulier alleen als pdf-bestand beschikbaar is gesteld 

en niet als invulbare website. 

 

4.3.1 Datum 

In testfase 1 bleek dat het invullen van de datum voor problemen zorgde bij NT1-

laaggeletterden, NT1-laagdigivaardigen en NT2-laagidigvaardigen. In testfase 2 

bleek het voor NT2-laaggeletterden en NT2-laagdigivaardigen een probleem te 

zijn, zie Tabel 12. 

 

Tabel 12 Handeling datum invoeren door laaggeletterden en laagdigivaardigen 

(N=aantal observatieformulieren) 

Fase 1 NT2-LG 

(N=4) 

NT1-LG 

(N=3) 

NT2-LG/LD 

 (N=2) 

NT1-LD 

(N=1) 

Totaal 

(N=10) 

Probleem 0 2 2 0 4 

Geen 
probleem 

0 1 0 1 2 

Onbekend 4 0 0 0 4 

Totaal 4 3 2 1 10 

Fase 2 NT2-LG 

(N=5) 

NT1-LG 

(N=1) 

NT2-LG/LD 

 (N=2) 

NT1-LD 

(N=1) 

Totaal 

(N=9) 

Probleem 1 0 2 0 3 

Geen 
probleem 

3 1 0 1 5 

Onbekend 1 0 0 0 1 

Totaal 5 1 2 1 9 

 

In fase 1 schreven proefpersonen de datum uit – 11 juni 2018 – of ze gebruikten 

verkeerde tekens (11/06/2018 of spaties). De NT1-laagdigivaardigen maakten 

gebruik van de agenda door op het betreffende icoontje te klikken, maar dit ging 

erg moeizaam. De andere proefpersonen maakten geen gebruik van deze agenda. 

In het nieuwe formulier (zie Figuur 11) is een voorbeeld toegevoegd hoe de datum 

ingevuld moet worden (dd-mm-jjjj). In het nieuwe formulier is een vraag 

toegevoegd: ‘Wanneer moet de uitkering starten?’ De datum waarop de uitkering 
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moet starten, is vooraf ingevuld (zie Figuur 11). Hetzelfde icoontje, een blauwe 

agenda, is in het invulveld geplaatst. 

 

Figuur 11 – Originele en herziene versie van Datum 
 

Origineel formulier Herzien formulier 

 
 

 

 
 

In fase 2 heeft de observator gevraagd aan de proefpersonen hoe ze de datum 

zouden uitschrijven. Eén NT2-laagdigivaardige en één NT2-laaggeletterde 

schreven de datum uit. De andere NT2-laagdigivaardige vond het lastig dat de 

datum vooraf was ingevuld bij de uitkeringsvraag. Eén NT2-laaggeletterde wilde 

de agenda gebruiken.  

 

4.3.2 Bijlagen 

In testfase 1 waren er problemen met het begrip bijlagen en het toevoegen van 

bijlagen, zie Tabel 13 voor het overzicht.  

 
Tabel 13 Handeling bijlagen toevoegen door laaggeletterden en 

laagdigivaardigen (N=aantal observatieformulieren) 

Fase 1  NT2-LG 

(N=4) 

NT1-LG 

(N=3) 

NT2-LG/LD 

 (N=2) 

NT1-LD 

(N=1) 

Totaal 

Woordkeuze 1 0 0 1 2 

Toevoegen bijlage 1 0 2 1 4 

Eroverheen kijken 2 2 0 0 4 
Niet genoemd in het 

observatieformulier 

1 2 0 0 3 

Totaal 5 4 2 2 13 

Fase 2  NT2-
LG 

(N=5) 

NT1-LG 
(N=1) 

NT2-LG/LD 
 (N=2) 

NT1-LD 
(N=1) 

Totaal  

Woordkeuze 3 1 2 0 6 

Toevoegen bijlagen 0 0 0 0 0 
Eroverheen kijken 0 0 0 0 0 

Niet genoemd in het 

observatieformulier 

0 0 0 0 0 

Totaal 3 1 2 0 6 

*Computervaardigheden konden niet getoetst worden in fase 2 

 

In het oude formulier lukte het verschillende proefpersonen het niet om een bijlage 

toe te voegen. Het ging mis bij één NT2-laaggeletterde, drie NT2-laagdigivaardigen 
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en één NT1-laagdigivaardige. Daarnaast was het woord bijlage onbekend bij de 

eerdergenoemde NT2-laageletterde en NT1-laagdigivaardige. Daarnaast zagen 

sommige NT2- en NT1-laaggeletterden niet dat ze een bijlage moesten toevoegen.  

In het nieuwe formulier is het woord bijlage vervangen door bewijs en 

bewijsstuk. De knop om een bijlage toe te voegen is veranderd (zie Figuur 12), er 

is nu één knop waarmee bestanden toegevoegd kunnen worden. 

 

 

Uit fase 2 bleek dat het probleem nog niet volledig is opgelost. NT2-

laaggeletterden en NT2-laagdigivaardigen kenden de woorden bewijs en 

bewijsstukken niet. De NT1-laaggeletterde kende wel het woord, maar wist niet 

wat hij precies moet toevoegen als er om bewijsstukken werd gevraagd bij de 

sectie Werk. Als de proefpersonen bewijs en bewijsstuk wel kennen, weten de NT2-

laaggeletterden en NT1-laaggeletterde wel hoe de bewijsstukken toegevoegd 

moeten worden. Het is onbekend of de NT2-laagdigivaardigen bijlagen kunnen 

toevoegen (dit viel met de pdf-versie immers niet te testen), de NT1-

laagdigivaardige gaf zelf aan niet te weten hoe een bijlage toegevoegd moet 

worden.  

In het nieuwe formulier kunnen invullers bewijsstukken later online 

toevoegen of via de post versturen. Sommige proefpersonen reageerden hierop; 

de NT1-laagdigivaardigen gaven aan dat zij ervoor zouden kiezen om de 

bewijsstukken via de post te versturen of zelf langs te brengen op het 

gemeentehuis. Twee NT2-laaggeletterden zouden ervoor kiezen om de 

documenten online te versturen. 

 

4.3.3 Tekengebruik 

In het formulier moet het telefoonnummer en het banksaldo van invullers ingevuld 

worden. Het telefoonnummer moet aan elkaar geschreven worden (061234…) en 

Figuur 12 – Originele en herziene versie van Bijlagen 

 

Origineel formulier Herzien formulier 
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het bedrag kan alleen getallen bevatten (45). Dit zorgde voor problemen in fase 

1, zie Tabel 14. 

 

Tabel 14 Handeling telefoonnummer en euroteken invoeren door laaggeletterden 
en laagdigivaardigen (N=aantal observatieformulieren)  

Fase 1  NT2-LG 

(N=4) 

NT1-LG 

(N=3) 

NT2-LG/LD 

 (N=2) 

NT1-LD  

(N=1) 

Totaal 

Koppelteken telnr. 1 1 1 0 3 
(Euro)teken 1 3 1 1 6 

Uitschrijven Euro 2 0 0 0 2 

Totaal 3 4 2 2 11 

Fase 2  NT2-LG 
(N=5) 

NT1-LG 
(N=1) 

NT2-LG/LD 
 (N=2) 

NT1-LD  
(N=1) 

Totaal 

Koppelteken telnr. 2 0 0 0 2 

(Euro)teken 0 0 0 0 0 
Uitschrijven Euro 0 0 0 0 0 

Totaal 2 0 0 0 2 

 

In testfase 1 schreven een NT1- en NT2-laaggeletterde en NT1-laagdigivaardige 

het telefoonnummer met een koppelteken en kregen hierdoor een foutmelding. 

Veel proefpersonen vulden bij het bedrag een euroteken in of schreven het woord 

Euro uit. In het nieuwe formulier is dit aangepast (zie Figuur 13) en is een €-teken 

voor het invulveld geplaatst. De vraag telefoonnummer is niet aangepast.  

 

Figuur 13 – Originele en herziene versie van Telefoon en Bedrag 

 

Origineel formulier Herzien formulier 

  

  

 

In fase 2 heeft de observator nagevraagd aan de proefpersonen hoe ze hun 

telefoonnummer zouden invullen. Twee proefpersonen vertelden dat ze hun 

telefoonnummer met een ‘streepje’ zouden invoeren. Bij het bedrag noemden alle 

proefpersonen een getal, maar het is onduidelijk of ze een euroteken zouden 

invoegen of niet. Dit kon niet goed getoetst worden omdat nieuwe formulier een 

pdf-versie was. 

 

4.4.4 Gegevens aanpassen 

In testfase 1 hebben de proefpersonen een fragment van een voor-ingevuld 

formulier gecontroleerd. Het adres was fout ingevuld en proefpersonen moesten 

het adres wijzigen. Zie Tabel 15 voor de resultaten. 
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Tabel 15 Handeling gegevens aanpassen door laaggeletterden en 

laagdigivaardigen (N=aantal observatieformulieren) 

Fase 1  NT2-LG 

(N=4) 

NT1-LG 

(N=3) 

NT2-LG/LD 

 (N=2) 

NT1-LD  

(N=1) 

Totaal 

Checkbox valt niet op 2 2 1 1 6 

Weten niet hoe het 
aangepast moet 

worden 

2 2 1 1 6 

Fout wordt niet 
opgemerkt 

0 1 1 0 2 

Totaal 4 5 3 2 14 

Fase 2  NT2-LG 

(N=5) 

NT1-LG 

(N=1) 

NT2-LG/LD 

 (N=2) 

NT1-LD  

(N=1) 

Totaal 

Checkbox valt niet op 0 0 0 0 0 

Weten niet hoe het 

aangepast moet 
worden 

0 0 0 0 0 

Fout wordt niet 

opgemerkt 

0 0 0 0 0 

Totaal 0 0 0 0 0 

 

Maar één proefpersoon weet in één keer zelf hoe hij het adres moet aanpassen. 

De overige proefpersonen weten het niet en de checkbox valt niet op. De NT1-

laaggeletterden en -laagdigivaardigen vinden het tekstvak waarin zelf iets 

geschreven moet worden lastig en een NT2-laagdigivaardige weet niet wat er 

ingevuld moet worden. 

Drie NT1-laaggeletterden geven hun mening over het vooraf ingevulde 

formulier. Ze zijn deels positief – het gaat sneller, het is makkelijker en één 

proefpersoon vraagt waarom niet alles al is ingevuld. Er zijn echter ook 

kanttekeningen – een proefpersoon vindt het spannend dat gegevens bekend zijn 

en een ander merkt op dat het aanpassen erg lastig is. Tot slot merkt een NT2-

laaggeletterde op dat ze niets hoeft aan te passen, omdat de gemeente ‘het vast 

niet fout heeft’.  

In het nieuwe formulier was er een aparte controlepagina met het overzicht 

van alle ingevulde gegevens. Invullers kunnen op aanpassen klikken en dan 

gegevens aanpassen (zie Figuur 14).  
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Figuur 14 – Originele en herziene versie van Aanpassen gegevens 
 

Origineel formulier Herzien formulier 

 

 

 

In de tweede fase zijn er geen problemen met het aanpassen van de gegevens. 

Proefpersonen weten waar ze op moeten klikken om gegevens aan te passen. 

 

4.4.5 Spatiegebruik 

Invullers moeten hun postcode en bankrekeningnummer invoeren. De postcode 

(1234AB) en het rekeningnummer (NL50INGB…) moeten zonder spatie ingevuld 

worden, maar veel proefpersonen vulden deze gegevens in met een spatie. Zie 

Tabel 16 voor het overzicht van de proefpersonen die postcode en 

rekeningnummer met spatie invoerden. 

 

Tabel 16 Handeling spatiegebruik door laaggeletterden en laagdigivaardigen (N= 

aantal observatieformulieren) 

Fase 1  NT2-LG 
(N=4) 

NT1-LG 
(N=3) 

NT2-LG/LD 
 (N=2) 

NT1-LD  
(N=1) 

Totaal 

Postcode  2 1 0 0 3 

Rekeningnummer 0 1 1 1 3 

Totaal 2 2 1 1 6 

Fase 2  NT2-LG 

(N=5) 

NT1-LG 

(N=1) 

NT2-LG/LD 

(N=2) 

NT1-LD 

(N=1) 

Totaal 

Postcode 0 0 0 0 0 

Rekeningnummer 2 1 0 0 3 
Totaal 2 1 0 0 3 

 

In fase 1 werd de postcode en het rekeningnummer zesmaal met een spatie 

ingevoerd. In het nieuwe formulier is dit deels aangepast; het voorbeeld bij de 

postcode is duidelijker gemaakt (zie Figuur 15). Er is geen voorbeeld geplaatst bij 

de vraag over het rekeningnummer. 
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 In fase 2 heeft de observator nagevraagd aan de proefpersonen hoe ze hun 

postcode en rekeningnummer zouden invullen. De proefpersonen noemden hun 

postcode en drie wezen ook het voorbeeld aan ‘zoals het voorbeeld zou ik het 

invullen’. Drie proefpersonen vertelden dat ze hun rekeningnummer precies zo 

overnemen zoals het op hun pinpas staat, met een spatie.  

 
Figuur 15 – Originele en herziene versie van Postcode 

 

Origineel formulier Herzien formulier 

 
 

 

4.4.6 Verzendknop 

Een NT1-laaggeletterde merkte op in testfase 1 dat er geen duidelijke verzendknop 

was. In het nieuwe formulier is er een verzendknop geplaatst (zie Figuur 16). In 

testfase 2 was voor alle proefpersonen duidelijk dat ze op de verzendknop moesten 

klikken om de aanvraag te versturen. 

 

Figuur 16 –Herziene versie van Verzendknop 

 

Herzien formulier 

 
 

4.4.7 Dropdown-menu 

Proefpersonen moesten middels een dropdown-vraag het aantal medebewoners 

invullen. Dit zorgde voor problemen bij de laagdigivaardigen; NT2-

laagdigivaardigen wisten niet hoe ze het aantal konden invoeren en NT1-

laagdigivaardigen wilden niks invullen, omdat het aantal 0 was – maar het getal 0 

stond ook in de dropdown-menu.  

 In het nieuwe formulier is het aangepast (zie Figuur 17) en kunnen invullers 

middels het plus- of minteken het aantal wijzigen. In testfase 2 kon dit niet 

getoetst worden. 
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Figuur 17 – Originele en herziene versie van Dropdown-menu 

 

Origineel formulier Herzien formulier 

 

 

 

4.4.8 Registratievelden toevoegen/verwijderen. 

Proefpersonen konden registratievelden toevoegen bij het invullen van hun 

vermogen of schulden. Als invullers de vraag ‘Heeft u nog meer registratievelden 

nodig?’ met ‘ja’ beantwoordden, werden er vijf registratievelden toegevoegd. In 

fase 1 is eenmaal het woord registratieveld als moeilijk gelabeld en daardoor is 

het woord vervangen. (zie Figuur 18). Er is nu een knop met de tekst ‘voeg nog 

een … toe’. 

 

Tabel 17 Handeling registratievelden toevoegen door laaggeletterden en 
laagdigivaardigen (N=observatieformulieren) 

Probleem  NT2-LG NT1-LG NT2-LG/LD NT1-LD 

Fase 2 0 (5) 100 (1) 0 (2) 100 (1) 

 

In fase 2 wisten NT1’ers niet hoe ze een extra registratieveld konden toevoegen. 

Een NT2-laaggeletterde merkte op dat hij het prettig vond om een rekening te 

kunnen verwijderen. 

 

Figuur 18 – Originele en herziene versie van Registratievelden 

 

Origineel formulier Herzien formulier 

 

 

 

4.4.9 Foutmelding 

Er verscheen een foutmelding als proefpersonen een fout maakten bij het invullen 

van een antwoord. Bij de foutmelding is het interessant om te kijken hoe de 

proefpersoon reageert op de foutmelding. In Tabel 18 worden verschillende 

reacties genoemd. In sommige observatieformulieren was het niet duidelijk hoe 
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de proefpersoon reageerde. In de tabel wordt dit weergeven als ‘reactie onbekend’. 

Het is opvallend dat vijf keer de foutmelding niet wordt opgemerkt. Als de 

foutmelding wel wordt opgemerkt, lukt het maar één keer om daadwerkelijk het 

probleem op te lossen. Dit is niet aangepast in het nieuwe formulier en het is niet 

getoetst in testfase 2. 

 
Tabel 18 Reactie van laaggeletterden en laagdigivaardigen op foutmeldingen 

(N=aantal observatieformulieren) 

Foutmelding NT2-LG 

(N=4) 

NT1-LG 

(N=3) 

NT2-LG/LD 

 (N=2) 

NT1-LD 

(N=1) 

Totaal 

Niet opgemerkt 0 2 1 0 3 

Wel opgemerkt, 

fout niet begrepen  

1 2 0 0 3 

Wel opgemerkt en 
goed aangepast  

0 1 0 0 1 

Wel opgemerkt, 

fout aangepast 

1 0 0 1 2 

Reactie onbekend  4 0 5 0 9 

Totaal 6 5 6 1 18 

 

Conclusie  

In enkele gevallen is er een klein verschil tussen de proefpersonen, maar het is 

niet zeker of dit te verklaren is op grond van de moedertaal. Er zijn immers meer 

NT2’ers dan NT1’ers die hebben deelgenomen aan het onderzoek. De NT2-

laagdigivaardigen schreven zowel in fase 1 als 2 de datum uit (11 januari) in plaats 

van de getallen (11-01). De laaggeletterden schrijven enkel hun rekeningnummer 

met een spatie terwijl dit aan elkaar moet. In fase 2 werden de 

computerproblemen getoetst met een pdf-bestand waarin niet gewerkt kon 

worden. Alle antwoorden werden mondeling toegelicht door de proefpersonen.  
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5. Conclusie 
 

In dit onderzoek stond de volgende vraag centraal: In hoeverre verschillen NT1- 

en NT2-laaggeletterden, NT1- en NT2-laagdigivaardigen in het type problemen dat 

ze ervaren bij het invullen van digitale formulieren? 

 

In dit onderzoek hebben NT1- en NT2-laaggeletterden en NT1-laagdigivaardigen 

en NT2’ers die zowel laaggeletterd als laagdigivaardig zijn een origineel en 

aangepast formulier ingevuld van de gemeente Zaanstad. In testfase 1 is het 

originele formulier en in testfase 2 het aangepaste formulier getoetst. De 

proefpersonen hebben in tweetallen of individueel het formulier ingevuld. Tijdens 

het invullen moesten ze hun gedachten hardop vertellen aan degene met wie ze 

het formulier invulden. De proefpersonen die het formulier individueel hebben 

ingevuld, vertelden hun gedachten aan de observator. De proefpersonen werden 

geobserveerd en de problemen die zij tijdens het invullen van het formulier 

noemden, werden genoteerd door een observator. Deze informatie is verwerkt in 

observatieformulieren en de observatieformulieren uit testfase 1 en 2 heb ik 

geanalyseerd.  

 Is er een verschil tussen NT1- en NT2-laaggeletterden en -laagdigivaardigen 

in de taal- en computerproblemen die zij ervaren? Gezien het geringe aantal NT1-

proefpersonen kunnen we geen definitieve uitspraken doen op basis van deze 

resultaten. Ik kan met enige voorzichtigheid zeggen dat de NT2’ers relatief meer 

moeite lijken te hebben met de moeilijke woorden in het originele en nieuwe 

formulier. Daarnaast kan ik met enige voorzichtigheid zeggen dat de problemen 

die worden ervaren bij het interpreteren van vragen niet typerend zijn voor één 

bepaalde groep proefpersonen. Opnieuw moet hierbij rekening gehouden worden 

met het geringe aantal NT1-proefpersonen die hebben deelgenomen aan het 

onderzoek, waardoor ik geen harde uitspraken kan doen op basis van de 

onderzoeksresultaten. Wat betreft de hoeveelheid tekst spreken de 

laaggeletterden zich hier over uit in fase 1 en 2 en zeggen ze onder andere dat er 

te veel lange zinnen en tekstfragmenten in het originele formulier staan. Het is 

echter nogmaals belangrijk om met dit resultaat voorzichtig om te gaan wegens 

het geringe aantal NT1-proefpersonen. 

 De computerproblemen waren lastig te achterhalen omdat het nieuwe 

formulier een pdf-bestand was en de antwoorden op de vragen niet daadwerkelijk 

ingevuld konden worden. Hierdoor konden de computerproblemen niet op de juiste 
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wijze getoetst worden. In enkele gevallen treedt er een klein verschil op tussen de 

laagdigivaardigen en laaggeletterden, maar het is niet zeker of dit te verklaren is 

op grond van de Nederlandse taal of de computervaardigheid, gezien het geringe 

aantal NT1-proefpersonen en het pdf-bestand. 

6. Discussie 
 

6.1 Taalproblemen 

 

6.1.1 Woordkeuze 

Ik kan met enige voorzichtigheid zeggen dat de NT2’ers relatief meer moeite lijken 

te hebben met de moeilijke woorden in het originele en nieuwe formulier. Er moet 

echter wel rekening gehouden worden met het geringe aantal NT1-proefpersonen 

in zowel fase 1 als 2. Het resultaat komt overeen met het onderzoek van Kurvers, 

Dalderop en Stockman (2013). Zij concludeerden dat NT2-laaggeletterden 

taalproblemen hebben omdat zij een beperkte woordenschat beheersen, in 

tegenstelling tot NT1-laaggeletterden (Kurvers et al., 2013). Het is echter niet 

mogelijk om dit verschil enkel te duiden op het taalverschil tussen de 

proefpersonen; er zijn in totaal zeven NT2-observatieformulieren en twee NT1-

observatieformulieren geanalyseerd. Het verschil in aantal proefpersonen is zo 

groot dat er niet met zekerheid gezegd kan worden dat het verschil in moedertaal 

hieraan ten grondslag ligt. 

 Als je kijkt naar de woorden die de proefpersonen als moeilijk labelen, vallen 

er verschillende zaken op. De NT2-laagdigivaardigen kennen bijvoorbeeld het 

woord browsen niet en NT2-laaggeletterden kennen de woorden overige, bewijs 

en toelichting niet. Er zijn ook woorden die voor alle doelgroepen moeilijk zijn, 

zoals bewindvoerder, voorvoegsel en kostganger. Opnieuw is het lastig om hieruit 

conclusies te trekken vanwege het lage aantal NT1-proefpersonen. Een suggestie 

voor vervolgonderzoek is om in eerste plaats meer NT1-proefpersonen te 

onderzoeken en te kijken of er verschillen zijn in het soort woorden die NT1’ers en 

NT2’ers als moeilijk beschouwen. 

 

6.1.2 Interpretatie van vragen en tekstfragmenten 

Als er interpretatiefouten worden gemaakt in zowel testfase 1 als 2, worden ze 

vrijwel door alle proefpersonen gemaakt. In fase 1 hebben de NT2-laaggeletterden 

nauwelijks interpretatieproblemen maar in fase 2 maken zij meer 

interpretatiefouten. Het aantal NT1- en NT2-proefpersonen verschilt sterk en het 
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verschil in interpretatiefouten is niet te verklaren op basis van de taal die de 

proefpersonen beheersen.  

In fase 1 spreken de laaggeletterden zich expliciet uit over de 

tekstfragmenten, lengte van zinnen en lettergrootte. In fase 1 wordt tweemaal 

een tekstfragment overgeslagen door NT1-laaggeletterden. In fase 2 worden er 

enkel nog opmerkingen gemaakt over de lettergrootte.  

Met enige voorzichtigheid kan ik zeggen dat sommige begripstaken zowel 

voor laaggeletterden als laagdigivaardigen moeilijk zijn, maar hierbij moet 

rekening gehouden worden met het geringe aantal NT1-proefpersonen. Dit 

resultaat komt overeen met het feit dat de laagdigivaardigen ook problemen 

kunnen hebben met informatievaardigheden (Baay et al., 2015). 

 

6.2 Computerproblemen 

 

Met enige voorzichtigheid kan gesteld worden dat in enkele gevallen er klein een 

verschil is tussen de laaggeletterden en laagdigivaardigen wat betreft de 

computerproblemen. Het is echter belangrijk om rekening te houden met het 

geringe aantal NT1-proefpersonen en het feit dat het nieuwe formulier in fase 2 

als pdf-bestand werd afgenomen. Hierdoor konden de computerproblemen niet op 

juiste wijze getoetst worden.  

De NT2-laagdigivaardigen schreven zowel in fase 1 als 2 de datum uit (11 

januari) in plaats van de getallen (11-01). De laaggeletterden schrijven hun 

rekeningnummer met een spatie terwijl dit aan elkaar moet.  

In fase 2 werden de computerproblemen getoetst met een pdf-bestand 

waarin niet gewerkt kon worden. Alle antwoorden werden mondeling toegelicht 

door de proefpersonen. Hierdoor kon de observator bijvoorbeeld niet zien hoe 

proefpersonen te werk gingen met een dropdown-menu; op deze manier konden 

de computervaardigheden niet op de juiste manier getoetst worden. Een suggestie 

voor vervolgonderzoek is om in zowel de eerste als tweede fase met een werkbaar 

formulier te werken, zodat computerproblemen beter getoetst kunnen worden en 

de resultaten beter met elkaar vergeleken kunnen worden. 

De vooraf ingevulde formulieren zorgden in fase 1 voor problemen; de 

proefpersonen wisten niet hoe ze gegevens konden aanpassen of merkten 

simpelweg niet op dat er verkeerde gegevens waren ingevuld. In fase 2 was het 

aanpassen van gegevens versimpeld en de proefpersonen wisten hoe ze hun 

gegevens konden aanpassen. De vraag blijft of een vooraf ingevuld formulier een 
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voordeel is voor de laaggeletterden en laagdigivaardigen. NT1-laaggeletterden zijn 

deels positief; het gaat sneller en makkelijker om het formulier in te vullen. Uit de 

resultaten blijkt echter dat er over fouten heen worden gelezen en in het nieuwe 

formulier is het wel duidelijk voor de proefpersonen op welke knop ze moeten 

klikken, maar de handeling is niet getoetst. Een ander gevaar is dat een 

proefpersoon ervan uit gaat dat de gegevens niet gecontroleerd moeten worden, 

omdat de gemeente geen fouten maakt. 

Jarret en Gaffney (2009) bespreken de voor- en nadelen vanuit het 

perspectief van de opstellers van formulieren. Het kan een voordeel zijn om 

bekende informatie niet te vragen, zoals de adresgegevens, omdat invullers op 

deze manier minder vragen hoeven te beantwoorden. Het is echter niet altijd even 

makkelijk om de bekende informatie te gebruiken omdat het moeilijk toegankelijk 

kan zijn voor een organisatie. Het is mij onbekend in hoeverre dit geldt voor de 

gemeente. Uit het huidige onderzoek blijkt dat de meningen over het gemak van 

een vooraf ingevuld formulier bij laaggeletterden verschillen en een suggestie voor 

vervolgonderzoek is om eens te kijken of het controleren en aanpassen van 

gegevens een probleem is voor laagdigivaardigen en laaggeletterden, of mensen 

met hoge computer- en taalvaardigheden dit anders ervaren.  

 

6.3 Constructive conversation-methode en laaggeletterden 

 

De constructive conversation-methode is door Van den Haak et al. (2004) 

uitgevoerd door hoogopgeleiden. In het onderzoek van Elling et al. (2012a) hebben 

laag-, midden- en hoogopgeleiden individueel de hardopdenkmethode toegepast. 

In dit onderzoek hebben laaggeletterden en laagdigivaardigen de constructive 

conversation-methode toegepast. Er hebben ook laaggeletterden individueel het 

formulier ingevuld en de observator fungeerde hierin als praatpaal, waar de 

proefpersoon alles tegen kon zeggen.  

 Het doel van het onderzoek was om de taal- en computerproblemen te 

achterhalen middels de hardopdenkmethode. Is dit ook een geschikte methode 

voor laaggeletterden en laagdigivaardigen? Vrijwel alle proefpersonen lazen de 

vragen en sommige antwoordopties hardop voor. Dit was voor de observatoren 

een goede manier om te achterhalen of de proefpersonen moeite hadden met 

sommige woorden en/of tekstfragmenten; als het lastig ging, zeiden ze er vaak bij 

dat ze de vraag niet begrepen of een woord niet kenden.  
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Voor één tweetal NT2-laaggeletterden was de constructive conversation-

methode niet haalbaar. Hun spreekvaardigheid is relatief goed maar het niveau 

van hun leesvaardigheid is daarentegen te laag en konden het formulier niet 

invullen onder de hulp van de observator. Het is bij deze methode van belang dat 

de taalvaardigheid op zo’n niveau is dat de participanten wel zelfstandig kunnen 

lezen. De andere proefpersonen konden wel zelfstandig of in tweetallen het 

formulier invullen. De individuen hebben soms hulp gevraagd aan een observator 

en die probeerde dan met minimale aanwijzingen de proefpersoon in kwestie te 

helpen. Sommige proefpersonen gaven het aan dat ze het fijn vonden om in 

tweetallen te werken. Ik merkte dit ook aan de sfeer tijdens het observeren: de 

proefpersonen kenden elkaar al omdat ze samen taal- of computerlessen volgen 

en als er een proefpersoon iets niet begreep, wilde de andere proefpersoon graag 

helpen. Dit komt overeen met de resultaten van Van de Haak et al. (2004), zij 

concludeerden dat proefpersonen het fijner vonden om de constructive 

conversation-methode te gebruiken.  

In het huidige onderzoek heeft de methode grotendeels gewerkt. De focus 

in dit onderzoek lag op de taal- en computerproblemen en niet op de 

verbalisatiecategorieën waar Cooke (2010) en Elling et al. (2012a) onderzoek naar 

hebben gedaan. Ik heb een poging gedaan om de input van de proefpersonen uit 

fase 2 in te delen naar de categorieën van Cooke (2010) en Elling et al. (2012a). 

Hieruit blijk dat de input met name in de categorieën lezen, observaties en taak-

gerelateerde opmerkingen valt. Het voorlezen van de vragen en sommige 

antwoordopties was voor de observator een manier om te controleren of ze de 

woorden en/of zinnen begrepen. Als het erg moeizaam ging, snapten ze meestal 

bepaalde tekstelementen niet. Bovendien moesten de proefpersonen in fase 2 hun 

antwoordopties mondeling toelichten omdat het formulier niet ingevuld kon 

worden. Een suggestie voor vervolgonderzoek is om in navolging van Elling et al 

(2012a) de input van laaggeletterden en laagdigivaardigen te categoriseren 

volgens de categorieën van Cooke (2010) en Elling et al (2012a). Wellicht kan dan 

de vraag beantwoord worden of deze methode daadwerkelijk werkbaar is voor 

laaggeletterden en laagdigivaardigen. 

 

6.4 Formulieren als lesonderdeel 

 

Sommige proefpersonen die individudeel het formulier hebben ingevuld, konden 

het zelfstandig en hadden geen tot nauwelijks vragen over het formulier; dit 
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betekent echter niet dat ze alle vragen goed begrepen of juist hebben beantwoord. 

Proefpersonen die in tweetallen het formulier invulden, zochten zo nu en dan hulp 

bij elkaar en konden elkaar helpen, maar in enkele gevallen hadden ze toch hulp 

nodig van de observator. Hierdoor wordt de suggestie gewekt dat niet alle 

proefpersonen een formulier zelfstandig kunnen invullen. Sommige proefpersonen 

geven aan dat zij ‘dit soort ingewikkelde dingen’ iemand anders laten doen, 

bijvoorbeeld hun partner of een familielid. Is het een probleem dat sommige 

mensen niet zelfstandig een formulier kunnen invullen? Volgens Jansen et al. 

(1989) is het belangrijk dat invullers autonoom moeten zijn en zoveel mogelijk 

zelfstandig een formulier kunnen invullen (Jansen et al., 1989).  

 Een mogelijkheid om dit probleem op te lossen is laaggeletterden en 

laagdigivaardigen die taal- en computerles volgen te laten oefenen met 

formulieren in de les. Verschillende proefpersonen vertelden na afloop van de 

afname dat ze het leuk en leerzaam vonden om het formulier in te vullen. De 

docenten en taalvrijwilligers vonden het ook een goede methode om de taal- en 

computervaardigheid te oefenen en het is een praktisch probleem waar 

laaggeletterden en laagdigivaardigen in het dagelijkse leven ook tegenaanlopen. 

Droogmans, Jordens en Maes (2016) concludeerden dat het belangrijk is voor 

laaggeletterde inburgeraars dat ze leren om digitale overheidsformulieren in te 

vullen. Dit laat zien dat de leerlingen, docenten en professionals waarde zien in 

het oefenen van invullen van digitale formulieren.  

 

6.5 Methodologische aspecten van het onderzoek 
 

In deze paragraaf bespreek ik de tekortkomingen van dit onderzoek en doe ik 

suggesties voor vervolgonderzoek waardoor de tekortkomingen voorkomen 

zouden kunnen worden. 

 In eerste plaats is de verdeling tussen NT1- en NT2-proefpersonen erg 

scheef. Ondanks extra inspanning kwamen proefpersonen niet opdagen in de les. 

Bovendien hebben er geen NT1-proefpersonen meegewerkt die zowel 

laagdigivaardig als laaggeletterd zijn. De NT2-proefpersonen waren ook moeilijk 

te vinden. Dit kan te maken hebben met de periode waarin de formulieren zijn 

getest in fase 2. De Ramadan was bijna ten einde en het kan zijn dat de 

proefpersonen met een islamitische achtergrond hierdoor niet genoeg energie 

hadden om naar de taal- of computerles te komen. 
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 Het nieuwe formulier was een pdf-bestand en hierdoor konden 

computerproblemen niet getoetst worden. In vervolgonderzoek is het aan te raden 

om met een werkbaar formulier te werken. 

 Het was de bedoeling dat alle proefpersonen middels de concurrent 

conversation-methode het formulier zouden invullen. Dit was echter niet altijd 

mogelijk omdat er niet altijd een even aantal proefpersonen was. Deze 

proefpersonen vulden individueel het formulier in, maar de proefpersonen 

vertelden alles aan de observator zodat er enigszins een conversatie kon ontstaan. 

Op het eerste gezicht is er geen onderscheid in het type en aantal problemen die 

door de verschillende groepen worden aangekaart. Daarnaast heeft een NT1-

laaggeletterde samen met een NT2-laaggeletterde het formulier ingevuld. De NT1-

laaggeletterde nam hierin het voortouw en de observator heeft enkel door hem 

aangekaarte problemen genoteerd, maar voor vervolgonderzoek is het beter om 

de type proefpersonen met elkaar het formulier in te laten vullen. 

 Ondanks tekortkomingen zijn er interessante resultaten voortgekomen uit 

het onderzoek. Ik kan met enige voorzichtigheid zeggen dat de NT2’ers meer 

moeite hebben met de moeilijke woorden in zowel het originele als het nieuwe 

formulier. Formulieropstellers kunnen hier rekening mee houden en oplossingen 

voor bedenken. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1 – Origineel formulier Zaanstad 
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Bijlage 2 – Deel van het voor-ingevulde formulier 
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Bijlage 3 – Nieuw formulier Zaanstad 
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