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Voorwoord 

Al sinds laaggeletterdheid mijn aandacht trok op de middelbare school en ik mijn 

profielwerkstuk hierover schreef, heeft het onderwerp mijn interesse behouden. Nu vijf jaar 

later is het probleem nog altijd even groot, daar moet nu echt iets aan gebeuren dacht ik. 

Echter bleek dat er nu al meer aandacht voor het probleem is en veel organisaties, zoals 

bibliotheken en taalhuizen, zich hiervoor inzetten. Al snel kwam ik erachter dat die inzet en 

betrokkenheid vaak niet veel verder reikt dan deze nog te kleine community van experts, 

vrijwilligers en betrokkenen én dat de doelgroep waar zij zich op richten, de NT1 

laaggeletterden, erg lastig te werven is. Zonde, want de welwillendheid en inzet van deze 

mensen om laaggeletterden te helpen is erg groot. Is het dan de schuld van de 

laaggeletterden dat zij niet naar deze hulp toekomen? Zeker niet. Een quote van één van de 

respondenten blijft mij hierover bij: ‘laaggeletterden zijn geen probleem, maar zij hebben 

een probleem’.  

 Omdat er veel problemen lijken te zitten bij de werving van laaggeletterden, vooral 

NT1, zag ik met mijn communicatie- en informatiewetenschappen achtergrond de taak om 

handvatten te bieden om de communicatie met deze doelgroep te optimaliseren. Met dit 

onderzoek hoop ik dan ook mijn eerste stappen te zetten om laaggeletterden verder te 

kunnen helpen.  
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Dankwoord 

De expertise van de experts (respondenten 1 t/m 10) en de openhartige verhalen over de 

ervaringen van de ex-laaggeletterden (respondent 11 t/m 18) hebben mij belangrijke 

inzichten gegeven in de problematiek en daarom wil ik hen hiervoor bedanken. De ex-

laaggeletterden hebben op anonieme basis deelgenomen aan het onderzoek, maar sommige 

experts willen graag een benoeming met naam en functietitel. Schroom dan ook niet om 

contact met hen op te nemen indien u gebruik wil maken van hun expertise.  

 Respondent 5 Ivette Sprooten, adviseur en projectleider bij Cubiss, heeft mij naast 

het delen van haar expertise geholpen met het eerste contact met ex-laaggeletterden en het 

aanpassen van mijn vragenlijst voor de ex-laaggeletterden, dank hiervoor.  

 Respondent 6 Anne Huber, coördinator Taalhuis Haarlemmermeer, en respondent 7 

Annette Grippeling, op het moment van het interview inhoudelijk taaladviseur Taalhuis 

Haarlemmermeer, hebben mij te woord gestaan en mij veel geleerd over de mogelijkheden 

die zij aanbieden om de doelgroep te helpen en wat hen wel of niet aanspreekt, bedankt. 

 Respondent 8 Marian Janssen-de Goede, eigenaar van het bedrijf ‘Zet een Punt…’ en 

tevens ontwikkelaar van methodiek Klasse!, bedankt voor het delen van uw jarenlange 

ervaring in het vakgebied. Ons interview heeft mij geïnspireerd om een kritische blik te 

werpen op de manier waarop ook ik naar de doelgroep keek.  

 Respondent 9 Loes Steens, adviseur en projectmedewerken bij Cubiss, bedankt voor 

het delen van jouw expertise en de aanbevelingen om de doelgroep te bereiken.  

 Respondent 10 Maurice de Greef, hoogleraar leereffecten laagopgeleiden en 

laaggeletterden aan de Vrije Universiteit Brussel, bedankt voor uw inzichten met betrekking 

tot het werven van de doelgroep en ons interessante gesprek over hoe we een campagne 

het beste kunnen insteken. Daarnaast wil ik u bedanken voor het delen van uw onderzoek. 

Daarnaast wil ik de overige geanonimiseerde vier experts (respondent 1 t/m 4) en de 

ex-laaggeletterden (respondent 11 t/m 18) bedanken voor het delen van hun expertise en 

persoonlijke verhalen.   

 Uiteraard wil ik ook mijn dank uitspreken voor mijn scriptiebegeleider Eugène Loos, 

waarmee ik een fijne samenwerking heb gehad en zijn flexibiliteit erg waardeer. Ik heb het 

hele proces het gevoel gekregen dat mijn scriptie één van zijn prioriteiten was en dat 

motiveerde mij om beter werk te leveren. Daarnaast wil ik Pauline Hörmann bedanken voor 

de feedback op basis waarvan ik mijn onderzoek naar een hoger niveau kon tillen. 
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 Daarnaast ook een woord van dank voor mijn collega’s bij Open Now die mij veel 

kennis hebben bijgebracht over de gedragswetenschap. In het bijzonder wil ik Anna en 

Liselotte bedanken voor hun goede begeleiding en de kansen die ik heb gekregen om mijn 

bevindingen ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen. 
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Samenvatting 
 
De kloof tussen het hoge aantal laaggeletterden in Nederland (PwC, 2018) en het huidige 

beleid dat nog weinig effectief is gebleken in het bereiken van de doelgroep (Algemene 

Rekenkamer, 2016), staat in dit onderzoek centraal. Hoe komt het dat er 2,5 miljoen 

laaggeletterden zijn (Stichting Lezen & Schrijven 2018), we een ruim aanbod aan (gratis) 

onderwijsmogelijkheden hebben, maar laaggeletterden hier geen gebruik van maken? Daar 

geeft dit onderzoek niet alleen een antwoord op, maar er worden ook aanbevelingen gedaan 

omtrent effectieve gedragstechnieken om laaggeletterden aan te zetten om hun 

taalvaardigheden te verbeteren.  

 Een literatuurstudie en interviews met experts en ex-laaggeletterden bieden inzicht 

in de barrières en motieven die laaggeletterden volgens hen in het dagelijks leven 

tegenkomen bij het zetten van de eerste stap richting het verbeteren van de 

taalvaardigheden. Vervolgens wordt vastgesteld welke van deze factoren het meest 

veranderbaar of invloedrijk zijn om hier met communicatie op in te spelen. Deze 

bevindingen worden uiteengezet aan de hand van een thematische analyse (Braun & Clarke, 

2006) en een gedragsreis waarin de gedragsbepalers van het Communicatie Activatie 

Strategie Instrument CASI (2020) centraal staan. Op deze manier wordt geen onderzoek 

gedaan naar het daadwerkelijke gedrag van laaggeletterden, maar wordt dit gedrag 

ingeschat op basis van wat de literatuur, experts en ex-laaggeletterden hierover zeggen. 

 De meest kansrijke doelgroep voor een campagne blijken, op basis van sociaal-

demografische kenmerken en de impact op het probleem, de NT1 laaggeletterden tussen de 

18 en 49 jaar. Deze doelgroep ervaart echter veel schaamte en zij zien niet altijd het nut of 

de noodzaak in om de taalvaardigheden te verbeteren (Stichting Lezen & Schrijven, 2018; 

Groot, Coppens & Lam, 2019). Daarnaast vormen het gevoel dat zij het niet kunnen (lage 

zelf-effectiviteit) en misvattingen over het volwassenonderwijs belangrijke weerstanden 

(Buisman, 2017). Naast deze weerstanden kunnen urgente situaties in het leven van 

laaggeletterden, zoals het overlijden van een partner, er juist voor zorgen dat het gevoel dat 

het nut heeft om de taalvaardigheden te verbeteren en de motivatie toenemen (Stichting 

Lezen & Schrijven, 2019).  

Een winstframe, het bieden van een laagdrempelig en passend 

handelingsperspectief, social modeling, camouflage en informeren blijken effectieve 



 6 

gedragstechnieken om laaggeletterden te motiveren om (onbewust) aan de slag te gaan met 

taal, zie figuur 1. De conclusie is daarom dat toepassing van deze gedragstechnieken, in 

bijvoorbeeld een campagne, mogelijk kan bijdrage aan een positieve gedragsverandering bij 

de doelgroep met betrekking tot het verbeteren van hun taalvaardigheden. 

 
Figuur 1 
Effectieve gedragstechnieken voor gedragsverandering bij laaggeletterden  
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1. Inleiding 

Laaggeletterdheid is een probleem waar volgens Stichting Lezen & Schrijven (2018) ongeveer 

2,5 miljoen Nederlanders mee te maken hebben. Deze groep beschikt over onvoldoende 

basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden om zelfstandig 

mee te komen in de maatschappij en goed voor zichzelf te kunnen zorgen. Echter blijkt dat 

de exacte cijfers uit verschillende onderzoeken over elkaar heen buitelen (De Greef, 2019). 

Dit komt doordat consensus over het begrip laaggeletterdheid ontbreekt en verschillende 

organisaties en instanties verschillende niveaus en/of aspecten van de Nederlandse taal aan 

dit concept toekennen, zoals rekenen en digitale vaardigheden (Algemene Rekenkamer, 

2016; De Greef, 2019). Zo neemt Stichting Lezen & Schrijven in de berekening van het aantal 

laaggeletterden (2,5 miljoen) ook een groot aantal 65+’ers en mensen die moeite hebben 

met rekenen mee. Daarnaast wordt niet in elk onderzoek onderscheid tussen NT1 

(laaggeletterden die Nederlands als moedertaal hebben) en NT2 (degene voor wie 

Nederlands de tweede taal is) gemaakt (Wildenbos et al., 2019). De Algemene Rekenkamer 

deed in 2016 onderzoek naar de doelgroep laaggeletterden en constateerde dat 590.183 van 

de totaal 2.517.134 laaggeletterden enkel moeite hebben met rekenen (Algemene 

Rekenkamer, 2016).  

De meest gebruikte definitie van het begrip ‘geletterdheid’ is de vaardigheid om te 

kunnen lezen en schrijven (Christoffels & Groot, 2017). Deze definitie mist echter verbreding 

naar de concrete mogelijkheden van het participeren en functioneren in de maatschappij, 

wat de definitie van functionele geletterdheid wel omhelst. Men kan volgens deze definitie 

niet enkel lezen en schrijven, maar deze gelezen of geschreven informatie ook gebruiken in 

het dagelijks leven (Christoffels & Groot, 2017). De cijfers van Stichting Lezen & Schrijven zijn 

landelijk het meest gebruikt in onderzoek naar laaggeletterdheid en daarom houd ik de 

volgende definitie van het kernbegrip laaggeletterdheid aan: men is laaggeletterd wanneer 

moeite met lezen, schrijven en/of rekenen een negatieve invloed heeft op het functioneren 

en participeren in de Nederlandse maatschappij en/of het persoonlijke leven. Daarbij wordt 

de opkomst van digitalisering in acht genomen dat sinds enkele jaren een bijkomende factor 

is die de negatieve gevolgen op het gebied van gezondheid, beweging, werk, armoede en 

schulden voor laaggeletterden verder vergroot (Algemene Rekenkamer, 2016). Naast het 

grote risico op geldproblemen, een slechtere gezondheidssituatie, taalachterstand bij 
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kinderen van laaggeletterden ouders en lagere arbeidskansen voor laaggeletterden, kent het 

probleem ook grote gevolgen voor de maatschappij (PwC, 2018). 

De maatschappij functioneert niet optimaal doordat laaggeletterden bijvoorbeeld 

drie keer zo vaak afhankelijk zijn van een uitkering, zijn oververtegenwoordigd bij 

schuldhulpverlening, meer gebruik maken van huisartsen- en ziekenhuiszorg en vijfentwintig 

procent van de langdurig werklozen laaggeletterd is (Stichting Lezen & Schrijven, 2014). Dit 

brengt hoge maatschappelijke kosten, naar schatting 549 miljoen op basis van 2,5 miljoen 

laaggeletterden, met zich mee (PwC, 2018). Naast deze maatschappelijke kosten, komen hier 

de misgelopen inkomsten voor de laaggeletterden zelf van 572 miljoen euro bovenop. 

Eerder onderzoek (Stichting Lezen & Schrijven, 2018 september) zet de omvang van het 

probleem en de maatschappelijke gevolgen uiteen, maar een bewezen oplossing is tot op de 

dag van vandaag nog niet gerealiseerd.  

Een oplossing in de richting van het bijscholen van laaggeletterden lijkt voor de hand 

te liggen, maar bij dergelijke voorstellen wordt weinig rekening gehouden met het 

heersende taboe rondom laaggeletterdheid. Herkenning van laaggeletterdheid is erg lastig 

omdat men zich ervoor schaamt en vaak een manier heeft gevonden om het te verbergen 

(Stichting Lezen & Schrijven, 2018). Het doorbreken van dit taboe, en daarmee het 

wegnemen van schaamte, lijkt daarom cruciaal om het aantal laaggeletterden te kunnen 

reduceren. Daarnaast is ook niet iedereen zich bewust van het ontbreken van deze 

taalvaardigheden. Dit draagt bij aan het communicatieve deelprobleem dat laaggeletterden 

moeilijk te bereiken zijn, wat een essentiële eerste stap is voor interventie.  

Eerder onderzoek naar laaggeletterden vormt kaders om doelgroepen 

laaggeletterden beter te begrijpen (Lost Lemon & Muzus, 2018). Mijn onderzoek werpt 

echter een kritisch blik op de communicatie met deze verschillende doelgroepen vanuit een 

gedragswetenschappelijk perspectief.   

Naast het lastig bereiken van laaggeletterden is de manier waarop ze zich 

aangesproken voelen om het gedrag te veranderen ook een uitdaging. Eerder onderzoek 

wijst namelijk uit dat laaggeletterden zich vaak afzetten tegen potentiële hulp wanneer zij in 

de slachtofferrol worden geplaatst en negatieve associaties hebben met woorden zoals 

‘leren’ en ‘laaggeletterd’ (Kamphuis, 2018). Daarnaast herkent de grootste groep 

laaggeletterden zich nauwelijks in het extreme beeld dat momenteel van laaggeletterden 

wordt geschetst in de media, waardoor ze het eigen probleem niet erkennen (Janssen-de 
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Goede, 2019). Slechts tien procent van de laaggeletterden heeft zo’n grote achterstand dat 

een intensief opleidingstraject nodig is. De overige laaggeletterden komen (met hulp) 

redelijk mee in de maatschappij, maar hebben wel een leerwens of behoefte (Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2020). Deze leerwens of behoefte is niet voor alle 

laaggeletterden hetzelfde, waardoor dit onderzoek zich richt op de verschillen tussen 

doelgroepen laaggeletterden om hierop in te kunnen spelen (Lost Lemon & Muzus, 2018).  

Zicht op behoeften en mogelijkheden van deze doelgroep(en) is van belang om 

aansluitend doelgedrag en effectieve gedragstechnieken voor te stellen. Doelgedrag is het 

gewenste gedrag dat laaggeletterden moeten vertonen om laaggeletterdheid te reduceren 

(Hoekstra et al., 2013). Dat gedrag kan echter per doelgroep verschillen in bijvoorbeeld de 

moeilijkheid van taken of de benodigde materialen die de doelgroepen beschikbaar hebben. 

Wat het meest effectieve doelgedrag precies inhoudt wordt in dit onderzoek dan ook niet 

vooraf bepaald, maar op basis van de interviews per doelgroep vastgesteld. Dit onderzoek 

erkent de fragmentatie binnen de doelgroep laaggeletterden en beoogt de meest kansrijke 

doelgroepen, op het gebied van impact en de mate waarin zij openstaan voor verandering, 

verder uit te diepen.  

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in combinatie met een stage bij reclamebureau Open 

Now. Reclamebureau Open Now creëert communicatie op basis van gedragswetenschap. 

Grotendeels hebben zij maatschappelijke vraagstukken met opdrachtgevers zoals de 

Rijksoverheid, gemeente Amsterdam en het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. Open Now wil het gedrag rondom laaggeletterdheid onderzoeken wat 

inzichten kan geven voor communicatievraagstukken rondom laaggeletterdheid. Deze 

koppeling van een stage met onderzoek geeft mij een unieke kijk in het proces van 

ontwikkeling van een campagne en levert naast een masterscriptie ook een rapport voor 

Open Now op.  

Het doel van het onderzoek is het geven van handvatten voor effectieve communicatie 

om gedragsverandering teweeg te brengen bij laaggeletterden in Nederland. Onder 

laaggeletterden versta ik in dit onderzoek iedereen waarbij moeite met lezen, schrijven 

en/of rekenen een negatieve invloed heeft op het functioneren en participeren in de 

Nederlandse maatschappij en/of het persoonlijke leven. Om dit doel te kunnen bereiken is 

zicht op de behoeften, barrières en motieven van deze groep(en) van belang. Zodat men 
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door middel van geschikte gedragstechnieken deze groep(en) kan bereiken, aanspreken en 

aan kan zetten tot gedragsverandering om de taalvaardigheden te verbeteren.  

De hoofdvraag ‘Hoe bereik je een positieve gedragsverandering met betrekking tot 

taalvaardigheden bij de meest kansrijke doelgroep laaggeletterden?’ staat in dit onderzoek 

centraal. Om antwoord op deze hoofdvraag te kunnen formuleren, worden de volgende 

deelvragen beantwoord: 

1. Wat zijn verschillende doelgroepen laaggeletterden op basis van sociaal-

demografische kenmerken en het bewustzijn van het probleem? 

2. Welke doelgroep(en) is/zijn, volgens experts en ervaringsdeskundigen, kansrijk om 

het probleem aan te pakken op het gebied van hun houding ten opzichte van 

verandering en de impact op het probleem?  

3. Wat zijn effectieve en haalbare doelgedragingen van de doelgroep NT1 

laaggeletterden (18-49 jaar)? 

4. A. Wat zijn mogelijkheden en barrières van de doelgroep om deze doelgedragingen 

met succes uit te voeren? 

B. Welke van deze factoren zijn het meest invloedrijk en veranderbaar? 

5. Wat zijn effectieve gedragstechnieken om, rekening houdend met deze factoren, het 

probleem van laaggeletterdheid bij deze doelgroep aan te pakken? 

Deze vragen worden beantwoord aan de hand van een literatuurstudie en 

semigestructureerde diepte-interviews met tien experts op het gebied van laaggeletterdheid 

en acht ex-laaggeletterden. Bij deelvraag 3, 4a/b en 5 ligt de nadruk op de meest kansrijke 

doelgroep laaggeletterden om een focus aan te brengen in het onderzoek. Welke doelgroep 

dat is, volgt uit de analyse van de doelgroep (deelvragen 1 en 2). Kansrijk, zoals 

geformuleerd in deelvraag 2, wordt in dit onderzoek uiteengezet aan de hand van de Impact-

Likelihood Matrix (Kneebone, Smith & Fielding, 2017). Deze matrix biedt criteria om de mate 

waarin een doelgroep open staat voor verandering en de impact die deze doelgroep op het 

probleem heeft vast te stellen, zie bijlage 1.  

 In dit onderzoek worden eerst de toegepaste methoden besproken, waarna ik de 

bevindingen uit de literatuurstudie uiteenzet. Deze worden vervolgens in verband gebracht 

met de bevindingen uit de interviews met experts en ex-laaggeletterden. Op basis van deze 

inzichten worden uitspraken gedaan over de doelgroep en voorstellen voor 
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gedragstechnieken die kunnen resulteren in een positieve gedragsverandering bij deze 

doelgroep. Tot slot volgt een kritische reflectie op het onderzoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

2. Methoden 

Om antwoorden op de onderzoeksvragen te formuleren bestaat dit kwalitatieve onderzoek 

uit twee onderdelen; (1) reviews van studies naar bestaande interventies en onderzoek naar 

verschillende doelgroepen laaggeletterden en (2) interviews met ervaringsdeskundigen en 

experts (professionals op dit gebied en ex-laaggeletterden).  

 

2.1 Literatuurstudie 

De geselecteerde studies bestaan voornamelijk uit onderzoeken naar de doelgroep 

laaggeletterden en hoe deze te werven. Daarnaast behelst het ook monitoren van eerder 

uitgevoerde campagnes of interventies omtrent laaggeletterdheid in Nederland. De selectie 

van deze studies berust op een zoekstrategie via Google (Scholar) en aanbevelingen door 

betrokken mensen en respondenten uit het veld. Daarnaast heb ik vier onderzoeken 

ontvangen via onderzoeksbureau Lost Lemon die eerder onderzoek naar de doelgroep 

hebben gedaan. Respondent 10 Maurice de Greef, hoogleraar leereffecten laagopgeleiden 

en laaggeletterden aan de Vrije Universiteit Brussel, heeft één van zijn nog niet 

gepubliceerde onderzoeken met mij gedeeld wat diende als inspiratie en bron van 

verdiepende literatuur. De studies worden getoetst op de effectiviteit in het bereiken van 

laaggeletterden en de gevolgen hiervan. Hiermee beoog ik mogelijke redenen te achterhalen 

voor het feit dat laaggeletterdheid na deze interventies en campagnes nog steeds zo’n groot 

probleem is. Indien studies de in- en externe betrouwbaarheid niet waarborgen worden 

deze niet meegenomen in de literatuurstudie.  

De literatuurstudie biedt ook zicht in de verschillende dimensies van het begrip 

laaggeletterdheid en de doelgroep. Om de doelgroep in kaart te brengen worden de huidige 

niveau-indelingen van laaggeletterdheid gebruikt omdat er nog geen andere (betere) 

methode beschikbaar is. Op basis van deze cijfers wordt de Nederlandse bevolking ingedeeld 

in vier groepen (analfabeet, laaggeletterd, matig geletterd, geletterd). De groep 

laaggeletterden wordt vervolgens verder uiteengezet op basis van bewustzijn van het 

probleem, vaardigheden en sociaal-demografische kenmerken om een antwoord op de 

eerste deelvraag, ‘wat zijn verschillende doelgroepen laaggeletterden op basis van het zich 

bewustzijn van het probleem en sociaal-demografische kenmerken’, te formuleren (Lost 

Lemon & Muzus, 2018). Vervolgens worden in de tweede deelvraag, ‘welke doelgroepen 

zijn, volgens ervaringsdeskundigen en experts, kansrijk om het probleem aan te pakken op 
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het gebied van hun houding ten opzichte van verandering en de impact op het probleem’, de 

tw meest kansrijke doelgroep(en) vastgesteld, waarbij kansrijk uiteen wordt gezet aan de 

hand van de Impact-Likelihood Matrix, zoals in bijlage 1 (Kneebone, Smith & Fielding, 2017). 

Deze matrix biedt criteria om de mate waarin een doelgroep open staat voor verandering en 

de impact die deze doelgroep op het probleem heeft vast te stellen. Welke doelgroep(en) 

het meest kansrijk zijn, zal blijken uit de bevindingen van de literatuurstudie en interviews. 

De deelvragen die volgen bieden verdiepende inzichten in deze kansrijke doelgroep(en). 

In de studie naar bestaande interventies ligt de nadruk op gedragingen in- en 

gevolgen voor het dagelijks leven van laaggeletterden in combinatie met de data uit 

interviews om deelvraag drie, ‘wat zijn effectieve en haalbare doelgedragingen van de 

doelgroep NT1 laaggeletterden (18-49 jaar)’, te kunnen beantwoorden. De kenmerken van 

het dagelijks leven worden gesplitst in primaire en secundaire context, waarbij de primaire 

context de communicatie in privésferen met familie en naasten betreft en de secundaire 

context interactie in andere sociale omgevingen zoals de kerk, school, markt enzovoort 

(Chakrabarty, 2020).  

 

2.2 Semigestructureerde diepte-interviews 

Uit de literatuurstudie zijn sensitizing concepts (Bowen, 2006) gedestilleerd rondom 

kenmerken van sociale interacties, zie ook de voorlopige codeboom in bijlage 2, die als 

leidraad dienen voor een vragenlijst ten behoeve van de interviews met experts en 

ervaringsdeskundigen. De interviews worden getranscribeerd en vervolgens met NViVo 

gecodeerd, waarna wordt toegewerkt naar definitieve codebomen.  

De semigestructureerde diepte-interviews met 10 experts en 8 ex-laaggeletterden 

brengen de problemen in het dagelijks leven, barrières, motieven en de voorwaardes voor 

de doelgroep(en) om het gewenst doelgedrag te kunnen vertonen in beeld. Op basis van 

deze gegevens kan een antwoord op deelvraag 4a, ‘wat zijn mogelijkheden en barrières van 

de doelgroep om deze doelgedragingen met succes uit te voeren’ en 4b ‘welke van deze 

factoren zijn het meest beïnvloedrijk en veranderbaar’, worden geformuleerd. Daarnaast 

kunnen de inzichten die in deze gedragsanalyse naar voren komen een passend raamwerk 

bieden om de meest effectieve gedragstechnieken, om op deze factoren in te spelen, uiteen 

te zetten in het antwoord op deelvraag 5, ‘wat zijn effectieve gedragstechnieken om, 

rekening houdend met deze factoren, het probleem van laaggeletterdheid bij deze 
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doelgroep aan te pakken’. De haalbare en nuttige doelgedragingen voor de doelgroepen 

worden in combinatie met de literatuurstudie uiteengezet.  

 

2.2.1 Respondenten 

De interviews worden met twee verschillende groepen respondenten (experts en ex-

laaggeletterden) afgenomen om het probleem vanuit verschillende invalshoeken te 

belichten. De expert respondenten zijn geselecteerd op basis van hun expertise en 

betrokkenheid op het gebied van laaggeletterdheid. Verschillende onderzoekers en mensen 

uit het veld die bijvoorbeeld trainingen geven over laaggeletterdheid, werken met de 

doelgroep of beleid maken op dit gebied namen deel aan dit onderzoek. Daarnaast werd ik 

door middel van de sneeuwbalmethode naar andere experts doorverwezen en in contact 

gebracht met ex-laaggeletterden. Het contact met de ex-laaggeletterden verliep via Cubiss 

en een contactpersoon van ‘Letterliefde Parkstad’, dit zijn organisaties die zich inzetten om 

laaggeletterdheid terug te dringen. Deze organisaties zijn erg gemotiveerd om het probleem 

op de kaart te zetten, waardoor de haalbaarheid werd verhoogd. De ex-laaggeletterden die 

deel hebben genomen aan dit onderzoek hebben zich bij deze organisaties aangesloten als 

taalambassadeur. Dit houdt in dat zij trainingen krijgen om zichzelf te presenteren en vaker 

over dit onderwerp praten, wat het mogelijke obstakel van schaamte grotendeels 

wegneemt.  

 

2.2.2 Duur en locatie interviews 

Echter was er één taalambassadeur die nog niet eerder aan een interview had deelgenomen 

waardoor respondent 15 bij voorkeur samen met respondent 16 deelnam. Daarnaast namen 

respondent 12 en 13 ook tegelijkertijd deel uit praktische reden omdat zij echtgenoten zijn 

en tegelijkertijd op de locatie waren. Respondent 6 en 7 (experts) namen ook tegelijkertijd 

deel omdat het contact via respondent 6 verliep en zij aangaf dat respondent 7 

waarschijnlijk inhoudelijk meer kennis over het onderwerp bezat en ze elkaar dus goed 

konden aanvullen. De interviews met de experts duurden ongeveer een uur en met de ex-

laaggeletterden rond het halfuur per respondent.  

Bij het afnemen van de interviews werden de barrières met betrekking tot het 

Coronavirus in acht genomen, waardoor het grootste deel van de interviews online via 

Microsoft Teams plaatsvonden. De interviews met respondent 1, 6 en 7 waren fysiek op de 
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locaties waar zij werkzaam zijn. Daarnaast waren alle interviews met de ex-laaggeletterden 

fysiek omdat zij in mindere mate digitaal vaardig zijn en de omgang met Microsoft Teams 

een obstakel vormde. De fysieke interviews hebben plaatsgevonden in rustige afgesloten 

ruimtes in de bibliotheek in Amsterdam, Hoofddorp en Heerlen. Het interview met 

respondent 11 heeft plaatsgevonden in een gebouw van de gemeente in Kerkrade.  

 

2.2.3 Vragenlijsten 

Er zijn grote verschillen tussen de achtergrondkennis over het onderwerp en het taalniveau 

van beide respondentgroepen en daarom zijn er twee verschillende vragenlijsten opgesteld, 

zie bijlage 3. De topics van de vragenlijsten zijn geïnspireerd op gevalideerde modellen uit de 

gedragswetenschap. Aan de hand van deze topics zijn een reeks open vragen opgesteld die 

als basis dienen, maar waarnaast bepaalde thema’s of reacties verder uitgediept kunnen 

worden, voor de semigestructureerde interviews (Lupton, 2005). De vragenlijst voor de ex-

laaggeletterden is vervolgens voorgelegd aan één van de respondenten die met de 

doelgroep werkt en op basis van dat gesprek is de vragenlijst ingekort. Om de validiteit te 

waarborgen zijn beide vragenlijsten door twee respondenten per groep ge-pre-test, maar 

hieruit bleek dat er geen verdere aanpassingen nodig waren. 

 

2.2.4 Validiteit en betrouwbaarheid 

De externe validiteit voor de groep laaggeletterden in Nederland is laag omdat de steekproef 

van dit onderzoek te klein is voor echte generaliseerbaarheid (Ruddin, 2006). Daarnaast 

behoren de respondenten zelf niet tot de doelgroep laaggeletterden omdat zij momenteel 

bezig zijn met een taaltraject of beschikken over voldoende taalvaardigheden om goed te 

kunnen functioneren en participeren in de maatschappij en het dagelijks leven.  

De validiteit van het onderzoek wordt, naast de pre-test van de vragenlijsten, 

versterkt door een uitgebreide analyse van het concept laaggeletterdheid. Daarnaast wordt 

de betrouwbaarheid vergroot door de reviews van eerder studies voornamelijk te richten op 

meta-studies en de theoretische concepten te baseren op wetenschappelijk gepubliceerde 

artikelen.  

De betrouwbaarheid van de literatuurstudie wordt gewaarborgd doordat het 

publicaties betreft die grotendeels door organisaties zoals Stichting Lezen & Schrijven, 

expertisecentra (bijv. ecbo) of onderzoeksbureaus zoals Lost Lemon en CINOP zijn 
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gepubliceerd. Daarnaast zijn er verschillende monitoren geraadpleegd die vanuit de 

overheid zijn uitgevoerd en wordt overige artikelen getoetst op waardering (het aantal keer 

geciteerd en peerfeedback).  

 

2.2.2 Data-opslag 

Alle respondenten worden voorafgaand aan het interview mondeling geïnformeerd over het 

informed consentformulier en de informatiebrief. Hierbij wordt ook toestemming gevraagd 

om een audio-opname te maken van het interview, die wordt gebruikt om het interview te 

transcriberen. Deze opnames worden gemaakt met de opname functie van de iPhone X van 

de onderzoeker en in sommige gevallen de opname functie van Microsoft Teams. Deze data 

worden maximaal drie maanden op YODA opgeslagen. YODA is een server om 

onderzoeksgegevens beveiligd op te slaan voor onderzoekers van Universiteit Utrecht en 

hun partners. De interviews zijn direct geanonimiseerd, waarbij is gestreefd zo min mogelijk 

persoonlijke data van de respondenten te verzamelen. Wanneer respondenten op de hoogte 

gehouden willen worden van de resultaten van het onderzoek konden zij echter wel een e-

mailadres achterlaten. Er wordt te allen tijde professioneel en vertrouwelijk met de 

verzamelde data omgegaan. Een aantal respondenten gaf aan de voorkeur te hebben om 

met volledige naam en functietitel genoemd te worden.  

 

2.3 Thematische analyse 

De thematische-analyse is geraadpleegd om het proces van coderen te structureren (Braun 

& Clarke, 2006). De getranscribeerde interviews zijn gecodeerd om vanuit deze data 

inzichten te bieden in het identificeren, analyseren en rapporteren van patronen (thema’s) 

binnen de verzamelde gegevens. Dit betreft een vloeiend proces, waarbij uitspraken over de 

inhoud en betekenis van patronen bijgesteld kunnen worden (Braun & Clarke, 2006). De 

uiteengezette literatuur biedt een kader om eventueel te komen tot een nieuwe theorie 

over de doelgroep laaggeletterden. De literatuurstudie zorgt voor inspiratie, reflectie en 

herkenning om mogelijk een nieuwe theorie te formuleren (Thornberg, 2012). Een nieuwe 

theorie is echter niet het hoofddoel van dit onderzoek en daarom wordt deze methode 

hoofdzakelijk gebruikt om de data gedetailleerd te beschrijven.  

 De data worden op drie niveaus gecodeerd, namelijk; initieel, axiaal en gericht 

(Charmaz, 2014). Het coderen op deze verschillende niveaus maakt het mogelijk om de 
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onderliggende betekenissen bloot te leggen. De eerste fase van analyse, initieel coderen, 

bekijkt de data op zinsniveau waarbij het wordt samengevat in enkele woorden. In deze fase 

worden bestaande categorieën uit de literatuur op de gegevens toegepast. De tweede fase, 

axiaal coderen, betreft het samenvoegen van deze woorden of zinnen in relevante 

categorieën en subcategorieën. De derde fase, gericht coderen, leidt tot de meest frequent 

eerder gebruikte codes. Op basis waarvan de meest analytisch zinvolle data scherp en 

volledig wordt gecategoriseerd in hoofd- en subthema’s (Charmaz, 2014). Deze thema’s zijn 

in bijlage 4 onderverdeeld in zes codebomen, door de grote hoeveelheid axiale codes was 

het in verband met de leesbaarheid niet mogelijk om het in één figuur te plaatsen.  

Op basis van deze verschillende thema’s die naar voren komen uit het proces van 

coderen wordt in de literatuurstudie gezocht naar bevestigende en/of afwijkende patronen. 

Daarnaast worden mogelijk nieuwe patronen (thema’s) verder uitgediept. De 

geïdentificeerde patronen omtrent weerstanden en motieven van laaggeletterden worden in 

een gedragsreis weergegeven en uiteindelijk gekoppeld aan bijpassende gedragstechnieken 

die volgens de literatuur en/of respondenten effectief op deze patronen in kunnen spelen. 

Deze resultaten kunnen een advies voor bijvoorbeeld een publiekscampagne over 

laaggeletterdheid ondersteunen.  

 

2.4 Gedragsreis 

Om door middel van communicatie effectieve gedragsverandering te kunnen realiseren is 

het van belang om het gedrag van de doelgroep, met bijbehorende weerstanden en 

motieven, in kaart te brengen (Dienst Publiek en Communicatie, 2020). Dit onderzoek kan 

echter geen uitspraken doen over het werkelijke gedrag van laaggeletterden, omdat het 

berust op inschattingen op basis van de interviews met experts en ervaringsdeskundigen en 

bevindingen uit de literatuur. Echter wordt er wel gesproken over het gedrag van de 

doelgroep en hierbij dient de lezer dus in gedachte te houden dat dit niet is vastgesteld op 

basis van onderzoek bij de doelgroep zelf, maar op inschattingen van experts en 

ervaringsdeskundigen.  

Tegenwoordig richt nog veel communicatie zich op het veranderen van kennis, 

houding en gedrag van een doelgroep om gedragsverandering teweeg te brengen (Dienst 

Publiek en Communicatie, z.d.). Deze factoren zijn echter minder belangrijk dan wij denken 

omdat er een kloof zit tussen iets weten, het willen en het ook daadwerkelijk doen (Dienst 
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Publiek en Communicatie, 2020). Deze kloof wordt veroorzaakt door ons irrationele 

karakter, waarbij men zich laat leiden door emoties, gewoonten en anderen in onze 

omgeving. Daarnaast vertoont men het merendeel van het gedrag automatisch (idem.).  

De relevante weerstanden en motieven, ook wel de gedragsfactoren (Dienst Publiek 

en Communicatie, 2020), worden in de analyse door middel van een visuele gedragsreis 

gekoppeld aan de fasen die de doelgroep doorloopt om het doelgedrag te vertonen. Deze 

fasen representeren de stappen die de doelgroep moet zetten om het doelgedrag uit te 

voeren. Welke factoren van invloed zijn op deze stappen en het uiteindelijke gedrag worden 

met behulp van het Communicatie Activatie Strategie Instrument (CASI) in kaart gebracht en 

gedragsbepalers genoemd (Dienst Publiek en Communicatie, 2020). Zo wordt duidelijk op 

welke gedragsfactoren men moet inspelen om ervoor te zorgen dat de doelgroep 

daadwerkelijk het gewenste doelgedrag gaat vertonen. De fasen en gedragsfactoren in de 

gedragsreis zijn gebaseerd op de literatuurstudie, interviews met experts en ex-

laaggeletterden en de kennis en ervaring met gedragsverandering binnen Open Now.  
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3. Literatuurstudie masterscriptie 

3.1 Inleiding 

Verschillende organisaties en instanties kennen verschillende niveaus en/of aspecten van de 

Nederlandse taal aan het begrip ‘laaggeletterdheid’ toe (Algemene Rekenkamer, 2016). 

Daarnaast zijn er ook andere vaardigheden zoals rekenen en digitale vaardigheden die niet 

consequent worden meegenomen in onderzoek naar laaggeletterdheid (Algemene 

Rekenkamer, 2016). De meest gebruikte definitie van het begrip ‘geletterdheid’ is de 

vaardigheid om te kunnen lezen en schrijven (Christoffels & Groot, 2017). Deze definitie mist 

echter verbreding naar de concrete mogelijkheden van het participeren en functioneren in 

de maatschappij, wat de definitie van functionele geletterdheid wel omhelst. Men kan 

volgens deze definitie niet enkel lezen en schrijven, maar deze gelezen of geschreven 

informatie ook gebruiken in het dagelijks leven (Christoffels & Groot, 2017). In dit onderzoek 

houd ik de volgende definitie van laaggeletterdheid aan: iemand is laaggeletterd wanneer 

hij/zij moeite met lezen, schrijven en/of rekenen heeft en dit invloed heeft op het 

functioneren en participeren in de Nederlandse maatschappij en/of het persoonlijke leven. 

De definitie van het begrip laaggeletterdheid is hiermee helder, maar wanneer men 

tot deze groep behoort blijft nog moeilijk vast te stellen. Een tweetal niveau-indelingen 

wordt regelmatig aangehaald in literatuur over en onderzoek naar laaggeletterdheid. De 

eerste indeling behelst vier referentieniveaus over de basiskennis en basisvaardigheden voor 

taal en rekenen voor alle onderwijssectoren. Deze worden aangeduid met 1F (eind primair 

onderwijs), 2F (eind vmbo en mbo 2/3), 3F (eind mbo4 en havo) en 4F (eind vwo). Het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap spreekt vanaf niveau 2F van geletterd, het 

minimale niveau voor volwassenen om volwaardig te participeren in de maatschappij 

(Stichting Lezen & Schrijven, 2018). Wanneer men hieronder valt, dus niveau 1F of lager, is 

er volgens deze indeling sprake van laaggeletterdheid.  

Een andere manier om de mate van geletterdheid vast te stellen is de indeling van de 

International Adult Literacy Survey (IALS). Deze indeling omschrijft vijf beheersingsniveaus 

die zijn opgesteld om alfabetiseringsniveaus te meten door middel van enquêtes en op basis 

daarvan internationale vergelijking te kunnen maken (Hamilton & Barton, 2000). Deze 

niveaus beschrijven de taken die volwassenen met een bepaald vaardigheidsniveau (taal, 

rekenen en probleemoplossend vermogen) succesvol kunnen uitvoeren. Hoe hoger de 

testscore, hoe hoger de taalvaardigheid van de respondent. Volgens Christoffels en Kans 
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(2015) worden de testscores onder niveau 2 beschouwd als laaggeletterd, tot 225 punten op 

de schaal 0-500. Echter blijkt dat de groep mensen met een lagere kans om actief deel te 

nemen op de arbeidsmarkt op te lopen tot een score van 240 punten, dus deels niveau 2 

(Christoffels & Kans, 2015). Zij bevinden zich in de ‘gevarenzone’ op de rand van 

laaggeletterdheid en worden ‘matig’-geletterden genoemd. In dit onderzoek worden de vier 

referentieniveaus (F1, F2, F3 en F4) gebruikt omdat deze door de Nederlandse overheid 

worden aangehouden en hierover wordt gesproken in het huidige onderwijssysteem. De 

term ‘matig-geletterden’ dat op basis van de indeling van de IALS tot stand is gekomen 

wordt echter in dit onderzoek in acht genomen als potentieel gevaar voor de omvang van de 

doelgroep.  

 

3.2 New literacy studies 

Er is veel kritiek op deze manier van meten omdat dit volgens critici te weinig aandacht heeft 

voor de daadwerkelijke gedragingen en de sociale context waarin men omgaat met 

geletterdheid (Christoffels & Kans, 2015). Deze scores of niveau-indelingen worden dan ook 

niet besproken tijdens de interviews, maar hierin zal de nadruk liggen op de gedragingen van 

de doelgroep in het dagelijks leven. Het is namelijk niet zo dat men in dergelijke testen laat 

zien hoe men daadwerkelijk met teksten omgaat in het dagelijks leven (Hamilton & Barton, 

2000, p. 383). Men kan een tekst misschien wel voorlezen, maar men zal in bijvoorbeeld het 

geval van een contract ook de betekenis van de tekst en de bedoeling van de tekstmaker 

moeten snappen, vóór deze persoon hier gepast mee om kan gaan. New literacy studies is 

een benadering die geletterdheid beschouwt als gevormd door haar culturele context, 

omdat instellingen en sociale relaties van personen de mate van geletterdheid vormen en 

ondersteunen, deze relaties veranderen over tijd (Hamilton & Barton, 2000). Volgens deze 

benadering is de context waarin men taal leert en hiermee omgaat dus veel meer van belang 

dan de scores op een toets. Onderzoek naar tekstverwerking in de vorm van gedragingen in 

het leven van respondenten kan volgens Hamilton en Barton (2000) leiden tot zicht op een 

efficiënte invulling van de behoeften van laaggeletterden, zodat een effectieve aanpak kan 

worden ontwikkeld.  

Charkabarty (2020) beschrijft geletterdheid als het verkrijgen van kennis via 

verschillende bronnen, contexten, praktijken en ervaringen en deze in het dagelijks leven 

toepassen om taken te volbrengen. Zij stelt dat er twee discoursen zijn waarbinnen men taal 
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(in spraak en schrift) op de juiste manier dient te gebruiken in overeenstemming met de 

specifieke sociale en culturele context. De primaire discoursen betreft de communicatie met 

familie en naasten en de secundaire discoursen betreffen interacties in andere sociale 

contexten zoals school, kerk, markten enzovoort (Chakrabarty, 2020). Huidige 

meetsystemen houden volgens Chakrabarty (2020) te weinig rekening met de verschillen 

tussen talige activiteiten in het thuisdomein en de schoolomgeving, wat resulteert in 

verschillen in de opvattingen wat als ‘goed/voldoende’ lezen en schrijven wordt beschouwd. 

Dagelijkse communicatie zoals interactie, technologiegebruik (gamen), lezen en schrijven 

buiten school kunnen volgens Chakrabarty (2020) effectiever zijn om taalvaardigheden te 

verbeteren dan een persoon aansporen een goede student te zijn. Academische prestaties 

kunnen dus in het gedrang komen met sociale competentie.  

Volgens Heimlich en Horr (2010) is de context waarin volwasseneducatie wordt 

aangeboden van belang omdat iedereen een andere leervraag heeft. Met de leervraag 

wordt de behoefte van een persoon bedoeld. Een student van 25 wil bijvoorbeeld andere 

dingen leren dan een vader van vijftig. Het is van belang om hierop in te spelen om te 

stimuleren dat laaggeletterden deelnemen aan taalonderwijs. De Greef en Segers (2016, p. 

4) onderscheiden zes contexten waarbinnen het leren van taal kan plaatsvinden, namelijk; 

gezondheid, werk, financiën, familie, ICT (digitale taal) en ‘welzijn, veiligheid, sport en 

entertainment’ (dagelijkse taal). Voor werving is het van belang om te weten in welke 

context laaggeletterden de taal willen verbeteren, zodat met maatwerk de interesse en 

relevantie toenemen (Buisman, 2017). Bij maatwerk dient men ook te kijken naar de 

combinatie van non-formeel en formeel leren en de ondersteuning van de omgeving (sociale 

relaties). Marga Tubbing en Wim Matthijsse (2018) bevestigen dit in hun reflectie op veertig 

jaar bestrijding van laaggeletterdheid en voegen hieraan toe dat het verbonden moet 

worden met vindplaatsen in het sociale domein. Daarnaast benadrukken zij dat de werving 

van NT1 laaggeletterden een taai proces is waarbij psychosociale aspecten een grote rol 

spelen.  

 

3.3 Zicht op de doelgroep(en) 

3.3.1 Houdingen 

Onderzoeks- en adviesbureau Lost Lemon heeft in een onderzoek (2018) naar de doelgroep 

laaggeletterden gekeken naar twee dimensies, namelijk hun houding rondom de eigen 
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vaardigheden (autonomie) en de houding tegenover de maatschappij. De houding tegenover 

de maatschappij houdt in dat men vindt dat de oorzaak van het probleem buiten zichzelf ligt 

of juist bij henzelf (Wildenbos & Muskiet, 2020). Grotlüschen, Riekmann en Buddeberg 

(2016) stellen dat veel volwassenen het ontbreken van bepaalde basisvaardigheden 

accepteren omdat zij hier in hun dagelijkse taken zelf geen (grote) belemmeringen van 

ervaren. Deze groep is dan ook moeilijk te werven om hier iets aan te veranderen omdat zij 

hier zelf de noodzaak soms niet van inzien.  

Op basis van gesprekken met laaggeletterden en professionals heeft Lost Lemon vijf 

persona’s laaggeletterden ontwikkeld om beter aan te kunnen sluiten met een 

wervingsaanpak (Lost Lemon & Muzus, 2018). Hierbij hebben zij gekeken naar de motieven, 

weerstanden en behoeften van laaggeletterden. Deze persona’s zijn de schuchtere 

zelfontplooier, onschuldige kwajongen, doelgerichte kansverbeteraar, afwachtende opvolger 

en de sceptische uniekeling. Deze verschillende persona’s hebben verschillende kenmerken 

en houdingen waar rekening mee moet worden gehouden om deze doelgroepen te kunnen 

werven en/of aan te zetten om de taalvaardigheden te verbeteren (Lost Lemon & Muzus, 

2018). Een verandering in het leven van een persoon kan ervoor zorgen dat een persoon 

verandert richting een andere persona. Zo kan bij een persoon bijvoorbeeld verandering in 

het leven optreden door nieuwe (levens)doelen, andere mate van overtuiging, noodzaken, 

negatieve ervaringen of het eenmaal aan de slag gaan met taal. Hierdoor kan de houding van 

een persoon ten opzichte van bijvoorbeeld taalaanbod veranderen waardoor hij/zij 

misschien wel aan de slag gaat met taal of een andere aanpak gewenst is.  

 

3.3.2 Sociaal-demografische kenmerken  

Onterecht denkt men vaak dat laaggeletterden helemaal niet kunnen lezen en schrijven, 

maar slechts 2,6 procent van de Nederlandse bevolking tussen de 16 en 65 jaar bevindt zich 

op deze grens van analfabetisme (Groot, Coppens & Lam, 2019). Het grootste gedeelte van 

de laaggeletterden, meer dan 1 miljoen, kan wel lezen en schrijven, maar heeft daar veel 

moeite mee (Groot, Coppens & Lam, 2019; Algemene Rekenkamer, 2016). Dit zijn niet de 

enige vooroordelen die heersen over laaggeletterden. Zo wordt vaak gedacht dat 

laaggeletterden voornamelijk mensen zijn die Nederlands niet als moedertaal hebben. Uit de 

berekening van de Algemene Rekenkamer op basis van OESO (2013) blijkt echter dat meer 

dan de helft van de laaggeletterden in Nederland autochtoon is (Algemene Rekenkamer, 
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2016). In het rapport van de Algemene Rekenkamer (2016) blijkt ook dat vrouwen vaker 

laaggeletterd zijn dan mannen en ouderen oververtegenwoordigd zijn ten opzichte van 

jongeren.  

 

Figuur 2 

Kenmerken van laaggeletterden (oranje) en laaggecijferden (groen) in Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Er is ook een verband gevonden tussen laaggeletterdheid en opleidingsniveau, onder 

lagere onderwijsniveaus is het aandeel laaggeletterden namelijk hoger (Groot, Coppens & 

Lam, 2019). Hieruit blijkt ook dat de oudere NT1 laaggeletterden met een middelbare 

beroepsopleiding de grootste groep laaggeletterden vormen in Nederland, namelijk 540.000 

mensen (Groot, Coppens & Lam, 2019). Ondanks het feit dat 25% van de langdurig 

werklozen laaggeletterd is en ze drie keer zo vaak afhankelijk zijn van een uitkering, blijkt 

57% van de laaggeletterden wel een baan te hebben (Stichting Lezen & Schrijven, 2014). Uit 

een onderzoek van Stichting Lezen & Schrijven (2019) blijkt dat laaggeletterdheid het meeste 

voorkomt in de volgende beroepsgroepen; schoonmaak (40%), hulpkrachten bouw en 

industrie (37%), productiemachinebedieners (37%), hulpkrachten landbouw (34%), 

keukenhulpen (27%), conciërges en teamleiders schoonmaak (27%), 

assemblagemedewerkers (25%), hoveniers tuinders en kwekers (22%), bouwarbeiders 

ruwbouw (21%) en koks (20%) (Stichting Lezen & Schrijven & ROA, 2019).  
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De demografische spreiding van laaggeletterden in Nederland is door Etil Research 

Group, CINOP-ecbo (Centrum voor Innovatie van Opleidingen-Expertisecentrum 

beroepsonderwijs) en ROA (Researchcentrum van Onderwijs en Arbeidsmarkt) onderzocht 

en visueel weergegeven in figuur 3 (Etil Research Group et al., 2020). In dit onderzoek zijn 

laaggecijferden en mensen die enkel moeite hebben met digitale vaardigheden buiten 

beschouwing gelaten. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal laaggeletterden sterk verschilt 

per gemeente. Volgens de onderzoekers liggen de mate van vergrijzing en/of het aandeel 

hoogopgeleiden hieraan ten grondslag (idem.). Daarnaast valt hen op dat het aandeel 

laaggeletterden sterk verschilt tussen universiteitssteden. Dit is volgens hen af te schrijven 

op het hoge aantal migranten in Amsterdam en Rotterdam ten opzichte van Groningen en 

Nijmegen (Etil Research Group et al., 2020). De top tien gemeenten met het grootste 

aandeel laaggeletterden zijn van groot naar kleiner aandeel; Schiedam, Kerkrade, Enschede, 

Venlo, ’s-Gravenhage, Dordrecht, Urk, Noordoostpolder, Veendam, Rotterdam (idem.).  

 

Figuur 3 

Spreiding laaggeletterden over gemeente in Nederland (schatting) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de demografische spreiding van laaggeletterden hebben de onderzoekers 

ongeveer 85 procent van de laaggeletterden (-laaggecijferden en niet digitaal vaardigen) 

door middel van een clusteranalyse onderverdeeld in zes doelgroepen; jongeren zonder 

partner en kinderen (11%), migranten van 30 jaar en ouder met partner en/of kinderen 

(31%), oudere niet-actieve mensen met Nederlandse achtergrond en partner en kinderen 
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(10%), oudere singels met een Nederlandse achtergrond (9%), oudere werkenden met 

Nederlandse achtergrond en partner en kinderen (14%), werkenden tussen 30-50 jaar met 

een Nederlandse achtergrond (8%) (Etil Research Group et al., 2020). Daarnaast was de 

overige 16% niet onder één van deze doelgroepen te schalen.  

  Groot en Lam (2020) hebben de doelgroep gecategoriseerd op basis van sociaal-

demografische kenmerken en arbeidsmarktpositie. Zij kwamen tot de conclusie dat werk, 

familie (herkomst) en vrijetijdsbesteding bepalende factoren zijn voor succesvolle werving 

van laaggeletterden. Echter zijn de inhoud, vorm en randvoorwaarden van het aanbod ook 

van belang om de motivatie van een potentiële deelnemer te versterken.   

 New literacy studies beargumenteert dat we meer oog moeten hebben voor het 

dagelijks leven waar de doelgroep zich in bevindt. Er zijn dus meer factoren van belang om 

de gehele leefwereld van de doelgroep in kaart te brengen. Methodiek Klasse! (2019) maakt 

op basis van enkele sociaal-demografische kenmerken, het (sociale) netwerk, de activiteiten, 

vindplaatsen en drijfveren van laaggeletterden onderscheid tussen vier profielen van de 

doelgroep met bijbehorende wervingsstrategie. De profielen krijgen de namen Fatima, 

Wesley, Gerard en Elly en gaan in op de kenmerken, algemene bezigheden, motivaties, 

invloeden, mogelijke wervers, vindplaatsen, communicatieaanpak en leerwensen van deze 

fictieve personen (Janssen-de Goede, 2019). Klasse! helpt men, net zoals de persona’s van 

Lost Lemon, om zich in te leven in de doelgroep zodat men een passende strategie kan 

bepalen. Bij Klasse! ligt de nadruk echter nog explicieter op het vormgeven van een 

passende wervingscampagne.  

 Er zijn dus al verschillende pogingen gedaan om de doelgroep laaggeletterden te 

specificeren, waaruit blijkt dat onderscheid op basis van het kunnen en willen leren 

(autonomie en motivatie), het voelen van een bepaalde urgentie (kwetsbare situatie), 

sociaal-demografische kenmerken, het sociale netwerk en dagelijkse activiteiten (met de 

bijbehorende vindplaatsen) een toegevoegde waarden kunnen hebben in de effectiviteit van 

het bereiken van de doelgroep.  

 

3.4 Autonomie en motivatie  

Als je iemand wilt bereiken en aan wilt zetten tot gedragsverandering is het van belang om 

een beeld te hebben van de doelgroep om de communicatie op aan te sluiten. Verschillende 

onderzoeken hebben gepoogd de doelgroep laaggeletterden te specificeren. Van 
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Langenhove en Vansteenkiste (2020) stellen op basis van de Vlaamse resultaten van de Adult 

Education Survey dat er vier groepen mensen zijn als je kijkt naar bereidheid tot 

opleidingsdeelname, twee groepen die al deel hebben genomen aan een opleiding en twee 

groepen die dat nog niet hebben gedaan. Met betrekking tot laaggeletterdheid richt men 

zich vaak op de mensen die nog niet hebben deelgenomen en (a) niet wensen deel te nemen 

of (b) wensen deel te nemen. De meeste mensen willen niet uit zichzelf deelnemen aan een 

taalopleiding, bij deze mensen spelen een laag gevoel van autonomie en motivatie een 

belangrijke rol. Rothes et al. (2017) maken een onderverdeling van vier groepen mensen op 

basis van de mate van autonomie en gecontroleerde motivatie. Zo zijn er mensen die op 

beide onderdelen hoog of laag scoren of op de ene hoog en de ander laag. Wanneer er 

sprake is van een hoge mate van autonomie, is men zelf in staat er iets aan te doen. Wordt 

dit gecombineerd met motivatie, dan zal men er naar verwachting ook sneller iets aan doen. 

Volgens Barton et al. (2004) moet men laaggeletterden de controle geven om motivatie bij 

de doelgroep te bereiken. Zij moeten dus zelf in staat worden gesteld om er iets aan te 

kunnen doen zodat zij autonomie ervaren, wat vervolgens weer zorgt voor motivatie. Een 

positieve benadering vanuit de professional door samen te kijken naar optimalisatie van de 

situatie, waarbij de laaggeletterden deels zelf invloed kan uitoefenen of er iets over te 

zeggen heeft lijkt goed te werken. Daarnaast hebben laaggeletterden vaak behoefte aan 

snelle resultaten en het inzichtelijk maken van bredere voordelen van het leren (Barton et 

al., 2004).  

  De Self-Determination Theory (SDT) van Ryan en Deci (2000) stelt dat menselijke 

motivatie drie psychologische basisbehoeften onderscheidt, namelijk autonomie, 

competentie en verbondenheid. Autonomie houdt in dat iemands gedrag in lijn is met 

iemands interne behoeften. Competentie houdt in dat iemand in staat is om de omgeving te 

begrijpen en daar invloed op uit kan oefenen. Ten derde betreft verbondenheid de behoefte 

om positieve en stabiele relaties met anderen te onderhouden. Daarnaast maakt deze 

theorie ook onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie van mensen. Hierbij 

geldt dat hoe meer de drie basisbehoeften worden vervuld, hoe hoger de intrinsieke 

motivatie van een persoon. Intrinsieke motivatie komt voort vanuit een persoon zelf en 

extrinsieke motivatie wordt door anderen gedreven (Ryan & Deci, 2000). Men kan 

bijvoorbeeld intrinsiek gemotiveerd zijn uit interesse, plezier of tevredenheid en externe 

motieven voor bepaald gedrag zijn bijvoorbeeld loon voor je werk of meningen van anderen. 
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Lieb (1991, p. 2-3) stelt daarnaast dat er zes factoren zijn die invloed hebben op iemands 

motivatie, namelijk; sociale relaties, externe verwachtingen, sociaal welzijn (voor 

gemeenschap), persoonlijke vooruitgang, ontspanning/stimulatie (tegen saaiheid en routine 

in het dagelijks leven) en cognitieve interesse. Een laaggeletterde kan men motiveren door 

op een positieve manier de meerwaarde van een taaltraject op één van deze gebieden in te 

laten zien.  

 Ongeschoolde werknemers lijken moeilijker te activeren om deel te nemen aan 

taalonderwijs dan geschoolde werknemers (Carpentieri, 2007; van Langenhove & 

Vansteenkiste, 2020; Kondrup, 2015). Redenen om deel te nemen aan taalonderwijs vanuit 

het werkperspectief kunnen zijn; het huidige werk beter uitvoeren, baankans verhogen, 

voorkomen van ontslag, kennisverwerving voor eigen interesse/dagelijks leven of het 

verbeteren van carrièreperspectief (Van Langenhove & Vansteenkiste, 2020). Om 

ongeschoolde werknemers te motiveren is het van belang om in kaart te brengen wat een 

specifiek werkleven hen kan opleveren (Kondrup, 2015). Hierbij kan men benadrukken dat 

het ongeschoold werk vormgeeft aan bepaalde ervaringen in het werkleven, die behoeften 

en kansen voor leren kunnen creëren (idem.).  

 Onderzoek van Rothes et al. (2017) laat zien dat men voornamelijk aan taalonderwijs 

deelneemt vanuit interesse, maar soms ook vanuit druk door anderen (sociale context). 

Intrinsieke en extrinsieke motivatie zijn belangrijke factoren om te voorspellen of 

laaggeletterden deel gaan nemen aan taalonderwijs (Yamashita et al., 2019).  

 

3.5 Barrières 

Naast gebrek aan motivatie om te starten met taalonderwijs zijn er ook andere barrières 

waar laaggeletterden tegenaan lopen. Uit onderzoek van Barton et al. (2006) onder 282 

mensen, betrokken bij taal- en rekentrajecten voor volwassen, blijkt dat veel mensen 

negatieve ervaringen hebben met onderwijs, gezagsdragers, ziekte, pesten, geweld en 

trauma. De onderzoekers stellen dat de barrières voor leren psychisch, mentaal, sociaal en 

emotioneel zijn. Om deze barrières te doorbreken moet men zelf voelen dat het het juiste 

moment is om verandering in gang te zetten en te gaan leren (Barton et al., 2006). De twee 

meest voorkomende barrières in onderzoek naar deelname aan volwassenonderwijs zijn 

negatieve leerervaringen en financiële beperkingen.  
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Onder andere spelen ervaringen van de middelbare school, zoals een lage 

vooropleiding, een rol in het uiteindelijk wel of niet deelnemen aan volwasseneducatie 

(Gorges & Kandler, 2012). Kilpi-Jakonen et al. (2015) stellen dat hier sprake is van een 

cumulatief voordeel. Mensen met een hogere vooropleiding, zijn eerder in staat om deel te 

nemen aan volwasseneducatie en dat resulteert vervolgens in voordelen in hun carrière. De 

barrière van negatieve leerervaring moet dus weggenomen worden om laaggeletterden te 

kunnen motiveren om deel te nemen aan taalonderwijs. Dit kan door een vertrouwensband 

te ontwikkelen tussen docent en deelnemer en de deelnemer centraal te stellen (Byrne et 

al., 2016).    

 Onderzoek van De Graaf-Zijl et al. (2020, p. 24) laat zien dat er een aantal 

voorwaarden zijn waaronder deze barrières zo veel mogelijk beperkt blijven. Aan de ene 

kant door het centraal stellen van mogelijkheden in plaats van belemmeringen voor de 

doelgroep, flexibele scholing aan te bieden, de deelnemer proactief te ondersteunen, het 

taalaanbod te vergoeden en een loopbaanperspectief te bieden voor na de scholing. Aan de 

andere kant moet de deelnemer gemotiveerd, mentaal en fysiek belastbaar zijn en 

daarnaast openstaan voor scholing.  

Naast de autonomie en motivatie speelt ook de persoonlijke (kwetsbare) situatie 

waar men zich in bevindt een belangrijke rol. Wanneer men zich in een kwetsbare situatie 

bevindt, denk aan schulden, vergt het een andere aanpak wanneer men recentelijk in deze 

situatie terecht is gekomen dan wanneer men zich hier al langere tijd in bevindt (Omlo, 

2018). In hun reflectie op eenzaamheidsinterventies maken zij onderscheid tussen 

situationele problematiek en structurele problematiek. Hierbij is de duur, hoe lang men te 

maken heeft met het probleem, van belang om de complexiteit van het probleem vast te 

stellen (Omlo, 2018). Dit kan vervolgens worden gebruikt om een beeld te schetsen over de 

gewenste intensiteit en richting van een campagne. Wanneer men al lange tijd problemen 

ervaart, spreken we van structurele problematiek en dit is volgens Omlo (2018) 

ingewikkelder om aan te pakken. Bij situationele problematiek, waarvan we spreken als men 

sinds kortere tijd te maken heeft met problemen, zijn korte, lichte, gerichte en vroegtijdige 

interventies vaak voldoende (Omlo, 2018). 
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3.6 De werver 

Een interessant kijk op laaggeletterdheid behelst de vraag voor wie het een probleem is. 

Zoals eerder aangegeven zijn er personen met beperkte basisvaardigheden die stellen dat zij 

dit niet ervaren als een probleem in het dagelijks leven, waardoor zij geen noodzaak voelen 

om deel te nemen aan taalonderwijs. De voordelen van het volgen van taalonderwijs voor de 

doelgroep is echter op verschillende aspecten van het dagelijks leven bewezen. Wanneer de 

autonomie, motivatie en/of urgentie ontbreekt zal succesvolle werving van de doelgroep 

echter uitblijven. De laaggeletterden lijken in sommige gevallen zelf geen (bewuste) 

problemen te ervaren (Groot, Coppens & Lam, 2019) en daarom zou je kunnen stellen dat 

het probleem in eerste instantie ligt bij de persoon die de laaggeletterden wil werven voor 

taalonderwijs. Motivatie speelt hier een belangrijke rol, zowel bij de laaggeletterden zelf als 

bij degene die deze persoon wil bereiken (Ahl, 2006).  

Laaggeletterden moeten dus gemotiveerd worden om deel te nemen aan 

taalonderwijs. Om dit te bereiken moet men mogelijk barrières doorbreken en zich ervan 

bewust zijn dat de persoon die de laaggeletterden wil motiveren hem/haar op een positieve 

manier moet benaderen. Bij de werving van laaggeletterden zijn volgens Segers et al. (2020) 

vier zaken van belang, namelijk de laaggeletterden; (1) niet aanspreken met de term 

laaggeletterdheid vanwege schaamte, (2) aan de hand nemen en snel doorverwijzen, (3) 

werven door vertrouwen op te bouwen, persoonlijk contact en warme overdracht en (4) 

dicht bij de belevingswereld van de laaggeletterden blijven.  

 

3.7 Bevindingen eerdere wervingscampagnes 

Er zijn in Nederland al meerdere pogingen gedaan om de groep NT1 laaggeletterden te 

werven en door te verwijzen naar taalaanbod. Uit een eerdere wervingscampagnes van 

Boode et al. (2006) blijkt dat persoonlijk contact en een actieve benadering belangrijk zijn. 

De strategie PAK van deze onderzoekers staat voor Persoonlijke benadering, Actieve houding 

en Krachten bundelen. Hierbij hebben zij zes succesfactoren gedefinieerd, namelijk de 

belevingswereld en intrinsieke motivatie van de deelnemer moet voorop staan, persoonlijk 

contact, meerdere wervingskanalen, samenwerking en bewustwording. Andrulli et al. (2020) 

onderzochten onder experts de verschillende randvoorwaarden en succesfactoren voor 

werving van NT1’ers. Deze bevindingen verdelen zijn onder in drie aspecten, namelijk 

partners en netwerk, programmaontwerp en de communicatie. Programmaontwerp wordt 
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in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten omdat het hier draait om de werving van de 

doelgroep middels communicatie. Via wie deze werving moet plaatsvinden is echter wel van 

belang en daarom wordt het advies om partners met een zogenoemd halo-effect in te zetten 

in acht genomen. Dit halo-effect berust op de neiging die mensen hebben om een persoon 

positief te beoordelen als zij deze persoon op een ander aspect ook positief beoordelen. Dit 

halo-effect kan je als taalaanbieder bijvoorbeeld creëren door samen te werken met een 

organisatie waar de doelgroep enthousiast over is en positieve associaties mee heeft 

(Andrulli et al., 2020). Wanneer je als taalaanbieder bijvoorbeeld samenwerkt met een 

sportclub kan je mensen via die sportclub bereiken om aan de slag te gaan met taal. De 

doelgroep identificeert zich dan al met deze sportclub en dan kan je als taalaanbieder via die 

positieve link mensen motiveren. Zoek dus als organisatie zo’n positieve partner in het leven 

van laaggeletterden om de doelgroep te werven (Andrulli et al., 2020). Met betrekking tot de 

communicatie adviseren de onderzoekers dat men gebruik moet maken van deskundigen en 

actieve, authentieke ambassadeurs, denk aan taalambassadeurs die zelf een taaltraject 

hebben gevolgd. Hierbij is het van belang dat er een vertrouwensband gecreëerd wordt met 

de laaggeletterde om de motivatie op lange termijn vast te houden. Het meest effectieve 

communicatiekanaal volgens de onderzoekers is mond-op-mond reclame in de sociale 

omgeving van de laaggeletterden. Daarbij is het van belang om de benadering plaats te laten 

vinden op een positief moment in het leven. De boodschap moet daarnaast qua inhoud kort 

en simpel zijn.  

Looney (2016) deed onderzoek naar het veranderen van gedrag en kwam tot de 

volgende succesvoorwaarden: bepalen van doelen en gerichte berichten, begrijpen van 

stimulans en negatieve prikkels voor verandering, de juiste zenders en modellen kiezen, 

emoties oproepen en sociale en culturele ondersteuning vergroten. Daarnaast bleek uit 

onderzoek van De Greef en Heimens Visser (2020, p. 33) dat men bij het doorverwijzen van 

laagopgeleide werkloze volwassenen tegen barrières aanloopt. Er is niet voldoende 

aandacht voor de motivatie en leefsituatie van de potentiële deelnemer, de mogelijkheden 

zijn onbekend, het contact met de potentiële deelnemer wordt vanuit het UWV te laat 

gelegd, de informatievoorziening voor potentiële deelnemer is te onoverzichtelijk, geen 

optimale begeleiding en er zijn beperkende kaders voor deelname.  

 Naast het werven van NT1 laaggeletterden is ook meerdere malen gepoogd de 

bewustwording van het probleem te vergroten. Aertgeerts et al. (2015, p. 9) tonen aan dat 
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hierbij strategische planning, branding en reputatie, timing, partnernetwerken, innovatie en 

risico, kwaliteit van de boodschap en zender en leiderschap en teamwerk succesfactoren 

zijn.  

 

3.8 Implicaties voor het empirische onderzoek 

Bovenstaande bevindingen uit de literatuurstudie worden gebruikt om, in combinatie met 

de bevindingen uit de interviews, antwoorden te formuleren op de deelvragen. De 

besproken taalniveau-indelingen dienen als kader om een het probleem in kaart te brengen. 

De benadering van New Literacy Studies met een bredere kijk op de context wordt gebruikt 

om focus aan te brengen in de vragenlijsten van dit onderzoek. De vragen richten zich 

hierdoor meer op het dagelijks leven van de doelgroep, waar ervaren ze bijvoorbeeld 

problemen en waar kan men ze vinden/bereiken. De topics van de vragenlijsten van de 

experts zijn erg overkoepelend gehouden om het probleem, de doelgroep(en) en 

gedragingen goed in beeld te krijgen en de antwoorden van de respondenten niet te sturen, 

zie bijlage 3. De laatste topics over het bereiken van de doelgroep en de 

communicatiekanalen hebben betrekking op de campagne die Open Now zal ontwikkelen 

voor de doelgroep. De topics van de interviews met de ex-laaggeletterden zijn wat 

specifieker geformuleerd om zicht te krijgen op het gedrag van de doelgroep. Hierbij ligt de 

nadruk meer op de barrières, motivatie en het gevoel van autonomie zoals hierboven 

uiteengezet. 

De onderzoeken naar de doelgroep door Lost Lemon en Muzus (2018) en Janssen-de 

Goede (2019) dienen als basis om de verschillen binnen de doelgroep laaggeletterden in 

kaart te brengen. De inzichten over de motivatie en mogelijke barrières bij de doelgroep 

worden gebruikt als raamwerk om passende (doel)gedragingen te formuleren. En de 

reflectie op eerdere wervingscampagnes en de inzichten over wie de laaggeletterden zou 

moeten werven, maken deel uit van het uiteindelijke voorstel voor effectieve communicatie 

richting de doelgroep.  
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4. Analyse resultaten empirisch onderzoek 

Om het gedrag van laaggeletterden in Nederland positief te kunnen veranderen is een 

uitgebreide analyse van de doelgroep van belang. Bij deze analyse ligt de focus op het 

veranderen van gedrag van de doelgroep door middel van een campagne, omdat dit 

onderzoek dient als ondersteuning bij het ontwikkelen van een campagne om 

laaggeletterdheid in Nederland te reduceren.   

 De data uit de interviews is gecodeerd en dit resulteerde door de rijke data niet in 

één, maar in zes codebomen, zie bijlage 4. De eerste drie codebomen (1 t/m 3) visualiseren 

hoe de respondenten denken over het probleem laaggeletterdheid in de maatschappelijke 

context, de mogelijke oplossingen en welke stakeholders zij belangrijk achten om het 

probleem te reduceren. Enkele codes uit deze codebomen komen later in de analyse 

specifiek terug, maar de codebomen op zich hebben niet direct betrekking op de 

beantwoording van de deelvragen. Deze codebomen (1 t/m 3) vervullen dan ook een meer 

informatief ondersteunende functie om het probleem in kaart te brengen. Codeboom 4 en 5 

hebben direct betrekking op de beantwoording van deelvragen 2, 3 en 4a. Codeboom 4 

geeft namelijk zicht op de meest kansrijke doelgroep om deelvraag 2 ‘welke doelgroep(en) 

is/zijn, volgens experts en ervaringsdeskundigen, kansrijk om het probleem aan te pakken op 

het gebied van hun houding ten opzichte van verandering en de impact op het probleem’ te 

beantwoorden. Daarnaast zet codeboom 5 de gedragingen, motieven en gedragsbepalers 

die volgens de experts en ex-laaggeletterden bij de doelgroep voorkomen uiteen. Deze 

bevindingen worden gebruikt om antwoord op deelvraag 3 ‘wat zijn effectieve en haalbare 

doelgedragingen van de doelgroep NT1 laaggeletterden (18-49 jaar)’ en 4a ‘wat zijn 

mogelijkheden en barrières van de doelgroep om deze doelgedragingen met succes uit te 

voeren’ te formuleren. Daarnaast betreft de zesde codeboom informatie over hoe een 

campagne gericht op laaggeletterden er volgens de respondenten uit zou moeten zien. Deze 

informatie is niet relevant voor de beantwoording van de deelvragen, maar wordt wel in 

bijlage 5 in de vorm van aanbevelingen uiteengezet.  

 

4.1 Laaggeletterden in beeld 

Uit de literatuurstudie blijkt dat er veel verschillende manieren zijn om de doelgroep 

laaggeletterden te categoriseren, waarbij de nadruk in eerste instantie vaak lag op het 

taalniveau van mensen (Hamilton & Barton, 2000). Deze indeling hield echter niet genoeg 
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rekening met de daadwerkelijke gedragingen en sociale context waarin men omgaat met 

geletterdheid (Christoffels & Kans, 2015), waardoor er een nieuwe benadering ontstond die 

geletterdheid beschouwt als gevormd door haar culturele context, de new literacy studies 

(Hamilton & Barton, 2000). Respondent 8 pleit ook voor een meer ‘menselijke’ benadering 

van de doelgroep. 

Volgens de new literacy studies moet de focus liggen op de gedragingen in het 

dagelijks leven van de doelgroep zodat de behoeften duidelijk worden en het mogelijk is om 

een effectieve aanpak te ontwikkelen. Door de verscheidenheid aan oorzaken van 

laaggeletterdheid (respondent 1 t/m 14, 16) en de grootte van de doelgroep, waardoor zij in 

veel verschillende sociale contexten opereren (Chakrabarty, 2020), is het echter ingewikkeld 

om een specifiek geformuleerde categorisering te maken zonder de doelgroep te ver te 

versplinteren. In dit onderzoek wordt de doelgroep dan ook eerst in kaart gebracht op basis 

van sociaal-demografische kenmerken om de kennis over de doelgroep te vergroten, wat 

later eventueel kan bijdragen aan het verklaren van bepaald gedrag. Daarnaast worden de 

houdingen van de doelgroep in kaart gebracht die van invloed kunnen zijn op het gedrag en 

op basis waarvan onderscheid gemaakt kan worden in de benadering van de doelgroep. Het 

verschil in sociaal-demografische kenmerken en de houdingen ten opzichte van het volgen 

van taalonderwijs zijn belangrijke factoren om rekening mee te houden bij het bepalen 

welke communicatie en gedragstechnieken effectief zijn om positieve gedragsverandering 

teweeg te brengen.  

 

4.1.1 Sociaal-demografische kenmerken  

Uit het rapport van de Algemene Rekenkamer (2016) en het onderzoek van ERG, CINOP-

ecbo en ROA (2020) blijkt dat het grootste aandeel laaggeletterden in Nederland autochtoon 

is en dus Nederlands als moedertaal heeft (NT1). Volgens bijna alle respondenten (1 t/m 10, 

13, 15) is het van belang om onderscheid te maken tussen NT1 en NT2 laaggeletterden 

omdat beide doelgroepen een andere aanpak vereisen. NT2 laaggeletterden staan volgens 

hen namelijk meer open voor taalonderwijs omdat het voor hen normaal is om dit te volgen 

i.v.m. de inburgeringsverplichting.  

 Niet alleen het onderscheid tussen NT1 en NT2 komt duidelijk naar voren wanneer de 

respondenten werd gevraagd de doelgroep te categoriseren. Ook het verschil tussen de 

oudere en jongere laaggeletterden werd vaak genoemd door de respondenten. Volgens 
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respondenten 11 en 13 zien ouderen vaak het belang of nut niet meer in om de 

taalvaardigheden te verbeteren vanwege hun leeftijd: 

 

“Mijn vader krijg je niet bereikt. Hij is 75 jaar en hij zegt ook luister als ik een jaar of 45/50 

was geweest dan had ik dat geleerd, maar ik ben veel te oud daarvoor, ik heb daar helemaal 

geen zin meer in zegt ie.” (respondent 11) 

 

Uit dit citaat blijkt dat de vader van de respondent niet openstaat om aan de slag te 

gaan met taal omdat hij het nut er niet meer van inziet en zich als lang in deze problematiek 

bevindt, een voorbeeld van structurele problematiek (Omlo, 2018). Wanneer 

laaggeletterden zich al lange tijd in deze problematiek bevinden, is het volgens Omlo (2018) 

moeilijker om deze doelgroep te motiveren en de problematiek aan te pakken. Dit is in lijn 

met het advies van de respondenten (1, 3, 6, 11, 13) om een campagne te richten op de 

jongere doelgroep.  

Het rapport ‘spreiding van laaggeletterdheid’ van Stichting Lezen & Schrijven (2019) 

bevestigt de negatieve houding van volwassenen ten opzichte van scholing. Dit wordt 

volgens hen versterkt doordat zij niet weten dat ze deze vaardigheden ook op latere leeftijd 

nog kunnen verbeteren, waardoor ze dit enkel doen als ze echt niet anders kunnen (Stichting 

Lezen & Schrijven, 2019). Het onderzoek van ERG, CINOP-ecbo en ROA (2020) wijst uit dat 

ouderen wel oververtegenwoordigd zijn in het aantal laaggeletterden in Nederland, deze 

groep (50-56 jaar) behelst volgens hen namelijk 25 procent. Het rapport van de Algemene 

Rekenkamer (2016) bevestigt dat het aandeel laaggeletterden procentueel stijgt per 

leeftijdscategorie.  

 Uit de literatuurstudie blijkt dat er meer vrouwen dan mannen laaggeletterd zijn 

(Algemene Rekenkamer, 2016), maar de respondenten noemen dit niet als onderscheid 

waar men rekening mee dient te houden.  

 Dat laaggeletterden oververtegenwoordigd zijn in lagere opleidingsniveaus (Buisman 

& Houtkoop, 2014) zien de experts voornamelijk als mogelijke belemmering in het 

ontwikkelen van passend beleid (respondent 2, 3, 5 t/m 8). Dit komt volgens hen door de 

huidige kloof tussen beleidsmakers en laaggeletterden: 
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“Het belangrijkste aspect is dat je het gaat checken bij de doelgroep … is deze boodschap nou 

duidelijk? En ga het dus niet laten checken aan je collega beleidsmedewerker, want die heeft 

dezelfde opleiding en zelfde discipline en zelfde bubbel als jij. Ik vind het aspect van ga nou 

eens bij de doelgroep na of dit klopt en ga het daarna uitbrengen, dat zou ik heel prettig 

vinden.” (respondent 2) 

 

Daarnaast zijn de respondenten (1 t/m 10, 14) van mening dat het opleidingsniveau, 

voornamelijk MBO, een oorzaak kan zijn van het hoge aantal laaggeletterden. Het vak 

Nederlands op het MBO sluit volgens hen namelijk niet aan bij de leervraag die deze 

leerlingen op dat moment hebben met betrekking tot taal (respondent 1 t/m 4, 6, 8 t/m 10). 

Zij pleiten dan ook voor een omslag in het onderwijs naar een functioneel en contextrijke 

invulling van het vak Nederlands: 

 

“Ik denk dat je het vak Nederlands moet integreren in het vakgebied, dus de zorg, het zorg 

Nederlands. Als je op een zorgopleiding zit moet je niet puur Nederlands krijgen, van het 

signaalwoord en verwijswoord en het aanwijswoord, nou dat soort prietpraat. Maar dan 

moet je leren dit is een tekst die gaat over de zorg, ik moet een overdracht schrijven. Dus dat 

je dat veel meer integreert, dus dat vak Nederlands is niks. Het is een vaardigheid, maar geen 

kennisoverdracht. Het is een vaardigheid, dus dat moet je veel meer koppelen aan het vak 

zodat de mensen wat gemotiveerder zijn om er wat mee te doen.” (respondent 1) 

 

Dat er een omslag moet plaatsvinden in het mbo-onderwijs lijkt in lijn met de 

bevindingen uit de literatuurstudie. Deze laten namelijk zien dat laaggeletterdheid relatief 

meer voorkomt onder de lager opgeleide bevolkingsgroepen (Buisman & Houtkoop, 2014).   

Marian Janssen-de Goede heeft in haar methodiek Klasse! (2019) verschillende 

vindplaatsen beschreven waar men de doelgroep in hun dagelijks leven kan bereiken. In de 

interviews met zowel de experts als de ex-laaggeletterden werden grotendeels dezelfde 

vindplaatsen genoemd. Deze plekken zijn onder te verdelen in de contexten vrije tijd, werk 

en (hulp)organisaties. Volgens de respondenten (1, 2, 4, 5, 8 t/m 13, 15, 17) komen 

laaggeletterden in hun vrije tijd namelijk vaak in openbare ruimtes zoals sportclubs, 

snackbars, restaurants, cafés, winkels, supermarkten, buurthuizen en het openbaar vervoer. 

Laaggeletterden blijken daarnaast vaak een baan te hebben (Stichting Lezen & Schrijven, 

2014) en de respondenten (1 t/m 5, 7 t/m 13, 15 t/m 17) pleiten er daarom voor om de 
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(sociaal) werkplekken waar zij werkzaam zijn te gebruiken om de doelgroep te bereiken. Uit 

onderzoek van Stichting Lezen & Schrijven (2019) blijkt dat de doelgroep vooral werkzaam is 

in de schoonmaak, (land)bouw, (productie) industrie en horeca. De derde context waar de 

doelgroep vaak mee te maken krijgt zijn (hulp)organisaties die hen bijvoorbeeld 

ondersteunen (Janssen-de Goede, 2019). De respondenten (1 t/m 6, 8, 11) stellen dan ook 

voor om de doelgroep op deze plekken waar zij hulp krijgen te bereiken. Dit zijn bijvoorbeeld 

instanties/organisaties zoals schuldsanering, woningbedrijven, formulierenbrigade, UWV, 

voedselbank, consultatiebureau, scholen van het kind, kinderopvang of een loket van de 

gemeente.  

Naast deze fysieke plekken waar de doelgroep in het dagelijks leven komt, blijken 

laaggeletterden ook gebruik te maken van social media, televisie en radio (Janssen-de 

Goede, 2019). Dit wordt bevestigd door de respondenten die aangeven dat de doelgroep 

zich online op social media via de mobiele telefoon (respondent 1, 3, 4, 6, 9, 10 t/m 18), 

(lokale) radiozender zoals 100%NL of L1 (respondent 3, 4, 10 t/m 13, 15 t/m 18) en televisie 

(respondent 2 t/m 16, 18) bevindt. Op social media bevindt de doelgroep zich volgens de 

respondenten vooral op Facebook en WhatsApp en een enkeling op Instagram. Op televisie 

kijken laaggeletterden volgens de respondenten (2 t/m 16, 18) zowel naar lokale als 

commerciële zenders en zijn ze geïnteresseerd in het journaal en sport.  

Op basis van de sociaal-demografische kenmerken van de doelgroep lijkt de meest 

relevante categorisering dus het onderscheid tussen NT1 en NT2 laaggeletterden. Daarbij 

moet rekening worden gehouden met het hoge aantal ouderen en de woon- en werkplekken 

van de doelgroep.  

 

4.1.2 Diverse houdingen  

Naast de sociaal-demografische verschillen binnen de doelgroep, blijken de verschillende 

houdingen met betrekking tot het probleem ook relevant om rekening mee te houden (Lost 

Lemon & Muzus, 2018). Deze verschillen in houding hebben namelijk effect op de 

gedragingen in het dagelijks leven en de bijbehorende motivaties om wel of niet aan de slag 

te gaan met taal.  
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4.1.2.1 Bewustzijn van het probleem en de oorzaak 

Zowel uit de literatuurstudie als de interviews blijkt dat niet alle laaggeletterden zich bewust 

zijn dat zij een probleem hebben. Uit het PIAAC onderzoek (2013) blijkt namelijk dat veel 

laaggeletterden zich niet bewust zijn dat het eigen taalniveau onder referentieniveau 2F zit 

(De Greef, 2019). De experts (2, 4 t/m 7, 9, 10) bevestigen dit doordat zij stellen dat 

laaggeletterden vaak niet van mening zijn dat zij een probleem hebben. Dit komt vaak 

doordat zij zich niet identificeren met het probleem omdat zij de moeite met 

taalvaardigheden niet (h)erkennen: 

  

“Ik heb altijd wel zoiets gehad oh dat heb ik niet zo nodig weet je. In eerste instantie had ik 

zoiets van mhua wat moet je daar nou mee?” (respondent 13 over taalvaardigheden) 

 

Laaggeletterden kunnen zich bijvoorbeeld goed genoeg redden omdat zij een systeem van 

hulp (uit de sociale omgeving) hebben gecreëerd waardoor zij (bewust) weinig problemen 

ervaren (respondent 1 t/m 7, 9, 10). Daarnaast kan het zo zijn dat ze wel problemen ervaren 

en bijvoorbeeld schulden hebben, maar dat zij niet inzien dat het (deels) ontbreken van 

taalvaardigheden hier de onderliggende oorzaak van is (Groot, Coppens & Lam, 2019).  

 Het ontbreken van dit bewustzijn, zowel bij laaggeletterden zelf als hun omgeving, 

wordt volgens de respondenten (4 t/m 7, 9, 10, 14) in stand gehouden door de ‘bubbel’ 

waarin zij leven. Binnen deze sociale ‘bubbel’ lijkt kennis over het probleem en de mogelijke 

oplossingen te ontbreken (respondent 4 t/m 7, 9, 10, 14). Het ontbreken van deze kennis en 

het feit dat laaggeletterden zich met hulp kunnen redden, resulteert in veel gevallen in 

acceptatie en een passieve houding (respondent 1, 3 t/m 5, 7 t/m 9, 11, 13). Wanneer men 

het probleem accepteert en dus niet aan de slag gaat met taal kan dit binnen een 

gemeenschap resulteren in een sociale norm dat het ongebruikelijk is om op latere leeftijd 

taalonderwijs te volgen (Dienst Publiek en Communicatie, 2020).  

 Een voorbeeld van een passieve houding, die mede ontstaat door de meningen van 

mensen uit de sociale omgeving, is de houding waarbij laaggeletterden zichzelf in de 

slachtofferrol plaatsen: 
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“En dat andere criterium dat vind ik ook heel goed van ben je alleen maar een slachtoffer of 

ervaar je eigen verantwoordelijkheid? … Of je bent slachtoffer en je kunt nergens iets aan 

doen of je denkt misschien het kan wel eens nuttig zijn he laat ik het maar eens 

aanscherpen.” (respondent 4) 

 

Deze houding ontstaat doordat de doelgroep de oorzaak van het probleem buiten 

zichzelf plaatst (Lost Lemon & Muzus, 2018). Een veel voorkomend voorbeeld hiervan is de 

moeilijke overheidscommunicatie, waarbij de doelgroep van mening is dat de overheid hier 

iets aan moet veranderen in plaats van dat zij zelf een hoger taalniveau moeten beheersen 

(respondent 1 t/m 16). In dit geval plaatst de doelgroep de oorzaak van het probleem dus 

buiten zichzelf, wat kan resulteren in een passieve houding (Lost Lemon & Muzus, 2018). 

Wanneer men zich dus niet bewust is van het probleem of de oorzaak buiten zichzelf 

plaatst kan men dus een passieve houding aannemen ten opzichte van het verbeteren van 

het eigen taalniveau. 

 

4.1.2.2 Zelf effectiviteit  

Voor laaggeletterden aan de slag gaan met taal moeten zij zich dus bewust zijn van het 

probleem en inzien dat de oorzaak bij henzelf kan liggen. Daarnaast is het voor een positieve 

houding ten opzichte van het oplossen van het probleem ook van belang dat zij het gevoel 

hebben dat zij in staat is om het taalniveau te verbeteren, hierbij speelt zelf effectiviteit een 

belangrijke rol. Zelf effectiviteit is namelijk het vertrouwen dat een persoon heeft in de eigen 

competentie om het gewenste gedrag met succes uit te voeren (Bandura, Freeman & 

Lightsey, 1999). Zijn laaggeletterden bijvoorbeeld niet van mening dat zij zelf in staat zijn om 

het taalniveau te verbeteren, dan zullen zij dit ook niet snel doen (Lost Lemon & Muzus, 

2018; Bandura, Freeman & Lightsey, 1999). Volgens respondenten 8 en 10 is iedereen in 

staat om de taalvaardigheden te verbeteren, maar uit de literatuur blijkt dat niet alle 

laaggeletterden dit gevoel zelf ook ervaren (Lost Lemon & Muzus, 2018). Het is van belang 

dat men rekening houdt met dit gevoel van eigen competentie bij het bieden van een 

passend handelingsperspectief. Een handelingsperspectief dat namelijk veel van de 

doelgroep vraagt kan een deel van hen afschrikken wanneer zij het gevoel hebben dat ze 

niet in staat zijn om de handeling uit te voeren (Bandura, Freeman & Lightsey, 1999). In deze 

gevallen zullen zij het beoogde gedrag niet uitvoeren.  



 41 

Kilpi-Jakonen et al. (2015) stellen dat mensen met een hogere vooropleiding een 

cumulatief voordeel hebben om deel te nemen aan taalonderwijs. Een veelvoud aan 

factoren is van invloed op hoe makkelijk iemand het taalniveau verbetert (respondent 2, 4, 

10). Opvallend daaraan is dat enkele experts (respondent 1, 4, 7) aangaven dat het 

taalniveau eenvoudiger te verbeteren is wanneer men al taalkennis heeft in een ander taal 

met hetzelfde schrift. Uit onderzoek blijkt volgens respondent 10 echter dat deze doelgroep 

(NT2 met taalkennis in het Nederlandse schrift) in het begin van een taaltraject snel 

vorderingen maakt en vervolgens blijft hangen bij het lezen en schrijven. Volgens Barton et 

al. (2004) hebben laaggeletterden behoeften aan het merken van snelle resultaten zodat zij 

gemotiveerd worden en blijven. De snelle vorderingen in het begin van het taaltraject van 

NT2 laaggeletterden kan later in het traject dus verminderen, waardoor zij geen niet langer 

makkelijker te motiveren zijn dan NT1 laaggeletterden. Wanneer men echter eerst snel 

vorderingen maakt en dit naarmate het traject vordert stagneert, kan dit de motivatie 

beperken (Barton et al., 2004).  

 

4.1.2.3 Behoeften 

Het is echter moeilijk om voor de volledige doelgroep een passend handelingsperspectief te 

bieden omdat er grote verscheidenheid aan behoeften is binnen de doelgroep (respondent 1 

t/m 8, 17). Het is dan ook niet effectief om de doelgroep als één homogene groep te 

benaderen en te motiveren omdat het doelgedrag in lijn moet zijn met iemands behoeften 

(Ryan & Deci, 2000). Niet alle laaggeletterden hebben er bijvoorbeeld behoefte aan om een 

boekje voor te kunnen lezen aan een kind of een factuur te schrijven, omdat ze simpelweg 

geen kind hebben of niet in de retail werken. Als het doelgedrag dus niet in lijn is met de 

behoeften van een persoon zullen zij geen positieve houding aannemen ten opzichte van het 

gedrag en het gedrag niet of minder snel uitvoeren (Dienst Publiek en Communicatie, 2020). 

De behoeften kunnen sterk en op specifiek niveau verschillen binnen de doelgroep 

laaggeletterden (respondent 2, 3, 5 t/m 8; Heimlich & Horr, 2010). Dit lijkt dan ook geen 

geschikt aspect om de doelgroep in te categoriseren, maar waar men wel rekening mee 

dient te houden bij het motiveren van de doelgroep.  
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4.1.2.4 Belang inzien 

Een aspect wat een groot effect heeft op de houding van laaggeletterden en wat een goede 

manier lijkt om op basis daarvan de doelgroep in te delen, is het wel of niet inzien van het 

nut of belang om het taalniveau te verbeteren (Kondrup, 2015). Laaggeletterden gaan 

volgens experts (respondent 1 t/m 7, 9, 10) namelijk pas aan de slag met taal wanneer zij het 

belang of de noodzaak hiervan inzien. Laaggeletterden zien vaak het belang in om het 

taalniveau te verbeteren wanneer zich een urgente situatie voordoet (respondent 1, 2, 4 t/m 

6, 8 t/m 11, 14; Wildenbos et al., 2019). Wanneer laaggeletterden deze urgentie echter niet 

voelen, zullen zij het taalniveau ook niet snel verbeteren (respondent 1, 2, 4 t/m 7, 9, 10, 13, 

17). Deze twee groepen laaggeletterden, degene die het belang wel inzien en degene die dat 

niet inzien, vragen een andere benadering om hen te motiveren. De laaggeletterden die de 

positieve meerwaarde van het verbeteren van de taalvaardigheden namelijk al inzien, zijn 

makkelijker te motiveren dan de groep die dit niet inziet (Lieb, 1991).  

 

4.2 Meest kansrijke doelgroep 

Ondanks dat de doelgroep niet makkelijk te categoriseren is door de verscheidenheid aan 

sociaal-demografische kenmerken en houdingen, en de respondenten er daarnaast voor 

pleiten om de doelgroep niet in hokjes te plaatsen, wordt in deze paragraaf een voorstel 

gedaan met betrekking tot de meest kansrijke doelgroep voor een campagne. Kansrijk is in 

dit onderzoek uiteengezet in de meest open houding ten opzichte van taalonderwijs en 

welke doelgroep naar verwachting het taalniveau het makkelijkst verbetert, zodat 

verbetering bij deze doelgroep(en) de grootste impact heeft op het reduceren van 

laaggeletterdheid in Nederland (Kneebone, Smith & Fielding, 2017). De inschatting welke 

laaggeletterden volgens de experts en ervaringsdeskundigen het meest kansrijk zijn, staat in 

codeboom 4 in bijlage 4 uiteengezet.  

 

4.2.1 Meest open houding  

De doelgroep die het meest openstaat voor taalonderwijs zijn de mensen die hier het belang 

van inzien en beseffen dat zij zelf in staat zijn om hier iets aan te doen (respondent 1, 3 t/m 

5, 7, 8, 10; Lost Lemon & Muzus, 2018). Het belang kunnen zij inzien doordat zij zich bewust 

zijn van het nut en de voordelen die het verbeteren van hun taalvaardigheden hen kan 

opleveren (respondent 1 t/m 7, 9, 10; Kondrup, 2015) of door een urgente situatie in het 
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leven waardoor de noodzaak van het verbeteren van de taalvaardigheden ineens duidelijk 

wordt (respondent 1, 2, 4 t/m 6, 8 t/m 11, 14; Wildenbos et al., 2019). Bij deze urgente 

situaties is het principe van intrinsieke versus extrinsieke motivatie van belang omdat een 

persoon eerder geneigd is het gewenste gedrag te vertonen wanneer de motivatie vanuit de 

persoon zelf komt dan wanneer dit wordt gedreven door anderen (Ryan & Deci, 2000). 

Volgens deze theorie gaan laaggeletterden die intrinsiek gemotiveerd worden sneller aan de 

slag met taal dan laaggeletterden waarbij dit niet het geval is (Ryan & Deci, 2000). De 

urgente situaties die in de literatuur en bij de respondenten echter vaak terugkomen hebben 

meestal betrekking op extrinsieke motivaties zoals het overlijden van een partner of 

voorkomen van ontslag door werkgever. Deze situaties kunnen een passieve houding van 

laaggeletterden, omdat zij zich altijd prima wisten te redden, veranderen in een actieve 

houding doordat zij de noodzaak inzien (respondenten 1, 2, 4 t/m 6, 8 t/m 11, 14). Een 

campagne heeft echter geen direct invloed op het ontstaan van deze urgente situaties en 

respondent 2 trekt in twijfel of het daadwerkelijk nodig is om ook deze mensen, die zich 

momenteel goed redden, te motiveren om aan de slag te gaan met taal.  

Daarnaast is het belangrijk dat de doelgroep beseft dat zij zelf in staat zijn om het 

taalniveau te verbeteren en dat de oorzaak niet (altijd) buiten zichzelf ligt, zodat zij een 

positieve houding hebben ten opzichte van taalonderwijs. De doelgroep die aan al deze 

voorwaarden voldoet staat volgens de respondenten en literatuur het meest open om aan 

de slag te gaan met taal omdat zij sterk intrinsiek gemotiveerd zijn (Yamashita et al., 2019). 

Indien de doelgroep in de praktijk zo sterk gemotiveerd is, lijken er echter maar enkele 

redenen te zijn waarom zij niet al aan de slag gaan met taal en dat kan zijn omdat zij niet 

weten dat er taalaanbod is (respondent 1, 3 t/m 9, 11 t/m 18) of omdat zij de tijd en rust niet 

hebben om er iets aan te doen (respondent 1, 2, 4, 5, 13, 16). Omdat de groep die zo sterk 

gemotiveerd is en ook nog niet zelf aan de slag is gegaan met taal in de praktijk erg klein lijkt 

te zijn en men deze motivatie niet kan meten, wordt de meest kansrijke doelgroep niet op 

basis van deze houdingen geformuleerd. Deze kennis over de verschillende houdingen wordt 

echter wel in gedachte gehouden bij het motiveren van deze brede doelgroep. De doelgroep 

blijft dus redelijk breed geformuleerd, maar daarbinnen is wel zicht op de verschillende 

houdingen die invloed kunnen hebben op het motiveren van de doelgroep. 
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4.2.2 Meeste impact op het probleem 

Op basis van de sociaal-demografische kenmerken lijkt de meest impactvolle doelgroep de 

leeftijdscategorie van 18 tot en met 49 jaar, ondanks dat de oudere doelgroep groter is 

(Algemene Rekenkamer, 2016). Dit komt doordat de oudere doelgroep het ontbreken van 

bepaalde vaardigheden vaak heeft geaccepteerd en daardoor moeilijk te motiveren is 

(respondent 1, 3 t/m 5, 7, 9, 11, 13). Daarnaast maakt deze leeftijdscategorie, 18 tot en met 

49 jaar, vaak onderdeel uit van een gezin en is volgens de experts (respondenten 1, 5 t/m 7, 

9, 10) een gezinsaanpak effectief. Op deze manier kan de jongere doelgroep met een hoog 

risico op laaggeletterdheid ook bereikt worden (respondent 1, 3, 6; Wildenbos et al., 2019).  

Daarnaast is het ook mogelijk om een campagne te verspreiden in regio’s waar veel 

laaggeletterden voorkomen, deze keuze is afhankelijk van het beschikbare budget. Ook de 

beroepen waarin veel laaggeletterden werkzaam zijn, zijn bekend en ook daar dient een 

campagne rekening mee te houden (Stichting Lezen & Schrijven & ROA, 2019). Uit de 

interviews blijkt daarnaast ook dat de werkcontext en een werkgever een positieve invloed 

kunnen hebben op de motivatie en open houding van laaggeletterden (respondent 11, 16 

t/m 18). Dit hangt samen met het vergroten van het urgentiebesef omdat laaggeletterden 

vaak aan de slag gaan met taal wanneer zij op het werk tegen problemen aanlopen en 

vervolgens gemotiveerd kunnen worden door de werkgever (respondent 11, 16 t/m 18; 

Rekenkamer Utrecht, 2020). 

Het onderscheid tussen NT1 en NT2 wordt zowel door de respondenten als in de 

literatuur gemaakt. De experts (respondent 4, 9, 10) stellen dat het voor NT2 

laaggeletterden vaak makkelijker is om het taalniveau te verbeteren. Dit komt door de 

begeleiding die zij krijgen omtrent het inburgeringsproces, waar het verbeteren van de 

Nederlandse taalvaardigheden onderdeel van is. Doordat de NT2 doelgroep al goede 

begeleiding krijgt en de groep NT1 laaggeletterden in Nederland groter is (Etil Research 

Group et al., 2020), kan worden geconcludeerd dat het meer impact heeft op het probleem 

als de NT1 doelgroep de taalvaardigheden verbetert (Kneebone, Smith & Fielding, 2017).  

Echter wordt in de literatuur en door de meeste experts (respondent 1 t/m 7) 

voorgesteld om ook professionals van bepaalde (hulp)organisaties te mobiliseren om 

laaggeletterden te werven en zo het probleem op te lossen. Dit is een aanpak die al langere 

tijd in Nederland wordt doorgevoerd, zonder veel succes (Groot, Coppens & Lam, 2019). Zo 

gaven veel respondenten (1 t/m 5, 7 t/m 11) aan dat huidige investeringen gericht op deze 
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professionals in de praktijk niet goed werken omdat zij niet genoeg kennis hebben over de 

problematiek, het werven van laaggeletterden niet prioriteren en/of ook schaamte ervaren 

om het bespreekbaar te maken. Deze schaamte komt voort uit het taboe rondom 

laaggeletterdheid wat zorgt voor een grote barrière voor succesvolle werving van 

laaggeletterden (Stichting Lezen & Schrijven & ROA, 2019). 

Naast de professionals waar laaggeletterden mee te maken krijgen, worden 

werkgevers ook vaak voorgesteld om laaggeletterden te werven (Wildenbos et al., 2019). De 

experts (1, 2, 5 t/m 9) gaven echter aan dat bedrijven zich vaak niet bewust zijn van de 

voordelen die het bieden van taalonderwijs aan hun werknemers hen kan opleveren en laten 

zich daarom vaak tegenhouden door kosten of tijd: 

 

“Dus we vinden dat de professionals die taak hebben, maar die hebben een andere taak. Die 

huisarts die moet voor zijn grieppatiënten zorgen en die heeft een hele andere taak, die 

leerkrachten ook, dat consultatiebureau ook. En dat doorverwijzen dat lukt dus allemaal niet 

en toch blijven we daar maar op inzetten, terwijl ik denk het is niet goed, we moeten die 

laaggeletterden zelf aanspreken.” (respondent 8) 

 

Werkgevers of professionals lijken dus minder kansrijke doelgroepen omdat zij eerst 

zelf gemotiveerd moeten worden, waarna zij pas hulp kunnen bieden aan laaggeletterden. 

Dit lijkt een omslachtige manier om laaggeletterdheid te reduceren en daarbij gaven de 

respondenten (1 t/m 6, 8 t/m 10, 12, 14, 17) ook aan dat laaggeletterdheid het grootste 

probleem is voor de laaggeletterden zelf, omdat zij problemen ervaren in het dagelijks leven. 

Een campagne richten op het verbeteren van de taalvaardigheden van de doelgroep 

laaggeletterden zelf lijkt dus de meeste impact te hebben op het reduceren van het 

probleem laaggeletterdheid (Kneebone, Smith & Fielding, 2017).  

De doelgroep waar een campagne zich idealiter op richt zijn dus NT1 laaggeletterden 

tussen de 18 en 49 jaar oud. Binnen deze brede formulering van de doelgroep wordt 

rekening gehouden met de verschillen in houdingen ten opzichte van zichzelf, het probleem 

en het verbeteren van taalvaardigheden.  
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4.3 Gedragsreis  

Nu we weten op welke doelgroep een campagne zich moet richten, NT1 laaggeletterden 

tussen de 18 en 49 jaar, is het van belang om deze doelgroep ook daadwerkelijk aan te 

zetten tot gedragsverandering. Om passende en effectieve gedragstechnieken voor te 

kunnen stellen is het van belang dat de barrières en mogelijkheden van deze doelgroep in 

kaart worden gebracht met betrekking tot het gewenste gedrag. Hoe de experts en 

ervaringsdeskundigen het gedrag, de motieven en barrières voor laaggeletterden inschatten 

staat in codeboom 5 in bijlage 4 uiteengezet. Deze codeboom dient als basis voor de 

formulering van de gedragsreis.  

 

4.3.1 Gewenst doelgedrag 

Voordat de weerstanden en motieven geformuleerd kunnen worden, moet het gewenst 

doelgedrag bepaald worden. De doelgedraging die het meest voor de hand ligt om het 

probleem op te lossen is het verbeteren van de taalvaardigheden door de doelgroep. Uit de 

interviews en literatuurstudie blijkt echter dat hier veel weerstand bij komt kijken. Het is 

daarom van belang om het verbeteren van de taalvaardigheid zo laagdrempelig mogelijk te 

maken (respondent 1, 2, 4, 6 t/m 8, 10). Dit wordt momenteel vaak gedaan door het 

aanbieden van camouflagecursussen (Janssen-de Goede, 2019). Op deze manier wordt het 

verbeteren van taalvaardigheden niet gebruikt als het doel, maar als het middel waarmee 

men bijvoorbeeld ook andere vaardigheden kan verbeteren. Lange trajecten lijken de 

doelgroep af te schrikken (respondent 1, 2, 4, 6 t/m 8, 10) en daarom wordt het gewenste 

doelgedrag als volgt geformuleerd:  

 

“Een eerste stap zetten om een vaardigheid te verbeteren met taal als middel” 

 

Deze formulering met ‘een vaardigheid’ is erg breed zodat het kan aansluiten op de diverse 

behoeften van de doelgroep (De Greef & Visser, 2020; Heimlich & Horr, 2010; respondent 2, 

3, 5 t/m 8). Deze behoeften kunnen ver uit elkaar liggen en Chakrabarty (2020) stelt dat het 

hierbij belangrijk is om rekening te houden met de verschillen tussen de talige activiteiten in 

het thuisdomein (primaire context) en bijvoorbeeld school, kerk, markt, werk enz. 

(secundaire context). Laaggeletterden kunnen bijvoorbeeld thuis geen/weinig problemen 

ervaren met taal, maar op het werk tegen problemen aanlopen (Wildenbos et al., 2019). 
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Volgens Chakrabarty (2020) kan het bijvoorbeeld zo zijn dat mensen voor hun gevoel ‘goed’ 

kunnen lezen op basis van hun dagelijkse activiteiten in het thuisdomein en komen ze er pas 

achter dat dit misschien niet het geval is wanneer zij op het werk ingewikkelde mails moeten 

lezen. Deze verschillende contexten waarbinnen laaggeletterden communiceren kunnen 

zorgen voor verschillen in opvattingen van wat ‘goed/voldoende’ lezen en schrijven is, 

waardoor de leervraag van laaggeletterden ook sterk kan verschillen (respondent 2, 3, 5 t/m 

8).  

Daarnaast staat de eerste stap centraal omdat dit vaak de grootste drempel vormt 

(respondent 11 t/m 13, 15 t/m 17; Rekenkamer Utrecht, 2020; Groot, Coppens & Lam, 

2019). Een eerste stap maakt het gewenste gedrag ook laagdrempelig, één van de adviezen 

van de experts (respondent 1, 2, 4, 6 t/m 8, 10). Daarbij wordt taal ingezet als middel zodat 

het de doelgroep niet afschrikt, maar zij wel (onbewust) aan de slag gaan met taal (Janssen-

de Goede, 2019). Wanneer de doelgroep dit gewenste gedrag uitvoert is de verwachting dat 

zij (onbewust) het taalniveau verbeteren en daardoor het aantal laaggeletterden in 

Nederland reduceren.  

 

4.3.2 Fasen gedragsreis  

Voordat de doelgroep het doelgedrag zal uitvoeren, zijn er een aantal fasen die zij moeten 

doorlopen, dit zijn ook wel de stappen die zij moeten nemen om te komen tot het gewenste 

gedrag. Om laaggeletterden aan de slag te laten gaan met taal zijn dat: 

 

Fase 1: Inzien dat er vaardigheden zijn die je kan verbeteren en dat er aanbod is om dat te 

doen. 

Fase 2: Inzien dat het verbeteren van deze vaardigheden je iets oplevert. (houding) 

Fase 3: Intentie hebben om deze vaardigheden te verbeteren. (intentie) 

Fase 4: Een eerste stap zetten om een vaardigheid te verbeteren met taal als middel. 

(gedrag) 
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Figuur 4 

Fasen gedragsreis laaggeletterden 

 

De eerste fase heeft betrekking op het besef dat men bepaalde vaardigheden nog niet 

volledig beheerst, waarbij taal de onderliggende factor kan zijn, en de kennis dat er 

mogelijkheden zijn om deze vaardigheden te verbeteren. Uit de interviews blijkt namelijk dat 

veel laaggeletterden niet inzien dat zij problemen hebben met taal (respondent 2, 4 t/m 6, 7, 

9, 10) en dat zij zich niet bewust zijn van de mogelijkheden om taalonderwijs te volgen 

(respondent 1, 3 t/m 9, 11 t/m 16, 18). Vervolgens moeten laaggeletterden inzien dat het 

verbeteren van deze vaardigheden hen iets gaat opleveren (respondent 1, 3 t/m 5, 7, 8, 10), 

wat volgens Kondrup (2015) positieve invloed heeft op de motivatie/intentie van de 

doelgroep. De derde stap is dan ook dat de doelgroep de intentie heeft om de vaardigheden 

te verbeteren, waarna ze in de vierde stap het gewenste gedrag zullen vertonen.  

 

4.3.3 Barrières  

De doelgroep ervaart verschillende barrières en motieven bij het doorlopen van deze fasen, 

zie figuur 5 hieronder. Deze barrières komen voort uit de literatuurstudie en interviews en 

hebben betrekking op de gedragsbepalers van CASI (2020).  
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Figuur 5 

Gedragsreis laaggeletterden 

 

4.3.3.1 Weerstand 

Laaggeletterden ervaren verschillende weerstanden, wat voor hen een motief is om het 

doelgedrag niet uit te voeren. In CASI (2020) onderscheiden ze drie vormen, aversie, scepsis 

en inertia, waarvan scepsis en inertia ook voorkomen in de gedragsreis van laaggeletterden. 

Er is sprake van scepsis wanneer mensen niet overtuigd zijn van het nut van het verbeteren 

van de taalvaardigheden of wanner zij de afzender wantrouwen en met tegenargumenten 

komen (Dienst Publiek en Communicatie, 2020). Laaggeletterden hebben vaak een 

sceptische houding ten opzichte van taalonderwijs op latere leeftijd als zij slechte ervaringen 

hebben met school of leren in het verleden (Buisman, 2017). Laaggeletterden kunnen door 

deze slechte ervaringen afkeer ontwikkelen tegenover het beschikbare taalaanbod, 

waardoor zij uiteindelijk minder snel deelnemen aan taalonderwijs (1, 4, t/m 7, 10, 11, 13, 15 

t/m 18).  

Deze sceptische houding kan daarnaast ook worden veroorzaakt doordat 

laaggeletterden het nut van het verbeteren van de taalvaardigheden niet inzien, omdat zij 

bijvoorbeeld de urgentie of noodzaak niet voelen (respondent 1, 2, 4 t/m 7, 9, 10, 13, 17). 
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Dit maakt het moeilijker om de doelgroep in te laten zien dat het verbeteren van deze 

vaardigheden hen iets oplevert (fase 2). Mogelijke oorzaken, waardoor de doelgroep het nut 

niet inziet om de taalvaardigheden te verbeteren, zijn de hulp die zij krijgen van anderen 

waardoor ze het niet nodig vinden of het ervaren van acutere problemen die al hun tijd en 

aandacht op dat moment opeisen (respondent 1, 2, 4 t/m 7, 9, 10, 13, 17). In deze gevallen is 

men vaak niet overtuigd van het nut of de relevantie van taalverbetering (Dienst Publiek en 

Communicatie, 2020). Daarnaast kan het ook zijn dat het buiten zichzelf plaatsen van de 

oorzaak (Lost Lemon & Muzus, 2018; respondent 2 t/m 7, 9) zorgt voor weerstand omdat de 

doelgroep van mening is dat niet zijzelf maar bijvoorbeeld de overheid de communicatie 

moet aanpassen.  

 Naast scepsis komt ook inertia voor bij de doelgroep. Laaggeletterden zien er 

namelijk vaak tegenop om een eerste stap te zetten richting een langdurig taaltraject en 

nemen daarom een passieve houding aan (respondent 1, 2, 4, 6 t/m 8, 10). Dat ze hier 

tegenop zien komt ook vaak weer voort uit de negatieve ervaringen (Buisman, 2017). 

 

4.3.3.2 Zelfbeeld 

Een weerstand die in het onderzoek naar laaggeletterde ouders door onderzoeksbureau 

Mare (2021) naar voren komt, is het zelfbeeld van de doelgroep. Het beeld dat men van 

zichzelf heeft is een belangrijke bepaler van gedrag en dit hangt nauw samen met hun 

waarden (Dienst Publiek en Communicatie, 2020). De doelgroep zal doelgedrag dat in lijn is 

met hun zelfbeeld dan ook eerder uitvoeren. Het onderzoek van Mare (2021) richtte zich 

specifiek op laaggeletterde ouders en hieruit bleek dat zij het lastig vinden om de balans te 

vinden tussen ‘goede opvoeder’ en ‘fijne ouder’ zijn. Dit zijn twee zelfbeelden die met 

betrekking tot de opvoeding van een kind met elkaar in conflict kunnen komen. Welk 

gedrag, passend bij één van deze zelfbeelden, laaggeletterde ouders zullen vertonen is 

afhankelijk van welke waarden zij belangrijker achten (Dienst Publiek en Communicatie, 

2020). Uit het onderzoek van Mare (2021) blijkt dat dit in de thuissituatie vaak de fijne ouder 

was, waardoor ouders bijvoorbeeld moeilijker intrinsiek te motiveren zijn om ‘schoolse’ 

activiteiten met hun kind te doen.  

 Daarnaast blijken laaggeletterden niet altijd te erkennen dat zij moeite hebben met 

taalvaardigheden (Groot, Coppens & Lam, 2019). De experts (2, 4 t/m 7, 9, 10) gaven ook 

aan dat sommige laaggeletterden niet inzien/beseffen dat zij een probleem hebben. Indien 



 51 

zij dit niet erkennen is het doelgedrag om de (taal)vaardigheden te verbeteren niet in lijn 

met hun zelfbeeld en zullen zij minder intrinsiek gemotiveerd zijn.  

 

4.3.3.3 Onbewuste associaties 

De doelgroep heeft vaak negatieve associaties met woorden zoals leren, lezen en taal 

(Buisman, 2017). Dit kan bijvoorbeeld komen door negatieve ervaringen met school of leren 

en het letterlijk benoemen hiervan kan dus zorgen voor een barrière in het bereiken van de 

doelgroep. De respondenten (1, 3 t/m 6, 8, 16, 17) gaven ook aan dat het gebruik van 

woorden zoals laaggeletterdheid en het pijnpunt benoemen, ervoor kan zorgen dat de 

doelgroep afhaakt.  

 

4.3.3.4 Emoties  

De doelgroep ervaart veel emoties met betrekking tot de taalvaardigheden, wat een 

belangrijke gedragsbepaler is (Dienst Publiek en Communicatie, 2020). Emoties die een 

barrière kunnen vormen, ontstaan doordat belangrijke waarden of behoeften worden 

bedreigd of aangesproken waardoor de doelgroep in heftige gevallen niet meer openstaat 

voor een boodschap (Dienst Publiek en Communicatie, 2020). De sterkste emotie die 

laaggeletterden ervaren is schaamte (Stichting Lezen & Schrijven, 2018; respondent 1 t/m 7, 

9 t/m 13, 16, 17, 18). Doordat laaggeletterden zich vaak schamen proberen zij het probleem 

te verbergen voor anderen (respondent 1 t/m 7, 9 t/m 14, 16, 17): 

 

“Ja want ik had vroeger ook heel veel last van migraines omdat ik mij door al die schaamte 

altijd terugtrok hè.” (respondent 12) 

 

Smoesjes en technologie zoals rekenmachines, de functie WhatsApp inspreken of Google 

helpen hen om het te verbergen (respondent 11 t/m 14, 17): 

 

“Hoe ze daarmee omgaan? Daar zijn er bij die zijn zo geraffineerd daarin. Dan hoeven ze het 

niet te schrijven, maar dan pakken ze de telefoon, dan hebben ze een microfoontje in hem 

zitten en dan vragen ze dat via de WhatsApp en dan krijg je daar ook antwoorden op, dus 

dan hoef je niet te schrijven, hoef je niet te zoeken, hoef je niks.” (Respondent 13) 
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 Over het algemeen gaat het verbergen van het probleem de doelgroep goed af, maar 

vaak veroorzaakt dit ook angst en stress (respondent 3 t/m 6, 12, 15 t/m 17). Zij zijn 

bijvoorbeeld bang voor ontmaskering en de reacties van anderen indien zij ontmaskerd 

worden (respondent 5, 6, 11, 13). Dit weerhoudt de doelgroep om naar taalonderwijs te 

gaan omdat zij hier bekenden tegen kunnen komen. Door deze schaamte vertoont de 

doelgroep vluchtgedrag (respondent 1 t/m 3, 5 t/m 8, 11, 12; Stichting Lezen & Schrijven, 

2018), waardoor zij de eerste stap om de taalvaardigheden te verbeteren niet zetten. Dit 

vluchtgedrag houdt ook in dat zij in het dagelijks leven situaties vermijden waarin zij gebruik 

moeten maken van de vaardigheden die zij niet of in mindere mate bezitten: 

 

“Je probeert gewoon, je vlucht in principe. Je bent altijd op je hoeden en je bent altijd aan 

het vluchten.” (respondent 11) 

 

 Naast schaamte noemen de experts (respondent 1, 2, 5, 7, 8) in de interviews ook 

frustratie, veroorzaakt door woede en verdriet, als emotie wat ervoor kan zorgen dat 

laaggeletterden een passieve houding aannemen. 

 

4.3.3.5 Sociale omgeving 

De (sociale) omgeving blijkt erg belangrijk voor laaggeletterden omdat zij vaak een systeem 

van hulp (uit de sociale omgeving) hebben gecreëerd, waardoor zij zich goed kunnen redden 

en (bewust) weinig problemen ervaren in het dagelijks leven (respondent 1 t/m 7, 9). 

Volgens de benadering van new literacy studies wordt geletterdheid gevormd door de 

culturele context, waarin sociale relaties en instellingen de mate van geletterdheid van een 

persoon vormen en ondersteunen (Hamilton & Barton, 2000). Dit wordt op basis van de 

interviews bevestigd omdat vier respondenten (9, 12, 13, 14) aangaven dat mensen uit de 

directe omgeving soms de noodzaak niet inziet om laaggeletterden verder te helpen of te 

stimuleren om aan de slag te gaan met taal. Deze mensen kunnen grote invloed hebben op 

het gedrag van laaggeletterden (Dienst Publiek en Communicatie, 2020), wat ook blijkt uit 

het feit dat drie ex-laaggeletterden (12, 13, 14) op aanraden van familie niet aan de slag zijn 

gegaan met taal: 
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“Ik was er wel in geïnteresseerd, maar mijn ouders hadden altijd zoiets nee dat moet je nou 

niet doen want je hebt veel te veel last van je epilepsie en zowat allemaal en daar moet je 

niet aan beginnen en dat komt wel later en blabla.” (respondent 13) 

 

De (sociale) omgeving heeft invloed op het gedrag van laaggeletterden door middel van 

(sociale) normen (Dienst Publiek en Communicatie, 2020). In bovenstaand voorbeeld wordt 

het gedrag van laaggeletterden beïnvloedt volgens de injunctieve norm, waarbij ze het 

gedrag laten beïnvloeden door de perceptie van wat voor hen belangrijke mensen, zoals 

ouders of voogden, gewenst gedrag vinden (idem.). Naast deze injunctieve norm worden 

laaggeletterden ook beïnvloedt door de descriptieve norm, namelijk de perceptie van wat 

andere mensen uit de sociale omgeving doen (Dienst Publiek en Communicatie, 2020). Dit 

hangt samen met de sociale norm dat als jij bijvoorbeeld het gevoel hebt dat ‘gelijke 

anderen’ de taalvaardigheden verbeteren, de kans groter is dat jij dit ook zal doen (Dienst 

Publiek en Communicatie, 2020). Echter kan dit ook omgekeerd werken, dat wanneer de 

omgeving niet aan de taalvaardigheden werkt, de kans kleiner is dat een laaggeletterd 

persoon uit die sociale omgeving dat wel gaat doen.  

De respondenten (4 t/m 7, 9, 10, 14) gaven aan dat bepaalde normen in stand kunnen 

worden gehouden door de ‘bubbel’ waar mensen in leven. Deze ‘bubbel’ beïnvloedt niet 

enkel het gedrag van mensen, maar kan ook een oorzaak zijn van het in meer of mindere 

mate bewust zijn van het probleem: 

 

“Ja ik weet niet per se of de mensen zelf er ook heel veel last van hebben omdat zij toch vaak 

wel een beetje in een bubbel leven en vaak ook wel allemaal mensen om zich heen hebben 

die helpen.” (Respondent 9)  

 

Respondent 6 vertelt bijvoorbeeld dat laaggeletterden de persconferentie van Mark Rutte 

soms beoordelen als een overdreven hoog taalniveau en dat zien als de oorzaak waarom zij 

het niet snappen. Dat zij het niet begrijpen ligt volgens hen niet aan zichzelf omdat iedereen 

in hun omgeving dat zo ervaart (respondent 6). Echter, zijn zij zich in dit voorbeeld misschien 

niet bewust van het feit dat zij zijn opgegroeid in een taalarme omgeving, wat door de 

experts (respondent 4, 5, 7, 10) wordt genoemd als een van de oorzaken van 

laaggeletterdheid.  
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4.3.3.6 Fysieke omgeving 

Een weerstand waar laaggeletterden zelf geen invloed op hebben, maar wat wel veel invloed 

heeft op hun keuze om het doelgedrag uit te voeren, is het beschikbare lesaanbod. Volgens 

zeven respondenten (1, 2, 4, 5, 7, 8, 17) sluit dit namelijk vaak niet aan op de behoeften van 

de doelgroep. Het beschikbare lesaanbod is onderdeel van de keuze-architectuur (fysieke 

omgeving), die bepaalt hoe de doelgroep keuzes maakt door hen in een bepaalde richting te 

sturen (Dienst Publiek en Communicatie, 2020). Zo is er tegenwoordig veel non-formeel 

leeraanbod beschikbaar in taalhuizen en bibliotheken, maar kan er volgens de respondenten 

(1, 3, 4, 6 t/m 10, 12 t/m 18) formeel nog veel verbeterd worden. Passend aanbod is van 

cruciaal belang om de doelgroep aan te zetten tot het gewenste gedrag (respondent 1, 2, 4, 

5, 8, 17).  

 Bepaalde momenten in de sociale of fysieke omgeving van laaggeletterden, zoals het 

wegvallen van hulp door het overlijden van een partner of dienst die taken voor jou 

regelden, kunnen een trigger zijn om in te zien dat je iets met bepaalde vaardigheden moet 

doen (Wildenbos et al., 2019). Deze gebeurtenissen kunnen realisatie momenten zijn 

waardoor houdingen ten opzichte van het gewenste gedrag veranderen.  

 

4.3.3.7 Kunnen 

Mensen vertonen bepaald gedrag wanneer zij hiertoe in staat zijn, maar wanneer dit niet het 

geval is zorgt dat voor een belemmering (Dienst Publiek en Communicatie, 2020). Of men in 

staat is om bepaald gedrag te vertonen is afhankelijk van de middelen, vaardigheden en 

situatie. De vaardigheden ontbreken bij de doelgroep in verschillende maten (Lost Lemon & 

Muzus, 2018). De middelen daarentegen zijn grotendeels gratis beschikbaar, maar 

laaggeletterden maken er weinig gebruik van (respondent 1, 3 t/m 7, 9). Daarnaast ervaren 

laaggeletterden vaak stress (respondent 1, 3, 4) en laten ze zich tegenhouden door de tijd, 

moeite en geld dat het hen kost om aan de slag te gaan met taal (respondent 1, 2, 3, 6, 7, 9 

t/m 13 en 15 t/m 18). Het onderzoek van Mare (2021) bevestigt dat laaggeletterde ouders 

zich vaak laten tegenhouden doordat zij weinig tijd hebben omdat zij druk zijn om het 

gezinsleven draaiende te houden. Volgens Barton et al. (2006) gaan laaggeletterden pas aan 

de taalvaardigheden werken als zij zelf ook het gevoel hebben dat het het juiste moment is 

om deze verandering in gang te zetten.  
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 Naast dit gevoel van de juiste timing is het gevoel over de eigen competentie om het 

doelgedrag uit te voeren ook van belang (Dienst Publiek en Communicatie, 2020). Wanneer 

men het gevoel heeft in staat te zijn om het doelgedrag uit te voeren, zal dit bijdragen aan 

de intrinsieke motivatie van een persoon (Bandura, Freeman & Lightsey, 1999). Volgens tien 

respondenten (1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13) hebben laaggeletterden vaak (onterecht) het 

idee dat zij niet in staat zijn om het eigen taalniveau te verbeteren, dit betekent dat 

laaggeletterden vaak een lage zelf effectiviteit voelen (Bandura, Freeman & Lightsey, 1999): 

 

“Ehm ik denk dat ze weinig zelfvertrouwen hebben. Dus denken van ik ben dom, want anders 

iedereen kan het waarom kan ik het niet? Dus dat ze weinig geloof hebben in hun eigen.” 

(respondent 4) 

 

Dit kan een barrière vormen om aan de slag te gaan/blijven met taal: 

 

“En dan liep ik naar buiten en ging ik naar die begeleiding van de taalles en zei ik ‘ja ik kan het 

niet meer, ik houd het niet meer uit’, maar dan hebben we daar gepraat en dan is het een 

beetje opgelost.” (respondent 18) 

 

Zelf effectiviteit bij laaggeletterden houdt dus in dat laaggeletterden pas aan de slag gaan 

met taal als zij zelf het vertrouwen hebben dat ze in staat zijn om de (taal)vaardigheden te 

verbeteren (Bandura, Freeman & Lightsey, 1999). Door hen het gevoel te geven dat zij beter 

kunnen worden in (taal)vaardigheden, geef je hen het vertrouwen en motivatie om een 

eerste stap te zetten. Uit de interviews blijkt dat hier behoeften aan is bij de doelgroep 

omdat zij vaak onzekerder zijn dan geletterden (respondenten 1, 4, 6, 7). Volgens zes 

respondenten (1, 3, 4, 6, 7, 10) moeten laaggeletterden dan ook meer zelfvertrouwen 

krijgen en weten dat zij in staat zijn om het eigen taalniveau te verbeteren.  

 

4.3.3.8 Kennis 

Het is van belang dat de doelgroep de voor- en nadelen van bepaald gedrag kent en op basis 

daarvan een weloverwogen keuze kan maken om het wel of niet uit te voeren (Dienst 

Publiek en Communicatie, 2020). Deze voor- en nadelen moet men echter wel baseren op de 

kennis die voor hen beschikbaar is. Uit interviews blijkt dat het beeld dat laaggeletterden 
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vaak hebben van volwassen (taal)onderwijs niet overeenkomt met de werkelijkheid 

(respondent 1, 4, 5, 9, 11, 14, 16, 17): 

 

“Nou en toen hij over school begon ja had ik echt zoiets school? Ik ga toch niet tussen kleine 

kinderen in de klas zitten? Maar als ik dat eerder geweten had dat volwassenonderwijs was, 

was ik misschien twintig jaar eerder gegaan.” (respondent 11) 

 
Hieruit blijkt dat de doelgroep geen juiste kennis heeft over volwassenonderwijs en op basis 

van deze verkeerde informatie er vaak voor kiest om hier niet aan deel te nemen, waar zij in 

sommige gevallen achteraf spijt van hebben (respondent 5, 9, 11, 16). Ook zijn de financiële 

tegemoetkomingen niet altijd bekend bij de doelgroep, wat kan resulteren in een onterecht 

negatieve kosten-baten afweging ten aanzien van het doelgedrag (respondent 15, 16).  

Naast de verkeerde kennis over de mogelijkheden in het volwassenonderwijs, is een 

groot deel van de doelgroep ook niet bekend met het feit dat er überhaupt een ruim 

taalaanbod beschikbaar is (respondent 3 t/m 7, 9, 11, 12, 16, 18). Dit zorgt voor een 

belemmering om het doelgedrag uit te voeren. Daarnaast denken laaggeletterden vaak dat 

zij de enige met dit probleem zijn (respondent 1, 4 t/m 7, 9, 10, 15, 16), maar dit is uiteraard 

in de praktijk niet het geval: 

 

“Het is gewoon verstoppen en de meeste mensen denken waar ik mee praat of mensen 

waarmee ik gepraat heb, die denken dat ze alleen zijn. Dat dacht ik ook en ik had nog nooit in 

mijn omgeving gehoord dat iemand laaggeletterd was. Maar niemand praat erover, dus heel 

veel mensen denken ook ik ben de enige, laten we het lekker zo houden.” (respondent 11) 

 

Laaggeletterden lijken dus veel misvattingen te hebben over het taalaanbod, maar 

het is van belang dat men zich bewust is dat het zorgen voor (meer) correcte kennis bij de 

doelgroep niet automatisch leidt tot het gewenste gedrag (Dienst Publiek en Communicatie, 

2020).  

 

4.3.3.9 Houding 

De verscheidenheid aan houdingen binnen de doelgroep zijn al eerder uiteengezet. Hieruit 

blijkt dat men negatieve houdingen kan aannemen tegenover het doelgedrag wanneer zij de 

oorzaak van het probleem buiten zichzelf plaatsen (sceptisch), het nut van verandering niet 
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inzien, zich niet bewust zijn van het probleem, of het gevoel hebben dat zij niet in staat zijn 

om het doelgedrag uit te voeren. Daarnaast kunnen negatieve (school)ervaringen de 

houding van laaggeletterden beïnvloeden (Buisman, 2017). De doelgroep vormt een houding 

na een voor- en nadelen afweging waarbij waarden aan het doelgedrag worden toegekend 

(Dienst Publiek en Communicatie, 2020). Het is dus van belang dat de voordelen van het 

uitvoeren van het doelgedrag opwegen tegen de mogelijke nadelen, zodat de doelgroep een 

positieve houding krijgt. Hierbij moet de doelgroep het gevoel krijgen dat het verbeteren van 

de taalvaardigheden hen iets oplevert, zodat zij intrinsiek gemotiveerd raken om de stap te 

zetten (Instituut Fysieke Veiligheid, 2019).  

 

4.3.4 Motieven  

Door middel van de hiervoor besproken gedragsbepalers zijn voornamelijk de barrières 

benadrukt die de doelgroep tegenhouden om het gewenste gedrag te vertonen. Daarnaast 

zijn er echter ook motieven die de doelgroep stimuleren om de taalvaardigheden te 

verbeteren.  

 

4.3.4.1 Realisatie momenten 

Dit zijn bijvoorbeeld realisatie momenten, veranderingen of gebeurtenissen waardoor 

laaggeletterden het belang inzien om de taalvaardigheden te verbeteren. Een urgente 

situatie in het leven van laaggeletterden kan namelijk een trigger zijn waardoor ze inzien dat 

aan de slag moeten met taal (respondent 1, 2, 4 t/m 6, 8 t/m 11, 14). Dit kan uit noodzaak 

zijn, omdat bijvoorbeeld een partner of familielid overlijdt die voorheen allemaal zaken voor 

hen regelde, wat ze nu zelf moeten gaan doen (Wildenbos et al., 2019). Echter moeten de 

gebeurtenissen of veranderingen in het leven niet te extreem zijn, want anders is er geen tijd 

of ruimte in het leven van de laaggeletterden om deze realisatie momenten om te zetten tot 

het gewenste gedrag: 

 

“Ja die noodsituaties. Echt hoor echt, dat blijkt echt dat dat werkt. Alleen je hebt ook 

noodsituaties als mensen bijvoorbeeld, doordat de partner wegvalt, in schuldhulpverlening 

terechtkomen. Als de situatie dan zo enorm en extreem is en dat het enige is waar ze aan 

kunnen denken, dan is er geen plaats meer in het hoofd om ook nog te denken ik moet nog 

naar een taalcursus.” (respondent 5) 
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Een context waarin respondenten aangaven dat zich vaak een urgente situatie 

voordoet is op het werk van laaggeletterden, denk hierbij aan kansen op een promotie 

waarvoor ze ineens brieven moeten schrijven (respondent 2, 4, 5, 7, 10, 11). Daarnaast kan 

het krijgen van een (klein)kind reden zijn om aan de slag te gaan met taal zodat ze het kind 

kunnen voorlezen of helpen met school (respondent 3 t/m 7, 9, 10). Ook gaven vier ex-

laaggeletterden aan dat zij zich bewust waren dat zij niet goed konden participeren in de 

samenleving en op een gegeven moment zelfstandig wilden zijn (respondent 11 t/m 14). 

Deze voorbeelden van situatie zijn onder te verdelen in verschillende contexten waarbinnen 

de motivatie van laaggeletterden vergroot kan worden, namelijk (sociaal)-werk, zelfstandig 

participeren (samenleving) en de persoonlijke (gezin)situatie. Hierbij kunnen personen die 

dichtbij laaggeletterden staan helpen om deze urgentie in te zien en hen te motiveren 

(respondent 11 t/m 13, 17).  

 

4.3.4.2 Respons effectiviteit 

Laaggeletterden gaan dus vaak door realisatie momenten (urgente situaties) aan de slag met 

taal. Niet enkel die urgente situaties zorgen ervoor dat laaggeletterden het doelgedrag 

vertonen. Voordat laaggeletterden aan de slag gaan met taal moeten zij ook geloven dat het 

verbeteren van de taalvaardigheden effectief is om de urgente situatie met de bijbehorende 

risico’s te verminderen. Dit is de respons effectiviteit die van invloed is op het gedrag van de 

doelgroep (Instituut Fysieke Veiligheid, 2019). Respons effectiviteit is het geloof dat een 

specifieke actie effectief is in het verminderen van het risico of de gevolgen van het risico 

(Instituut Fysieke Veiligheid, 2019). Laaggeletterden moeten dus het gevoel hebben dat het 

verbeteren van de taalvaardigheden hen iets oplevert, dit is namelijk niet altijd het geval: 

 

“Ik heb altijd wel zoiets gehad oh dat heb ik niet zo nodig weet je. In eerste instantie had ik 

zoiets. Mhua wat moet je daar nou mee?” (respondent 13) 

 

Zien laaggeletterden bijvoorbeeld ook niet in dat het ontbreken van bepaalde 

taalvaardigheden het onderliggende probleem is van bijvoorbeeld schulden, dan zullen zij 

minder snel aan de slag gaan met taal. Voordat laaggeletterden dus aan de slag gaan met 

taal moeten zij hier zelf het belang en nut van inzien (respondent 1 t/m 7, 9, 10). 
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4.3.4.3 Toekomstige trots 

Indien laaggeletterden inzien dat het verbeteren van taal nuttig voor hen kan zijn, blijkt het 

vooruitzicht van toekomstige trots een motivatie voor hen om de intentie om te zetten naar 

het daadwerkelijk uitvoeren van het doelgedrag. Zeven ex-laaggeletterden (respondent 11 

t/m 14, 16 t/m 18) gaven aan dat zij meer zelfvertrouwen en trots ervaren nadat zij het 

taalniveau hebben verbeteren, dit werd bevestigd door drie experts (respondent 1, 6, 7). 

Voor veel van de ex-laaggeletterden uit dit onderzoek was het worden van taalambassadeur 

een concreet doel wat hen motiveerde om door te leren (respondent 12, 13, 14, 16, 18). Uit 

het onderzoek van Mare (2021) blijkt dat toekomstige trots op zichzelf of van anderen een 

drijfveer kan zijn om een eerste stap te zetten om de taalvaardigheden te verbeteren. Ze 

willen bijvoorbeeld dat ze trots kunnen zijn op zichzelf of dat hun kind of partner trots op 

hen is: 

 

“Ik ben zelf ook laaggeletterd geweest maar ik ben wel blij dat ik toch weer die dingen 

opgepakt heb. Daar ben ik wel trots op.” (Respondent 12) 

 

4.3.5 Meest invloedrijke en veranderbare factoren gedragsreis 

De verschillende factoren die van invloed zijn op de doelgroep om het doelgedrag uit te 

voeren zijn uiteengezet, maar nu is het van belang om vast te stellen welke factoren het 

meest effectief zijn om op in te spelen met een campagne, zodat de doelgroep het gewenste 

gedrag ook daadwerkelijk kan en gaat vertonen.  

 De weerstanden scepsis en inertia hebben grote invloed op de doelgroep omdat zij 

niet aan de slag gaan met taal als zij het nut hiervan niet inzien en een passieve houding 

aannemen (Dienst Publiek en Communicatie, 2020). Een campagne moet zich dan ook 

richten op het vergroten van het gevoel dat het doelgedrag hen iets oplevert en daarnaast 

moet de weerstand dat het veel moeite kost worden weggenomen.  

 Het is van belang om het doelgedrag aan te sluiten op het zelfbeeld van de doelgroep 

en welke waarden zij belangrijk vinden (Dienst Publiek en Communicatie, 2020). Echter is het 

lastig om door middel van een campagne dit zelfbeeld of waarden te veranderen en daarom 

is dit één van de factoren waar rekening mee moet worden gehouden, maar waar niet direct 

op wordt ingespeeld om het gedrag te veranderen.  
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 De negatieve onbewuste associaties met woorden zoals leren, lezen en school zijn 

makkelijk weg te nemen door deze woorden niet te gebruiken in een uiting.  

Met betrekking tot de emoties van de doelgroep blijkt het gevoel van schaamte één 

van de grootste barrières die de doelgroep ervaart: 

 

“Schaamte is de basis van de weerstand. Als we dat in Nederland weg kunnen halen, dat we 

gewoon kunnen zeggen van nou als je op latere leeftijd iets wil leren is dat helemaal prima. 

Of dat nou de taal is of het rekenen of iets voor je werk of een beroepsopleiding, het is 

allemaal hetzelfde. Daar hoef je je niet voor te schamen en dan zou er veel opgelost zijn.” 

(Respondent 10) 

 

Om deze emotie weg te kunnen nemen is het van belang om de bron te achterhalen 

(Dienst Publiek en Communicatie, 2020). In het geval van laaggeletterdheid lijkt er veel 

schaamte te ontstaan doordat er een taboe op rust in de maatschappij (Stichting Lezen & 

Schrijven & ROA, 2019). Schaamte is dus een invloedrijke factor doordat het een sterke 

invloed heeft op het gedrag van de doelgroep, maar het is moeilijk te veranderen omdat het 

voortkomt uit een taboe dat heerst in de maatschappij. Ondanks dat gegeven benadrukken 

de respondenten toch het belang van het wegnemen van deze barrière door het probleem 

meer aandacht te geven in de gehele samenleving (respondent 1, 2, 6, 8 t/m 10) en het leren 

van taal te normaliseren (respondent 1 t/m 4, 6 t/m 12, 17): 

Het normaliseren van het probleem kan ook de gedragingen van mensen in de sociale 

omgeving veranderen, waardoor men zelf misschien ook sneller aan de slag gaat om de 

taalvaardigheden te verbeteren. De descriptieve norm, wat anderen in jouw omgeving doen, 

heeft een sterker effect op het gedrag van de doelgroep dan de injunctieve norm, wat voor 

ons belangrijke mensen gewenst gedrag vinden (Dienst Publiek en Communicatie, 2020). De 

campagne dient dus in te spelen op de descriptieve norm door bijvoorbeeld mensen uit de 

sociale omgeving van laaggeletterden te laten zien die ook aan de slag gaan met taal. 

 Naast de sociale omgeving is de fysieke omgeving een sterke bepaler van gedrag en 

in het geval van laaggeletterden heeft dit voornamelijk betrekking op de kloof tussen het 

beschikbare taalaanbod en de behoeften van de doelgroep. Het beschikbare taalaanbod is 

een ingewikkeld veranderbare factor omdat de respondenten bijvoorbeeld pleiten voor een 

volledige omslag in het onderwijs (respondent 1 t/m 4, 6, 8 t/m 10), het opleiden van 
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gemotiveerde docenten (respondent 1, 3, 4, 6 t/m 10) of meer investeren in formeel 

lesaanbod (respondent 1, 3, 4, 6 t/m 10, 12 t/m 18). Dit zijn oplossingen waarvoor beleid 

gemaakt moet worden en waar de doelgroep zelf dus weinig invloed op uit kan oefenen. De 

mogelijkheden om de doelgroep toch naar het beschikbare aanbod te krijgen is het wekken 

van de interesse van de doelgroep met onderwerpen waarin zij geïnteresseerd zijn, zoals 

computervaardigheden, actualiteiten of gezondheid (respondent 1 t/m 13, 15 t/m 17). Dit 

kan bijvoorbeeld door het gebruik van camouflagecursussen (Janssen-de Goede, 2019).  

 Een invloedrijke gedragsbepaler is het gevoel dat de doelgroep heeft om in staat te 

zijn het doelgedrag uit te voeren. Dit gevoel is makkelijker te beïnvloeden dan de 

vaardigheden of middelen die de doelgroep nodig heeft om het doelgedrag uit te voeren 

(Dienst Publiek en Communicatie, 2020).  

 Eén van de belangrijkste oorzaken waarom laaggeletterden niet bij taalaanbod 

terecht komen is het gebrek aan kennis over het probleem en de mogelijkheden tot scholing 

(Groot, Coppens & Lam, 2019). Het is daarom van belang dat de (gratis) mogelijkheden van 

taalonderwijs goed vindbaar zijn (respondent 1 t/m 7, 9, 11 t/m 14, 16, 18) en dat 

misvattingen over taalonderwijs en dat men de enige met dit probleem is, worden 

weggenomen. Deze kennis over de mogelijkheden is dus een invloedrijke factor om het 

gedrag van de doelgroep te veranderen.  

 Een campagne moet ook de verschillende houdingen van de doelgroep in acht nemen 

en hierop inspelen zodat men intrinsiek gemotiveerd raakt (Dienst Publiek en Communicatie, 

2020). Wanneer de doelgroep namelijk intrinsiek gemotiveerd is heeft dit grote invloed op 

het gedrag (Ryan & Deci, 2000). De doelgroep gaat namelijk pas aan de slag met taal 

wanneer zij hier het belang van inzien (respondent 1 t/m 7, 9, 10) en geen passieve houding 

aannemen (respondent 2 t/m 9, 11, 13). Deze houdingen zijn te veranderen door de 

afweging van voor- en nadelen te beïnvloeden (Diens Publiek en Communicatie, 2020), maar 

dit wordt bemoeilijkt door de verschillen in behoeften van de doelgroep.  
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4.4 Effectieve gedragstechnieken 

Op deze invloedrijke en veranderbare factoren kan door middel van gedragstechnieken 

worden ingespeeld. Welke gedragstechnieken het meest effectief zijn om de doelgroep aan 

te zetten tot het gewenste gedrag wordt in dit hoofdstuk uiteengezet. De voorgestelde 

gedragstechnieken beperken de weerstanden of versterken de motieven en zijn geschikt om 

in een campagne toe te passen.  

 

4.4.1 Winstframe 

De weerstand scepsis kan worden weggenomen door de doelgroep het nut van de gedraging 

in te laten zien. De doelgroep moet het gevoel krijgen dat de eerste stap hen iets oplevert, 

zodat zij het nut inzien van het gedrag (Instituut Fysieke Veiligheid, 2019). Het vergroten van 

het gevoel dat het hen iets oplevert kan door het doelgedrag te framen in een winstframe. 

Hierbij wordt de boodschap geframed in termen van de winst die het oplevert wanneer men 

de eerste stap zet om de (taal)vaardigheden te verbeteren (Andrews, van Leeuwen & van 

Baaren, 2020). De respondenten (1, 3 t/m 5, 7, 8, 10) gaven ook aan dat het positieve en de 

mogelijkheden benadrukt moeten worden in een boodschap naar laaggeletterden. Bij de 

keuze voor een bepaald frame is het wel van belang dat men zich bewust is van de 

fundamentele cognitieve bias, wat inhoudt dat men zich laat leiden door emoties die zich 

niks aantrekken van logica (Andrews, van Leeuwen & van Baaren, 2020). Het kan dus 

effectief zijn op positieve associaties en emoties aan het gewenste gedrag te koppelen. In 

het geval van laaggeletterden kan men de actie, het zetten van de eerste stap, koppelen aan 

positieve emoties zoals trots, zekerheid of hoop. De respondenten gaven namelijk aan dat 

het verbeteren van taalvaardigheden bij laaggeletterden zorgt voor een gevoel van trots en 

zelfvertrouwen (respondent 1, 6, 7, 11 t/m 14, 16 t/m 18) en minder schaamte (respondent 

11 t/m 18). Daarnaast ervaren ze minder angst en stress (respondent 17, 18) en zijn ze 

socialer (respondent 12 t/m 14, 18). Ook gaven bijna alle ex-laaggeletterden (respondent 12 

t/m 18) aan dat het een verrijking van hun leven is en dat ze zelfstandig kunnen participeren 

in de maatschappij (respondent 11 t/m 17). Deze positieve gevolgen kunnen door middel 

van een winstframe aan het gewenste doelgedrag worden gekoppeld. Door in te spelen op 

het ervaren van deze emoties verkleinen we ook de neiging om de actie door iemand anders 

uit te laten voeren. Een laaggeletterde zal bijvoorbeeld geen trots ervaren wanneer hij/zij 

een brief nog steeds door de partner laat lezen.   
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4.4.2 Laagdrempelig en passend handelingsperspectief door keuzevrijheid  

Een winstframe moet echter wel gevolgd worden door een duidelijke handleiding om de 

doelgroep tot het doelgedrag aan te zetten (Andrews, van Leeuwen & van Baaren, 2020). 

Mensen zullen het gewenste gedrag namelijk eerder vertonen als het makkelijk is om te 

doen (Dienst Publiek en Communicatie, 2020). Uit de literatuur (Stichting Lezen & Schrijven, 

2018) en de interviews (respondent 1 t/m 4, 6 t/m 8, 10, 11, 13, 16 t/m 18) blijkt ook dat het 

van belang is dat de doelgroep een concreet, passend en laagdrempelig 

handelingsperspectief aangeboden krijgt. Dit maakt het doelgedrag behapbaar en zorgt 

ervoor dat de doelgroep er minder tegen opziet, zodat de weerstand dat het een lang 

leertraject zou zijn (inertia: veel tijd en moeite) verdwijnt.  

 Met het bieden van een haalbaar handelingsperspectief is het ook mogelijk om de 

houding en de intentie van de doelgroep te beïnvloeden (Stichting Lezen & Schrijven & 

Panteia, 2020). De doelgroep voert het doelgedrag namelijk pas uit wanneer zij het gevoel 

hebben dat de handeling haalbaar voor hen is. Uit het onderzoek van Mare (2021) blijkt dat 

niet alle laaggeletterde ouders in dezelfde mate tijd beschikbaar hebben om aan de slag te 

gaan met taal en ook de respondenten (1 t/m 5, 13, 16) benadrukken dat de actie in lijn 

moet zijn met de beschikbare tijd en de rust die de doelgroep op dat moment ervaart.  

Daarnaast zijn er veel verschillende behoeften bij de doelgroep (Janssen-de Goede, 

2019), maar is het wel van belang dat het handelingsperspectief hierop aansluit (respondent 

1, 2, 4, 5, 8, 17). Het benadrukken van de keuzevrijheid kan bijdragen om de actie zoveel 

mogelijk aan te laten sluiten op de behoeften van de doelgroep (Dienst Publiek en 

Communicatie, 2020). De doelgroep kan dan zelf kiezen welke cursus, training of dergelijke 

het beste bij hem of haar past, waardoor de sceptische houding ten opzichte van het 

doelgedrag kan afnemen (Dienst Publiek en Communicatie, 2020). Dit vergroot ook het 

gevoel van autonomie, waardoor de motivatie van een persoon kan toenemen (Ryan & Deci, 

2000).  

 Een belangrijk aspect om laaggeletterden de eerste stap te laten zetten is de intentie 

die zij hebben om dit ook daadwerkelijk te doen. Om deze intentie positief te beïnvloeden is 

het effectief om de doelgroep actief na te laten denken over de vraag hoe ze het doelgedrag 

gaan uitvoeren (Andrews, van Leeuwen & van Baaren, 2020). De formulering van een 

laagdrempelig handelingsperspectief, waarbij concrete stappen centraal staan kan hier 

bijvoorbeeld aan bijdragen. De respondenten (13, 18) gaven ook aan dat het benoemen van 
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doelen kan bijdragen aan de motivatie van laaggeletterden, maar deze moeten ook concreet 

worden geïmplementeerd door bijvoorbeeld concrete stappen te formuleren (Andrews, van 

Leeuwen & van Baaren, 2020).  

 

4.4.3 Social modeling 

Een invloedrijke en veranderbare factor is het gevoel van kunnen. Het vergroten van het 

vertrouwen in het eigen kunnen bij de doelgroep verhoogt de kans dat de doelgroep het 

doelgedrag daadwerkelijk uitvoert (Dienst Publiek en Communicatie, 2020). Een 

gedragstechniek om dit gevoel te vergroten is social modeling. Met deze techniek zet je een 

rolmodel in dat het gewenste gedrag laat zien, waardoor het voor de doelgroep 

aantrekkelijker wordt om dit gedrag ook te vertonen. De respondenten (1, 4 t/m 6, 10 t/m 

18) pleiten er bijvoorbeeld voor om taalambassadeurs als rolmodel in te zetten om de 

doelgroep te stimuleren. Als de doelgroep namelijk ziet dat soortgelijke anderen het gedrag 

ook kunnen vertonen, krijgen zij meer vertrouwen in het eigen kunnen (Dienst Publiek en 

Communicatie, 2020). Het is voor de effectiviteit dus van belang dat de doelgroep zich kan 

identificeren met de persoon die als rolmodel wordt gebruikt.  

Daarnaast kan social modeling ook inspelen op de descriptieve norm, wat anderen in 

jouw sociale omgeving doen (Dienst Publiek en Communicatie, 2020). Het rolmodel kan dus, 

naast iemand waar de doelgroep zich direct mee identificeert, ook iemand uit de sociale 

omgeving van de persoon zijn. Door een persoon waar de doelgroep positieve associaties 

mee heeft in de positie van rolmodel te plaatsen kan een halo-effect ontstaan (Andrulli et 

al., 2020). Doordat de doelgroep bijvoorbeeld positieve associaties heeft met een voetballer 

uit het lokale voetbalteam, kan je de doelgroep makkelijker motiveren door te laten zien dat 

deze voetballen ook aan de slag is gegaan met taal.  

 Om deze social modeling echter succesvol te laten zijn is het van belang dat de 

vaardigheden die het rolmodel verbetert, aansluiten bij de behoeften, leefwereld en 

zelfbeeld van de doelgroep. De respondenten (2, 3, 6 t/m 8) pleiten er daarom voor om bij 

de doelgroep zelf na te gaan wat voor hen relevante vaardigheden zijn om te verbeteren. Op 

deze manier herkent de doelgroep zich hierin en zal de doelgroep zich makkelijker kunnen 

identificeren met de persoon.  
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4.4.4 Complimenteren en altercasting 

Een andere gedragstechniek die het gevoel van kunnen kan vergroten is het complimenteren 

van de doelgroep (Dienst Publiek en Communicatie, 2020). Op deze manier bevestig je de 

doelgroep in soortgelijke vaardigheden die hij/zij al beheerst, wat het zelfvertrouwen met 

betrekking tot het uitvoeren van het doelgedrag versterkt: 

 

“Het begint met het versterken van het vertrouwen en hun zelfvertrouwen. Daar moet je 

eerst aan werken en zeker niet te snel over taal beginnen.” (respondent 4) 

 

 Daarnaast kan de doelgroep door middel van altercasting in een sociale rol worden 

geplaatst, bijvoorbeeld de ‘fijne ouder’, wat de doelgroep stimuleert om zich ook hiernaar te 

gedragen (Andrews, van Leeuwen & van Baaren, 2020). Deze gedragstechniek kan het 

gevoel van competentie vergroten, maar hiervoor is identificatie door de doelgroep wel van 

belang. Het direct (tekstueel) aanspreken van de doelgroep kan hier effectief aan bijdragen, 

maar je kan de doelgroep ook verleiden om vrijwillig en spontaan de gewenste rol op zich te 

laten nemen (Andrews, van Leeuwen & van Baaren, 2020). Dit laatste kan bijvoorbeeld door 

een beeld van een kind te laten zien dat moeite heeft met huiswerk, waardoor de kijker de 

rol van ‘goede opvoeder’ aanneemt door het kind te helpen. Deze techniek doet beroep op 

het zelfbeeld van de doelgroep.  

 Ondanks dat deze gedragstechniek het gevoel van eigen kunnen naar verwachting 

vergroot, is de toepasbaarheid op de doelgroep NT1 laaggeletterden (18-49 jaar) laag. Deze 

doelgroep is namelijk erg groot en divers en daarom is het lastig om een geschikte altercast 

te vinden waar het merendeel van de doelgroep zichzelf in herkent. Indien de doelgroep 

bijvoorbeeld laaggeletterde ouders betreft, neemt de toepasbaarheid van deze 

gedragstechniek toe.  

 

4.4.5 Camouflage  

Een bekende techniek om laaggeletterden te bereiken is het aanbieden van 

camouflagecursussen (Janssen-de Goede, 2019). Deze aanpak vermijdt woorden waar 

(onbewuste) negatieve associaties aan kleven en wekt de interesse van de doelgroep met 

camouflagecursussen die aansluiten op hun interesse. Als deze camouflage aanpak wordt 

toegepast op het concrete handelingsperspectief zal deze naar verwachting ook beter 
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aansluiten op de behoeften van de doelgroep. De respondenten (1 t/m 13, 15 t/m 17) 

adviseren om de interesse van de doelgroep te wekken met onderwerpen waarin zij 

geïnteresseerd zijn zoals computervaardigheden, actualiteiten, gezondheid of sport. De 

gedragsreis heeft ook als uitgangspunt om de doelgroep niet expliciet bewust te maken van 

de lage taalvaardigheden omdat je hen op die manier op het pijnpunt wijst, wat kan zorgen 

voor weerstand (respondent 1, 3 t/m 6, 8, 17). Het is daarom van belang om de doelgroep te 

lokken met vaardigheden die zij willen verbeteren, waarbij zij taal nodig hebben als 

onderliggende factor. Op deze manier moeten zij bijvoorbeeld een recept kunnen lezen om 

een kookcursus te volgen. Omdat zij makkelijker te motiveren zijn om de kookcursus te 

volgen is dit effectief om de doelgroep te werven. Echter moeten zij toch de 

taalvaardigheden verbeteren om het recept te kunnen lezen en zetten ze op die manier de 

eerste stap.  

 

4.4.6 Informeren  

De laatste gedragstechniek die weerstanden bij de doelgroep weg kan nemen is het 

simpelweg informeren van de doelgroep. Op deze manier kunnen misvattingen over het 

beschikbare taalaanbod worden voorkomen en draagt kennis, over dat zij niet de enige met 

dit probleem zijn, bij aan het verminderen van de schaamte (respondent 1, 4 t/m 7, 9, 10, 

15, 16). Om dit gevoel van schaamte weg te nemen pleiten de respondenten (1 t/m 4, 6 t/m 

12, 17) er daarnaast voor om het leren van taal te normaliseren: 

 

“Mensen die de problemen ervaren die zien leren als iets heel groots en iets heel hoogs en 

weggelegd voor mensen die goed onderlegd zijn en dat soort dingen. En volgens mij zou het 

vooral helpen en aanspreken als we zeggen ‘ja leren is eigenlijk iets wat je elke dag doet 

overal en het is iets minimaals, dus laten we het gewoon doen, dat hoort gewoon’, net zoals 

je eet moet je ook leren, dus als je het zo simpel mogelijk maakt.” (respondent 10) 
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5. Conclusie 

Aan de hand van de literatuurstudie en interviews met experts en ex-laaggeletterden zijn het 

probleem laaggeletterdheid en de daarbij horende oorzaken en gevolgen in beeld gebracht. 

Vanuit de experts is er veel kritiek op het huidige beleid rondom dit probleem en is er 

volgens hen een radicale omslag in het onderwijs nodig. Volgens de experts moet het vak 

Nederlands namelijk een functionele en contextrijke invulling krijgen, dit sluit aan op het 

nieuwe gedachtegoed van de new literacy studies (2020).   

De grootste uitdaging blijkt de kloof tussen het grote aanbod aan taalonderwijs en de 

laaggeletterden die deze (vaak gratis) cursussen niet volgen (Stichting Lezen & Schrijven, 

2019). De afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven geweest om dit op te lossen, 

maar deze richten zich vaak op de werving van laaggeletterden via professionals (De Greef & 

Visser, 2020). Dit bleek niet effectief en daarom is de aanbeveling van dit onderzoek om de 

doelgroep richting dit taalaanbod te bewegen met passende gedragstechnieken die 

aansluiten bij de verschillende houdingen, kenmerken en behoeften van de doelgroep.  

Op basis van deelvraag 1 ‘wat zijn verschillende doelgroepen laaggeletterden op basis 

van sociaal-demografische kenmerken en het bewustzijn van het probleem’ blijken de 

belangrijkste aspecten om de doelgroep te categoriseren de verdeling tussen NT1 en NT2, 

leeftijd en de verschillende houdingen binnen de doelgroep. Met betrekkingen tot de 

houdingen zijn er drie het belangrijkst en naar verwachting van grote invloed op het gedrag, 

namelijk (1) is men zich bewust van het probleem of niet, (2) plaatst men de oorzaak van het 

probleem buiten zichzelf of denkt men dat ze zelf in staat zijn hier iets aan te doen (Lost 

Lemon & Muzus, 2018) en (3) ziet men de meerwaarde in om het taalniveau te verbeteren 

of niet. Deze houdingen kunnen op assen worden geplaatst en verschillende factoren 

hebben hier invloed op (Dienst Publiek en Communicatie, 2020). Daarnaast kunnen deze 

houdingen de motivatie van de doelgroep sterk beïnvloeden (Ryan & Deci, 2000).  

Ook op de tweede deelvraag ‘welke doelgroep(en) is/zijn, volgens experts en 

ervaringsdeskundigen, kansrijk om het probleem aan te pakken op het gebied van hun 

houding ten opzichte van verandering en de impact op het probleem’ kan nu een antwoord 

worden geformuleerd. Volgens de experts en ex-laaggeletterden is de jongere (18 t/m 49 

jaar) NT1 doelgroep namelijk het meest kansrijk om positieve gedragsverandering bij teweeg 

te brengen. Dit komt volgens hen door de passieve houding die ouderen vaak aannemen en 

het goed geregelde inburgeringsproces waardoor NT2 laaggeletterden vaak al aan de slag 
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gaan met de Nederlandse taal en minder schaamte ervaren. Een verdere opsplitsing van de 

doelgroep naar houding lijkt niet mogelijk en effectief omdat er geen cijfers beschikbaar zijn 

over de grote van de groep met een bepaalde houding. 

Antwoord op de derde deelvraag ‘wat zijn effectieve en haalbare doelgedragingen 

van de doelgroep NT1 laaggeletterden (18-49 jaar)’ betreft het gewenst doelgedrag; het 

zetten van de eerste stap om vaardigheden te verbeteren. Hierbij is vaardigheden bewust 

niet geformuleerd als taalvaardigheden omdat dit aansluit op het idee om de doelgroep te 

lokken door middel van het aanbieden van camouflagecursussen (Janssen-de Goede, 2019). 

In deze strategie staat taal centraal als middel en niet als doel. De interesse van de 

doelgroep wordt dus gewekt met onderwerpen waarin zij geïnteresseerd zijn, zoals 

computervaardigheden, actualiteiten, gezondheid of sport. Daarnaast is het de doelgedrag 

laagdrempelig geformuleerd door de nadruk te leggen op de eerste stap en niet direct het 

volgen van een hele cursus, wat veel weerstand kan oproepen bij de doelgroep. 

Het antwoord op deelvraag 4a ‘wat zijn mogelijkheden en barrières van de doelgroep 

om deze doelgedragingen met succes uit te voeren’ is in de gedragsreis gevisualiseerd. Deze  

barrières zijn op basis van de gedragsbepalers van CASI (2020) uiteengezet. De belangrijkste 

weerstanden zijn schaamte, sceptische houding, negatieve associaties met woorden zoals 

leren, taal of school, lage zelf effectiviteit, verkeerde of ontbrekende kennis over 

volwassentaalonderwijs, invloeden vanuit de omgeving of te weinig tijd. Daarnaast zijn er 

ook een aantal motieven die de doelgroep kunnen stimuleren om aan de slag te gaan met 

taal. Dit zijn bijvoorbeeld realisatie momenten waardoor men ineens het belang inziet, 

toekomstige trots of het gevoel dat het hen iets oplevert. Bij de beantwoording van 

deelvraag 4b ‘welke van deze factoren zijn het meest invloedrijk en veranderbaar’ blijken de 

meest invloedrijke factoren schaamte en respons effectiviteit. De makkelijkst veranderbare 

factoren zijn daarentegen kennis, zelf effectiviteit, negatieve associaties en de weerstand 

inertia (veel moeite en tijd).  

Verschillende gedragstechnieken kunnen een positief effect op deze factoren 

hebben, waardoor de doelgroep het doelgedrag naar verwachting sneller zal vertonen. 

Welke gedragstechnieken effectief zijn voor de doelgroep NT1 laaggeletterden (18-49 jaar) 

wordt in de beantwoording van deelvraag 5 ‘wat zijn effectieve gedragstechnieken om, 

rekening houdend met deze factoren, het probleem van laaggeletterdheid bij deze 

doelgroep aan te pakken’ uiteengezet. Uit de analyse blijkt bijvoorbeeld dat het toepassen 
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van een winstframe, door positieve emoties en associaties aan het gewenste gedrag te 

koppelen, effectief kan zijn om de doelgroep het nut te laten inzien om de taalvaardigheden 

te verbeteren en hen op deze manier het gevoel te geven dat de voorgestelde handeling 

daaraan bijdraagt (Andrews, van Leeuwen & van Baaren, 2020). Hierbij is het echter wel van 

belang om een laagdrempelig en passend handelingsperspectief te bieden, zodat het 

doelgedrag aansluit op de verscheidenheid aan behoeften en mogelijkheden binnen de 

doelgroep (Tubbing & Matthijsse, 2018). Dit kan worden versterkt door het bieden van 

keuzevrijheid en camouflagecursussen (Janssen-de Goede, 2019). Om het gevoel van zelf 

effectiviteit te vergroten, lijkt social modeling de meest effectieve gedragstechniek voor de 

grote doelgroep NT1 laaggeletterden (18-49 jaar) aan te zetten tot gedragsverandering 

(Andrews, van Leeuwen & van Baaren, 2020). Aangezien er veel misvattingen zijn onder de 

doelgroep over het probleem en mogelijkheden qua lesaanbod, kan het simpelweg 

informeren van de doelgroep al een sterk effect hebben op het gedrag (Dienst Publiek en 

Communicatie, 2020).  

Aan de hand van deze antwoorden op de deelvragen kan nu een antwoord op de 

hoofdvraag ‘hoe bereik je een positieve gedragsverandering met betrekking tot 

taalvaardigheden bij de meest kansrijke doelgroep laaggeletterden’ geformuleerd worden. 

Een positieve gedragsverandering bij de doelgroep NT1 laaggeletterden in de 

leeftijdscategorie van 18 t/m 49 jaar kan door middel van verschillende gedragstechnieken 

bewerkstelligd worden. De eerder uiteengezette gedragstechnieken winstframe, 

laagdrempelig en passend handelingsperspectief door keuzevrijheid, social modeling, 

camouflage en informeren lijken het meest effectief omdat complimenteren in combinatie 

met een altercast moeilijk toe te passen is op zo’n grote en diverse doelgroep. 
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Figuur 1 (herhaling) 

Effectieve gedragstechnieken voor gedragsverandering bij laaggeletterden  

 

Toepassing van deze gedragstechnieken in bijvoorbeeld een campagne kan ervoor 

zorgen dat de doelgroep ook daadwerkelijk die eerste stap zet om aan de slag te gaan met 

taal. Hierdoor hoeven ze zich niet langer te camoufleren door vluchtgedrag te vertonen en 

dragen ze hopelijk bij aan het normaliseren van het verbeteren van je vaardigheden.  
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6. Discussie 

De gedragstechnieken die het meest effectief lijken om de doelgroep aan te zetten tot 

gedragsveranderingen met betrekking tot de taalvaardigheden zijn toepasbaar in een 

campagne. De focus op een campagne in de interviews heeft een rijke dataset opgeleverd 

die uiteindelijk niet relevant bleek voor de beantwoording van de deelvragen, deze 

bevindingen worden in bijlage 5 uiteengezet zodat deze informatie niet verloren gaat.  

 De interviews leveren veel bruikbare data op, maar het is voor de 

generaliseerbaarheid van belang dat men zich bewust is dat de ex-laaggeletterden 

taalambassadeurs zijn en bijvoorbeeld trainingen hebben gehad over hoe zij zich moeten 

presenteren en vaker interviews houden. Dit kan ervoor zorgen dat zij weten wat sociaal 

wenselijke antwoorden zijn en dat de antwoorden afwijken van andere ex-laaggeletterden 

die hier geen ervaring mee hebben. Echter zijn vooral persoonlijke verhalen en gedragingen 

besproken, waardoor deze beperking waarschijnlijk een klein effect heeft op de resultaten.  

 In eerste instantie zou dit onderzoek een derde respondentengroep betreffen, 

namelijk de huidige laaggeletterden. Deze groep is echter moeilijk te bereiken door het grote 

gevoel van schaamte, waardoor deze groep niet is meegenomen. De experts en ex-

laaggeletterden pleiten er wel voor om bij deze groep na te vragen waar zij behoeften aan 

hebben voordat een handelingsperspectief of taalaanbod wordt ontwikkeld. Bij ontwikkeling 

van een campagne is het dus van belang om deze groep te betrekken, deze selectie kan men 

baseren op de sociaal-demografische kenmerken en de identificatie met de moeite met taal. 

 Voor vervolgonderzoek is het relevant om verdiepend kwalitatief onderzoek te doen 

naar het gedrag van de doelgroep NT1 laaggeletterden (18-49 jaar) waarbij de bevindingen 

uit dit onderzoek, die berusten op inschattingen van het gedrag van de doelgroep door 

experts en ervaringsdeskundigen, als hypothesen dienen. Hierbij is een focus op het 

zelfbeeld interessant omdat binnen de doelgroep naar verwachting veel verschillende 

zelfbeelden voorkomen waarbij men verschillende waarden in meer of mindere mate 

belangrijk acht. Deze zelfbeelden en waarden kunnen grote invloed hebben op het gedrag 

omdat men het gedrag sneller uitvoert wanneer het in lijn is met het zelfbeeld (Dienst 

Publiek en Communicatie, 2020). Is er dus meer bekend over deze verschillende zelfbeelden, 

dan zal het gedrag mogelijk beter te voorspellen zijn. 

 De bevindingen uit dit onderzoek dienen als bron om een landelijke campagne voor 

laaggeletterden te ontwikkelen. Tijdens de conceptontwikkeling kan het dus rendabel zijn 
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om een kwalitatief vervolgonderzoek uit te voeren onder de doelgroep. Zij krijgen de 

campagne uitingen te zien en kunnen deze beoordelen op herkenbaarheid, duidelijkheid en 

haalbaarheid, waarna voorgestelde aanpassingen kunnen worden doorgevoerd om de uiting 

te optimaliseren. Van deze vorm van co-creatie kan verslag worden uitgebracht, zodat het 

andere organisaties in de toekomst kan helpen om hun communicatie toegankelijk te maken 

voor laaggeletterden.  

Door de doelgroep vóór de lancering van de campagne een vragenlijst in te laten 

vullen over het eigen gedrag en dezelfde vragenlijst na de lancering nog een keer, kan de 

effectiviteit van de gedragstechnieken worden onderzocht. De resultaten van dit 

kwantitatieve vervolgonderzoek kunnen aanbevelingen vormen voor nieuwe campagnes, 

zodat we de impact op het probleem vergroten en hopelijk meer laaggeletterden kunnen 

helpen.  
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Bijlagen 

Bijlage 1, Impact-Likelihood Matrix van Kneebone, Smith & Fielding, 2017. 
 
De verschillende doelgroepen laaggeletterden worden in de Impact-Likelihood Matrix 
(Kneebone, Smith & Fielding, 2017) geplaatst op basis van de mate waarin deze doelgroepen 
open staan om het gedrag te veranderen en de impact die een gedragsverandering van deze 
groep heeft op het aantal laaggeletterden in Nederland. De matrix is onderdeel van een vijf 
stappenplan om het gewenste gedrag en doelgroep te selecteren voor een succesvolle 
interventie. De matrix biedt criteria om de mate waarin een doelgroep open staat voor 
verandering en de impact die deze doelgroep op het probleem heeft vast te stellen. 
 
De vijf stappen hoeven niet allemaal en in chronologische volgorde te worden doorlopen. De 
eerste stap op de ideale doelgroep en het gewenste gedrag vast te stellen is het begrijpen 
van het probleem door relevante actoren, invloeden en relaties of verbanden met 
betrekking tot het probleem in kaart te brengen.  
 
De tweede stap betreft het identificeren van de doelgroep, omdat verschillende 
doelgroepen laaggeletterden bijvoorbeeld hetzelfde soort gedrag kunnen vertonen in 
verschillende mate, op verschillende tijdstippen en daarbij kunnen ze geconfronteerd 
worden met verschillende mogelijkheden of weerstanden. Een specifiekere doelgroep 
beschrijving kan resulteren in een passender gedrag, waarbij middelen efficiënter worden 
gebruikt en het uiteindelijke een positievere impact heeft op het reduceren van 
laaggeletterdheid (Kneebone, Smith & Fielding, 2017). 
 
Stap drie behelst het onderzoeken van eerdere relevante literatuur dat gaat over het 
veranderen van het specifieke gedrag. Op deze manier kan je bruikbare theorieën, invloeden 
of verklaringen van laaggeletterdheid identificeren. Daarnaast kan het helpen om de impact 
van bepaald gedrag te begrijpen.  
 
Stap twee en drie leiden meestal tot stap vier, het identificeren van potentieel relevante 
gedragingen. Het is van belang om dit relevante gedrag duidelijk te specificeren door na te 
denken over wie een actie zou moeten uitvoeren, gericht op welk doel/actie, in welke 
context en op welk moment. Een voorbeeld hiervan is: ouders (wie) lezen (actie) hun 
kinderen (context) voor het slapengaan elke avond (tijd) een verhaaltje voor. Dit resulteert 
in het doelgedrag, wat we afhankelijk van de segmentatie van de doelgroep en de behoeften 
en mogelijkheden om interventies op maat te maken, kunnen verfijnen. Op basis van 
verschillende groepen laaggeletterden kan bijvoorbeeld verschillend doelgedrag 
geformuleerd worden door verschillende acties of locaties te specificeren.  
 
Op welk doelgedrag een interventie of campagne zich vervolgens moet focussen wordt in de 
vijfde stap bepaald aan de hand van de Impact-Likelihood matrix. Hiermee wordt het meest 
efficiënte en impactvolle gedrag geïdentificeerd. Gedragingen worden geprioriteerd op basis 
van (1) de impact die ze hebben op het probleem dat ze moeten aanpakken en (2) de 
waarschijnlijkheid dat de doelgroep het gedrag overneemt en gaat uitvoeren. De eerder 
geformuleerde doelgedragingen worden beoordeeld van 1 tot 5 op waarschijnlijke impact op 
het probleem en acceptatie door de doelgroep. Op basis van deze beoordeling vallen de 
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gedragingen in één van de vier vlakken van de matrix. Dergelijke matrix kan ook rekening 
houden met andere factoren van invloed op gedragingen, maar in dit onderzoek lijken de 
eerdergenoemde factoren relevant.  
 
Daarnaast moet wel de haalbaarheid van het meten van gedragsverandering en het effect 
van deze gedragsverandering in acht worden genomen. De groepen laaggeletterden met de 
grootste impact en meest open houding (in matrix rechtsboven) worden in dit onderzoek 
beschouwd als het meest kansrijk om op in te spelen om het aantal laaggeletterden te 
reduceren.  
 
 

 
 
Bron: https://www.behaviourworksaustralia.org/behaviour-change-101-series-five-steps-to-
select-the-right-behaviour-to-target/ 
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Bijlage 2, voorlopige codeboom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

Bijlage 3, vragenlijsten interviews 

Vragen experts: 

Probleem in beeld  
1. Wat zijn oorzaken van het grote aantal laaggeletterden in Nederland? 
2. Voor wie is laaggeletterdheid een probleem? 
3. Wat zijn de gevolgen voor laaggeletterden zelf? (privé/werk, andere problemen) 

• Hoe gaan ze hier mee om? 
 
Doelgroep laaggeletterden 

4. Als u de doelgroep laaggeletterden zou moeten opsplitsen in categorieën, hoe zou u 
dat dan doen? (verschillen en overeenkomsten) 

5. Welke motieven en weerstanden ervaren deze doelgroepen om aan de slag te gaan 
met taal? 

• Hoe denkt u dat deze weerstanden weggenomen kunnen worden? 
6. Bij welke subdoelgroep(en) zijn de taalvaardigheden het makkelijkst te verbeteren en 

waarom? 
7. Welke subdoelgroep(en) staat het meest open voor verandering en waarom? 
8. Hoe moet deze subdoelgroep(en) gestimuleerd worden om aan de slag te gaan met 

taalvaardigheden? 
9. Welke invloed kan de culturele achtergrond van een persoon hebben op de mate van 

geletterdheid? 
 
Doelgedragingen (mogelijkheden) 

10. Wat zouden laaggeletterden kunnen veranderen om het probleem te verminderen? 
(gedragingen in dagelijks leven/participeren in de maatschappij) 

• Wat hebben ze daarvoor nodig? 
11. Waar is momenteel behoeften aan bij laaggeletterden? (digitale vaardigheden) 

• Hoe kunnen zij dat bereiken? 
• Welke beperkingen komen ze hierbij tegen? 
• Welke rol kan de maatschappij/overheid hierin vervullen? (politiek) 

12. Wat vindt u van de huidige ondersteuning/hulp voor laaggeletterden? 
• Waar liggen nog kansen om laaggeletterden beter te ondersteunen? 
• Zijn er ook aspecten die u mis ziet gaan? (hiaat doelgedrag en mogelijkheden) 

 
Bereiken laaggeletterden (boodschap) 

13. Wat zijn belangrijke aspecten van een boodschap om laaggeletterden te kunnen 
bereiken? 

• Wat spreekt laaggeletterden aan?  
• Welke toon zouden campagnemakers bijvoorbeeld moeten 

gebruiken? (persoonlijk, herkenbaar, dichtbij) 
• Wat spreekt laaggeletterden juist niet aan? (toon, locaties, personen) 

14. Kent u succesverhalen van campagnes of interventies met betrekking tot 
laaggeletterdheid of het bereiken van laaggeletterden? 

• Zo ja, waarom was dit een succes? 
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Communicatiekanalen 
15. Welke communicatiekanalen zijn effectief om laaggeletterden te kunnen bereiken? 

(radio/tv, online: websites, offline: buren, familie) 
• Waarom deze? 

16. Welke plekken/locaties waar laaggeletterden in het dagelijks leven komen, zijn 
geschikt om deze doelgroep te bereiken? (sportclubs, buurthuizen, huisarts, tandarts, 
op straat, gemeenten, werk/school) 

• Waarom deze plek/locatie? 
 
Afsluiting 
Laaggeletterdheid is een groot, maar tegelijkertijd ook een redelijk onbekend probleem in 
Nederland. De grootste groep laaggeletterden herkent zich daarnaast nauwelijks in het 
extreme beeld dat momenteel van laaggeletterden wordt geschetst in de media.  

17. Wat is een goede manier om men bewuster te maken van het probleem 
laaggeletterdheid?  

 
 
 
Vragen ex-laaggeletterden: 
 
Gedragingen (problemen) 

1. Hoe kijkt u terug op uw leven voordat u beter om kon gaan met taal? 
2. Heeft u nog wel eens moeite met taal? 
3. Hebben andere mensen invloed op hoe u met taal omgaat? 
4. Heeft u het al eens met iemand gehad over uw taalvaardigheden? 

 
Motieven en weerstanden 

5. Waarom bent u aan de slag gegaan met taal? 
 
Gevoel 

6. Hoe zou u uw eigen taalniveau omschrijven? 
 
Kansen 

7. Heeft u het idee dat u voldoende hulp heeft gekregen met taal? 
8. Waar hebben laaggeletterden behoefte aan? 

 
Boodschap 

9. Hoe denkt u dat laaggeletterden het best te bereiken zijn? (wat/wie) 
10. Maakt u in het dagelijks leven gebruik van websites? 

• Luistert u naar de radio? 
• Kijkt u tv of bijvoorbeeld Netflix of Videoland? 
• Bent u actief op social media? 

Loopt u bij het gebruik hiervan ergens tegenaan? 
11. Welke plekken waar laaggeletterden in het dagelijks leven komen, zijn geschikt om 

hen aan te spreken? 
12. Zijn er dingen die anders moeten om mensen beter te helpen met taal? 
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Bijlage 4, codebomen resultaten empirisch onderzoek 
 
 
 
< Zie aparte bijlage > 
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Bijlage 5, aanbevelingen campagne uiting 
 
Verspreid de boodschap op plekken waar de massa zich bevindt: 

• Openbare ruimtes: sportclubs, ov, horeca, winkels, supermarkt, 

buurtwerk. 

 

Verspreid de boodschap waar de doelgroep komt: 

• Bij (hulp) organisaties: schuldsanering, woningbedrijven, 

formulierenbrigade, UWV, voedselbank, consultatiebureau, loket van 

de gemeente, kinderopvang. 

• Bij (sociaal)-werk. 

• Bij scholen van het kind of de peuterspeelzaal. 

 

 

 

 

Visueel: 

 

• Filmpjes werken goed. 

• Zorg dat de uiting dicht bij de leefwereld van laaggeletterden blijft 

zodat zij zich hierin herkennen en zich direct aangesproken voelen. 

• Gebruik (voorbeeld) verhalen van taalambassadeurs om de 

boodschap kracht bij te zetten (herkenning, emotie, steun en 

stimulans). 

• Gebruik kleur, dat spreekt aan. 
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Tekstueel: 

 

• Gebruik weinig en eenvoudige woorden in korte zinnen met een punt 

na elke zin (voorkeur spreektaal), gesproken tekst spreekt aan. 

• Benader doelgroep niet als als (één) aparte groep en plaats ze niet in 

hokjes. Zet ze ook niet neer als slachtoffer of alsof ze niks kunnen, dit 

werkt kleinerend. 

• Benoem het woord laaggeletterdheid en het pijnpunt niet, dit schrikt 

af. 

• Gebruik groot dikgedrukte tekst. 

• Mensen persoonlijk aanspreken werkt goed. 

• Maak de boodschap concreet, direct en benoem doelen (direct 

handelingsperspectief bieden).  

 

  

 

 

 

 

 


