
Mariet.schiepers@kuleuven.be en saartje.gobyn@kuleuven.be

G-KRACHTIGE GELETTERDHEIDSACTIES  
IN WEST-VLAANDEREN

EEN CARTOGRAFIE

mailto:Mariet.schiepers@kuleuven.be


2

Laaggeletterdheid: vele gezichten… én gevolgen 

Laaggeletterdheid heeft vele gezichten (duidelijketaal.be)

https://www.duidelijketaal.be/post/laaggeletterdheid-heeft-vele-gezichten?fbclid=IwAR3v_cx6VCu2olwaytHw-2XfX3mokjGG2MKa3C3ykBacU1_bqbBlPw1pFqE


Marianna, Radia en Bea zijn niet alleen. 
Opmerkelijke cijfers:

1 op 7 volwassenen in Vlaanderen kan onvoldoende 

lezen en schrijven om goed te kunnen functioneren. Dit 
aantal daalt niet. (PIAAC/IALS)

19% van de groep 15-jarigen is onvoldoende 

leesvaardig (PISA/PIRLS). Deze groep groeit.

1 op de 10 nieuwkomers is volledig ongeletterd; nog 

eens 42 procent valt onder het basisniveau dat vereist is 
om te functioneren in de samenleving (Hooft, 

Vandommele en Schiepers, 2020).
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Laaggeletterdheid: vele gezichten… én gevolgen 



25 jaar Plan Geletterdheid Vlaanderen 
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Definitie
Geletterdheid omvat de competenties om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Dit 

betekent met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT. Geletterd zijn is 
belangrijk om zelfstandig te functioneren en participeren in de samenleving en nodig om zich persoonlijk te kunnen 

ontwikkelen en bij te kunnen leren.“ 

5 strategische doelen
- Geletterdheid verhogen van jongeren in het secundair onderwijs

- Geletterdheid verhogen binnen de familieomgeving
- Geletterdheid verhogen in de context van werk (werkzoekenden én werkenden)

- Geletterdheid verhogen van mensen in armoede
- Digitale geletterdheid verhogen

Structureel 
samenwerken en 
horizontaal beleid

Efficiënte inzet van 
middelen

NT1 vs. 
NT2

Helder en 
toegankelijk 

communiceren

Geletterdheid 
integreren en 

contextualiseren

Inzetten op 
professionalisering

Inzetten op 
onderzoek
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Schiepers, M., Gillard, E., Strobbe, L., & Vandommele, G. (2017). Geletterdheid in Vlaanderen gewikt en gewogen. 
Recepten voor een krachtig geletterdheidsbeleid. Leuven: Centrum voor Taal en Onderwijs.



Heilige drievuldigheid…

Safety first: 
preventie in 

leerplichtonderwijs 

Volwassenen-
programma’s

Sensibilisering en 
outreach
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Timelapse: 5 jaar later… 

Kwetsbaren nog kwetsbaarder?

Digitale kloof nog dieper?

Van crisis naar kans?

(digitale) geletterdheid nog 
hoger op de agenda
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Strategisch Plan Geletterdheid West-Vlaanderen

In lijn met Vlaams Plan
- 5 SD’s
- Geschraagd door 7 kritische 

succesfactoren 
- KS1: structurele samenwerking en 

horizontaal beleid:
- In kaart brengen en ontsluiten van goede 

praktijkvoorbeelden;
- Detecteren van raakvlakken en lacunes aan de 

hand van een inventaris van goede 
praktijkvoorbeelden;

- Gericht samenbrengen van lokale actoren ron
de inventaris ifv knelpunten 
verbetervoorstellen 
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Papier versus realiteit in West-Vlaanderen?

Onderzoeksvragen en –opzet

1. Welk type geletterdheidspraktijken worden al 
dan niet opgezet in West-Vlaanderen anno 
2020 en wat hierbij bevorderende en/of 
belemmerende factoren zijn?

2. Welke factoren dragen ertoe bij dat deze 
praktijken al dan niet krachtig zijn en de 
vooropgestelde doelen én doelgroepen van de 
geletterdheidsversterking bereiken?
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Fase 1
• Opbouw theoretisch kader op basis van literatuurstudie 

• November 2020 – januari 2021

Fase 2
• Breed uitgestuurde survey

• Februari 2021 – september 2021

Fase 3

• Verdiepende groepsgesprekken: representatieve groep (type organisatie, 
soort initiatief, werkingsgebied, type geletterdheid, doelgroep)

• Oktober 2021 – februari 2022

Fase 4
• Integratie deelstudies in eindrapport

• Maart 2022 – juni 2022



+ (recente) inzichten uit: (n= 11)

1. Reviews van impactstudies onderwijsprogramma’s (controled
effectiviteitsmetingen en niet-experimentele bevragingen)

2. Etnografische studies van geletterdheidspraktijken en –programma’s 

3. Implicaties van bredere SLA-inzichten (studies/theorieën hoe mensen taal 
verwerven) 

Verschillende onderzoekstradities maar leggen 
soortgelijke kenmerken bloot → Samengebracht 
in theoretisch kader cf. andere kaders voor 
effectieve praktijken (bv. McCombs et al., 2011 voor zomerscholen; Merchie et 
al., 2016 voor professionalisering van leraren) 
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Krachtige geletterdheidsacties: een theoretisch kader

N = 84



12 Schiepers, M., Hooft, H. en Gobyn, S. (2022). G-krachtige geletterdheidsacties in West-Vlaanderen: een cartografie. 
Leuven: Centrum voor Taal en Onderwijs.



13

input

output

Interactie 
en feedback

Impliciet leren  
en expliciete 

instructie

Motivatie en 
sociaal-
emotionele 
factoren
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Veel, betekenisvol, 
net boven huidige niveau taalleerder

Veel kansen om taal zelf te produceren

Ondersteuning via 
betekenisonderhandeling

Al doende versus expliciet maken van 
kennis over taalsysteem en taalgebruik: 

geïntegreerd en complementair + 
belang van cognitieve maturiteit

Belang van positieve associaties en 
voldoende veilige interactiekansen

Schiepers, M., et al. (202O). Volop Taal. Didactiek Nederlands voor de lagere school. OWL Press. 
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Papier versus realiteit in West-Vlaanderen?

Survey

1. Wie zijn de actoren van geletterdheidsinitiatieven in 
West-Vlaanderen (aanbieders)?

2. Wie zijn de doelgroepen? (aansluitend bij de SD’s: 
(jongeren), ouders en kinderen, werkzoekenden en 
werkenden, mensen in armoede maar ook eerste versus 
tweedetaalleerders…)

3. Wat zijn de doelstellingen (talige geletterdheid en/of 
gecijferdheid en/of digitale geletterdheid maar ook 
specifiek sensibilisering en/of outreach)?

Eerste indicaties van:
a. Randvoorwaarden: rekrutering?; met of zonder 

partners?; financiële ondersteuning?; 
ondersteuning/professionalisering leerkrachten?... 

b. Kenmerken (vooral organisatorisch, minder inhoudelijk): 
duur en intensiteit (frequentie)? Groepsgrootte?; plaats 
en ‘formaliteit’? 

c. Effecten: op welk vlak worden belangrijke (leer)winsten 
geboekt bij deelnemers?
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Vraagnr Omschrijving schaal/construct

Deel 1 Inhoudelijke kenmerken initiatieven

Q2 Aantal initiatieven

Q3 Naam initiatieven

Q4 Soort initiatief

Q5 Doelgroep initiatief

Q6 Organisatie van aanbod

Q7 Domein van initiatief

Q8 Doelstellingen intiatief

Q9 Doelstellingen bereiken (gepercipieerd effect)

Deel 2 Organisatorische kenmerken initatieven

Q11 Gemiddeld aanta deelnemers

Q12 Locatie initiatief

Q13 Online/offline

Deel 3 Randvoorwaarden voor deelname voor deelnemers

Q16 Op welke manier bereikt u mogelijke deelnemers?

Q17 Incentives

Q21 Drempels

Deel 4 over de organisatie achter de initiatieven

Q23 naam organisatie

Q24 type organisatie

Q26 financiering/omkadering

Q28 medewerkers

Q29 ondersteuning medewerkers

Q30 andere organisaties die soortegelijke initatieven nemen

Q31 partnerschappen - ja / nee

Q92 partnerschappen - wie

Q32 meerwaarde partnerschappen

Q33 drempels voor organisatie geletterdheidsinitiatieven

Survey: schalen
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Papier versus realiteit in West-Vlaanderen?

Groepsgesprekken

Uitdiepen resultaten survey via twee centrale vragen: 

1. Welke randvoorwaarden kunnen (prioritair) beter 
vervuld worden in functie van het wegwerken van 
bepaalde vastgestelde drempels en/of het vullen 
van bepaalde lacunes? 

2. (Hoe) kan er meer/beter worden ingezet op 
bepaalde inhoudelijke/organisatorische kenmerken 
in functie van het wegwerken van bepaalde 
vastgestelde drempels en/of het vullen van 
bepaalde lacunes?
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Algemene respons

349 initiatieven door 133 organisaties

- Formeel aanbod door CVO en LIGO: NT2, 
ICT, geletterdheidsmodules, leren leren…

- Non-formeel aanbod:

- Overheidsinstellingen (OCMW, steden en 
gemeenten, AGGI, VDAB)

- Bibliotheken
- Socio-culturele organisaties
- Werkgevers- en sectorfondsen
- Vrijwilligers- en hulporganisaties

- Werkingsgebied: stad versus platteland
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- (outreach) brede waaier aan kanalen (officieel, partners, 
online, informeel)

- (partnerschappen) 2/3 werkt samen i.f.v. bereiken 
deelnemers, geïntegreerd werken en sensibiliseren 

- (doelgroepspecifiek) alle doelgroepen worden in meer of 
mindere mate bereikt

- NT2 versus NT1: gelijke verdeling
- Mensen in armoede, werkzoekenden, werkenden, families 

- (omkadering) 1 tot 3 financieringsbronnen
- (deskundigheid) 

- professionals (formeel) versus combinatie professionals –
vrijwilligers (non-formeel)

- Ondersteuning in de vorm van professionalisering versus 
materialen

Randvoorwaarden
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- Types geletterdheid komen geïntegreerd voor: 
- talig (mondeling, schriftelijk en combi), digitaal, gecijferdheid, 

mediageletterdheid
- Meeste aandacht voor digitale geletterdheid, minste voor 

gecijferdheid; talige geletterdheid vooral in scholen
- Ook grote focus op verhogen zelfredzaamheid (2 op 3)

- Behoeftegericht + inbedden in leefwereld
- Algemene programma’s, gecombineerd met maatwerk 

primeren: 42% (1 op 3 heeft enkel een algemeen luik; 1 op 4 
is volledig op maat)

- 1 op 4 initiatieven op openbare locatie; verder veel variatie 
(school van de kinderen en werk minder dan 1 op 10)

- Sterke F2F-traditie: terughoudendheid omtrent online 
component

- Effectief didactisch handelen: manco onderzoek

Kenmerken van het aanbod
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NT2 NT1

Effecten van het aanbod

Werkenden/werkzoekenden/
families/mensen in armoede

2 op 3
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Drempels organisaties

Bereiken deelnemers
Overtuigen deelnemers
Financiering
Motiveren deelnemers
Materialen en methodieken 
Aantrekken medewerkers
Locatie
Partnerschappen
Opleiden medewerkers
Andere
Geen 

SAMENHANG van drempels: organisatorische 
drempels – attitudes deelnemers – medewerkers 
en financiering – bereiken deelnemers en 
partnerschappen
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Aanbod onvoldoende gekend
Psychologische drempels
Combineerbaarheid
Digitale drempels
Praktische-administratieve drempels
Talige drempels
Bereikbaarheid
Culturele drempels
Aanbod onvoldoende op maat
Inschrijvingskost
Andere 

Gepercipieerde drempels 
deelnemers
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Aanbod onvoldoende gekend
Psychologische drempels
Combineerbaarheid
Digitale drempels
Praktische-administratieve drempels
Talige drempels
Bereikbaarheid
Culturele drempels
Aanbod onvoldoende op maat
Inschrijvingskost
Andere 

Gepercipieerde drempels 
deelnemers
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Groeikansen voor meer G-kracht: 
randvoorwaarden realiseren

- Meer effectieve outreach (via nog meer 
partnerschappen)

- Van specifieke doelgroepen: 
werkenden, families, laaggeletterde 
Nederlandstalige volwassenen

- Flexibeler financieel kader, ook in 
functie van maatwerk

- Deskundigheidsbevordering 
vrijwilligers: via materialen?
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- Maatwerk voor individuele deelnemers 
verder uitbreiden: hangt (o.a.) samen 
met flexibeler financieringskader

- Nog verdergaande integratie van types 
geletterdheid: hangt samen met 
nagestreefde effecten

Groeikansen voor meer G-kracht: 
inhoudelijk kwaliteitsvol aanbod 

realiseren
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Brugjes tussen nagestreefde effecten:
- NT2: talige geletterdheid en 

gecijferdheid als opstap om ook aan 
digitale geletterdheid te werken

- NT1: via digitale geletterdheid ook 
aan taal- en rekenvaardigheid werken

Groeikansen voor meer G-kracht: 
nagestreefde effecten bereiken
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Groeikansen via slim inzetten digitaal leren?

Jehoul, Schiepers & Van Nuffel (2022). To blend or not to blend? Krachtige én gelijke digitale leerkansen realiseren in het 
volwassenenonderwijs. Leuven: Centrum voor Taal en Onderwijs.
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MEERWAARDEN UITDAGINGEN

Meerwaarden (realiseren) versus uitdagingen (reduceren)
een complex samenspel
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MEER PRODUCTIEVE CONNECTIES REALISEREN ifv

(1) Een doelgroepspecifiek aanbod
Regionaal G-krachtig leerecosysteem en 
geletterdheidsnetwerk: gecoördineerd en 
gedifferentieerd outreach en partnerschappen opzetten 
ifv te bereiken doelgroepen

(2) Een kwaliteitsvol aanbod
Lerend netwerk van professionals en vrijwilligers: 
uitwisseling expertise en materialen met Ligo als 
drijvende kracht

(3) Laagdrempelig aanbod
Werken aan geletterdheid als tweerichtingsverkeer 
tussen samenleving en doelgroep: het garanderen van 
een laagdrempelig aanbod, in al zijn betekenissen.
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MEER PRODUCTIEVE CONNECTIES REALISEREN ifv

(4) Een behoeftegericht en geïntegreerd 
aanbod
Maximale integratie van doelen en nagestreefde effecten 
met aandacht voor ruimere 21ste eeuwse vaardigheden

(5) Tijdige preventie van laaggeletterdheid
Lerend netwerk tussen scholen regulier onderwijs en 
volwassenenonderwijs ifv sensibilisering, expertise-
uitwisseling én het uitbouwen van familiegeletterdheids-
acties binnen een regionaal leerecosysteem

(6) Het laten horen van de stem van de 
cursisten zelf…



• Tegenwoordig gaat alles met de computer, bijvoorbeeld een afspraak maken bij de dokter. En je 
kan dat toch niet altijd aan je kinderen vragen. (cursist Ligo NT1)

• Het mag er wel bij zijn, leren met de computer. Anders gaan we nog meer achteruit, en we 
moeten vooruit. We moeten toch een stukske meegaan. (cursist Ligo NT1)

• Online opdrachten zetten je aan om thuis zelf aan de slag te gaan met wat je geleerd hebt. 
(cursist Ligo ICT)

• Ik kan thuis beter studeren. Het is er rustiger en ik kan mij beter focussen. (cursist CVO Kok)

• De les volgen in de school was goed, maar thuis is een beetje moeilijk voor ons. Wij hebben 
kinderen. Kinderen ook was in de thuis (ik heb drie) en dat was niet makkelijk. Jij studeert daar 
en de kinderen: 'mamie, mamie!'. (cursist CVO Zorg)

• Ik mis het contact. Mensen zien en babbelen. Als het alleen online zou zijn, zou ik er niet aan 
beginnen. (cursist Ligo ICT)

34

(6) de stem van de cursist
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Bronnen: CTO-portfolio geletterdheid 
https://www.arts.kuleuven.be/cto

https://www.arts.kuleuven.be/cto/thema-geletterdheid/geletterdheid
www.geletterdheid.be

https://www.arts.kuleuven.be/cto/thema-geletterdheid/geletterdheid
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