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INLEIDING 

Wie goed kan lezen en schrijven heeft in onze 21ste-eeuwse supertalige maatschappij nog altijd een 
belangrijk streepje voor. Nochtans zijn er nog altijd heel wat jongeren én volwassenen die moeite 
hebben met de schriftelijke informatiestroom waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden. Heel wat 
volwassenen maar ook jongeren zijn immers niet of onvoldoende in staat om geschreven of gedrukte 
informatie te begrijpen of te gebruiken en worden daardoor gehinderd om actief en volwaardig te 
kunnen participeren aan onze huidige maatschappij. Daarnaast loopt een grote groep volwassenen het 
risico om moeilijkheden met geschreven of gedrukte informatie te ondervinden op een kantelmoment 
in hun leven, wanneer bepaalde vaardigheidseisen thuis, op het werk of in de maatschappij veranderen. 
We spreken in dit verband over laaggeletterdheid (Schiepers et al, 2017).  

De kwetsbaarheid van laaggeletterde volwassenen en jongeren is nog verder op scherp gesteld doordat 
de informatiestromen almaar meer digitaal verlopen. De verregaande digitalisering van ons sociale en 
professionele leven, van het schoolwerk van de kinderen maar ook van de dienstverlening van steden 
en gemeenten stelt laaggeletterden immers voor extra uitdagingen. Onderzoeksrapporten wijzen in die 
zin op de toegenomen digitale ongelijkheid tussen kwetsbare en niet kwetsbare doelgroepen, deels ook 
als gevolg van de COVID-19 pandemie waarin niet alleen het onderwijs, maar ook overheidsdiensten en 
de vrijetijdssector hun diensten en werking (verder) gedigitaliseerd hebben (Anrijs et al., 2021; 
Cincinnato & De Meyer, 2012). Hieruit blijkt duidelijk dat personen zonder een diploma hoger onderwijs 
en dus met een risico op laaggeletterdheid beduidend lager scoren op zowel toegang tot ICT (o.a. het 
beschikken over een eigen pc en/of smartphone) als de vaardigheid om ICT adequaat in te zetten om 
bijvoorbeeld de eigen administratie online te doen en om belangrijke info op het internet te vinden.  

Vlaanderen zet al vele jaren in op het verhogen van geletterdheid via het Strategisch Plan Geletterdheid 
Verhogen. De urgentie om laaggeletterdheid op een efficiënte en effectieve manier aan te pakken speelt 
ook in West-Vlaanderen sterk. Er werd dan ook een Strategisch Plan Geletterdheid West-Vlaanderen 
opgesteld voor de periode 2020-2024, waarbinnen onderliggend aan vijf strategische doelstellingen ook 
zeven kritische succesfactoren naar voor worden geschoven. Een eerste kritische succesfactor betreft 
het stimuleren van structurele samenwerking en horizontaal beleid met als onderliggende acties (1) het 
in kaart brengen en ontsluiten van goede praktijkvoorbeelden op het vlak van geletterdheid in West-
Vlaanderen bij zowel publieke als privéactoren uit heel diverse domeinen; (2) het detecteren van 
raakvlakken en lacunes aan de hand van de inventaris van goede praktijkvoorbeelden en (3) het gericht 
samenbrengen van lokale actoren op basis van de vastgestelde raakvlakken en lacunes om knelpunten 
en verbetervoorstellen voor het geletterdheidsaanbod in West-Vlaanderen te formuleren.  

Het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven (CTO) werd aangeschreven om deze acties te 
helpen operationaliseren in een concreet onderzoeksopzet. Het CTO kon hiervoor voortbouwen op het 
academisch syntheseverslag ‘Geletterdheid in Vlaanderen gewikt en gewogen: recepten voor een 
krachtig geletterdheidsbeleid’ (Schiepers et al, 2017) dat werd opgesteld om het Vlaamse Plan 
Geletterdheid 2017-2024 te voeden, maar meer globaal ook op een omvangrijk onderzoeksportfolio 
rond het thema geletterdheid. Dit onderzoeksrapport beschrijft in een eerste deel het concrete 
onderzoeksopzet en het theoretisch kader dat werd opgebouwd om geletterdheidsacties in West-
Vlaanderen aan af te toetsen. In een tweede deel worden de resultaten beschreven van zowel een 
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kwantitatief als kwalitatief onderzoeksluik om te eindigen met een aantal overkoepelende conclusies 
en aanbevelingen voor hoe het toekomstige beleid binnen de Provincie West-Vlaanderen bepaalde 
acties kan helpen versterken en eventuele lacunes kan helpen invullen. Aangezien het hier een eerder 
kleinschalig onderzoek betreft met beperkte mensen en middelen, geven we ook de beperkingen en 
mogelijkheden voor verder onderzoek mee.   
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PROBLEEMSTELLING EN THEORETISCH KADER 

1.1 Aanleiding en doel onderzoek 
 

Vlaanderen zet al vele jaren in op het verhogen van de geletterdheid via het Strategisch Plan 
Geletterdheid Verhogen. De urgentie om laaggeletterdheid op een efficiënte en effectieve manier aan 
te pakken speelt ook in West-Vlaanderen aangezien de provincie een aantal typische demografische en 
sociaaleconomische kenmerken heeft waardoor het risico op laaggeletterdheid verhoogt. Zo wordt 
ouderdom als een van de risicofactoren geduid, terwijl de ouderdomscoëfficiënt (aandeel 60+’ers t.o.v. 
-20-jarigen) in West-Vlaanderen beduidend hoger ligt dan in Vlaanderen (146 t.o.v. 120,6). West-
Vlaanderen kampte, tot voor kort, ook meer dan Vlaanderen met een krapte op de arbeidsmarkt. De 
werkloosheidsgraad lag erg laag, en bedrijven en organisaties kregen hun vacatures moeilijk ingevuld. 
Het beperkte aantal werkzoekenden telde echter relatief veel mensen die laaggeschoold zijn of die 
kampen met laaggeletterdheid. De recente coronacrisis maakte bovendien pijnlijk duidelijk dat wanneer 
het plots economisch minder goed gaat, het de groep mensen is met weinig scholing die het eerst 
(opnieuw) in de werkloosheid valt. Een strategische geletterdheidsaanpak kan de mismatch tussen 
vraag en aanbod op de West-Vlaamse arbeidsmarkt deels helpen wegwerken (uit Strategisch Plan 
Geletterdheid West-Vlaanderen 2020-2024, p. 5-6). 

Tegelijk stelt de Provincie vast dat de kritieke succesfactoren voor een dergelijke strategische aanpak 
nog onvoldoende vervuld zijn. Veel West-Vlaamse actoren zijn zich bewust van de problematiek en 
zetten al jaren sterk in op geletterdheid, zowel op provinciaal als op gemeentelijk niveau. Maar de 
kritieke succesfactoren worden daarbij nog te vaak over het hoofd gezien. Zo zijn de initiatieven veelal 
versnipperd en wordt er te weinig over domeinen heen samengewerkt. Het gaat vaak ook om projecten: 
voor een structurele inbedding zijn er vaak nog onvoldoende middelen. Er is ook te weinig zicht op de 
impact van de initiatieven: het ontbreekt aan een systematische nulmeting en impactmeting. Goede 
praktijken zouden ook nog beter kunnen worden gedeeld, enz.  

Vanuit hun rol als neutrale coördinator neemt het provinciebestuur West-Vlaanderen de taak op zich 
om deze kritieke succesfactoren te helpen vervullen. Een eerste kritische succesfactor betreft het 
stimuleren van structurele samenwerking en horizontaal beleid met als onderliggende acties (1) het in 
kaart brengen en ontsluiten van goede praktijkvoorbeelden op het vlak van geletterdheid in West-
Vlaanderen bij zowel publieke als privéactoren uit heel diverse domeinen; (2) het detecteren van 
raakvlakken en lacunes aan de hand van de inventaris van goede praktijkvoorbeelden en (3) het gericht 
samenbrengen van lokale actoren op basis van de vastgestelde raakvlakken en lacunes om knelpunten 
en verbetervoorstellen voor het geletterdheidsaanbod in West-Vlaanderen te formuleren.  

In het kader hiervan werd er beslist om meteen bij aanvang van het West-Vlaamse Plan Geletterdheid 
een cartografie uit te voeren met als doel om in kaart te brengen: 
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(1) Welk type geletterdheidspraktijken al dan niet worden opgezet in West-Vlaanderen anno 
2020 en wat hierbij bevorderende en/of belemmerende factoren zijn; 

(2) Welke factoren ertoe bijdragen dat deze praktijken al dan niet krachtig zijn en de 
vooropgestelde doelen én doelgroepen van de geletterdheidsversterking bereiken. 

De resultaten dienen enerzijds om toekomstig beleid te voeden en anderzijds om verdere kennisdeling 
te stimuleren tussen organisaties van praktijken onderling. 

Als startpunt voor een dergelijke cartografie dient er in een eerste stap een theoretisch kader uitgewerkt 
te worden met daarin de belangrijkste kenmerken van effectieve geletterdheidsinitiatieven, dit om de 
geletterdheidsacties die in kaart worden gebracht op een uniforme en wetenschappelijk onderbouwde 
manier te beschrijven en te evalueren. Dit theoretisch kader, en hoe het werd opgebouwd, beschrijven 
we in hoofdstuk 1.2. In hoofdstuk 2 beschrijven we dan hoe we aan de hand van dit theoretisch kader 
de huidige West-Vlaamse geletterdheidspraktijken en initiatieven in kaart hebben gebracht via een 
breed verspreide survey enerzijds en verdiepende groepsgesprekken anderzijds. Vanaf hoofdstuk 3 
volgen de resultaten van het onderzoek.  

 

 

1.2 G-krachtige geletterdheidsacties: een samenspel van 
randvoorwaarden, kenmerken van acties en effecten 

 

1.2.1. Theoretisch kader: methodologie 

Voor het opstellen van het theoretisch kader zijn we in de eerste plaats vertrokken van de definitie voor 
geletterdheid zoals dit gehanteerd wordt in zowel het Vlaamse als het West-Vlaamse Strategisch Plan 
Geletterdheid, namelijk: 

Geletterdheid omvat de competenties om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te 
gebruiken in een steeds veranderende omgeving. 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. 

Deze definitie houdt rekening met de evolutie die het begrip geletterdheid de voorbije decennia 
onderging (zie o.a. Houtkoop, 1997, Van Damme, 1999). Aanvankelijk focuste het begrip normatief op 
het kunnen lezen en schrijven, en werd iemand die basale lees- en schrijfvaardigheden miste, analfabeet 
genoemd. Deze enge invulling van geletterdheid als analfabetisme maakte geleidelijk plaats voor een 
ruimere en meer positieve benadering waarbij er werd onderkend dat de aan te leren kennis en 
vaardigheden ook praktisch bruikbaar moeten zijn en betekenis moeten hebben binnen de concrete 
leefwereld van mensen. Daarmee kwam het concept functionele geletterdheid op de voorgrond. 
Functionele geletterdheid wordt formeel omschreven als “de vaardigheid om gedrukte en geschreven 
informatie te gebruiken om te functioneren in de maatschappij, de eigen doelen te realiseren en eigen 
kennis en mogelijkheden te ontwikkelen” (Kirsch et al., 1993). Geletterdheid is dan ook geen dichotoom 
begrip meer – iets wat je bent of niet bent – het wordt een gradueel begrip. Naast het idee van 
functionele geletterdheid werd geletterdheid ook meer en meer benaderd als sleutelcompetentie.  Het 
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gaat hier over overdraagbare competenties zoals probleemoplossend vermogen, 
aanpassingsvermogen, verantwoordelijkheidszin en sociale vaardigheden. Ook dit aspect werd in 
bovenstaande definitie geïntegreerd.  

Verder omvat de definitie zowel talige geletterdheid als gecijferdheid en digitale competenties. Deze 
verschillende facetten van geletterdheid komen bij het ‘functioneren en participeren in de samenleving’ 
immers vaak geïntegreerd voor. Het zijn sterk verbonden competenties die ook in onderzoek vaak 
samen worden behandeld. Hoewel er weinig onderzoek is naar de specifieke deelcompetenties (cf. Gal 
et al., 2020), wijst het beschikbare onderzoek uit dat effectieve praktijken voor het bevorderen van 
talige geletterdheid, gecijferdheid en digitale vaardigheden zeer vergelijkbare principes volgen. Vandaar 
zullen we in dit theoretisch kader deze verschillende aspecten van geletterdheid als een geheel 
bespreken en dit dus vanuit de functionele benadering zoals hierboven beschreven.  

Daarnaast focust dit kader in de eerste plaats op effectieve praktijken voor compensatie, dus voor het 
verhogen van geletterdheid bij laaggeletterde volwassenen, en in mindere mate op preventie via het 
bevorderen van geletterdheid in het leerplichtonderwijs. Hoewel op beide moet worden ingezet om 
geletterdheid in de maatschappij te verhogen en dit ook het expliciete doel is van het Plan Geletterdheid 
West-Vlaanderen, is het niet haalbaar om effectieve praktijken voor de beide aspecten met eenzelfde 
instrumentarium in kaart te brengen. Door hun sterke inbedding in de onderwijsstructuur en het 
schoolbeleid zijn effectieve praktijken in het leerplichtonderwijs niet alleen moeilijker in kaart te 
brengen, maar vragen ze ook een andere benadering (Nicaise et al., 2013; Padmos et al., 2011). 
Niettegenstaande is er ook heel wat overlap tussen de basisprincipes voor krachtige preventie en 
compensatie, waardoor toepassing van dit kader op praktijken voor preventie in een latere 
onderzoeksfase zeker mogelijk is, mits enige doorontwikkeling. 

Op basis van een beknopte literatuurstudie werd in kaart gebracht welke factoren deel uitmaken van 
(krachtige) geletterdheidsacties voor de verschillende deelcompetenties én voor volwassenen en op 
welke manier zij op elkaar inspelen. Als startpunt voor de literatuurstudie werd vertrokken van het 
academisch syntheseverslag ‘Geletterdheid in Vlaanderen gewikt en gewogen’ (Schiepers et al., 2017). 
In dit rapport werden de bestaande actuele inzichten rond krachtige geletterdheidsacties al grotendeels 
samengebracht. Ter aanvulling werden ook reviews, meta-analyses en grootschalige 
onderzoeksrapporten geraadpleegd die verschenen na het opstellen van het syntheseverslag (Windisch, 
2016; IMPADA, 2017; Jurgens & Buisman, 2017; van Steensel et al., 2019) of om andere redenen niet in 
het syntheseverslag werden opgenomen (Torgerson et al., 2004; Carpentieri, Litster & Frumkin, 2009; 
Kruidenier, MacArthur & Wrigley, 2010; National Research Council, 2012; European Commission, 2015).  

In lijn met soortgelijke kaders voor effectieve praktijken (bv. McCombs et al., 2011 voor zomerscholen; 
Merchie et al., 2016 voor professionalisering van leraren) presenteert dit theoretisch kader (krachtige) 
geletterdheidsacties als een samenspel van randvoorwaarden, kenmerken van acties − organisatorisch 
en inhoudelijk – en mogelijke effecten. Bij de analyse van de literatuur werden dan ook de belangrijkste 
bevindingen van de verschillende onderzoeken samengebracht en gecodeerd onder/toegewezen 
aan/ingedeeld onder één van deze aspecten van het kader. Vervolgens werden binnen elk aspect van 
het kader terugkerende thema’s in de bevindingen geïdentificeerd. In onderstaand schema wordt een 
overzicht gegeven van de verschillende aspecten van geletterdheidsacties en alle factoren die een rol 
spelen in hun welslagen. In wat volgt geven we toelichting bij elk van deze factoren en hoe ze volgens 
huidig onderzoek effectief kunnen worden ingevuld. 
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Figuur 1: G-krachtige geletterdheidsacties als een samenspel van randvoorwaarden, kenmerken van acties en effecten 

 

 

1.2.2. Theoretisch kader: bouwstenen 

 

Achtergrondkenmerken cursist als vertrekpunt 

De groep laaggeletterde volwassenen is een zeer heterogene doelgroep die zowel jongere als oudere 
leerders omvat, moedertaalsprekers en tweedetaalverwervers, mensen met of zonder verstandelijke 
beperking, verschillende genders, onderwijsprofielen en socio-culturele achtergronden. Vaak hebben 
deze subgroepen verschillende leerdoelen die ook samenhangen met de rollen die de volwassenen 
opnemen in de maatschappij, zoals de rol van werkende, van werkzoekende en van ouder.  

Ondanks deze (leer)noden, zijn laaggeletterde volwassen zich niet altijd bewust van de voordelen van 
geletterdheidsontwikkeling. Vaak ervaren ze ook heel wat drempels om tot (levenslang) leren te komen. 
Deze drempels hangen samen met (1) individuele leefomstandigheden zoals beroep, sociale rol, 
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migratiestatus, gezinsfactoren en financiële situatie, (2), met percepties over onderwijs en opvattingen 
over leren in het algemeen, (3) met  persoonlijkheidskenmerken zoals motivatie, zelfvertrouwen, 
faalangst en (4) met het gebrek aan informatie en met kenmerken van het aanbod zelf (Vermeersch en 
Vandenbroucke, 2010). Globaal kunnen we stellen dat er drempels zijn van psychologische aard (laag 
zelfconcept, angst en schaamte, negatief beeld van leren) en van praktische aard (combinatie 
werk/gezin, bereikbaarheid, kost). 

Om succesvol te kunnen zijn, moeten geletterdheidsinitiatieven deze drempels dan ook zoveel als 
mogelijk opheffen en zo goed mogelijk inspelen op de achtergrondkenmerken van de cursist. Dit vraagt 
een doordacht samenspel waarbij een aantal randvoorwaarden worden vervuld op organisatieniveau, 
waarbij het aanbod zelf aan een aantal belangrijke kenmerken voldoet en waarbij zowel primaire als 
secundaire effecten worden nagestreefd. In wat volgt gaan we hier dieper op in. 

 

Randvoorwaarden voor krachtige geletterdheidsacties 

Om (meer) laaggeletterde volwassenen te bereiken en te motiveren om deel te nemen aan een 
geletterdheidsaanbod, dienen er in de eerste plaats een aantal randvoorwaarden te worden vervuld op 
organisatieniveau.  

Een eerste randvoorwaarde betreft het belang van effectieve outreach-strategieën om laaggeletterde 
volwassenen te bereiken en te motiveren. Effectieve outreach bestaat erin dat je als organisatie zowel 
de laaggeletterde volwassenen zelf als diens omgeving bewustmaakt van de meerwaarden van 
geletterdheidsontwikkeling. Best zet men daarvoor in op sociale netwerken waarin de laaggeletterde 
volwassenen zich al bewegen (collega’s, vrienden, begeleiders, familie, …). Bovendien is het belangrijk 
dat laaggeletterde volwassenen informatie, advies en begeleiding krijgen op maat om hun weg te vinden 
naar een aanbod dat voor hen werkt. Organisaties die vaak in contact komen met de doelgroep kunnen 
helpen bij het voorzien van deze begeleiding en bij het identificeren van eventuele laaggeletterdheid. 
In functie van deze identificatie kan systematische screening en analyse van eerdere leerervaringen een 
belangrijke eerste stap zijn voor het bereiken van laaggeletterden en het uitwerken van een gepast 
traject. 

Uit deze kenmerken van effectieve outreach-strategieën blijkt meteen ook het belang van 
partnerschappen. Geletterdheidsacties zijn het meest krachtig als ze ook andere partners die de 
doelgroep ondersteunen (op vlak van onderwijs, welzijn, opvang, werk, wonen, …) sensibiliseren rond 
laaggeletterdheid en wanneer er structureel met deze partners wordt samengewerkt in functie van een 
inclusieve dienstverlening, een goede doorverwijzing én het contextualiseren van het aanbod in de 
vertrouwde omgeving van de doelgroep. Op dit laatste gaan we verder in onder inhoudelijke kenmerken 
van het aanbod.  

Verder bouwend op het voorgaande én op de beschreven heterogeniteit van de doelgroep en de doelen 
die elk vanuit de eigen rol (werkende, werkzoekende, ouder…) nastreeft, is het belangrijk dat je als 
organisatie heel goed bepaalt tot welke specifieke doelgroep(en) (bv. families, anderstaligen, ouderen, 
…) de geletterdheidsactie(s) die je opzet zich richt(en). Hoewel beperkt onderzoek naar verschillende 
subgroepen aantoont dat de krachtige factoren van geletterdheidsacties in hoge mate universeel zijn, 
wordt het belang onderlijnd van inspelen op de achtergrondkenmerken en behoeften van elk specifiek 
publiek. Best zet een regionaal aanbod aan geletterdheidsacties evenwichtig in op verschillende 
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doelgroepen en doelstellingen, waarbij elke doelgroep zich aangesproken voelt door een specifiek 
aanbod. 

Om een dergelijk aanbod kwaliteitsvol te kunnen uitbouwen, is het uiteraard belangrijk dat een 
organisatie kan terugvallen op voldoende financiering, infrastructuur en materiaal. Een belangrijke 
voorwaarde om laaggeletterde volwassenen te laten deelnemen, is dat het aanbod voldoende 
toegankelijk en betaalbaar is. Er moeten voldoende lokalen, middelen en kwaliteitsvolle materialen ter 
beschikking zijn, de locatie moet gemakkelijk bereikbaar zijn en er mogen geen administratieve 
drempels rijzen; maar evenzeer moet er voldoende tijd en ruimte voor samenwerking met partners, 
professionalisering, individuele begeleiding, etc. zijn. 

Tot slot is het belangrijk dat organisaties niet enkel over de benodigde middelen beschikken, maar ook 
over de juiste mensen. Begeleiders (lesgevers én vrijwilligers) nemen best deel aan een vorm van 
professionalisering die is afgestemd op hun specifieke doelgroep (volwassenen vs. kinderen, 
tweedetaalverwervers, mensen met verstandelijke beperking, …)  De deskundigheid van begeleiders is 
immers bepalend voor het inrichten van effectieve geletterdheidsacties. Bovendien vragen succesvolle 
acties ook interpersoonlijke vaardigheden van begeleiders en positieve, open attitudes ten aanzien van 
de doelgroep en hun capaciteiten. Ook hiervoor moet op organisatieniveau voldoende aandacht zijn. 

 

Kenmerken van krachtige geletterdheidsacties 

Inhoudelijke kenmerken 

De bovenstaande randvoorwaarden op organisatieniveau zijn een belangrijke eerste stap richting 
krachtige geletterdheidsacties. Maar uiteraard moeten de acties zelf ook op effectieve manier vorm 
krijgen. Bestaand onderzoek schuift zowel organisatorische als inhoudelijke kenmerken van effectieve 
geletterdheidsacties naar voren. We bespreken eerst de inhoudelijke kenmerken en gaan vervolgens in 
op de organisatorische kenmerken. 

Werken aan geletterdheid levert volgens onderzoek het meest op wanneer het vertrekt van de 
levensechte, relevante taken waarmee leerders geconfronteerd worden in hun dagelijks leven en 
toewerkt naar de functionele doelen die zij zelf willen bereiken in functie van hun gezin, werk, vrije tijd, 
opleiding,… Het is met andere woorden belangrijk dat het aanbod rechtstreeks inspeelt op de 
uitdagingen die de leerders zelf ervaren opdat er een rechtstreekse transfer mogelijk is tussen het 
geleerde en de toepassing ervan in het echte leven. Leernoden kunnen zoals gezegd verschillen van 
persoon tot persoon, waardoor ook maatwerk en een flexibele invulling van leerdoelen belangrijk zijn.  
Het aanbod moet in die zin best zo vraaggestuurd mogelijk worden ingericht. Naast behoeftegericht en 
op maat, is ook de inhoudelijke integratie van geletterdheidsdoelen zelf – talige, digitale en financiële 
geletterdheid – én met andere, ruimere doelen van de leerder van belang. Het betreft hier bijvoorbeeld 
vakdoelen bij het volgen van een beroepsopleiding: het integreren van geletterdheidsdoelen met 
vakdoelen biedt immers meer én nieuwe mogelijkheden om het aanbod behoeftegericht en functioneel 
in te vullen.  

Vraaggestuurd en op maat werken mag er niet toe leiden dat de leerder afhankelijk wordt van 
begeleiders, maar moet net de springplank vormen naar meer zelfstandigheid. Krachtige 
geletterdheidsacties bieden dan ook mogelijkheden om de zelfredzaamheid van leerders geleidelijk op 
te bouwen en zetten aan tot meer levenslang leren. Effectieve acties op dit vlak werken naar aanleiding 
van concrete taken en leervragen aan breed inzetbare sleutelcompetenties, met voldoende aandacht 
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voor oefenkansen buiten de leeromgeving en transfer naar nieuwe contexten en taken. Ook aandacht 
voor doorstroom naar andere, verdiepende of meer formele vormen van leren kan de leerder helpen 
om  toe te werken naar een grotere zelfredzaamheid. Onderzoek wijst immers uit dat krachtige 
geletterdheidsacties vaak aanzetten tot participatie aan verdere opleiding. We gaan hier verder op in 
onder effecten van het aanbod. 

Geïntegreerd en behoeftegericht werken in de vertrouwde omgeving van de leerder (zie verder) vertaalt 
zich verder in een aantal principes voor effectief didactisch handelen door leerkrachten en vrijwilligers.  
Krachtig geletterdheidsonderwijs is functioneel, contextrijk en (inter)actief: als lesgever moet je rijke 
geletterdheidstaken aanbieden die rechtstreeks aansluiten bij de interesses en de leefwereld van de 
cursisten, maar ook met hun eerdere opgedane ervaringen en kennis. Eerder dan geïsoleerde 
oefeningen betreft het betekenisvolle taken die volwassenen ook in het echte leven moeten uitvoeren 
en waarbij ze met elkaar én met de lesgever in interactie kunnen gaan. Het is belangrijk dat de lesgever 
hierbij hoge verwachtingen heeft ten aanzien van het leerpotentieel van elke deelnemers en tegelijk 
een veilige oefencontext creëert en ondersteunt via een combinatie feedback, feed-up en feed-forward. 
Tot slot heeft krachtig geletterdheidsonderwijs aandacht voor zowel impliciet leren als expliciete 
instructie door vanuit een functionele, contextrijke opdracht in te zoomen op zowel basale als meer 
complexe deelvaardigheden, gaande van bijvoorbeeld technisch lezen en knoppenkennis tot begrijpend 
lezen en mediawijsheid.  

Een laatste belangrijk kenmerk van effectief didactisch handelen en van effectieve 
geletterdheidsontwikkeling in het algemeen is het regelmatig en breed monitoren van de leerdoelen 
van de cursist. Krachtige geletterdheidsacties stellen duidelijke en gestructureerde leerdoelen op voor 
elke leerder en gebruiken vervolgens formatieve evaluatie doorheen het traject om na te gaan of 
leerders vooruitgaan en of de instructie/actie nog voldoende is afgestemd op hun behoeftes. Hiertoe 
bouwen lesgevers best voldoende reflectiemomenten in waarop samen met de cursist wordt 
ingezoomd op waar hij of zij staat in het leerproces en hoe hij of zij verder wil groeien. 

 

Organisatorische kenmerken 

Om de hierboven beschreven inhoudelijke kenmerken van een aanbod maximaal te kunnen 
organiseren, zijn er ook een aantal kenmerken op organisatorisch vlak belangrijk. De locatie of setting 
van de geletterdheidsactie vormt hierbij een eerste belangrijk kenmerk. Geletterdheidsontwikkeling kan 
immers plaatsvinden in verschillende settings, van formele onderwijs- en trainingscentra tot non-
formele activiteiten en informele ontmoetingen. In het bijzonder voor laaggeletterde volwassenen is 
het aangewezen om niet enkel in te zetten op formeel onderwijs, maar ook zogenaamde ontschoolde 
vormen van leren aan te bieden die zo veel als mogelijk worden ingebed in de leefomgeving van de 
volwassene. Het succes hiervan werd voornamelijk al aangetoond in de context van werkopleidingen of 
familieprogramma’s (waar ouder en kind samen aan geletterdheid werken). Dergelijke 
gecontextualiseerde aanpakken hebben vaak meer effect en bevorderen niet alleen het behoeftegericht 
en geïntegreerd werken maar ook de participatie en motivatie voor leren. 

Effectieve geletterdheidsacties zetten daarnaast sterk in op interdisciplinair teamwork, waarbij vak- en 
taalleerkrachten, en eventueel ook vrijwilligers, elk vanuit de eigen expertise de krachten bundelen, dit 
ook in functie van een behoeftegerichte en geïntegreerde aanpak op maat. Ook hiervoor zijn 
samenwerking en partnerschappen aangewezen. Zeker het werken aan geletterdheid in de context van 
werk, familie of andere leefomgevingen vraagt samenwerking tussen experten in deze contexten zelf 
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(werkgevers, lesgevers vakopleiding, scholen, …) en experten in geletterdheidsontwikkeling. Dit vraagt 
veel flexibiliteit op vlak van organisatie en openheid voor team teaching waar begeleiders van elkaar 
leren. Ook programma’s die eerder op zichzelf staan en meer algemeen aan geletterdheid werken, zijn 
effectiever als er wordt overlegd tussen collega-begeleiders, partners en de doelgroep zelf in functie 
van een leertraject op maat. 

Afhankelijk van de doelgroep en de beoogde doelen moet er ook nagedacht worden over de duurtijd 
en de intensiteit van het aanbod. De ideale duur en intensiteit van een actie hangt immers sterk af van 
de doelgroep en de te behalen doelstellingen. Hoeveel tijd best gespendeerd wordt aan 
geletterdheidsontwikkeling, is nog onduidelijk. Sommige studies spreken van meer dan 100 uren 
instructie om significante vorderingen te maken, terwijl anderen vermelden dat “geletterdheid een 
complexe vaardigheid is die duizenden uren oefening vergt” (cf. National Research Council, 2012, p. 3). 
Belangrijk is vooral dat het programma voldoende duurzaam is, maar tevens ook eindperspectief biedt 
en dat er voldoende wordt ingezet op oefenkansen buiten de ‘instructie’ of geletterdheidsactie. Dit 
hangt ook samen met het hierboven beschreven inhoudelijke kenmerk dat stelt dat krachtige 
geletterdheidsacties vooral de zelfredzaamheid geleidelijk moeten opbouwen én de transfers naar het 
(verder oefenen in het) echte leven moet stimuleren.  

Tenslotte kan de inzet van digitale technologie ook bijdragen aan de effectiviteit van een 
geletterdheidsactie. Vormen van blended leren, waarbij leerders niet alleen op fysieke locatie leren, 
maar ook online, bieden de mogelijkheid om (1) flexibel in te vullen waar en wanneer geleerd wordt, 
wat de combinatie met werk- en gezinsleven makkelijker maakt; (2) met aantrekkelijke, 
gecontextualiseerde oefeningen aan de slag te gaan en extra oefenkansen te voorzien; (3) op maat te 
werken en de leerder meer controle te geven over diens leerproces. Dat kan echter alleen wanneer er 
voldoende rekening wordt gehouden met de randvoorwaarden voor digitaal leren: (1) dat leerders en 
lesgevers toegang hebben tot hardware, software en internet (2) dat ze de noodzakelijke digitale 
competenties hebben en voldoende ondersteuning krijgen waar die nog ontbreken en (3) dat leerders 
beschikken over voldoende zelfreguleringsvaardigheden en motivatie. In het bijzonder bij 
laaggeletterde leerders is het belangrijk dat online leren gebruik maakt van gekende, laagdrempelige 
tools en dat fysieke contactmomenten een centraal onderdeel blijven van het leerproces. 

 

Mogelijke effecten van geletterdheidsacties 

Onderzoek wijst uit dat geletterdheidsacties in het geheel genomen effectief leiden tot hogere 
geletterdheid. Ze kunnen functionele lees-, schrijf- en informatieverwerkingsvaardigheden verhogen, 
verandering brengen in de geletterdheidspraktijken van deelnemers en in veel gevallen leiden tot het 
behalen van een kwalificatie. Bovendien kunnen ze positief bijdragen aan het zelfconcept van 
deelnemers en hun motivatie om (levenslang) te leren.  

Ook wijzen studies in de richting van meer globale, secundaire effecten bij deelnemers aan 
geletterdheidsacties. Zoals reeds gezegd stromen ze vaker door naar verdere opleiding. Hoewel 
sommige studies geen duidelijke link vinden tussen geletterdheidsontwikkeling en economische groei, 
wijzen anderen uit dat werken aan geletterdheid leidt tot betere posities op de arbeidsmarkt, hogere 
capaciteit om zich aan te passen aan nieuwe eisen op het werk en socio-economische groei. Nog 
duidelijker zijn de effecten op actieve participatie aan het maatschappelijk leven en sociale inclusie. 
Deelnemers aan geletterdheidsacties nemen bijvoorbeeld meer deel aan vrijetijdsactiviteiten, volgen 
vaker politieke ontwikkelingen of voelen zich meer betrokken bij de scholing en ontwikkeling van hun 
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kinderen. Ook positieve effecten op  zelfredzaamheid en gezondheid kunnen voorkomen bij deelnemers 
aan geletterdheidsacties. 

Veel van deze effecten zijn in onderzoek vastgesteld door het op grote schaal vergelijken van mensen 
die deelnemen aan enige vorm van geletterdheidsprogramma met mensen die aan geen enkel 
geletterdheidsprogramma deelnemen. Onderzoek naar de kwaliteit en specifieke effecten van concrete 
geletterdheidsacties is schaars. Dit algemeen overzicht dient dan ook vooral om een beeld te schetsen 
van welke mogelijke effecten vallen na te streven bij het inrichten van een geletterdheidsactie. 
Belangrijk is dat geletterdheidsacties naargelang hun doelgroep en eigen doelen bewust nadenken 
welke effecten ze concreet willen bereiken met hun deelnemers. Een bewuste keuze in na te streven 
effecten van de actie maakt het immers mogelijk gerichter naar deze specifieke effecten toe te werken 
en ze te monitoren bij deelnemers doorheen het verloop van de actie.  
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G-KRACHTIGE GELETTERDHEIDSACTIES IN WEST-
VLAANDEREN: METHODOLOGIE 

 
 

 

 

Met het hierboven beschreven theoretisch kader als kapstok werden geletterdheidspraktijken in West-
Vlaanderen in kaart gebracht en afgezet tegen de belangrijkste kenmerken van effectieve 
geletterdheidsinitiatieven zoals in het theoretisch kader beschreven. Op die manier wilden we – zoals 
in 1.1. beschreven – nagaan welk type geletterdheidspraktijken al dan niet worden opgezet in West- 
Vlaanderen anno 2020, wat hierbij bevorderende en/of belemmerende factoren zijn en welke factoren 
er al dan niet toe bijdragen dat deze praktijken al dan niet krachtig zijn en de vooropgestelde doelen én 
doelgroepen van de geletterdheidsversterking bereiken. Dit gebeurde zowel via een kwantitatief als een 
kwalitatief onderzoeksluik. 

 

2.1 Fase 1: survey 
 

In een eerste kwantitatieve fase werd een globaal overzicht van de praktijken in West-Vlaanderen 
opgemaakt. Concreet werd via een breed uitgestuurde survey een cartografie opgesteld van de 
organisaties die geletterdheidsinitiatieven voor volwassenen in West-Vlaanderen aanbieden. 
Vertrekkende van het ontwikkelde theoretische kader, wilden we in deze fase in de eerste plaats zicht 
krijgen op wie de actoren zijn van geletterdheidsinitiatieven in West-Vlaanderen (aanbieders); op welke 
doelgroepen de acties gericht zijn en wat de doelstellingen zijn van de acties. Via de survey peilden we 
ook naar randvoorwaarden: welk type en hoeveel financiering organisaties van 
geletterdheidsinitiatieven ontvangen, op welke medewerkers zij hoofdzakelijk een beroep doen, of en 
welke partnerschappen ze aangaan, welke drempels de cursisten volgens de organisatie ervaren en 
welke drempels de organisatie zelf ervaart. Verder bracht de survey in kaart of er bepaalde oorzakelijke 
verbanden zijn tussen het aantal en het soort drempels dat een organisatie ervaart en andere 
kenmerken van de organisatie. Daarnaast werden ook een aantal organisatorische kenmerken van de 
initiatieven in kaart gebracht, alsook de (gepercipieerde) effecten. Inhoudelijke kenmerken werden via 
de survey zeer beperkt bevraagd: enerzijds betreft het hier aspecten die minder makkelijk in kaart te 
brengen zijn via een survey; anderzijds werd deze keuze ingegeven vanuit haalbaarheidsredenen. De 
survey mocht immers niet te omvangrijk worden. De inhoudelijke kenmerken werden wel bevraagd 
tijdens het kwalitatieve luik (zie verder). De schalen die in de survey werden gebruikt staan opgenomen 
in bijlage 1. 

De survey werd opgemaakt in Qualtrics en breed uitgestuurd in april 2021. De oproep om de vragenlijst 
in te vullen gebeurde in samenspraak met de Provincie via diverse kanalen: via stakeholders van de 
stuurgroep, die gericht verder verspreidden en/of die initiatieven en contactpersonen aanbrachten; via 
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bestaande nieuwsbrieven en social media (Provincie, CTO, Plan Geletterdheid, Linc vzw…); via andere 
intermediairen met linken naar de verschillende beleidsdomeinen (Werk, Welzijn, Onderwijs, 
Inburgering en Integratie…). Gedurende een periode van drie weken was het mogelijk om de survey 
online in te vullen.  

Nadat de organisaties de survey hadden ingevuld, werden alle gegevens statistisch geanalyseerd. Op 
basis van die analyse werd een overzicht gemaakt van types organisaties, soorten geletterdheid, 
organisatorische randvoorwaarden, inhoudelijke en organisatorische kenmerken van de initiatieven en 
drempels voor organisaties en cursisten. Uit die data werden ook een aantal eerste conclusies 
getrokken.  

 

2.2 Fase 2: groepsgesprekken 
 

Om bepaalde gegevens of opvallende elementen uit de antwoorden van de respondenten te verdiepen,  
werd, naast het kwantitatieve luik, ook een kwalitatief luik aan het onderzoek gekoppeld. In een tweede 
kwalitatieve fase werden daarom zowel een representatieve groep vertegenwoordigers van de 
organisaties als een representatieve groep begeleiders van geletterdheidsinitiatieven uitgenodigd voor 
groepsgesprekken om bepaalde informatie verder te bespreken en uit te diepen. We opteerden voor 
groepsgesprekken omdat we via dergelijke gesprekken opvallende resultaten uit de survey konden 
voorleggen aan een representatieve groep vertegenwoordigers van geletterdheidsinitiatieven. 
Groepsinterviews of -gesprekken worden immers vaak gebruikt als een snelle en relatief eenvoudig 
manier om gegevens van meerdere mensen tegelijk te verzamelen. Tijdens een groepsgesprek wordt 
dezelfde vraag doorgaans aan iedere deelnemer voorgelegd. De organisatie van de groepsgesprekken 
liet ons dus toe om verkregen informatie waar nodig verder te bevragen en te verdiepen. 

Om de groepen samen te stellen, hielden we rekening met volgende variabelen: 

- Organisatie: per type organisatie nodigden we een vertegenwoordiger uit;  
- Ook de domeinen waarin de initiatieven georganiseerd worden, waren – door de selectie van 

een vertegenwoordiger per organisatie – vertegenwoordigd (welzijn, onderwijs, socio-
cultureel, integratie/inburgering, werk); 

- Werkingsgebied: we koppelden het werkingsgebied aan het werkingsgebied van Ligo West-
Vlaanderen. We selecteerden dus organisaties uit het werkingsgebied ‘Brugge-Oostende-
Westhoek’ en/of uit ‘Midden- en Zuid-West-Vlaanderen’. Binnen die werkingsgebieden 
probeerden we zowel organisatoren uit steden als uit (meer landelijke) gemeentes te vinden. 

- Ook wat het type geletterdheid betreft, streefden we ernaar organisatoren samen te brengen 
van initiatieven die inzetten op de verschillende soorten geletterdheid (talig, cijfermatig en 
digitaal). 

- We probeerden organisatoren van initiatieven die verschillende doelgroepen voor ogen 
hebben, samen te brengen.  

De opbouw van de gesprekken volgde opnieuw de opbouw van het theoretische kader. Met betrekking 
tot de randvoorwaarden werd het gesprek opgebouwd rond de centrale vraag: “Welke 
randvoorwaarden kunnen (prioritair) beter vervuld worden in functie van het wegwerken van bepaalde 
vastgestelde drempels en/of het vullen van bepaalde lacunes?” Met betrekking tot de inhoudelijke en 
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organisatorische kenmerken, werd vertrokken vanuit de vraag: “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? Op voorhand werd een lijst met 
onderwerpen en vragen opgesteld die tijdens de groepsgesprekken aan bod kwamen. Die lijst werd op 
basis van de analyse van de survey opgemaakt: verrassende conclusies, eerder vage informatie of 
informatie die we verder wilden verdiepen, legden we aan de deelnemers van de groepsgesprekken 
voor. De begeleider van de groepsgesprekken gaf dus een aantal onderwerpen en vragen aan de 
deelnemers, maar interfereerde verder tijdens het gesprek zo weinig mogelijk. De onderwerpenlijst was 
niet hetzelfde bij de gesprekken op organisatieniveau als bij het gesprek op begeleidersniveau, 
aangezien andere informatie voor beide groepen relevant was. Tijdens alle gesprekken werd ook tijd 
voorzien waarin de deelnemers, los van de vooropgestelde onderwerpenlijst, zelf elementen konden 
inbrengen ter bespreking. 

Op 24 en 25 januari 2022 werden twee groepsgesprekken op organisatieniveau en één groepsgesprek 
op begeleidersniveau georganiseerd. Alle gesprekken gingen digitaal door. De groepsgesprekken op 
organisatieniveau werden georganiseerd volgens werkingsgebied: er ging een gesprek door voor het 
gebied ‘Brugge-Oostende-Westhoek’ en een gesprek voor het gebied ‘Midden en Zuid West-
Vlaanderen’. Aangezien het werkingsgebied vooral een invloed kan hebben op praktisch-
organisatorische randvoorwaarden, werd geen onderscheid gemaakt in werkingsgebied bij het 
groepsgesprek op begeleidersniveau. Hoewel we in eerste instantie een representatieve 
vertegenwoordiging van organisaties verzameld hadden voor de groepsgesprekken, moesten, door de 
stevige opmars van covid in de periode van de gesprekken, behoorlijk wat organisaties en begeleiders 
verstek geven. Aan het groepsgesprek op organisatieniveau voor het gebied Brugge-Oostende-
Westhoek namen 2 types organisaties deel: één onderwijsverstrekker en twee overheidsinstellingen. 
Voor het werkingsgebied Midden en Zuid-West-Vlaanderen nam één onderwijsverstrekker en één 
bibliotheek deel. Bij de begeleiders waren er vertegenwoordigers van een onderwijsverstrekker, een 
bibliotheek, een overheidsinstelling, een vrijwilligersorganisatie en een socio-culturele organisatie. Over 
de groepen heen waren behalve de hulporganisaties alle types vertegenwoordigd tijdens de 
gesprekken.  

In de derde fase van het onderzoek, de rapportering, werd alle informatie die uit de vragenlijst en uit 
de gesprekken kwam samengelegd. De informatie werd geanalyseerd en er werden sterktes, kansen en 
risico’s aangeduid. Op basis van alle gegevens werden ook een aantal beleidsaanbevelingen 
geformuleerd. De beschrijving van de resultaten uit zowel het kwantitatieve als kwalitatieve 
onderzoeksluik volgt in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 en 5 volgen dan respectievelijk de discussie en de 
beleidsaanbevelingen. 

  

2.3 Beperkingen van het onderzoek 
 
Zoals in de inleiding al werd aangeven, betreft het hier een onderzoek dat met beperkte mensen en 
middelen werd uitgevoerd. Daarnaast werd het onderzoek uitgevoerd tijdens de pandemie wat 
specifieke uitdagingen en beperkingen met zich meebracht. We beschrijven hieronder kort de 
belangrijkste uitdagingen en beperkingen m.b.t. de representativiteit. 
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Omdat de survey via verschillende kanalen en verschillende personen verspreid werd, kunnen we niet 
met zekerheid zeggen hoe groot het bereik binnen ieder domein is. De survey werd ingevuld door 133 
organisaties die samen 349 geletterdheidsinitiatieven organiseren. De survey werd onder andere 
ingevuld door 10 Steden en Gemeenten, 12 OCMW’s, 15 West-Vlaamse bibliotheken, 17 lokale 
dienstencentra/welzijnsschakels en 8 organisaties binnen de domeinen werk en inburgering en 
integratie (zie ook verder onder 3.1). Daarnaast werd de survey ingevuld door alle centra voor 
volwassenenonderwijs (CVO én Ligo) in West-Vlaanderen. Aangezien heel wat acties in partnerschap 
worden opgezet, worden vanuit de organisaties die de survey invulden indirect ook andere organisaties 
vermeld. Heel wat organisaties rapporteren bovendien twee of meer initiatieven (70%). Ondanks de 
brede verspreiding van de survey binnen het domein werk, ook via de POM, lijkt de respons vooral 
binnen dit domein eerder aan de lage kant. Mogelijk werden hier niet alle acties gecapteerd. 

Hoewel een representatieve groep organisatoren en een representatieve groep begeleiders toegezegd 
had om deel te nemen aan de groepsgesprekken, hebben op het laatste moment nog verschillende 
personen afgehaakt. De sterke circulatie van het coronavirus op het moment van de groepsgesprekken, 
speelde daarin een grote rol. Over de verschillende groepsgesprekken heen waren alle types 
organisaties, behalve de hulporganisaties, vertegenwoordigd. Toch was het niet zo dat er een 
representatieve groep deelnam aan de gesprekken op organisatieniveau en aan de gesprekken op 
begeleidersniveau. De informatie die uit de gesprekken kwam, biedt belangrijke bijkomende inzichten, 
maar kan dus niet voor elk domein veralgemeend worden. 

Een laatste beperking betreft het feit dat de stem van de cursist niet werd meegenomen hoewel dit in 
het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel wel werd voorzien. De informatie verzameld via de vragenlijst 
zou via groepsgesprekken verdiept worden, dit niet enkel  op organisatieniveau en op begeleidersniveau 
maar ook op cursistenniveau. Omwille van pragmatische redenen werd echter beslist de 
groepsgesprekken op cursistenniveau niet te laten doorgaan. Die fase alsnog uitvoeren in een eventueel 
vervolgonderzoek zou erg waardevolle informatie naar kunnen opleveren en kan bepaalde standpunten 
of opvallende resultaten misschien enigszins nuanceren alsook nog meer informatie omtrent de 
werkzame inhoudelijke kenmerken opleveren. 
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G-KRACHTIGE GELETTERDHEIDSACTIES IN WEST-
VLAANDEREN: RESULTATEN 

 
 
In wat volgt geven we een overzicht van de belangrijkste resultaten uit zowel de survey als de 
groepsgesprekken. Bij het weergeven van de resultaten vertrekken we telkens van de gegevens zoals 
die uit de survey naar voor kwamen. Die gegevens worden, waar mogelijk, aangevuld, verdiept en/of 
genuanceerd met informatie uit de groepsgesprekken. Voor de beschrijving wordt het theoretische 
kader als kapstok gebruikt. We vertrekken dus vanuit de kenmerken van de cursist en bespreken 
vervolgens de gegevens die we verzamelden met betrekking tot de randvoorwaarden op 
organisatieniveau, de kenmerken van de acties zelf – vooral ook op organisatorisch vlak en in beperktere 
mate op inhoudelijk vlak – en de effecten die nagestreefd worden. In een eerste inleidend onderdeel 
geven we algemene informatie over de organisaties die deelnamen aan de bevraging en over het aantal 
geletterdheidsinitiatieven die zij samen organiseren. Voor de leesbaarheid kiezen we ervoor om de 
grafieken zelf niet te integreren: deze zijn evenwel raadpleegbaar in bijlage 2. 

3.1 Algemene respons: aantal organisaties en 
geletterdheidsinitiatieven 

De survey werd ingevuld door 133 organisaties die samen 349 geletterdheidsinitiatieven organiseren. 
In de verdere bespreking maken we een onderscheid tussen een eerste groep organisaties die een 
formeel onderwijsaanbod verzorgen en een tweede groep organisaties die zich eerder situeren binnen 
het non-formeel en informeel leren. 

De eerste groep zijn de scholen en opleidingsverstrekkers. Het betreft hier de centra voor 
volwassenenonderwijs (CVO SVG, CVO Cervo GO, CVO Miras en SNT CVO Brugge Blankenberge) en Ligo. 
Op twee CVO’s na vulden alle scholen uit West-Vlaanderen de survey in, al gaf Ligo het signaal dat de 
vragenlijst voor hen moeilijk in te vullen was omdat al hun acties uiteraard gericht zijn op het verhogen 
van de geletterdheid. We kiezen er daarom voor om de scholen apart te bespreken. Samen rapporteren 
zij 35 initiatieven (van een totaal van 286 initiatieven waarvan we weten welk type organisatie erachter 
zit). Bij Ligo gaat het over cursussen Nederlandse taal voor zowel Nederlandstaligen als anderstaligen 
en daarnaast ook over cursussen ICT, rekenen en algemene vorming voor kortgeschoolde volwassenen 
(bv. rijbewijs, assertiviteit, gezondheid…). Bij de CVO’s gaat het over geletterdheidsmodules in zowel 
NT2-cursussen als beroepsgerichte opleidingen, over ICT-cursussen en over cursussen die gericht zijn 
op sleutelcompetenties zoals actief les volgen, planmatig werken aan opdrachten en eerste hulp bij 
leren en studeren. In heel wat gevallen werken zij hiervoor samen met organisaties uit de tweede groep: 
daar komen we nog op terug.  
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De tweede groep bestaat uit werkgeversorganisaties, socioculturele organisaties, bibliotheken, 
overheidsinstellingen, vrijwilligersorganisaties, hulporganisaties en andere. Zij organiseren samen 251 
initiatieven die zich, zoals gezegd, vooral in de non-formele en informele sfeer situeren. Ook zij werken 
vaak samen (zie verder). 

- De grootste groep (41,3%) zijn overheidsinstellingen: het gaat hier over OCMW’s (N=12), steden 
en gemeenten (N=10), sociale huizen/welzijnshuizen/wijkcentra (N=8), lokale dienstencentra 
(N=5) en nog enkele andere grote overheidsinstellingen (N=6, o.a. Agentschap voor Inburgering 
en Integratie, VDAB). Samen staan zij in voor 101 van de 251 initiatieven (= 40,2%).   

- De tweede grootste groep die geletterdheidsinitiatieven organiseren zijn bibliotheken (20,2%). 
Zij staan in voor 64 van de 251 initiatieven. 

- Daarna volgen de socio-culturele organisaties (14,4%). Dit is een heel gevarieerde groep aan 
organisaties die zich inzetten voor allerlei kansengroepen. Vaak gaat het om vzw’s (N=7). Er 
zitten ook enkele cultuurcentra/dienstencentra tussen (N=3), soms verbonden aan een OCMW 
of andere grotere organisaties. Samen staan zij in voor 37 van de 251 initiatieven (14,7%). 

- De kleinste groep zijn de werkgevers- en sectorfondsen (2,9%) en de vrijwilligers- en 
hulporganisaties (samen 9,7%). In de verdere bespreking brengen we deze laatste twee 
groepen samen (N=9), tenzij anders vermeld.  

De organisaties gaven in de survey ook aan op welk domein hun initiatief/initiatieven zich situeren. De 
mogelijke domeinen zijn: werk, onderwijs, socio-culturele veld, integratie/inburgering, welzijn en 
andere. De meeste initiatieven situeren zich binnen het domein ‘welzijn’ (39,7%), gevolgd door 
‘integratie en inburgering’ (31,7 %), de ‘socio-culturele sector’ (30,8%) en onderwijs (28,6%). Het minst 
aantal initiatieven situeert zich binnen het domein ‘werk’ (23,8%). Niet verrassend is er een sterke 
overlap tussen de domeinen van de initiatieven en de types organisaties.  

Wat het werkingsgebied betreft, lijken meer organisaties actief in de stad dan op het platteland, al 
kunnen we niet stellen dat kleinere gemeentes geen aanbod hebben: 1 op 3 initiatieven gaat namelijk 
door in een kleinere gemeente. Opvallend is het behoorlijke aandeel organisaties voor wie het 
werkingsgebied ‘onduidelijk’ is: van 1 op 4 organisaties kan niet vastgelegd worden waar ze precies 
werkzaam zijn. Concreet gaat het meestal over organisaties die over gemeentegrenzen heen actief zijn, 
dus zowel in grotere steden als in kleinere gemeenten. Overheidsinstellingen zijn iets vaker dan 
gemiddeld actief in steden (56,4%), maar daarom niet noodzakelijk minder actief in kleinere gemeenten 
(30,8%). Dienstencentra zijn vooral actief in kleinere gemeenten. Bibliotheken verdelen hun aandacht 
mooi tussen steden (50%) en gemeenten (50%). Vooral voor socio-culturele organisaties, voor 
scholen/opleidingsverstrekkers en voor vrijwilligers- en hulporganisaties is het moeilijk het 
werkingsgebied vast te leggen. We moeten besluiten dat de meerderheid van de organisaties een 
onduidelijk werkingsgebied heeft, wat mogelijk wil zeggen dat ze over de gemeentegrenzen heen actief 
zijn. Duidelijke verschillen tussen organisaties in kleinere gemeenten en organisaties in de stad komen 
op basis van de survey dan ook niet naar voren.  

Nu we in kaart hebben wie de respondenten waren van de survey, zoomen we verder in op de 
bevraagde aspecten uit het theoretisch kader, te beginnen met de kenmerken van de cursist. 
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3.2 Kenmerken van de cursist 

Zoals in het theoretisch kader uiteengezet, vormt de groep laaggeletterde volwassenen een heterogene 
doelgroep met ook heel diverse leernoden waarvan ze zich niet altijd bewust zijn en/of waarbij ze 
tegelijk heel wat drempels van zowel psychologische als praktische aard ervaren om tot (levens)lang 
leren te komen. Om succesvol te kunnen zijn, moeten geletterdheidsinitiatieven deze drempels dan ook 
zoveel als mogelijk opheffen en zo goed mogelijk inspelen op de achtergrondkenmerken van de cursist. 
Tijdens het onderzoek gingen we niet rechtstreeks in gesprek met cursisten maar zowel in de survey als 
tijdens de groepsgesprekken brachten we wel de drempels in kaart die de cursisten volgens de 
organisaties mogelijk ervaren wanneer ze (willen) deelnemen aan een geletterdheidsinitiatief. Het gaat 
dus over door de organisaties gepercipieerde drempels.   

Hierbij zien we dat zowel drempels van psychologische aard als van praktische aard volgens de 
organisaties een beduidende rol spelen. Het theoretisch kader wordt hiermee bevestigd. De vaakst 
genoemde drempel door organisaties is ‘aanbod onvoldoende gekend’ en ‘psychologische drempels’. 
De helft van de organisaties denkt namelijk dat mogelijke doelgroepen hun aanbod te weinig kennen 
(50,9%) en dat er bij potentiële cursisten sprake is van psychologische drempels (50,9%). Die eerste 
drempel hangt nauw samen met een drempel die de organisaties zelf als erg prangend ervaren: ze geven 
namelijk aan dat het bereiken van deelnemers één van de moeilijkst te nemen hordes is (zie verder). 
Daarnaast zijn er ook een aantal praktische elementen die volgens heel wat organisaties een drempel 
vormen voor de cursisten, o.a. combineerbaarheid met werk/gezin (45,7%) en praktisch-
administratieve drempels (31%).  Ongeveer 1 op 3 organisaties is van mening dat ook digitale en talige 
drempels een rol spelen (resp. 35,3% en 29,3%). Dat het aanbod onvoldoende op maat is, wordt door 1 
op 5 organisaties aangeduid als drempel (20,7%), net als de bereikbaarheid (22,4%).  

De inschrijvingskost, tenslotte, lijkt zelden een drempel te zijn (11,2%) wat wellicht samenhangt met het 
feit dat voor ongeveer 2 op 3 initiatieven (68,3%) de deelname gratis. Opgemerkt dient te worden dat 
naast gratis deelname andere incentives die mogelijk ook deels kunnen inspelen op de genoemde 
drempels opvallend minder vaak voorkomen: het betreft hier het bieden van financiële voordelen 
(11,8%), zoals een vergoeding voor kinderopvang en verplaatsingen of een (tijdelijke) vrijstelling van 
beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt (15%). Deelname wordt ook zelden of nooit verplicht (6,6%). In 
slechts 17,4% van de initiatieven leidt deelname tot een certificaat, wat mogelijk wel samenhangt met 
de oververtegenwoordiging van meer kleinschalige initiatieven in de non-formele en informele sfeer. 
We gaan hier verder op in onder randvoorwaarden.  

In de groepsgesprekken worden de drempels grotendeels bevestigd. Hoewel ‘bereikbaarheid’ niet als 
één van de grootste drempels naar voor komt uit de survey, geeft de onderwijsinstelling uit het 
werkingsgebied Zuid en Midden West-Vlaanderen aan dat mobiliteit en locatie een grote rol spelen bij 
het motiveren van mensen om deel te nemen aan cursussen. Daarnaast geven alle begeleiders aan dat 
hun deelnemers doorgaans erg gemotiveerd zijn. Eens ze aan een initiatief deelnemen of een cursus 
volgen, zijn ze vaak erg gemotiveerd om die cursus af te maken en tekenen ze nadien vaak in op andere 
cursussen en/of initiatieven. In wat volgt zoomen we dieper in op de randvoorwaarden op 
organisatieniveau die al dan niet bijdragen aan het bereiken van deelnemers en aan het opheffen van 
de hier beschreven drempels. 
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3.3 Randvoorwaarden op organisatieniveau 

In onderstaand deel wordt ingegaan op de randvoorwaarden op organisatieniveau. Via die 
randvoorwaarden proberen de organisaties het aanbod maximaal af te stemmen op de beoogde 
doelgroepen, rekening houdend met de heterogeniteit van de groep en met de bovengenoemde 
psychologische en praktische moeilijkheden. We bespreken hieronder hoe organisaties aan outreach 
doen, in welke mate ze partnerschappen opzetten, in welke mate een doelgroepspecifiek aanbod wordt 
gerealiseerd, of de aard en het aantal financieringsbronnen hier impact op heeft en welk noden er zijn 
op vlak van de deskundigheid en motivatie van de medewerkers. We bespreken gaandeweg ook de 
belangrijkste drempels die die de organisaties zelf ervaren met betrekking tot het realiseren van de 
randvoorwaarden maar lichten ze op het einde nog verder uit.  

 

3.3.1. Outreach 

Effectieve outreach-strategieën bestaan volgens het theoretisch kader uit bewustmaking van de 
meerwaarden van geletterdheidsontwikkeling, ook van de omgeving, en van het bieden van informatie, 
advies en begeleiding op maat opdat potentiële cursisten ook effectief hun weg vinden naar het aanbod. 
Organisaties die vaak in contact komen met de doelgroep kunnen helpen bij het voorzien van deze 
begeleiding en bij het identificeren van eventuele laaggeletterdheid, dit in functie van doorverwijzing.  

Uit de survey blijkt alvast dat organisaties een brede waaier aan kanalen bespelen om deelnemers te 
bereiken: via officiële kanalen, via partnerorganisaties, via online kanalen, via informele kanalen of op 
andere manieren. De meeste organisaties zetten verschillende kanalen in. Zowel informele kanalen (bv. 
kennissen, ervaringsdeskundigen) (69,5%), online kanalen (bv. sociale media, mailing) (66,1%) als 
partnerorganisaties (65,3%) worden ingezet door ongeveer 2 op 3 organisaties. De helft van de 
organisaties (50,8%) maakt gebruik van officiële kanalen (bv. inburgering). 4 op 10 organisaties maakt 
(ook) gebruik van andere kanalen. De organisaties vermelden o.a. het gemeentelijk infoblad (15,7%), 
mond-aan-mond reclame (4,3%), interne doorverwijzingen (4,3%), maatschappelijk werkers (4,3%) en 
nog andere kanalen (7,8%).  

Ondanks deze brede waaier aan kanalen om deelnemers te bereiken, geven organisaties in de survey 
aan dat het bereiken én het motiveren van deelnemers een erg grote drempel voor hen is: maar liefst 
6 op 10 organisaties geven dit op als twee belangrijke drempels (zie ook verder onder ‘drempels’). Dit 
geldt voor alle types organisaties, met uitzondering van de hulporganisaties: zij ervaren deze drempels 
minder. Hierop werd dieper ingegaan tijdens de groepsgesprekken.  

Op organisatieniveau wordt bevestigd dat het bereiken van deelnemers erg moeilijk gaat. Alle 
organisaties zetten daarbij in op eigen communicatie, maar trekken vooral deelnemers aan via partners. 
Zeker voor de onderwijsinstellingen zijn de doorverwijzers en toeleiders van cruciaal belang. De 
onderwijsverstrekkers ondervinden moeilijkheden bij het bereiken van zowel anderstalige als 
Nederlandstalige deelnemers. De redenen zijn echter verschillend. Om anderstaligen te bereiken doen 
zij een beroep op de netwerken waar anderstaligen al aanwezig zijn. Het betreft hier organisaties als 
VDAB, OCMW en het Agentschap voor Inburgering en Integratie waar anderstaligen vaak terechtkomen 
en van waar ze gericht worden doorverwezen. De taal vormt echter een belangrijke drempel bij het 
bereiken van anderstaligen. De drempel lijkt ook hoger bij alfa-cursisten die het Latijns schrift nog niet 
kennen. Bij Nederlandstaligen speelt de taal geen rol, maar is er een gebrek aan dergelijke netwerken 



23 
 

waar ze al aanwezig zijn, waardoor ook zij moeilijker bereikt en overtuigd kunnen worden. Eens bereikt, 
is het wel niet moeilijk om deelnemers blijvend te motiveren, althans volgens de onderwijsinstellingen. 
Ook de begeleiders bevestigen dit. 

Verder geeft elke organisatie aan dat je mensen en middelen nodig heb om potentiële cursisten te 
kunnen bereiken. Dat ontbreekt maar al te vaak. De onderwijsinstellingen, de overheidsinstelling en de 
bibliotheek geven aan dat ze zonder partners en netwerken maar heel moeilijk mensen kunnen 
bereiken. Eén van de onderwijsinstellingen nam recent het initiatief om een personeelslid wekelijks te 
laten meehelpen in een armoede-organisatie zodat die persoon als doorverwijzer kan fungeren. Nu al 
merken ze het effect daarvan. De financiering gebeurt met eigen middelen. De bibliotheek speelt met 
een gelijkaardig idee: ze willen iemand met een andere culturele achtergrond voor een aantal uur in 
dienst nemen om de bib met andere ogen te bekijken en om mensen met een andere achtergrond te 
begeleiden naar en in de bibliotheek.  

Voor een andere overheidsinstelling, die initiatieven zoals praattafels, een anderstalig koor en 
anderstalig toneel organiseert, liggen de zaken anders: mensen nemen vrijwillig deel aan dergelijke 
activiteiten en daardoor ondervinden zij geen problemen om mensen te bereiken en te motiveren. De 
wachtlijsten om deel te nemen aan de activiteiten zijn soms zelfs erg lang. Ook hier wordt vooral via 
partners gecommuniceerd om deelnemers te bereiken. Samenwerking met NT2-organisaties zijn 
daarbij het belangrijkste. Er wordt per semester ook een flyer met activiteiten opgesteld, maar die heeft 
volgens de organisatie minder effect dan de mond-aan-mond reclame voor de activiteiten.  

In wat volgt gaan we dieper in op partnerschappen en financiering en hoe deze aspecten samenhangen 
met (onder andere) de drempels op vlak van het bereiken en motiveren van deelnemers.  

 

3.3.2. Partnerschappen 

Het belang van partnerschappen blijkt duidelijk uit voorgaande maar ook uit het theoretisch kader: 
partnerschappen zijn belangrijk in functie van sensibilisering, doorverwijzing  én het contextualiseren 
van het aanbod in de vertrouwde omgeving van de doelgroep. Dit zien we ook terug in de survey. Twee 
op drie organisaties werken samen met partners: één op drie met één partner en één op drie met 
meerdere partners. Overheidsinstellingen en bibliotheken gaan het vaakst partnerschappen aan, dit 
met meerdere organisaties. Uit een diepergaande partnernerschapsanalyse blijkt dat dergelijke 
organisaties voor heel wat acties samenwerken met een CVO (N=24) en/of met Ligo (N=23). Scholen 
werken volgens de survey dan weer vaker alleen of met maximaal één partnerorganisatie.   

Organisaties beschouwen hierbij het delen van expertise (47%) en doorverwijzing en werving van 
deelnemers (45,2%) als de grootste meerwaarden van partnerschappen. Dit hangt samen met de 
drempel die ervaren op het vlak van het bereiken en motiveren van deelnemers (zie hierboven). De 
meerwaarde van partnerschappen situeren de organisaties verder op het vlak van het geïntegreerd 
werken (33%) en sensibilisering (29,6%): opvallend is dat bibliotheken en vrijwilligers- en 
hulporganisaties deze meerwaarden veel hoger inschatten dan andere types organisaties. 
Meerwaarden die minder uitgesproken naar voren komen zijn de verdere doorstroom (22,6%) en het 
minder schoolse karakter in een informele setting (16,5%). Toch geeft één van de onderwijsverstrekkers 
tijdens het gesprek op organisatieniveau aan dat zij met behulp van partners veel meer kunnen inzetten 
op ervaringsgericht leren. Eén van de overheidsinstellingen geeft aan dat ook het praktische luik voor 
hen belangrijk is bij het aangaan van partnerschappen: zo zorgen partners bijvoorbeeld vaak voor een 
locatie voor hun initiatieven.  
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3.3.3. Doelgroepspecifiek aanbod 

Volgens het theoretisch kader moet een regionaal aanbod aan geletterdheidsacties best evenwichtig 
inzetten op verschillende doelgroepen en doelstellingen, waarbij elke doelgroep zich aangesproken 
voelt door een specifiek aanbod. Via de survey brachten we daarom in kaart tot welke doelgroep(en) 
organisaties zich voornamelijk richten met hun initiatieven. Voortbouwend op de vijf strategische 
doelstellingen van het Plan Geletterdheid in West-Vlaanderen peilden we meer concreet naar de mate 
waarin er initiatieven zijn voor families, werkenden, werkzoekenden, mensen in armoede, anderstaligen 
en volwassenen met Nederlands als moedertaal.  

We zien dat er ongeveer evenveel initiatieven zich richten op volwassenen met Nederlands als 
moedertaal (52,7%) als op anderstalige volwassenen (51,3%). Verder zijn 36,4% van de initiatieven 
gericht op mensen in armoede en 34,4% van de initiatieven richt zich op werkzoekenden. Er zijn 
verhoudingsgewijs minder initiatieven voor werkenden (28,4%) en voor families (21,8%). Enkel voor 
vrijwilligers- en hulporganisaties is dat een belangrijke doelgroep. Als we verder inzoomen, zien we een 
opvallend verschil tussen scholen, overheidsinstellingen en vrijwilligers- en hulporganisaties die zich 
vaker richten op anderstaligen, terwijl bibliotheken, socio-culturele organisaties en dienstencentra zich 
vaker richten op volwassenen met Nederlands als moedertaal. In het geval van dienstencentra zijn zelfs 
alle acties gericht op deze groep; slechts 14,3% van de acties richt zich ook op anderstaligen.  

Tijdens de groepsgesprekken op organisatieniveau werd nagevraagd welke doelgroepen voor de 
organisaties prioritair zijn en of daar hiaten ervaren worden. De onderverdeling in verschillende 
doelgroepen, zoals ze uit de survey naar voor kwam, is voor alle deelnemers herkenbaar. Een hiaat die 
wordt ervaren door één van de onderwijsverstrekkers én door de bibliotheek betreft de doelgroep 
laaggeletterde Nederlandstalige volwassenen. Initiatieven voor deze doelgroep worden de laatste jaren 
overschaduwd door de vele initiatieven die zich richten op anderstaligen. Binnen de betreffende 
onderwijsinstelling wordt dan ook bewust ingezet op deze doelgroep: in tegenstelling tot andere 
onderwijsinstellingen zouden er daardoor nog steeds Nederlandstalige wiskundegroepen, 
schrijfgroepen en digitale groepen georganiseerd worden.  

Het kunnen organiseren van cursussen voor bepaalde doelgroepen hangt voor de aanwezige onderwijs- 
en overheidsinstellingen sterk samen met de regels waar zij aan gebonden zijn: zo kunnen bepaalde 
modules maar georganiseerd worden als een minimum aantal deelnemers ingeschreven is. De 
onderwijsinstellingen geven aan geen cursussen te kunnen organiseren van minder dan 15 uur, wat 
sommigen – zowel deelnemers als mogelijke partners – kan afschrikken.* Ook de overheidsinstelling 
geeft aan dat ze moeilijk grotere groepen mensen kunnen bereiken en motiveren, waardoor ze soms 
erg lang moeten wachten om bepaalde cursussen te mogen organiseren. Specifieke modules voor 
specifieke doelgroepen kunnen dus niet altijd zomaar georganiseerd worden. Een structurele 
financiering lijkt er in die zin voor te zorgen dat je als organisatie beperkter bent in wat je kan en mag 
organiseren: we komen hierop terug onder omkadering. 

Tijdens het groepsgesprek gaan we ook dieper in op het feit dat op basis van de survey werkenden, 
werkzoekenden en families minder bereikt lijken te worden, dit terwijl geïntegreerde en 
gecontextualiseerde programma’s binnen de contexten werk en familie volgens onderzoek erg krachtig 
kunnen zijn. Dit heeft er toe geleid dat twee van de vijf strategische doelstellingen uit het Plan 
Geletterdheid er expliciet op gericht zijn om de geletterdheid bij deze twee doelgroepen te verhogen. 

 
* Na de fase van de groepsgesprekken werd die regel veranderd: de komende twee jaar wordt voor formele aanbieders een regelluw kader 
gehanteerd waarbij open modulen van minder dan 10u ingericht kunnen worden.  
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Niettemin wordt dit door de deelnemende organisaties aan de gesprekken niet meteen als een hiaat 
ervaren, althans wat families betreft. Bij de onderwijsverstrekkers lopen de meningen wel niet helemaal 
gelijk: één van de onderwijsinstellingen geeft aan wel een aanbod te hebben voor ouders en daarbij ook 
in te zetten op samenwerking met scholen; ouders aanzetten tot leren in de fysieke aanwezigheid van 
hun kinderen, zoals bij voorleesgroepen, achten ze echter niet haalbaar. De andere onderwijsinstelling 
geeft wel de nood aan om, vanuit hun doelstelling om ouders te versterken in hun rol als opvoeder, 
meer op deze doelgroep in te zetten. Ze geven echter opnieuw aan dat het hen daarvoor aan toeleiders 
ontbreekt. Ook het werkingsgebied speelt volgens hen een grote rol. In Antwerpen bestaat bijvoorbeeld 
een robuuste werking rond het bereiken van families of ouders met kinderen. Dergelijke initiatieven 
zouden in meer landelijke gebieden als De Panne echter veel moeilijker te organiseren zijn aangezien er 
daar (nog) geen netwerk bestaat om families te bereiken. In bepaalde steden in West-Vlaanderen heeft 
de provincie het programma ‘Digitaal mee met je kadee’ gefinancierd en dat had een duidelijk positief 
effect. Maar zonder die financiering is het niet haalbaar om dergelijke initiatieven op te zetten. De 
oplossing om meer families te bereiken ligt dus deels opnieuw bij (meer middelen voor) outreach. De 
bibliotheek geeft aan dat families voor hen wel een heel belangrijke doelgroep is: ze bereiken deze 
doelgroep via de kinderen (via zowel de opvang als de scholen).  

 

3.3.4. Omkadering 

Om een kwaliteitsvol geletterdheidsaanbod te kunnen uitbouwen, is het volgens het theoretisch kader 
belangrijk dat een organisatie kan terugvallen op voldoende financiering, infrastructuur en materiaal. In 
de survey peilden we specifiek naar de aard en het aantal financieringsbronnen van een organisatie en 
hoe dit samenhangt met drempels die organisaties al dan niet ondervinden.  

In de survey werd de organisaties in de eerste plaats gevraagd aan te duiden welke financieringsbronnen 
ze hebben: ontvangen ze hun budget vanuit de stad of gemeente, krijgen ze structurele subsidies, 
projectsubsidies, giften en/of hebben ze andere financieringsbronnen? Ongeveer de helft van de 
organisaties ontvangt een structurele subsidie en ongeveer één op drie ontvangt een projectsubsidie.  
Ongeveer één op vijf organisaties geeft aan (nog) andere inkomstenbronnen te hebben. Als we kijken 
naar de financieringsbronnen per type organisatie, zien we dat scholen/opleidingsverstrekkers (63,3%), 
werkgevers (66,7%) en ‘andere’ organisaties (61,5%) het vaakst een structurele subsidie ontvangen. 
Ongeveer de helft van de socio-culturele organisaties (53,3%), bibliotheken (47,6%) en 
overheidsinstellingen (51,2%) ontvangt eveneens een structurele subsidie. Vrijwilligers- en 
hulporganisaties ontvangen geen structurele subsidie. Zij halen hun inkomsten voor het grootste deel 
uit giften. Voor de andere types organisaties zijn giften een (zeer) beperkte bron van inkomsten. Vooral 
de socio-culturele organisaties (53,3%) en werkgevers (66,7%) ontvangen projectsubsidies.  

Wat het aantal financieringsbronnen betreft, zien we dat iets meer dan de helft van de organisaties 
(58,6%) budgetten vanuit één financieringsbron ontvangt. Iets minder dan 1 op 5 organisaties hebben 
twee of drie financieringsbronnen. Opmerkelijk is dat bijna één op vier organisaties (23,3%) op deze 
vraag aangeeft geen enkele financieringsbron te ontvangen. Het betreft hier zowel bibliotheken, 
dienstencentra, een traject van bpost, een welzijnshuis, een OCMW, een cultuurcentrum en het 
Agentschap voor Inburgering en Integratie. Vooral overheidsorganisaties geven vaker aan geen 
financiering te ontvangen. Gezien het type organisatie die deze antwoordmogelijkheid aanduidt, lijkt 
het erop dat dit niet zozeer betekent dat deze organisaties geen financiering ontvangen, dan wel dat ze 
geen extra/externe financiering ontvangen maar dat ze acties opzetten binnen hun reguliere middelen. 
Deze interpretatie wordt bevestigd tijdens het groepsgesprek op organisatieniveau. 
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In een verdergaande analyse werd nagegaan of en op welke manier de financiering (aard en aantal) 
samenhangt met drempels die organisaties ervaren en met of en in welke mate ze partnerschappen 
opzetten. 

Samenhang financiering en drempels 

Heeft de financiering (aard en aantal) een impact op de gerapporteerde drempels, zowel de drempels 
die organisaties zelf ondervinden als de drempels die cursisten volgens organisaties ondervinden? 
Wanneer gekeken wordt naar de samenhang tussen het aantal financieringsbronnen dat een 
organisatie ontvangt en het aantal drempels voor cursisten dat een organisatie rapporteert (zie 3.1), 
stellen we vast dat hoe meer bronnen van financiering een organisatie ontvangt, hoe meer drempels er 
volgens de organisaties zijn voor de cursisten.  Als we focussen op welke drempels vaker gerapporteerd 
worden door organisaties met meer/minder financieringsbronnen, zien we dat organisaties met drie 
financieringsbronnen zo goed als alle drempels vaker rapporteren. Uitzonderingen zijn psychologische 
drempels en digitale drempels. Daar zijn geen verschillen te zien in vergelijking met organisaties met 
minder financieringsbronnen. Organisaties met twee financieringsbronnen rapporteren vaker drempels 
met betrekking tot ‘bereikbaarheid’, ‘combineerbaarheid’, psychologische drempels en praktisch-
administratieve drempels. Tijdens de groepsgesprekken werd geprobeerd bovenstaande informatie te 
verduidelijken. De aanwezige organisaties konden echter zelf ook geen verklaring geven voor de 
vastgestelde tendensen.  

Wat de samenhang tussen drempels die organisaties zelf ondervinden en de financiering, zien we 
volgende tendensen in de survey. Zoals eerder meegegeven situeren de organisaties de grootste 
drempels op het vlak van bereiken en motiveren van de deelnemers, gevolgd door moeilijkheden met 
de financiering en het (blijvend) motiveren van de deelnemers (1 op 4). Het aantrekken van 
medewerkers en het vinden van aangepaste materialen en methodieken vormen voor 1 op 5 
organisaties een drempel. Het aangaan van partnerschappen en het opleiden van medewerkers worden 
doorgaans niet als drempels ervaren (1 op 10). Organisaties met een structurele subsidie ervaren 
minder drempels; voor het overige zijn de verschillen beperkt. Wat het aantal financieringsbronnen 
betreft zien we wel een verschil: hoe meer bronnen van financiering een organisatie ontvangt, hoe meer 
drempels een organisatie ervaart.  

Tijdens de groepsgesprekken wordt bovenstaande verklaard vanuit het feit dat financiering samengaat 
met heel wat ‘spelregels’. Zo geeft één van de onderwijsverstrekkers aan dat zij weliswaar structurele 
subsidie ontvangen voor het organiseren van hun geletterdheidsinitiatieven, maar dat de regels die ze 
daardoor moeten volgen, geënt zijn op het reguliere onderwijs en daardoor niet matchen met hun 
doelgroep. Dat vormt een belangrijke drempel.  

Samenhang financiering en partnerschappen 

Heeft financiering (aard en aantal) een impact op het al dan niet gaan van partnerschappen? 
Organisaties met twee of drie financieringsbronnen gaan duidelijk vaker meerdere partnerschappen 
aan: meer dan de helft van deze organisaties werkt samen met meerdere partners, tegenover slechts 
33,8% en 16,7% voor organisaties die respectievelijk geen of één financieringsbron aanduiden. Deze 
organisaties werken vaker alleen en/of met één partner. Ongeacht de financiering werkt een 
substantieel deel van de organisaties zonder partner. Hier lijkt volgens de groepsgesprekken een 
dubbele dynamiek. Partnerschappen vragen middelen: hoe meer middelen, hoe meer mogelijkheden 
om partnerschappen aan te gaan. Tegelijk: partnerschappen zijn vaak ook een voorwaarde om een 
bepaald type financiering, bijvoorbeeld projectmiddelen, te krijgen. Financiering lijkt dus wel degelijk 
een incentive te kunnen  zijn om al dan niet partnerschappen aan te gaan.   
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3.3.5. Deskundigheid en attitudes lesgevers en vrijwilligers 

Het theoretisch kader stelt tenslotte dat organisaties niet enkel over de benodigde middelen moeten 
beschikken, maar ook over de juiste mensen. De deskundigheid en interpersoonlijke vaardigheden van 
begeleiders is bepalend voor het inrichten van effectieve geletterdheidsacties. Via de survey brachten 
we in kaart of en in welke mate organisaties werken met vrijwilligers en/of professionals en welke 
vormen van ondersteuning ze hun medewerkers bieden. 

Uit de survey blijkt dat in de meeste gevallen een organisatie draait op professionals (45,2%) of een 
combinatie van professionals en vrijwilligers (41,7%). Bibliotheken (61,9%) en dienstencentra (85,7%) 
werken het vaakst met een dergelijke combinatie van professionals en vrijwilligers; scholen werken 
exclusiever met professionals. Organisaties die enkel vrijwilligers inschakelen komen niet zo vaak voor 
(13%). Het betreft hier niet verrassend de vrijwilligers- en hulporganisaties (44,4%). Het feit dat 
organisaties die enkel met vrijwilligers werken in mindere mate vertegenwoordigd zijn hangt wellicht 
ook samen met het feit dat de survey slechts beperkt werd ingevuld door kleinere organisaties die 
typisch meer op vrijwilligers beroep doen zoals vrijwilligers- en hulporganisaties (N=slechts 9). Niettemin 
leverde de survey in combinatie met de groepsgesprekken interessante info over de inzet van 
vrijwilligers. 

Zo nuanceren de onderwijsverstrekkers dat zij enkel met professionals zouden werken tijden de 
groepsgesprekken. Ook zij werken met vrijwilligers ter ondersteuning van de reguliere groepen. Op die 
manier kunnen ze beter diversifiëren en extra zorg bieden. Alle organisaties die deelnemen aan het 
groepsgesprek en met vrijwilligers werken geven verder aan dat vrijwilligers gescreend worden voor ze 
kunnen starten, een vaste procedure moeten doorlopen en dat vormingen verplicht en/of aangeboden 
worden. Op die manier willen ze de kwaliteit van hun geletterdheidsinitiatieven vrijwaren. De 
bibliotheek geeft aan dat het noodzakelijk is om een beleid over en een visie te hebben op het inzetten 
van vrijwilligers. Het werken met vrijwilligers bleek in het verleden een te grote tijdsinvestering bij het 
personeel. De stad werkt nu aan een beleidskader voor het werken met vrijwilligers: eens dat afgewerkt 
is, hoopt de bibliotheek terug met vrijwilligers te kunnen samenwerken. Eén van de 
overheidsinstellingen heeft een aparte vrijwilligerswerking die heel belangrijk is voor het welslagen van 
de activiteiten. De organisaties merken daar opnieuw een groot verschil op tussen steden en 
gemeenten: in grotere steden is het haalbaar om vrijwilligers op grotere schaal in te zetten, in kleinere 
gemeenten is dat moeilijker.  

Wat de ondersteuning van de medewerkers betreft, wordt er vooral ingezet op het te beschikking 
stellen van materialen. Ook worden kansen geboden om samen te leren met anderen binnen de 
organisatie. De kans om zich verder te professionaliseren en om samen te werken met andere 
organisaties krijgen de medewerkers gemiddeld genomen iets minder vaak, al lijken de meeste 
organisaties ook op deze vlakken de nodige inspanningen te doen. Een financiële vergoeding (om zelf 
professionaliseringsinitiatieven te volgen) krijgen de medewerkers een stuk minder vaak, al zijn er wat 
dat betreft grote verschillen tussen de verschillende organisaties. Vrijwilligers krijgen globaal genomen 
iets minder kansen op ondersteuning dan professionals en de ondersteuning die ze krijgen bestaat in 
belangrijke mate uit het ter beschikking stellen van materialen. Scholen bieden de meeste kansen op de 
verschillende vormen van ondersteuning, behalve de mogelijkheid om samen te leren met 
medewerkers van andere organisaties. Niettemin liggen hier wellicht kansen om de expertise uit scholen 
en van professionals ruimer te verspreiden.  
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Tijdens de groepsgesprekken blijkt de nood die organisaties en begeleiders ervaren aan ondersteuning 
niet gelijk te lopen. Overheidsinstellingen en scholen ervaren de professionaliseringsmogelijkheden als 
voldoende. Bij hen wordt structureel budget vrijgemaakt voor professionalisering. De bibliotheek 
ervaart dan weer dat er te weinig middelen zijn voor professionalisering en dat dit de laatste jaren ook 
is afgenomen. Ook de socio-culturele organisatie geeft aan dat er weliswaar mogelijkheden zijn om 
opleidingen te volgen, maar dat die wel uitgebreider mogen zijn. De vrijwilligers die deelnamen aan het 
gesprek op begeleidersniveau geven aan dat ze het erg interessant zouden vinden mochten ook zij, op 
kosten van hun organisatie, vormingen en bijscholingen mogen volgen. Dat is nu – voor de organisaties 
die deelnemen aan het gesprek op begeleidersniveau – niet het geval.  

Hoewel er over de motivatie en attitudes van de begeleiders geen informatie uit de survey af te leiden 
valt, blijkt tijdens het groepsgesprek met begeleiders dat hun motivatie voor een groot deel mee 
bepaald wordt door de professionaliseringsmogelijkheden die ze krijgen. De begeleiders die deelnemen 
geven aan grotendeels tevreden te zijn over de professionaliseringskansen die ze krijgen. Voor de 
vrijwilligers is, zo zeggen ze zelf, een andere vorm van motivatie belangrijk om te starten met het 
vrijwilligerswerk, maar ook zij willen (en moeten) gemotiveerd blijven (worden) om mee te werken. Een 
van de vrijwilligers oppert in dat verband dat het aangewezen is om vrijwilligers ook 
professionaliseringsmogelijkheden te bieden. 

 

3.3.6. Drempels met betrekking tot het realiseren van de randvoorwaarden 

De drempels die organisaties ondervinden met betrekking tot het realiseren van de randvoorwaarden 
kwamen gaandeweg aan bod. Hier bespreken we ze nog kort de samenhang tussen de ervaren 
drempels en koppelen ze ook aan het type organisatie.  In totaal waren er 11 vragen die peilden naar 
de verschillende drempels die organisaties ervaren. Een verdergaande analyse geeft aan dat de 
ervaren drempels kunnen worden ondergebracht in vier grote categorieën. Een eerste categorie 
betreft de organisatorische drempels die betrekking hebben op het vinden van een geschikte locatie, 
het aanreiken van geschikte materialen en methodieken en het opleiden van medewerkers. Een 
tweede categorie valt onder de attitudes van de deelnemers en betreft het motiveren en overtuigen 
van deelnemers. Een derde categorie betreft het aantrekken van medewerkers en financiering en valt 
onder logistiek. Een vierde en laatste categorie betreft het aangaan van partnerschappen en het 
bereiken van deelnemers. Een vergelijking tussen de organisaties wijst uit dat op vlak van de drempels 
die vallen onder categorie 3 (medewerkers en financiering)  de vrijwilligersorganisaties significant 
hoger scoren en dus afwijken van andere organisaties zoals scholen, overheidsinstellingen of socio-
culturele organisaties. De andere kleinere verschillen in ervaren drempels tussen organisatietypes zijn 
niet significant. 
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3.4 Kenmerken van het aanbod 

In wat volgt bespreken we hoe de initiatieven, die de verschillende organisaties op touw zetten, er 
precies uitzien, op zowel inhoudelijk als organisatorisch vlak. Zoals aangegeven werden niet alle 
bouwstenen uit het theoretisch kader zowel via de survey als via de groepsgesprekken bevraagd. Over 
een aantal bouwstenen hebben we dan ook slechts beperkte indicaties.  

 

3.4.1. Inhoudelijke kenmerken 

Geïntegreerd en behoeftegericht 

We bespreken de eerste twee inhoudelijke bouwstenen samen aangezien ze sterk met elkaar 
samenhangen. Naast behoeftegericht en op maat – in de zin dat leerders levensechte, relevante taken 
kunnen uitvoeren die werken aan functionele doelen en uitdagingen waarmee ze in het dagelijkse leven 
geconfronteerd worden – is ook de inhoudelijke integratie van geletterdheidsdoelen zelf – talige, 
digitale en financiële geletterdheid – én met andere, ruimere doelen van de leerder van belang. Het 
betreft hier bijvoorbeeld vakdoelen bij het volgen van een beroepsopleiding: het integreren van 
geletterdheidsdoelen met vakdoelen biedt immers meer én nieuwe mogelijkheden om het aanbod 
behoeftegericht en functioneel in te vullen.  

Wat het geïntegreerd werken betreft, krijgen we een eerste indicatie op basis van het overzicht van de 
types geletterdheid waaraan de initiatieven werken. Volgende types konden worden onderscheiden: 

- digitale geletterdheid: allerhande workshops over ICT, computer, Whatsapp, smartphone, 
tablet, Digidokter, digitale hulp aan huis, computerassistentie, digiclub, mee met je e-school, 
mee met je e-gemeente, SOS-pc, project rond e-readers, installeren Teams bij cursisten… 

- talige geletterdheid (mondeling): allerlei soorten praattafels en praatgroepen, voorleesgroep… 
- talige geletterdheid (schriftelijk): taalpunten in bibliotheken, schrijfworkshop, aanbieden van 

grootletterboeken, Arhus pennenvriend, hulp bij het vertalen en interpreteren van post, 
(samen)leesgroep, leesclub, uitlenen van aangepaste leesmaterialen… 

- talige geletterdheid (combi): taalbuddy, taalcoaching op de werkvloer, anderstalige 
moedergroep, Begrijp je dokter, workshop klare taal, poëzieworkshop, taallessen, 
geletterdheidsmodules, aanbod oefenkansen Nederlands, hertalen, hardop lezen… 

- financiële geletterdheid/gecijferdheid: De dag door met mijn leefgeld, bankieren met de 
smartphone, WAKOSTA, BIZondere duo’s, rekenlabo’s…  

- mediageletterdheid: Interne vorming fake news herkennen, Medianest, workshops 
mediawijsheid… 

Opvallend is dat vanuit de verschillende organisaties digitale geletterdheid veruit het meeste aandacht 
krijgt. Voor mediageletterdheid en financiële geletterdheid bestaat daarentegen slechts beperkte 
aandacht. Overheidsinstellingen schenken als enige, op één organisatie na, aandacht aan financiële 
geletterdheid. De weinige initiatieven die er zijn rond mediageletterdheid worden door socio-culturele 
organisaties georganiseerd. Scholen/opleidingsverstrekkers hebben meer aandacht voor 
gecombineerde talige geletterdheid dan andere organisaties. Voor één op de vier initiatieven wordt 
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ingezet op een combinatie van bovenstaande types geletterdheid. De mate van integratie leiden we 
verder indirect af uit de effecten die nagestreefd worden (zie verder onder punt 3.5).  

Wat het behoeftegericht werken betreft, geven organisaties in de survey aan of ze het vaakst op maat 
van cursisten werken dan wel een algemeen aanbod hebben (voor iedereen gelijk) of op een combinatie 
van beide inzetten. Initiatieven die algemene programma’s combineren met maatwerk komen het 
vaakst voor (42%). Ongeveer één op drie initiatieven (34,5%) bestaat uit enkel een algemeen aanbod, 
d.w.z. een aanbod dat voor alle deelnemers gelijk is. Ongeveer één op vier initiatieven (23,5%) werkt op 
maat van individuele deelnemers.  

Tijdens het groepsgesprek op organisatieniveau erkennen alle deelnemers dat er een nood is om meer 
in te zetten op individuele begeleiding van de cursisten én om nog meer geïntegreerd te werken. Op die 
manier kan er beter worden tegemoetgekomen aan de behoeftes van de individuele cursist. Opnieuw 
echter wordt het financieringskader en de strakke regels die hierbij horen aangehaald als een drempel 
om een dergelijk aanbod te realiseren. Zo wordt het voor overheidsinstellingen en scholen, omwille van 
erg strakke financieringsregels, steeds moeilijker om groepen mensen te bereiken. Eén van de 
overheidsinstellingen wil daarom in de toekomst veel meer inzetten op individuele begeleiding. Ook de 
scholen willen meer initiatieven op maat organiseren, maar hangen eveneens vast aan de regelgeving. 
Zo is het niet mogelijk om in één module op reken- en schrijfvaardigheden in te zetten, terwijl ze net 
graag geïntegreerder te werk zouden gaan om zo ook meer maatwerk te kunnen aanbieden. Meer 
financiering lijkt in dat opzicht tot minder mogelijkheden te leiden om de inhoudelijke kenmerken van 
een kwaliteitsvol aanbod te realiseren. De organisaties concluderen dat de algemene programma’s 
uiteraard moeten blijven bestaan, maar dat daarnaast inderdaad nood is aan meer individuele 
begeleiding. 

Ook tijdens de groepsgesprekken op begeleidersniveau wordt de meerwaarde van één-op-één 
begeleiding erkend: dit biedt de mogelijkheid om ‘just-in-time’ ondersteuning te bieden bij individuele 
leervragen die cursisten op dat moment hebben en om ook veel breder te werken, hetgeen initiatieven 
veel kwaliteitsvoller en effectiever maakt. Zo geeft de deelnemende socio-culturele organisatie aan heel 
vaak één op één te werken waarbij ze niet enkel op Nederlands inzetten: ze bieden bijvoorbeeld hulp 
bij het opstellen van een mail naar de werkgever van de cursist omdat de cursist daar op dat moment 
nood aan heeft. Een ander voorbeeld zijn de praatgroepen die door vrijwilligers georganiseerd worden: 
ook daar gaan ze in op wat er op dat moment speelt bij de deelnemers, op wat zij op dat moment 
belangrijk vinden. Ook de bibliotheek komt, in de mate van het mogelijke, tegemoet aan de noden van 
de individuele bibliotheekbezoeker. Meer en meer mensen hebben nood aan digitale begeleiding, 
bijvoorbeeld bij het printen van een COVID-pas. De bibliotheek probeert deze vragen zo goed mogelijk 
te beantwoorden, al ziet ze zichzelf niet als de juiste instantie hiervoor. De mogelijkheid om in te spelen 
op (individuele) noden en behoeften zorgt er volgens de begeleiders voor dat er vaak lange wachtlijsten 
zijn voor die activiteiten die ‘op maat’ van de deelnemers zijn. Toch geven de verschillende begeleiders 
niet aan dat ze zelf een grote nood voelen om nog meer één op één te kunnen (of mogen) begeleiden.  

 
Opbouw naar zelfredzaamheid 

Krachtige geletterdheidsacties bieden volgens het theoretisch kader mogelijkheden om de 
zelfredzaamheid van leerders geleidelijk op te bouwen en zetten aan tot meer levenslang leren. 
Effectieve acties op dit vlak werken aan breed inzetbare sleutelcompetenties, met voldoende aandacht 
voor oefenkansen buiten de leeromgeving en transfer naar nieuwe contexten en taken. Ook aandacht 
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voor doorstroom naar andere, verdiepende of meer formele vormen van leren kan de leerder helpen 
om  toe te werken naar een grotere zelfredzaamheid. Onderzoek wijst immers uit dat krachtige 
geletterdheidsacties vaak aanzetten tot participatie aan verdere opleiding. Dit aspect werd indirect 
bevraagd via de vraag naar welke effecten organisaties nastreven: hieruit blijkt alvast dat het verhogen 
van de zelfredzaamheid door twee op drie initiatieven wordt geambieerd. Dit gaat samen met het 
belang dat ook wordt gehecht aan het bevorderen van de aandacht voor levenslang leren en het 
bijdragen aan het feit dat deelnemers uit armoede geraken (1 op 3 initiatieven). De mate waarin zich 
dat vertaalt in de inhoudelijke kenmerken die hier beschreven staan, kunnen we echter niet 
beantwoorden op basis van de gegevens.   

 

Effectief didactisch handelen en regelmatig en breed monitoren 

De principes voor effectief didactisch handelen en regelmatig en breed monitoren werden niet 
bevraagd via de survey. Tijdens het gesprek op begeleidersniveau werd gepeild naar welke succesvolle 
didactische principes vaak ingezet worden. De begeleiders gaven aan dat die principes vaak verschillen 
al naargelang van de groep die voor hen zit of al naargelang van de persoon die voor je zit. Sommigen 
hebben meer baat bij een praktische aanpak, anderen hebben nood aan theoretische input. De socio-
culturele organisatie zegt dat ‘afwisseling’ erg belangrijk is voor hun doelgroep. Eén van de 
overheidsinstellingen geeft aan dat ze tijdens de praattafels proberen te zoeken naar 
gemeenschappelijke interesses als basis en verwijst zo wel impliciet naar behoeftegericht en functioneel 
werken. De vraag wekt echter weinig duidelijke antwoorden of principes op bij de gespreksdeelnemers. 
Dit aspect dient dan ook op een andere manier meer diepgaand in kaart gebracht worden.  

 

 

3.4.2. Organisatorische kenmerken 

 
Inbedden in leefwereld 

Voor laaggeletterde volwassenen is het volgens het theoretisch kader aangewezen om niet enkel in te 
zetten op formeel onderwijs, maar ook ontschoolde vormen van leren aan te bieden die zo veel als 
mogelijk worden ingebed in de leefomgeving van de volwassene, bijvoorbeeld in de context van 
werkopleidingen of familieprogramma’s, om op die manier niet alleen het behoeftegericht en 
geïntegreerd werken te stimuleren maar ook de participatie en motivatie voor leren. 

Vanuit de survey krijgen we een aantal indicaties over de mate waarin geletterdheidsinitiatieven worden 
ingebed in de leefwereld. Geletterdheidsinitiatieven gaan duidelijk door op tal van locaties. Organisaties 
konden in de survey volgende mogelijkheden aanduiden: Agentschap voor Inburgering en Integratie, 
school van de kinderen, werk deelnemers, cultureel centrum, vrijetijdsbesteding, bij mensen thuis, 
welzijnsschakel, socio-culturele organisaties, centrum voor volwasseneneducatie, dienstencentrum, 
openbare locatie. Hoewel de variatie groot is, blijken openbare locaties het populairste te zijn; 41,4% 
van de initiatieven gaan op een dergelijke openbare plaats door. Opvallend is wel dat de school van de 
kinderen en het werk van de deelnemers helemaal achteraan bungelen: het betreft hier respectievelijk 
slechts 6,2% en 7,2% van de locaties. Opnieuw krijgen we hierdoor een indicatie dat er nog 
groeimogelijkheden zijn wat betreft dit type programma’s.   
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Uit de groepsgesprekken op begeleidersniveau blijkt dat veel organisaties ontschoolde vormen van 
leren aanbieden. De socio-culturele organisatie probeert zoveel als mogelijk om het leerproces in de 
concrete omgeving van de cursist te laten plaatsvinden. Dergelijke leermomenten zouden meer effect 
hebben omdat de cursist de ervaringen die hij/zij op dat moment opdoet ook onmiddellijk kan gebruiken 
in zijn/haar werkcontext. De laatste twee jaar waren er door corona echter minder mogelijkheden om 
op die vorm van leren in te zetten. Ook de onderwijsverstrekkers doen aan ‘ontschoold’ leren. 
Sensibilisering speelt hier volgens hen ook een belangrijke rol: veel instanties of organisaties weten niet 
hoeveel Nederlandstaligen laaggeletterd zijn. Mocht daar meer inzicht in bestaan, dan zou er door 
andere organisaties (nog) meer op ontschoolde vormen van leren ingezet kunnen worden. De 
vrijwilligers geven aan dat hun initiatieven vaak per definitie ontschoolde vormen van leren zijn. 
Daarnaast geeft één van de onderwijsverstrekkers tijdens het groepsgesprek op organisatieniveau aan 
dat de locatie voor hun potentiële deelnemers vaak een belangrijke drempel is en een rol speelt bij het 
aantrekken en motiveren: wie te lang onderweg is om aan een cursus te kunnen deelnemen, is minder 
of niet gemotiveerd. Ook daarom moet er goed over locaties worden nagedacht. 

 
Intensiteit en duur 

De ideale duur en intensiteit van een actie hangt sterk af van de doelgroep en de te behalen 
doelstellingen. Noch uit de survey noch uit de groepsgesprekken kregen we hier directe informatie over. 
Wel gaven organisaties in de survey aan welk soort initiatieven ze organiseren: eenmalige activiteit, 
cursus/lessenreeks, coaching, uitleendienst of andere. De meerderheid van de initiatieven zijn 
cursussen/lessenreeksen (57,4%). We zien dat socio-culturele organisaties in vergelijking met andere 
organisaties vaker coachings organiseren, hetgeen ook al bleek uit de groepsgesprekken. Eén op vier 
van de initiatieven van vrijwilligers- en hulporganisaties behoort tot de categorie ‘andere’, wat wijst op 
een heel divers aanbod. Dit betekent mogelijks ook dat dit ander aanbod meer op maat is van specifieke 
gedetecteerde noden. 

 

Teamteaching 

Effectieve geletterdheidsacties zetten in op interdisciplinair teamwork, waarbij vak- en taalleerkrachten, 
en eventueel ook vrijwilligers, elk vanuit de eigen expertise de krachten bundelen, dit ook in functie van 
een behoeftegerichte en geïntegreerde aanpak op maat. Ook hiervoor zijn samenwerking en 
partnerschappen aangewezen, waar begeleiders van elkaar leren en met elkaar overleggen. Ook rond 
dit aspect kregen we slechts indirect indicaties. Zoals uit punt 3.3.5. (deskundigheid en attitudes 
lesgevers en vrijwilligers) al bleek worden initiatieven al in 41,4% van de gevallen begeleid door zowel 
een professional als een vrijwilliger. Verder konden we hieruit afleiden dat er wellicht nog groeimarge 
is op het vlak van samen leren, binnen en buiten de organisatie, en op het vlak van specifieke 
professionalisering voor vrijwilligers. Over de samenwerking met vakleerkrachten kunnen we geen 
uitspraken doen. 

 

Slim inzetten digitaal leren 

Tenslotte kan de inzet van digitale technologie ook bijdragen aan de effectiviteit van een 
geletterdheidsactie. Het overgrote deel van de initiatieven (82,3%) vindt volledig ‘offline’ plaats, d.w.z. 
er zijn enkel fysieke contactmomenten. Het betreft hier uiteraard de periode voor de coronacrisis. Het 
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is dan ook onduidelijk of de coronacrisis op dit vlak voor een (blijvende) omwenteling heeft gezorgd. 
Een heel kleine minderheid van de initiatieven (4,2%) gaat volledig online door. Een combinatie van 
contactmomenten en online ontmoetingen (13,5%) is nog niet erg populair. Tijdens de 
groepsgesprekken werd nagevraagd of er meer moet ingezet worden op (volledig) online 
cursussen/contactmomenten.  

Tijdens de gesprekken op organisatieniveau geven alle organisaties aan dat, hoewel er tijdens corona-
tijden veel geëxperimenteerd werd met online leren – uit noodzaak –, ‘live’ ontmoetingen voor hun 
doelgroep het meest geschikt zijn. Het gaat hier dan zowel om laaggeletterde anderstaligen als om 
laaggeletterde Nederlandstaligen. Ze voelen niet onmiddellijk een nood om meer in te zetten op enkel 
online leren. De belangrijkste reden daarvoor is dat noodzakelijke randvoorwaarden om digitaal te 
kunnen leren, vaak ontbreken: slechte internetverbinding, geen computer, digitaal te weinig of 
ongeletterd. De organisaties geven wel aan dat ze een mogelijkheid zien om digitaal leren blijvend in te 
schakelen als ondersteuning achteraf, om bepaalde zaken in te oefenen of te herhalen.  

Ook uit de gesprekken op begeleidersniveau kunnen we dezelfde conclusie trekken. De begeleiders 
geven aan dat ze in corona-tijden uit noodzaak inzetten op digitaal leren – zo gingen bv. praattafels 
digitaal door – maar zullen, zodra het mogelijk is, opnieuw overschakelen op live activiteiten. Ook de 
begeleiders geven aan dat de randvoorwaarden om digitale activiteiten te organiseren vaak ontbreken 
bij de cursisten. Ook bij hun cursisten of deelnemers is er geen vraag of nood om meer online initiatieven 
te organiseren. Vrijwillige begeleiders van activiteiten die tijdens corona digitaal doorgingen geven aan 
dat ze daardoor mensen verloren zijn. Het digitale aspect werkt volgens hen voor velen demotiverend. 
De begeleiders geven verder ook aan dat de groepsdynamiek online nooit dezelfde is en dat heel veel 
mensen ook dat aspect missen bij online leren. De socio-culturele organisatie geeft wel aan dat zij 
proberen in te zetten op die technologieën die de deelnemers goed kennen: zo organiseerden zij tijdens 
corona individuele begeleiding via Whatsapp omdat hun mensen die app vaak en goed gebruiken.  

Tijdens de gesprekken op organisatieniveau en op begeleidersniveau wordt verder duidelijk dat alle 
deelnemers een groeiende kloof ontwaren tussen digitaal laag- en hooggeletterden. Alle deelnemers 
wijzen erop dat het cruciaal is om sterk in te zetten op digitale vaardigheden bij alle doelgroepen. We 
wijzen erop dat wat betreft het slim inzetten van digitaal leren voor laaggeletterde (NT2-)cursisten 
recent een apart en uitvoerig onderzoek werd uitgevoerd: voor een diepgaandere analyse van dit aspect 
en voor concrete aanbevelingen verwijzen we dan ook verder naar dit onderzoek (Jehoul, Schiepers en 
Van Nuffel, 2022). 

3.5 Mogelijke effecten van het aanbod 

Onderzoek wijst uit dat geletterdheidsacties in het geheel genomen effectief leiden tot hogere 
geletterdheid. Ook wijzen studies in de richting van meer globale, secundaire effecten bij deelnemers 
aan geletterdheidsacties, zoals doorstroom naar verdere opleiding, actieve participatie aan het 
maatschappelijk leven en sociale inclusie, zelfredzaamheid en gezondheid. Belangrijk is dat 
geletterdheidsacties naargelang hun doelgroep en eigen doelen bewust nadenken welke effecten ze 
concreet willen bereiken met hun deelnemers. Een bewuste keuze in na te streven effecten van de actie 
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maakt het immers mogelijk gerichter naar deze specifieke effecten toe te werken en ze te monitoren 
bij deelnemers doorheen het verloop van de actie. 

Bij het invullen van de survey geven de organisaties aan welke doelstellingen ze voorop zetten bij het 
organiseren van de geletterdheidsinitiatieven. Volgende mogelijkheden worden gegeven: beter 
rekenen, versterken ouderrol, andere, uit armoede geraken, beter lezen en/of schrijven, motivatie 
levenslang leren, meer kansen op de arbeidsmarkt, zelfbeeld verbeteren, beter Nederlands praten, 
digitale competenties verbeteren, zelfredzaamheid verhogen. We zien dat maar liefst twee op drie 
initiatieven (67,5%) de ambitie heeft om de zelfredzaamheid van de deelnemers te verhogen. Die 
doelstelling springt er duidelijk bovenuit. De helft van de initiatieven is erop gericht om de digitale 
competenties te versterken. Dat hangt samen met het hoge aantal initiatieven dat inzet op digitale 
geletterdheid.  Het aantal initiatieven dat inzet op beter leren rekenen is beperkt (9,7%). Dat hangt dan 
weer samen met de beperkte aandacht voor financiële geletterdheid/gecijferdheid. Ook ‘ouders 
versterken in hun ouderrol’ komt minder vaak voor (13%). Dit correspondeert wellicht met het 
beperkter aantal initiatieven gericht op families (zie ‘doelgroepspecifiek aanbod’).   

Verdergaande analyse van de resultaten uit de survey wijst uit dat we twee componenten kunnen 
onderscheiden binnen de doelstellingen. Enerzijds zijn er de doelstellingen die samenvallen met de 
geletterdheidsvaardigheden lezen, schrijven, spreken en rekenen. Anderzijds zien we ook doelstellingen 
die vooral met de verdere ontwikkeling van de cursist als individu te maken hebben. Los van deze twee 
clusters vormen de digitale doelen een aparte categorie. 

 

TAAL- en/of REKEN-
VAARDIGHEID   

ONTWIKKELING CURSIST ALS 
INDIVIDU 

DIGITALE DOELEN 

Beter lezen en/of schrijven Meer kansen op de arbeidsmarkt Digitale vaardigheden 
Beter Nederlands spreken Zelfredzaamheid verhogen   
Beter rekenen Zelfbeeld verbeteren   
 Motivatie (levenslang) leren 

versterken  
 

 Uit armoede geraken   
 

Als we deze clusters koppelen aan de verschillende doelgroepen, zien we dat initiatieven voor 
volwassenen met Nederlands als moedertaal opvallend meer inzetten op  digitale competenties, waar 
initiatieven gericht op anderstalige volwassenen meer inzetten op taal- en rekenvaardigheid. De 
aandacht voor dit type doelen is bij initiatieven bij volwassenen met Nederlands als moedertaal bijna 
onbestaand. In beide gevallen is er evenveel aandacht voor de doelen die inzetten op de ontwikkeling 
van de cursist als individu. Hier is verdergaande integratie wellicht mogelijk.  

De verschillen tussen werkenden en werkzoekenden zijn beperkt als het gaat over de doelstellingen die 
nagestreefd worden in de initiatieven gericht op deze groepen, al zien we hier opnieuw dat het 
nastreven van doelen gericht op de ontwikkeling van cursist als individu en digitale competenties sterk 
primeren op de doelen die zich richten op talige geletterdheid en gecijferdheid. Hetzelfde patroon zien 
we bij initiatieven die zich richten op families en op mensen in armoede. Kortom, enkel voor 
anderstaligen zien we hier een afwijking van het patroon waarbij talige geletterdheid en gecijferdheid 
op quasi gelijke hoogte staan met ontwikkelingsgerichte doelen en digitale competenties.  

Tijdens de groepsgesprekken op organisatie- en begeleidersniveau werd in eerste instantie gevraagd of 
de opdeling in deze drie categorieën doelstellingen herkenbaar is. Alle deelnemers gaven aan dat ze die 
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doelstellingen an sich wel zien terugkomen in hun initiatieven, maar dat er vaak veel overlap is, dus dat 
er geïntegreerder gewerkt wordt dan de analyse van de survey misschien laat uitschijnen. Zowel op 
begeleidersniveau als op organisatieniveau wordt aangegeven dat de ontwikkelingsgerichte 
doelstellingen heel vaak voortvloeien uit het werken aan taal- en rekenvaardigheid en dat een strikte 
opdeling niet mogelijk is. Die organisaties voor wie de ontwikkelingsgerichte doelstellingen doorwegen, 
geven aan dat ook zij functioneel inzetten op belangrijke elementen uit de arbeidssituatie en (impliciet) 
aan bijvoorbeeld lezen en schrijven werken. Opvallend is dat alle organisaties en begeleiders aangeven 
dat, hoewel er talrijke initiatieven zijn om aan digitale vaardigheden te werken, verder en meer inzetten 
op digitale geletterdheid voor hun doelgroepen ontzettend belangrijk is. Veel van de mensen uit hun 
doelgroepen zijn namelijk nog te weinig digitaal vaardig. 

Hoewel de analyse van de gegevens uit de vragenlijst toont dat bij anderstaligen vooral gewerkt wordt 
aan talige geletterdheid en gecijferdheid, weten we uit onderzoek dat het voor anderstalige 
volwassenen minstens zo belangrijk is om te werken aan digitale geletterdheid. Die digitale 
geletterdheid valt vaak niet los te koppelen van mondelinge en schriftelijke geletterdheid. Verder zien 
we dat initiatieven die inzetten op digitale competenties vaker volwassenen met Nederlands als 
moedertaal tot doelgroep hebben. De focus op digitale geletterdheid kan als opstap dienen om ook bij 
volwassenen met Nederlands als moedertaal de andere types doelstellingen na te streven. Daarom 
vroegen we tijdens de groepsgesprekken aan de organisaties en begeleiders of er (meer) aandacht voor 
deze integratie van de meer talige geletterdheidsvaardigheden en digitale geletterdheid moet zijn. Een 
van de scholen merkt dat ze inderdaad meer moeten inzetten op digitale vaardigheden bij 
anderstaligen. Volgens hen is het echter moeilijker om anderstaligen daarvoor te motiveren omdat ze 
vaak zo snel mogelijk een bepaald niveau Nederlands willen behalen, alles wat daar bovenop komt, is 
als het ware een verlenging van het traject. Toch proberen ze, zeker door corona, geïntegreerd aan 
digitale vaardigheden te werken. Een andere onderwijsverstrekker geeft dan weer aan dat ze inderdaad 
proberen om ook bij NT1 aan taal- en rekenvaardigheid te werken via digitale vaardigheden. Zo 
organiseerden ze een cursus ‘werken met je smartphone’ waarbij schrijven en lezen toch centraal 
stonden. De cursus kende een uitzonderlijk hoog aantal inschrijvers. De manier waarop cursussen 
voorgesteld en ‘verkocht’ worden, is dus erg belangrijk. Verder geven de onderwijsverstrekkers aan dat 
ze lesgevers ICT, die in contact komen met een groot aantal cursisten, ook trainen om cursisten die baat 
hebben bij het verhogen van hun taal- en rekenvaardigheid, te herkennen om ze zo te kunnen 
doorverwijzen. Bij die aanpak blijft de opdeling tussen de verschillende doelen natuurlijk wel bestaan. 
De bibliotheek ondervindt weinig nood om geïntegreerd aan de verschillende doelen te werken, maar 
onderstreept nogmaals het belang van inzetten op digitale vaardigheden.   



36 
 

OVERKOEPELENDE CONCLUSIES: STERKTES EN 
GROEIKANSEN 

 

In de onderstaande paragrafen brengen we de informatie uit de survey en de informatie die de 
groepsgesprekken naar boven bracht samen. Op basis van die synthese formuleren we een aantal 
sterktes, risico’s en/of groeikansen van het huidige aanbod. Op het einde van de groepsgesprekken 
werd alle deelnemers gevraagd om een opsomming te geven van drie aspecten waar de Provincie 
volgens hen kon op inzetten om het geletterdheidsaanbod in West-Vlaanderen te optimaliseren. In de 
hieronder opgesomde kansen zitten ook die elementen impliciet vervat. Opnieuw gebruiken we de 
pijlers van het theoretische kader als kapstok om de analyse te maken. In lijn met de opzet van het 
onderzoek valt op dat we erg veel data verkregen over randvoorwaarden op organisatieniveau en over 
nagestreefde effecten, waardoor we een duidelijk beeld hebben op de sterktes en kansen van die 
voorwaarden. Ook over de kenmerken van het aanbod konden we relevante informatie ontsluiten. Toch 
verdient het aanbeveling om tijdens vervolgonderzoek de inhoudelijke kenmerken van het aanbod 
verder in kaart te brengen om ook over de kenmerken meer generaliserende conclusies te kunnen 
trekken. Omdat we enkel die elementen uit het kader bespreken waarover we opvallende of relevante 
informatie verzamelden, worden een aantal items niet mee opgenomen. Tijdens het analyseren van alle 
informatie konden we bij bepaalde aspecten van het theoretische kader of bij bepaalde drempels een 
tegenstelling waarnemen tussen een formeel aanbod, dat meestal uitgaat van onderwijsverstrekkers en 
overheidsinstellingen, en een non-formeel aanbod, dat bv. georganiseerd wordt door steden en 
gemeentes of door vrijwilligersorganisaties. Bij bepaalde kenmerken maken we dan ook, waar 
aangewezen, de opsplitsing tussen formeel en non-formeel.  

4.1 Randvoorwaarden op organisatieniveau 

De gegevens uit de survey maken duidelijk dat er een breed en gevarieerd aanbod aan 
geletterdheidsinitiatieven georganiseerd wordt in West-Vlaanderen: uit de analyse blijkt dat het om 349 
initiatieven gaat. Heel wat organisaties organiseren bovendien twee of meer initiatieven. Aangezien de 
lijst  niet door iedere aangeschreven organisatie ingevuld werd, ligt het werkelijke aantal initiatieven 
wellicht nog hoger (zie ook beperkingen onderzoek).  In de veelheid aan initiatieven lijkt het overzicht 
nu echter soms zoek en wordt gericht doorverwijzen daarom moeilijker. Daarnaast lijken een aantal 
doelgroepen uit het strategisch Plan Geletterdheid nog ondervertegenwoordigd: het betreft hier 
families en werkenden en werkzoekenden. Hoewel dit niet helemaal gestaafd wordt door de gegevens 
uit de survey, leeft er bij de verschillende organisaties ook de bezorgdheid dat de doelgroep 
laaggeletterde Nederlandstalige volwassenen vergeten wordt en dat sensibilisering op dat vlak een 
belangrijk werkpunt is. 

De vraag stelt zich dan ook of de spreiding van initiatieven optimaal is en of de regio’s voldoende zicht 
hebben op de verschillende doelgroepen die ze willen en zouden moeten bereiken. Tijdens het gesprek 
op organisatieniveau geven de organisaties hieromtrent aan vragende partij te zijn voor een transparant 
overzicht van welke geletterdheidsinitiatieven door wie opgericht worden en wie met wie samenwerkt 
of kan samenwerken. Een dergelijk overzicht zou regionaal ontwikkeld kunnen worden, waarbij de 
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verschillende types organisaties samen nadenken over een optimaal aanbod dat geen onnodige overlap 
noch hiaten vertoont en dat de verschillende doelgroepen uit de regio bedient. Ook kan er meer 
structureel worden nagedacht over doorstroommogelijkheden, bijvoorbeeld van meer ontschoolde 
vormen van leren naar het formele aanbod, en kunnen bestaande partnerschappen verder versterkt 
worden en eventuele nieuwe partnerschappen geëxploreerd worden.  Hierbij kan ook aandacht gaan 
naar de spreiding van initiatieven over meer landelijke gemeentes. Uit de groepsgesprekken bleek 
immers dat het organiseren van initiatieven in kleinere gemeentes of dorpen vaak moeilijker gaat dan 
in grotere steden omdat er veel minder netwerken en vrijwilligers aanwezig zijn om op terug te vallen. 

Een dergelijke (regionale) aanpak zou ook inspelen op de grootste drempel die organisaties ervaren bij 
het organiseren van geletterdheidsinitiatieven, namelijk het bereiken van deelnemers. Uit de 
vragenlijst, uit de gesprekken én uit de opsomming van de gespreksdeelnemers blijkt dan ook dat het 
inzetten op en middelen vrijmaken voor outreach door iedereen als erg belangrijk wordt ervaren. Door 
het gebruik van effectieve outreachende strategieën, door een efficiënte samenwerking met partners 
hierin en door strategisch overleg tussen organisaties van geletterdheidsinitiatieven kunnen mensen 
gemakkelijker bereikt worden en kunnen ze ook gemakkelijker naar een voor hen geschikte organisatie 
doorgestuurd worden. Toch merken we wat dat aspect betreft een onderscheid tussen bijvoorbeeld 
vrijwilligersorganisaties of steden en gemeenten, die een eerder non-formeel en informeel aanbod 
organiseren waarop deelnemers vrijwillig kunnen intekenen, en overheidsinstellingen en 
onderwijsverstrekkers, zoals VDAB en Ligo die meer instaan voor een formeel aanbod. Die laatste 
organisaties geven immers aan dat het voor hen moeilijker is om voldoende deelnemers voor bepaalde 
initiatieven aan te trekken. De strakke regelgeving waaraan overheidsinstellingen en 
onderwijsverstrekkers gebonden zijn speelt daarin een rol: daar waar vrijwilligersorganisaties 
initiatieven kunnen organiseren die specifiek gericht zijn op een bepaalde groep mensen of een bepaald 
onderwerp centraal kunnen zetten en ook zelf kunnen beslissen hoeveel mensen ze toelaten, hoeveel 
keer ze een cursus organiseren etc. kunnen overheidsinstellingen en onderwijsverstrekkers dat 
moeilijker. Ook hier lijkt een regionaal platform waarop de verschillende soorten organisaties 
vertegenwoordigd zijn mogelijk zinvol om naast een doelgroepspecifiek aanbod voor de regio ook een 
gemeenschappelijk communicatie- en outreachplan uit te werken dat meer garanties biedt dat alle 
potentiële deelnemers bereikt worden.  

Wat de financiering betreft lijkt een vorm van structurele financiering in bepaalde gevallen een 
kwaliteitsvolle realisatie van de inhoudelijke en organisatorische kenmerken van krachtige 
geletterdheidsacties zoals uitgezet in het theoretisch kader soms in de weg te staan. Die organisaties 
die structurele subsidies ontvangen – vaak onderwijsverstrekkers en overheidsinstanties – geven aan 
dat, hoewel ze uiteraard niet zonder de subsidies willen/kunnen, de regelgeving vaak als een erg strak 
keurslijf ervaren wordt. Er is te weinig ruimte om op een kwaliteitsvolle en ‘just-in-time’ manier te 
kunnen inspelen op momentane noden, wat een invloed heeft op de inhoudelijke kenmerken van de 
initiatieven, in de eerste plaats het behoeftegericht en geïntegreerd (kunnen) werken. De organisaties 
vragen zich af of die regelgeving rond financiering flexibeler kan en meer op hun doelgroep afgesteld 
kan worden. Door de aard van de financiering zien we dat die drempel veel vaker voorkomt bij 
organisaties die een formeel aanbod organiseren dan bij organisaties die een non-formeel aanbod 
inrichten.  

Hoewel uit de vragenlijst materialen en methodieken niet als een grote drempel ervaren wordt en ook 
de deelnemers aan de gesprekken dat aspect niet expliciet als een moeilijkheid voor hen bestempelen, 
geven verschillende begeleiders van initiatieven toch aan dat meer aandacht voor materialen en 
methodieken het geletterdheidsaanbod kwalitatiever kan maken. Opnieuw kunnen we daar een 
duidelijk verschil zien tussen wat begeleiders van een formeel aanbod meegeven en wat begeleiders 
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van een non-formeel en informeel aanbod ervaren: begeleiders van een non-formeel aanbod geven aan 
onvoldoende materialen en methodieken tot hun beschikking te hebben en ook onvoldoende op de 
hoogte te zijn van de recentste materialen. Begeleiders van een formeel aanbod ervaren die problemen 
niet of in veel mindere mate. Tijdens de groepsgesprekken wordt de suggestie gedaan om een 
materialenbank op te zetten, fysiek en digitaal, waar materiaal uitgewisseld kan worden. De bibliotheek 
is vragende partij voor het ontwikkelen van (meer) educatief materiaal en begeleiders van activiteiten 
waar Nederlands geoefend wordt zouden graag meer gespreksmateriaal zien dat op diverse niveaus van 
taalbeheersing kan ingezet worden.  

Uit de groepsgesprekken op begeleidersniveau blijkt duidelijk dat de deelnemende begeleiders erg 
gemotiveerd zijn. Uit het theoretische kader blijkt dat dat een belangrijke randvoorwaarde is voor het 
welslagen van geletterdheidsactiviteiten. De begeleiders verbinden die motivatie in de eerste plaats met 
de mogelijkheden tot professionalisering die ze krijgen, maar daarnaast worden ook zaken als 
autonomie en waardering genoemd, die hun motivatie duidelijk aansterken. Ook de motivatie bij de aan 
de gesprekken deelnemende vrijwilligers is erg groot. Hoewel zij aangeven sowieso intrinsiek 
gemotiveerd te zijn om als vrijwilliger te starten, erkennen ze dat ook vrijwilligers en route moeten 
gemotiveerd blijven om hun engagement na te komen. 

Wat het professionaliseringsaanbod betreft, zien we opnieuw een verschil tussen organisaties die een 
formeel aanbod en organisaties die een non-formeel aanbod inrichten. Uit de analyse van de vragenlijst 
bleek dat werknemers gemiddeld minder vaak de kans krijgen om zich te professionaliseren in 
vergelijking met andere manieren om hun deskundigheid te vergroten. Uit de groepsgesprekken kunnen 
we echter afleiden dat niet alle professionals dat als een hiaat ervaren. Bij socio-culturele organisaties 
en bibliotheken (non-formeel aanbod) blijkt de vraag naar (meer) professionalisering effectief te 
bestaan. Daarnaast zijn ook vrijwilligers vragende partij om bijscholingen te mogen volgen op kosten 
van hun organisatie. Begeleiders die instaan voor een formeel aanbod hebben minder tot geen nood 
aan meer professionaliseringsmogelijkheden. Bij de onderwijsverstrekkers is er vraag naar een verdere 
uitbreiding en erkenning van de rol die onderwijsverstrekkers nu al spelen in de bijscholing van 
intermediairen, vrijwilligers e.d. rond laaggeletterdheid. Met betrekking tot de vastgestelde noden op 
vlak van ondersteuning en materialen lijkt een (regionaal) lerend netwerk waar begeleiders uit de 
verschillende types organisaties kunnen uitwisselen en aan expertisedeling doen een zinvol initiatief.   

4.2 Kenmerken van het aanbod 

De vragenlijst en de groepsgesprekken brachten minder informatie in kaart met betrekking tot de 
kenmerken van het aanbod. Wel blijkt uit de groepsgesprekken op organisatie- en op begeleidersniveau 
dat er veel belang wordt gehecht aan geïntegreerd en behoeftegericht leren. De nood om de 
mogelijkheden tot maatwerk voor individuele deelnemers nog verder uit te breiden wordt in de 
groepsgesprekken gedeeld. Dit hangt voor een aantal organisaties opnieuw samen met de nood aan 
een flexibeler financieringskader (zie randvoorwaarden).  

Uit de groepsgesprekken blijkt verder heel duidelijk dat de nood om in te zetten op digitale 
vaardigheden bijzonder hoog is, en dat bij zo goed als alle doelgroepen. Uit de analyse van de 
doelstellingen van de initiatieven lijkt dat er zeker al in belangrijke mate aan deze nood wordt tegemoet 
gekomen: vanuit de verschillende organisaties krijgt digitale geletterdheid veruit het meeste aandacht. 
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Toch lijkt, net zoals bij het aanbod voor Nederlandstalige volwassenen, de perceptie te bestaan dat het 
aanbod nog ontoereikend is. Hierbij mag ook de toegang tot digitale toestellen niet uit het oog worden 
verloren: naast workshops waar aan digitale vaardigheden gewerkt wordt, worden er ook best 
computers ter beschikking gesteld, dit alles bij voorkeur op een centrale, toegankelijke locatie zoals een 
wijkcentrum. Ook de integratie met andere geletterdheidsvaardigheden biedt mogelijk nog 
groeikansen. We komen hier nog op terug onder mogelijke effecten. Hier willen we nog opmerken dat 
het slim inzetten op digitaal leren mooie opportuniteiten kan bieden om geïntegreerd te werken aan 
zowel talige als digitale vaardigheden, ondanks de koudwatervrees die er op dit vlak nog leeft. We 
verwijzen hiervoor opnieuw naar het onderzoek van Jehoul, Schiepers en Van Nuffel (2022) dat hiervoor 
een praktijkgericht kader uitwerkte.  

4.3 Mogelijke effecten van het aanbod 

Wat de effecten van het aanbod betreft, nuanceerden de groepsgesprekken de informatie die de 
survey-analyse opleverde enigermate. Uit de analyse bleek dat we drie componenten aan doelstellingen 
kunnen onderscheiden: taal- en rekenvaardigheid, doelen die inzetten op de ontwikkeling van de cursist 
als individu en digitale doelstellingen. De deelnemers aan de groepsgesprekken erkennen de 
verschillende soorten doelstellingen, maar geven tegelijkertijd aan dat ze net proberen om zoveel als 
mogelijk geïntegreerd aan die verschillende doelstellingen te werken. Opnieuw zien we daar een 
onderscheid tussen organisatoren van een formeel en non-formeel aanbod. Terwijl organisaties die 
vooral een formeel aanbod inrichten aangeven via het werken aan talige geletterdheid en gecijferdheid 
ook aan ontwikkelgerichte en digitale doelstellingen te werken, geldt het omgekeerde voor die 
organisaties die een non-formeel aanbod hebben. Zij pogen net via de meer ontwikkelgerichte 
doelstellingen ook te werken aan taal- en rekenvaardigheid. Verder erkennen de organisatoren van een 
formeel aanbod dat het aangewezen is om via het werken aan talige geletterdheid en gecijferdheid ook 
aan digitale geletterdheid te werken bij anderstaligen en om digitale geletterdheid als opstap te 
gebruiken om bij laaggeletterde Nederlandstaligen ook taal- en rekenvaardigheid na te streven. 
Organisatoren van een non-formeel aanbod ervaren het bovenstaande minder als een hiaat. Het lijkt 
ook hier opnieuw vooral belangrijk dat organisaties goed nadenken welke doelen ze willen nastreven 
voor welke doelgroepen en dat dit ook ruimer, op regionaal niveau bekeken wordt. 
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ADVIEZEN VOOR MEER G-KRACHT IN                      
WEST-VLAANDEREN 

 
Onderstaande adviezen bouwen voort op de geformuleerde sterktes en groeikansen en zijn er in de 
eerste plaats op gericht om nog meer productieve connecties te realiseren, tussen potentiële partners 
van geletterdheidsinitiatieven, tussen de leer- en leefsferen van de deelnemers, tussen de doelen die 
nagestreefd worden... Daarnaast integreren ze de adviezen zoals deze na lezing van het rapport werden 
voorgedragen door de leden van de kerngroep die het Plan Geletterdheid in West-Vlaanderen mee 
opvolgen. Het betreft hier in de eerste plaats een aanzet om verder over in gesprek te gaan, met het 
ruimere middenveld én met de cursist. Het verderzetten van de dialoog op basis van het rapport is een 
goede manier om tegemoet te komen aan de beperkingen van het onderzoek én de suggesties voor 
vervolgonderzoek zoals geformuleerd onder punt 2.3.  

 

1. Het realiseren van nog meer productieve connecties in functie van een doelgroepspecifiek aanbod. 
 
Voor het realiseren van een G-krachtig leerecosysteem waarin alle doelgroepen nog beter bereikt 
worden en waarin er slimme opstap- en doorstroommogelijkheden worden voorzien tussen de 
verschillende initiatieven hebben lokale besturen een belangrijke rol te spelen. De lokale besturen 
staan het dichtst bij de burgers en hebben het beste zicht op hun concrete en specifieke noden 
binnen de verschillende levensdomeinen. Vanuit een regierol zijn zij dan ook perfect geplaatst om 
partnerschappen en brede lokale geletterdheidsnetwerken tot stand te brengen die, vertrekkende 
van een analyse van de doelgroepen die je op lokaal niveau wil bereiken én van hun specifieke 
noden, een behoeftedekkend en wederzijds versterkend aanbod van zowel formele als non-formele 
geletterdheidinitiatieven kunnen uitzetten, waarbij ook op een gecoördineerde en 
gedifferentieerde manier aan outreach kan worden gedaan. Inspiratie voor het opzetten van een 
dergelijk lokaal ecosysteem is terug te vinden in de digital navigator playbook†, dat een concreet 
stappenplan biedt vertrekkende vanuit de specifieke noden van de lokale gemeenschap, van de 
doelgroepen die bereikt moeten worden en de partnerschappen die daarvoor nodig zijn.       
 

2. Het realiseren van nog meer productieve connecties in functie van een kwaliteitsvol aanbod. 
 
Voor het in de (klas)praktijk inbedden van effectieve G-krachtige praktijken, zoals beschreven onder 
de inhoudelijke kenmerken van het aanbod, is het belangrijk dat er een leeromgeving wordt 
gecreëerd waarbinnen lesgevers en eventuele vrijwilligers kunnen samenwerken, in interactie 
kunnen gaan, ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen. Dit blijkt uit het uitgezette theoretisch 
kader, maar ook uit onderwijseffectiviteitsonderzoek en onderzoek naar de professionalisering van 
lesgevers (Hargreaves & Fullan, 2012;  Merchie et al., 2015). Om hierin ondersteund te worden 
kunnen teams partnerschappen aangaan en concrete materialen en tools aanreiken, raadplegen en 
uitwisselen. Gezien de gedetecteerde noden op dit vlak, zeker vanwege de vrijwilligers in non-
formele geletterdheidsinitiatieven, strekt het tot aanbeveling om lerende netwerken voor 
begeleiders van geletterdheidsinitiatieven op te zetten, waarbij er zowel expertise als materialen 

 
† Zie: https://digitalus.org/digital-navigator-playbook/  

https://digitalus.org/digital-navigator-playbook/
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uitgewisseld kunnen worden. Deze lerende netwerken kunnen vorm krijgen op zowel lokaal als 
provinciaal niveau en kunnen ook ondersteund worden door beide niveaus. Vanuit de specifieke 
missie en visie en vanuit de centrale rol die Ligo speelt in het Plan Geletterdheid op zowel lokaal als 
Vlaams niveau is Ligo goed geplaatst om mee een drijvende kracht te zijn bij de uitbouw van 
dergelijke lerende netwerken, waarin ook de complementaire rollen van professionals en 
vrijwilligers verder vorm kunnen krijgen. 
 

3. Het realiseren van nog meer productieve connecties in functie van een laagdrempelig aanbod. 
 
Deze aanbeveling bouwt voort op de eerste aanbeveling maar wil specifieke aandacht vragen voor 
het tweerichtingsverkeer dat geletterdheid vanuit de ruimere samenleving vraagt. Heel wat 
onderzoeksrapporten wijzen immers op het belang van heldere en klare communicatie om zo tot 
een inclusievere samenleving te komen. Het betreft hier het belang van klare taal en toegankelijk 
taalgebruik bij zowel professionelen als particulieren die met laaggeletterden in contact komen, al 
dan niet in de context van een geletterdheidsaanbod dat ze organiseren. Specifieke aandacht gaat 
er hierbij naar een duurzaam e-inclusiebeleid waarbij er een basisreflex moet zijn bij alle 
overheidsgestuurde digitaliseringsprocessen om na te denken over het doelpubliek van de 
dienstverlening en de mogelijke drempels die een gedigitaliseerde dienst voor dit doelpubliek met 
zich meebrengt. Dit gegeven is eens zo precair geworden sinds de COVID-19 pandemie waarin niet 
alleen het onderwijs, maar ook overheidsdiensten en de vrijetijdssector hun diensten en werking 
(verder) gedigitaliseerd hebben en dat heeft geleid tot een toegenomen digitale ongelijkheid tussen 
kwetsbare en niet kwetsbare doelgroepen (Anrijs et al., 2021). Zowel het lokale als het provinciale 
niveau heeft een rol te spelen in het garanderen van een laagdrempelig aanbod in al zijn 
betekenissen én in het horen van de stem van de doelgroep zelf hierin (zie aanbeveling 6). 
 

4. Het realiseren van nog meer productieve connecties in functie van een behoeftegericht en 
geïntegreerd aanbod. 
 
De verschillende doelstellingen die met geletterdheidsinitiatieven worden nagestreefd zijn moeilijk 
te scheiden. Dit is bovendien niet wenselijk in functie van een behoeftegericht en geïntegreerd 
waarbij het aanbod zo naadloos mogelijk aansluit bij de concrete leernoden én reële uitdagingen in 
het dagdagelijkse leven van de doelgroep. Belangrijk is ook dat de nagestreefde doelen niet verengd 
worden en dat er voldoende aandacht is voor het versterken van de ruimere 21ste-eeuwse 
vaardigheden van cursisten. Het belang van overdraagbare basisvaardigheden of 
sleutelcompetenties zoals probleemoplossend vermogen, aanpassingsvermogen, 
verantwoordelijkheidszin en sociale vaardigheden sluit aan bij de evolutie van het begrip 
geletterdheid zelf (Schiepers et al, 2017). Bij het uitwerken van een G-krachtig leerecosysteem (zie 
aanbeveling 1) moet ook hiervoor aandacht zijn, in het bijzonder voor de hiaten die er op dit vlak 
mogelijk nog zijn met betrekking tot specifieke programma’s in de contexten van werk en de familie 
(zie verder aanbeveling 5).  
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5. Het realiseren van nog meer productieve connecties in functie van tijdige preventie van 
laaggeletterdheid 
 

In dit onderzoeksrapport werden enkel acties beschreven die inzetten op de remediëring van 
laaggeletterdheid op (jong)volwassen leeftijd. Uiteraard begint een krachtig geletterdheidsbeleid 
bij het voorkomen dat jongeren onvoldoende geletterd het reguliere onderwijs zouden verlaten. 
Ook op dit vlak zijn er nog productieve connecties te realiseren, op zowel lokaal als provinciaal 
niveau, bijvoorbeeld in de vorm van een lerend netwerk tussen scholen en organisaties die inzetten 
op geletterdheid bij volwassenen om goede praktijken uit te wisselen én om te sensibiliseren. Een 
voor de hand liggende connectie is verder het opzetten van (meer) 
familiegeletterdheidsinitiatieven, in een samenwerking tussen het reguliere onderwijs en actoren 
uit de volwasseneneducatie. Vanuit de centrale zorg die schoolteams en ouders delen, nl. de zorg 
om het welbevinden en de ontwikkeling van de leerling, vormt de school immers als vanzelf een 
perfecte context voor krachtige geletterdheidsacties die zowel de school, de ouders als de 
leerlingen ten goede komen. Binnen de schoolcontext kunnen functionele en geïntegreerde 
leerkansen en ondersteuning worden geboden op zowel cognitief als niet-cognitief vlak, waarbij 
ouders versterkt worden in zowel hun geletterdheids- als opvoedinsgvaardigheden waardoor ze tot 
meer volwaardige participatie komen. Opnieuw zijn het dit type programma’s die in de context van 
een G-krachtig leerecosysteem op lokaal niveau gerealiseerd kunnen worden. 

 
6. Het realiseren van nog meer productieve connecties met de uiteindelijke doelgroep van 

geletterdheidsinitiatieven: de cursisten zelf. 

Een laatste aanbeveling vloeit voort uit één van de beperkingen van het onderzoek maar ook uit het 
opzetten én evalueren van geletterdheidsinitiatieven zelf. Om de vinger aan de pols te houden en 
om voortdurend na te gaan of een geletterdheidsinitiatief effectief voldoet aan de noden van de 
beoogde doelgroep, is het belangrijk om de cursisten zelf regelmatig te bevragen, dit in een veilige 
context opdat ze hun stem ook effectief durven laten horen. Op deze manier worden niet alleen de 
percepties van intermediairen afgetoetst; tegelijk is dit een manier om ook meer inzicht krijgen in 
de meer inhoudelijke kenmerken van het aanbod vanuit het perspectief van de cursist, een aspect 
dat in dit rapport onderbelicht bleef.   
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BIJLAGE 1: OVERZICHT SCHALEN 
 

 

Vraagnr Omschrijving schaal/construct 
Deel 1 Inhoudelijke kenmerken en effecten 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 Gepercipieerd effect 

  
Deel 2 Organisatorische kenmerken initatieven 
Q11 Gemiddeld aantal deelnemers 
Q12 Locatie initiatief 
Q13 Online/offline 
  
Deel 3 Randvoorwaarden en drempels deelname deelnemers 
Q16 Op welke manier bereikt u mogelijke deelnemers? 
Q17 Incentives 
Q21 Drempels 

  
Deel 4 Randvoorwaarden op organisatieniveau  
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 
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BIJLAGE 2: OVERZICHT RESULTATEN 

1. Globale respons: aantal initiatieven en type 
organisatie 

Aantal en type organisaties 

Formeel en non-formeel 
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Non-formeel 

 

Aantal en type initiatieven 

Aantal initiatieven per type organisatie: formeel en non-formeel 
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Aantal initiatieven per type organisatie: non-formeel 
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2. Inhoudelijke kenmerken en effecten initiatieven  

Op welke types geletterdheid zetten de verschillende initiatieven in?  

 

Voor welk type geletterdheid hebben de verschillende types organisaties meer of minder 
aandacht?  
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Soorten initiatieven  

 

Domein van het initiatief 
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Overzicht van de doelgroepen op initiatiefniveau 

 

 

Types organisaties en doelgroepen 
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Doelstellingen (op initiatiefniveau)  

 

 

Samenhang doelstellingen (op basis van PCA) 
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Aandacht voor elke doelstelling per doelgroep 
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3. Organisatorische kenmerken van de initiatieven 

Locatie initiatief 

 
 

Online/offline 

  

1

6,
2 7,
2 7,
9 11

,4

12
,1

12
,8

13
,1 15

,9 19
,2

28
,3

41
,4

LOCATIE  INITIATIEF  (%)

locatie initiatief (%)
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4. Randvoorwaarden op organisatieniveau  

Financiering 

 

Financiering per type organisatie 
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Aantal financieringsbronnen  

 

Medewerkers 

 

23,3%

58,6%

12,8%

5,3%

aantal financieringsbronnen (N=133)

0 1 2 3

41,7%

13,0%

45,2%

medewerkers (N=115)

professionals vrijwilligers combinatie
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Medewerkers in de verschillende types organisaties 

 

 

Ondersteuning medewerkers  
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Partnerschappen   

 

 

 

 

 

33,6%

30,1%

36,3%

PARTNERSCHAPPEN (N=113)
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Welke types organisaties gaan het vaakst partnerschappen aan? 
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Meerwaarde van partnerschappen volgens organisaties 
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Leidt minder financiering (minder bronnen) tot meer of minder partnerschappen?  

 

 

Drempels voor organisaties 
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Zijn er verbanden tussen financiering en ervaren drempels?  
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Werkingsgebied steden/gemeenten  
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5. Randvoorwaarden en drempels voor deelname 
cursist 

Op welke manier bereikt de organisatie mogelijke deelnemers? 
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Incentives voor deelnemers 

  

Drempels voor cursisten volgens organisaties 
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