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Geachte heer Visser, 

Mede namens de minister van SZW en de staatssecretaris van VWS dank ik u 
voor het toezenden van het conceptrapport "Aanpak van Laaggeletterdheid". 
Laaggeletterdheid is een urgent, maar ook uiterst weerbarstig en complex 
maatschappelijk probleem dat zich niet zomaar laat verhelpen. Ik ben daarom blij 
dat vanaf dit jaar drie ministeries de handen ineen hebben geslagen en extra 
budget hebben vrijgemaakt om laaggeletterdheid te voorkomen en bestrijden. Ik 
zal hieronder, mede namens voornoemde collega's, ingaan op uw conclusies en 
aanbevelingen. 

Omvang en diversiteit van de doelgroep 

U wijst in uw rapport terecht op de omvang van de groep laaggeletterden in 
Nederland. Deze is weliswaar relatief beperkt in vergelijking met andere landen, 
maar belemmert honderdduizenden Nederlanders in hun dagelijks functioneren. 
Voor wat betreft de omvang van de laaggeletterdheid in Nederland baseer ik me 
op het internationaal vergelijkende PIAAC onderzoek van de OESO en de 
Nederlandse analyse hiervan door ECBO. Deze periodieke studie brengt de 
laaggeletterdheid in kaart voor de groep 16-65 jarigen. In mijn 
informatievoorziening aan de Tweede Kamer baseer ik me ook op deze cijfers. U 
constateert terecht dat laaggeletterdheid ook onder ouderen voorkomt, maar de 
omvang van deze groep is slechts bij benadering aan te geven. 

Duidelijk is dat als alle laaggeletterden in Nederland hun beheersing van 
basisvaardigheden zouden vergroten tot tenminste niveau 2F, dit niet alleen voor 
henzelf, maar ook voor de samenleving als geheel een enorme winst zou 
betekenen. Toch is het onwaarschijnlijk dat het aantal laaggeletterden in 
Nederland de komende jaren snel zal dalen, ondanks de grote inzet van 
honderden betrokken docenten, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. 

Hiervoor zijn meerdere redenen: veel laaggeletterden, met name autochtonen, 
erkennen laaggeletterdheid nog onvoldoende als probleem. Ook is de drempel 
naar scholing voor deze groep vaak groot, omdat zij negatieve schoolervaringen 
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hebben en zich schamen voor hun probleem. Daarnaast groeit de groep onze referentie 
laaggeletterden door ontwikkelingen, zoals de vergrijzing en de komst van 9i3i76 
nieuwkomers naar Nederland. En tot slot moeten we onderkennen dat veel 
laaggeletterden, ook als ze een cursus volgen, waarschijnlijk niet het niveau 
bereiken waarop ze 'geletterd' worden, namelijk niveau 2F. Veel cursisten hebben 
namelijk een dermate grote leerachterstand of cognitieve beperkingen dat het 
onrealistisch is te veronderstellen dat zij in korte tijd een niveausprong maken die 
overeenkomt met vier jaar vmbo-onderwijs (van IF naar 2F). Dit betekent echter 
niet dat het voor deze groep zinloos is om met basisvaardigheden aan de slag te 
gaan. 

Integendeel, zo wijst u in uw rapport er terecht op dat de afgelopen jaren veel 
onderzoek is gedaan naar het effect van taalcursussen op bijvoorbeeld de 
arbeidsmarktpositie, psychische gezondheid en maatschappelijke participatie van 
laaggeletterden. Uit al deze onderzoeken blijkt dat laaggeletterden die deelnemen 
aan een cursus zich psychisch gezonder voelen, actiever worden op de 
arbeidsmarkt en hun taalvaardigheid beter kunnen toepassen. Ze zijn daarmee 
niet allemaal 'geletterd' geworden, maar zijn wel zelfredzamer, zelfbewuster en 
zelfverzekerder geworden. Dat is grote winst. 

Daarom vind ik het niet verstandig om doelstellingen voor de aanpak van 
laaggeletterdheid te formuleren in termen van het aantal volwassenen dat 
'geletterd' wordt, in de zin dat zij niveau 2F bereiken. Gegeven de grote diversiteit 
van de doelgroep vind ik het ook onverstandig om algemene doelstellingen voor 
de opbrengst van cursussen te formuleren. Een nieuwkomer die wil instromen in 
het mbo of hbo heeft namelijk een heel andere leervraag dan een oudere 
laaggeletterde die de ondertiteling op tv beter wil kunnen volgen. In het eerste 
geval is niveauverhoging een doel, in het tweede geval is het doel veel meer 
gerelateerd aan maatschappelijke participatie en sociale inclusie. Ik vind het 
daarom te gemakkelijk om te zeggen dat elke cursus moet leiden tot een afname 
van laaggeletterdheid in Nederland. 

Bovendien is voor een afname van het aantal laaggeletterden in de eerste plaats 
van belang dat we voorkomen dat jongeren ongeletterd van school gaan. 
Voorkomen is echt effectiever dan genezen. Daarom zet het kabinet vol in op het 
verhogen van de taal- en rekenvaardigheid van scholieren. Dit doen we met 
doorlopende leerlijnen voor taal en rekenen in het primair en voortgezet 
onderwijs, ondersteuning aan scholen en docenten via de steunpunten Taal & 
Rekenen, inzet op leesbevordering en de invoering van landelijke examens voor 
taal en rekenen. Ik ben van mening dat dit perspectief in uw conclusies en 
aanbevelingen onvoldoende tot uitdrukking komt. 

Aandacht voor rekenvaardigheid naast taalvaardigheid 

In uw rapport stelt u voorts dat het cursusaanbod in gemeenten vooral is gericht 
op het verbeteren van taalvaardigheid. Ik ben het met u eens dat hier een kans 
ligt om het cursusaanbod verder te verbeteren. Ik vraag daarom meer aandacht 
voor rekenen en in het bijzonder de samenhang van taal, rekenen en digitale 
vaardigheden. Zo heb ik vorig jaar Stichting Lezen & Schrijven en het Steunpunt 
Basisvaardigheden gevraagd om bij hun ondersteuning van gemeenten en 
taaiaanbieders nadrukkelijk ook andere basisvaardigheden mee te nemen. Dit 
heeft onder meer geleid tot het ontwikkelen van instrumenten om de 
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rekenvaardigheid van cursisten in kaart te brengen ('Rekenmeter'). Ook zijn onze referentie 
voortgangstoetsen voor cursisten ontwikkeld en materiaal om vrijwilligers te 9i3i76 
trainen. 

Daarnaast heeft het Steunpunt Basisvaardigheden een handreiking voor 
gemeenten laten ontwikkelen. Hiermee worden gemeenten ondersteund om bij 
het inkopen van trajecten een zorgvuldige afweging te maken tussen de vraag en 
behoefte van de verschillende doelgroepen. Ik heb voorts onderzoeksbureau 
Regioplan opdracht gegeven om de komende jaren te monitoren in hoeverre 
gemeenten hun beleidsvrijheid gebruiken om naast taaitrajecten ook 
rekencursussen in te kopen. Ook zal ik met de Universiteit Maastricht in gesprek 
gaan over de mogelijkheden om, net als voor taaitrajecten, voor de 
rekencursussen het effect in kaart te brengen. 

Ambities 
? 

In uw rapport geeft u voorts het signaal dat in sommige regio's wachtlijsten voor 
taalcursussen bestaan. Ik ben met dit signaal bekend. Daarom ben ik met 
gemeenten, taaiaanbieders en vrijwilligersorganisaties in gesprek om wachtlijsten 
aan te pakken en te voorkomen. Doordat gemeenten sinds 2015 een grotere 
bestedingsvrijheid hebben gekregen voor het educatiebudget kunnen zij de 
beschikbare middelen nu ook inzetten voor non-formele trajecten, waarbij met 
getrainde vrijwilligers wordt gewerkt. Als onderdeel van het actieprogramma "Tel 
mee met Taal" worden de komende jaren duizenden nieuwe taalvrijwilligers 
getraind en in elke arbeidsmarktregio taaihuizen en taalpunten opgericht om 
vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Hierdoor kunnen met hetzelfde 
budget meer deelnemers worden bereikt en kunnen de leeruitkomsten worden 
verbeterd omdat cursisten extra contacturen (met vrijwilligers) krijgen en de 
cursusinhoud beter wordt toegesneden op hun diverse leervragen. 

Het is mijn uitdrukkelijke ambitie om de komende jaren in heel Nederland een 
zodanig sterke regionale infrastructuur van herkenning, doorverwijzing en 
maatwerk te laten ontstaan dat steeds meer laaggeletterden hun weg weten te 
vinden naar een traject dat bij hen past. Zoals ik in mijn brief Tel mee met Taal' 
aangaf, is mijn streven dat tenminste 45.000 van hen via het netwerkprogramma 
Taal voor het Leven' aan de slag gaan met hun taalvaardigheid. Hiernaast 
verwacht ik duizenden werknemers te bereiken met taal- en rekentrajecten via 
een nieuwe stimuleringsregeling, die later dit jaar gepubliceerd wordt. Deze 
aantallen zijn geen doel op zich, maar geven wel aan in welke mate de inzet op 
basisvaardigheden een plek krijgt in het sociaal domein van gemeenten en het 
werknemersbeleid van werkgevers. 

Aanbeveling 1: doelen voor rekenvaardigheid en digitale vaardigheden 

U adviseert om streefwaarden te formuleren voor het bereik van laaggecijferde 
volwassenen. Uit recent onderzoek weten we dat op dit moment minder dan 5 % 
van het cursusaanbod bestaat uit rekentrajecten. Mijn inzet voor de komende 
jaren is erop gericht om samen met Stichting Lezen & Schrijven bij gemeenten 
erop aan te dringen dat het beschikbare cursusaanbod meer een afspiegeling 
vormt van de problematiek van laaggeletterdheid. Ook zet ik in op gecombineerde 
trajecten van taal en rekenen. Met de wetswijziging van 2015 heb ik gemeenten 
reeds meer bestedingsvrijheid voor de educatiemiddelen gegeven, wat het 
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makkelijker maakt om gecombineerde trajecten in te kopen. Deze inzet zou eraan onze referentie 
moeten bijdragen dat in 2018 tenminste 15 % van het cursusaanbod dat met 9i3i76 
WEB-middelen wordt gefinancierd geheel of gedeeltelijk is gericht op het 
verbeteren van de rekenvaardigheid van cursisten. 

Het WEB-budget is, zoals u terecht schrijft, niet bestemd om computercursussen 
mee te financieren. Gemeenten kunnen wel andere middelen aanwenden om 
dergelijke cursussen te faciliteren, bijvoorbeeld via de bibliotheek. Dit laat 
overigens onverlet dat bij reguliere taal- en rekencursussen steeds vaker 
aandacht is voor de toepasbaarheid van deze vaardigheden in een digitale 
context. Ik heb in een brief aan de Tweede Kamer eerder aangegeven dat ik deze 
ontwikkeling zal stimuleren door extra aandacht te geven aan digitale 
vaardigheden en het ontwikkelen van digitale lesmaterialen. 

Ik herken het beeld in uw rapport niet dat 'geen instrumenten' voorhanden 
zouden zijn om digitale laaggeletterdheid aan te pakken. Zo heeft Stichting Lezen 
& Schrijven een Digimeter ontwikkeld om digitale laaggeletterdheid te herkennen 
en wordt op grote schaal gewerkt met digitale leeromgevingen. In oktober 2015 
heb ik het volledige aanbod van ruim 25 verschillende methoden en materialen 
gericht op de verbetering van digitale vaardigheden in kaart laten brengen door 
het Steunpunt Basisvaardigheden. Tevens nodig ik nog dit jaar deskundige 
partijen op het gebied van digitale leermiddelen en digitale vaardigheden uit om 
projectvoorstellen aan te dragen in het kader van de experimentenlijn in het 
actieprogramma "Tel mee met Taal". 

Aanbeveling 2: breng de kenmerken van cursisten periodiek in beeld 

U adviseert om te zorgen voor een periodiek beeld van de kenmerken van 
cursisten zodat gerichte maatregelen kunnen worden genomen om moeilijk 
bereikbare groepen beter te bedienen. Ik onderschrijf dat inzicht in het bereik van 
de cursussen noodzakelijk is om te waarborgen dat het cursusaanbod voldoende 
aansluit bij de behoeften van de verschillende doelgroepen. Reeds in 2012 heeft 
het Steunpunt Taal & Rekenen VE daarom de kenmerken van cursisten van 
educatieopleidingen in kaart laten brengen.^ Bovendien worden sinds 2013 voor 
de formele en non-formele taaitrajecten die onder het 'Taal voor het Leven' 
programma vallen doorlopend basisgegevens verzameld over cursisten. Vanaf 
2016 vindt deze gegevensverzameling landelijk plaats. Daarnaast brengt 
onderzoeksbureau Regioplan per arbeidsmarktregio in kaart welke doelgroepen 
worden bereikt met de cursussen die gemeenten inkopen met WEB-middelen. 

Zoals u in herinnering roept, heb ik in de Tweede Kamer aangegeven er belang 
aan te hechten dat het bereik van de cursussen een afspiegeling vormt van de 
diversiteit van de doelgroep. Bij de evaluatie van het effect van de wetswijziging 
voor de volwasseneneducatie zal onder meer worden gekeken in welke mate 
gemeenten erin zijn geslaagd om met de grotere bestedingsvrijheid beter de 
diverse doelgroepen te bedienen. Ik zal de resultaten van zowel het onderzoek 
naar 'Taal voor het Leven' als het onderzoek naar de wetswijziging en de 
besteding van de WEB-middelen in 2017 aan de Tweede Kamer sturen. Hierbij zal 

^ Kurvers, J. et al. (2013) Cursistprofielen laaggeletterdheid NTl en NT2 
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ik ook aangeven welke inzet ik nodig acht om het cursusaanbod nog beter te onze referentie 
laten aansluiten op de diversiteit van de doelgroep. 9i3i76 

Aanbeveling 3: Systematisch meten van begin- en eindniveau van cursisten 

U adviseert om systematisch het begin- en eindniveau te bepalen van alle 
cursisten die een taal of rekencursus volgen. Ik onderschrijf het belang van 
niveaubepaling omdat dit helpt de leervraag van cursisten te identificeren, een 
passend traject aan te bieden en het leerresultaat inzichtelijk te maken. Van de 
allochtone deelnemers, die een niveauverhogend NT2 traject volgen, weten we 
hoeveel van hen een diploma halen. Mijn inzet is er op gericht om steeds meer 
toe te werken naar het meten van het niveau van cursisten en de leeropbrengsten 
van cursussen in kaart te brengen. 

Ik heb Stichting Lezen & Schrijven subsidie gegeven om vanaf dit jaar in alle 
regio's taaiaanbieders te ondersteunen met wetenschappelijk gevalideerde 
toetsen en bij gemeenten het belang te benadrukken van structurele metingen. 
Gemeenten hebben de vrijheid om zelf te besluiten in welke mate niveaubepaling 
onderdeel vormt van de afspraken die zij maken met cursusaanbieders. Steeds 
meer aanbieders maken inmiddels van de beschikbare toetsen gebruik. De 
geanonimiseerde resultaten worden door de Universiteit Maastricht onderzocht 
om een wetenschappelijk betrouwbaar landelijk beeld te geven. 

Tot slot 

Mijn overtuiging is dat met de gezamenlijke inzet van drie ministeries de 
randvoorwaarden worden gecreëerd om, parallel aan de inzet om het taal- en 
rekenniveau te verhogen waarmee jongeren het onderwijs verlaten, toe te werken 
naar een afname van de laaggeletterdheid in Nederland. Ik ben ervan overtuigd 
dat de grote energie en betrokkenheid van gemeenten, bibliotheken, 
taaiaanbieders, maatschappelijke organisaties, werkgevers en andere partners in 
ons land eraan bijdraagt dat steeds meer cursisten vooruit worden geholpen en 
een betere plek in onze samenleving vinden. Aan deze gezamenlijke inzet en 
verantwoordelijkheid leveren uw aanbevelingen een waardevolle bijdrage. 

Met vriendelijke groet, 

dajninister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
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