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Dit essay is geschreven door Tjeu Cornet. 

In gesprekken met Marli Tijssen zocht hij haar 

verhaal achter het belang van taalverwerving. 

Waarom is taal voor ons zo belangrijk? Wat is nodig 

opdat ook laaggeletterden in de gelegenheid zijn 

de taal goed te leren? Na veertig jaar ervaring met 

de aanpak van geletterdheid is de richting voor de 

toekomst enigszins in beeld.

De vormgeving van de CINOP-essays is tot stand 

gekomen met Van Riet Ontwerpers.

CINOP is een internationaal adviesbureau voor 

leer- en ontwikkelingsvraagstukken in de driehoek 

overheid-onderwijs-arbeidsmarkt. Ons werk omvat 

advies, ontwikkeling, projectmanagement, training 

en onderzoek. Kernthema’s zijn: employability 

en mobiliteit, kwaliteit van beroepsonderwijs, 

 participatie en integratie.

In een reeks essays stelt cInOP vragen, 

problemen en dilemma’s aan de orde die 

zich voordoen bij het leren en ontwikkelen 

van mensen.

vraagstukken waarvoor we geen pasklare 

oplossingen hebben, maar wel een idee van 

de richting waarin die gezocht moet worden. 

Deze derde aflevering is gewijd aan 

taalontwikkeling en geletterdheid. CINOP en haar 

voorlopers hebben daaraan steeds een bijdrage 

geleverd. Dit essay spitst zich toe op de problemen 

van laaggeletterdheid in het middelbaar 

beroepsonderwijs en onder de grote groep 

volwassenen die zich door hun gebrekkig 

taalniveau in een maatschappelijk kwetsbare 

positie bevinden.

Marli Tijssen was managing consultant bij CINOP 

en leidde daar het team Participatie en Integratie. 

Tot aan haar afscheid in september 2012 hield zij 

zich bij CINOP bezig met taalverwerving en 

taalonderzoek en met innovatie van taalonderwijs 

en taaltoetsing, onder meer in het kader van 

inburgering en een leven lang leren.
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De kracht van taal

Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt

Ludwig Wittgenstein

over taalverwerving in een leven lang leren



1. Geen taal, geen mens

op 5 juli 2012 overleed taalkunstenaar en oud-Dichter des 

vaderlands Gerrit Komrij, 68 jaar oud. Diezelfde avond werd De 

gelukkige schizo uitgezonden, een documentaire over Komrij’s 

leven en werk in Portugal waar hij sinds 1987 woonde. in de film 

mijmert hij over de betekenis van de taal. eindelijk, na zo veel 

jaren in het buitenland, weet hij hoe het zit. De taal, zegt Komrij, 

bepaalt hoe je in het leven staat.

Identiteit

‘Taal is meer dan literatuur en boekjes schrijven. Taal heeft ook te 
maken met sociaal contact. In een ander land denk je aanvankelijk 
veel te begrijpen. Maar hoe meer je van dat land weet en leert 
kennen, des te minder je ervan begrijpt. (…) Dan realiseer je je dat de 
kloof die taal tussen mensen teweegbrengt, te groot is om ooit te 
kunnen worden overbrugd. Je eigen taal bepaalt hoe je over dingen 
denkt, hoe je in het leven staat. Je beseft dat taal veel meer is dan een 
communicatiemiddel, namelijk een identiteit.’ (G. Komrij in ‘De 
gelukkige schizo’).

volgens de Amerikaanse taalkundige en filosoof noam Chomsky 

(1928) is taal zo oud als de mensheid zelf. Hij is ervan overtuigd 

dat de mens beschikt over een aangeboren taalorgaan dat hem 

in staat stelt te leren. ofschoon er geen echt bewijs voor die 

stelling is geleverd, is de theorie nog erg in zwang.
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Wat we wel zo ongeveer weten is de leeftijd van ons schrift. Dat is 

vanaf 3.500 jaar voor Christus in uiteenlopende vormen zo’n vier 

keer uitgevonden: in egypte, China, Mesopotamië en Amerika. 

Het heeft wel nog tot rond 1.000 na Christus geduurd, voordat 

zich uit het romeinse schrift (het Latijn) een herkenbare 

nederlands-vlaamse variant ontwikkelde.

Zeker is dat taal, en met name de neerslag ervan in schrift, 

ingrijpende gevolgen heeft gehad voor de ontwikkeling en het 

handelen van de mensheid. naarmate meer mensen de 

bijbehorende vaardigheden beheersen, schrijven zij meer en 

meer op, waaronder ook hun eigen geschiedenis. Zij lezen wat 

anderen schrijven en informeren zichzelf en anderen over alles 

wat hen interesseert. Aldus verschaft taal mensen onmetelijk veel 

meer dan alleen het begrip van letters en woorden.

Hoe belangrijk lezen in onze hedendaagse samenleving is, blijkt 

uit een analyse van diverse internationale studies. Basisschool-

leerlingen, middelbare scholieren en studenten die in hun vrije 

tijd lezen, zijn taalvaardiger, lezen beter, en zijn zelfs een beetje 

intelligenter en succesvoller op school. Deze succeservaringen 

motiveren hen om nog meer te lezen en hun vaardigheden uit te 

breiden, waardoor zich een positieve spiraal ontwikkelt. Bijgevolg 

wordt het niveauverschil met niet-lezende leeftijdgenoten dan 

ook groter.
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vanwege het buitengewone belang dat we hechten aan 

taalvaardigheid en het daarmee verbonden maatschappelijk 

succes, lijkt het erop dat we deel uitmaken van een omvattende 

schrijf- en leescultuur. Maar ervaren de individuele leden van die 

culturele gemeenschap dat ook zo? Zijn we  allemaal in gelijke 

mate in staat de taal te verwerven? Als dat zo is, waarom zijn 

sommige mensen daar dan veel succesvoller in dan anderen? 

en aan welke voorwaarden moet worden voldaan opdat ook 

laaggeletterden de mogelijkheid hebben hun taalvaardigheid 

verder te ontwikkelen?

2. Aangeboren en aangeleerd

overal, over de hele wereld, bedienen mensen zich van taal. Met 

ons taalvermogen lijken we ons te onderscheiden van dieren. 

onder taalkundige wetenschappers bestaat er dan ook 

nauwelijks verschil van mening over de opvatting dat ons 

vermogen om taal te verwerven een genetische oorsprong heeft 

in delen van ons brein.

over de vraag hoe dat taalverwervingsproces precies verloopt 

bestaan echter wel verschillende theorieën, die overigens 

allemaal kunnen worden beschouwd als loten aan  dezelfde 

wetenschappelijke stam.  De al genoemde noam Chomsky komt 

de eer toe als eerste een samenhangende visie te hebben 

ontwikkeld op onze taalverwerving.
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in zijn hypothese van de universele grammatica beweert 

Chomsky dat ons brein al bij de geboorte beschikt over een 

aangeboren taalvermogen dat de overeenkomsten tussen alle 

menselijke talen verklaart. Dit aangeboren taalvermogen helpt 

mensen overal ter wereld om geleidelijk de onderliggende regels 

van hun moedertaal te vinden. vooral bij kleine kinderen verloopt 

het zoekproces verbazingwekkend snel en natuurlijk, zeker 

vergeleken met volwassenen die sommige grammaticaregels 

expliciet in hun hoofd moeten stampen.

Als vervolg op deze taalkundige benadering heeft zich de theorie 

van de ‘generatieve grammatica’ ontwikkeld. ons taalvermogen is 

in deze opvatting een netwerk van taalconstructies die worden 

opgeslagen in het geheugen en hergebruikt in nieuwe zinnen. 

De constructies zijn niet aangeboren, maar worden op basis van 

eerdere taalervaringen actief geconstrueerd volgens regels die 

elk individu op zijn eigen manier ontwikkelt en toepast.
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Jong geleerd

In 2008 publiceerden taalkundigen van de Universiteit van 
Amsterdam een onderzoek dat de ‘generatieve grammatica’ lijkt te 
steunen. Zij analyseerden gedurende twee à drie jaar de 
taalontwikkeling van peuters. Daaruit bleek opnieuw dat kinderen 
naarmate zij ouder worden steeds complexere zinnen maken, 
doordat ze de taalregels steeds beter kunnen hanteren en met elkaar 
combineren. Is een taal eenmaal verworven dan is het gemakkelijker 
een nieuwe taal te leren. Het blijft, ook op oudere leeftijd, mogelijk 
een nieuwe taal te leren. Alleen lukt het boven een zekere leeftijd 
(ongeveer 18 jaar) vaak niet meer om de uitspraak van die nieuwe 
taal aan te leren tot op het niveau van degenen die haar als 
moedertaal spreken. Het verschil zal dan altijd te horen zijn.

recent vond in ons eigen land onderzoek plaats naar de vraag 

waarom kleine kinderen in eerste instantie het lidwoord bij een 

zelfstandig naamwoord weglaten en gaandeweg ontdekken dat 

het er wel degelijk bij hoort. De resultaten van dat onderzoek 

bevestigen de hypothese dat kinderen voor de regel van het 

gebruik van het lidwoord worden aangestuurd door een in het 

brein verankerd taalverwervingsmechanisme, maar dat de 

verwerving van het lidwoord zélf een proces is dat bij elk nieuw 

woord geleerd moet worden.
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Hoe het proces van taalverwerving ook precies verloopt, zeker is 

dat elk afzonderlijk brein een omgeving behoeft waarin de 

bijzonderheden van de taal kunnen worden geleerd en geoefend. 

Dat geldt voor kleine kinderen thuis bij pa en ma op schoot, op 

de peuterspeelzaal, de basisschool en alle opeenvolgende 

vormen van het onderwijs. Dat geldt ook voor volwassenen voor 

wie nederlands weliswaar de moedertaal is, maar die zij 

schriftelijk slechts gebrekkig beheersen. Dat geldt ten slotte voor 

buitenlanders uit alle werelddelen, die het nederlands nodig 

hebben om in onze samenleving te kunnen participeren. 

3. Wat maakt het verschil?

Wie de nederlandse taal beheerst, hoeft daarin nog niet geletterd 

te zijn. van de meeste nederlanders kunnen we zeggen dat ze 

hun taal beheersen. We doelen dan vooral op hun spreek- en 

luistervaardigheid. Als we het hebben over ‘geletterdheid’ gaat 

het ook om lees- en schrijfvaardigheid. De overheid gaat nog een 

stap verder en verstaat onder geletterdheid bovendien 

vaardigheden als rekenen en het kunnen benutten van 

alledaagse informatietechnologie.
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Hoe vanzelfsprekend die vaardigheden ook mogen lijken, lang 

niet iedereen beschikt erover. Dat komt door verschillende 

factoren in of buiten het individu, veelal in combinaties van 

beider soort. De condities zijn gunstig voor kinderen van wie de 

ouders hoog zijn opgeleid, die meertalig opgroeien en omringd 

zijn door een schrijf- en leescultuur. Maar wie als kind thuis 

nauwelijks met taal is opgevoed, niet zo gemakkelijk leert en het 

onderwijs uiteindelijk op een laag niveau verlaat, loopt grote 

kans als laaggeletterde het leven verder vorm te moeten geven. 

en ofschoon mensen vindingrijk zijn, valt dat in die 

omstandigheden doorgaans niet mee.

Meer vreemde talen

Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen taalvaardiger zijn wanneer 
zij meertalig worden opgevoed. Dat gegeven zou juist voor 
Nederland een motief moeten zijn om meertaligheid te stimuleren. 
Wij wonen immers nergens verder dan 175 kilometer van een 
taalgrens en moeten daarom al gauw een mondje over de grens 
spreken. Daarom adviseerde de Onderwijsraad in 2008 het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om vreemde talen al vroeg in 
het primair onderwijs te introduceren en ervoor te zorgen dat zeker 
driekwart van de jonge Nederlanders op termijn minstens twee 
vreemde talen beheerst.
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Wie laaggeletterd is heeft moeite met het begrijpen en toepassen 

van relatief eenvoudige teksten. Het kopen van een treinkaartje 

kan al een probleem zijn. Daar staan immers niet alleen woorden 

en andere tekens op. De informatie die erin ligt opgesloten, moet 

de lezer kunnen decoderen om haar te begrijpen. Wie dat niet 

kan, heeft een probleem om in de samenleving autonoom te 

kunnen functioneren.

in 1994 vond het eerste grootschalige onderzoek plaats naar 

laaggeletterdheid onder 16 tot 75-jarigen in nederland. op basis 

van deze internationale survey telde men in ons land maar liefst 

1,5 miljoen laaggeletterden. Dat is 10% van de onderzochte 

bevolkingsgroep. in 2008 volgde een vergelijkbaar onderzoek. 

Met als conclusie dat het percentage laaggeletterdheid niet was 

afgenomen. naar verwachting komt er in dat beeld ook de 

komende jaren weinig verandering.

Allochtonen onderschat

Wie denkt dat laaggeletterdheid vooral onder allochtone 
Nederlanders voorkomt, vergist zich. Van de laaggeletterden is bijna 
70% in Nederland geboren. Wel komt onder allochtonen 
laaggeletterdheid relatief vaker voor. Ruim 40% van degenen die 
Turks en Arabisch spreken en buiten Nederland zijn geboren, is 
laaggeletterd in de Nederlandse taal.
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in ons land is altijd aandacht geweest voor de bestrijding van 

laaggeletterdheid, maar de vorm waarin dat gebeurt is de 

afgelopen veertig jaar drastisch veranderd. in de jaren zeventig 

begint de overheid zich actief te bemoeien met volwassenen die 

niet goed kunnen lezen en schrijven. Mede onder invloed van de 

wereldwijde ideeën over Permanente educatie en Een leven lang 

leren ontwikkelt het alfabetiseringswerk zich in de jaren tachtig 

tot een professionele voorziening met jaarlijks duizenden 

deelnemers aan lees- en schrijfcursussen.

Op de grens

Verondersteld wordt vaak dat laaggeletterden zich overwegend 
buiten het arbeidsproces bevinden. Onderzoek uit 2008 laat echter 
zien dat bijna 70% van de laaggeletterden zich bijna op de grens, aan 
de bovenkant van de schaal van laaggeletterdheid bevindt. Zij zijn 
doorgaans aan het werk of daarnaar op zoek. Dan gaat het vaak wel 
om banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waarvoor weinig 
of geen scholing vereist is.

in 1987 wordt het alfabetiseringswerk onderdeel van de 

rijksregeling Basiseducatie. instellingen voor basiseducatie 

ontvangen via de gemeenten rijksgeld voor het uitvoeren van 

cursussen die mensen in staat stellen zich in het dagelijks leven te 

redden. Het gaat om een combinatie van taalvaardigheid, 

rekenvaardigheid en sociale vaardigheid. in 1996 wordt de basis-

educatie ondergebracht in de Wet educatie Beroepsonderwijs 

(WeB) en verzorgd door de gelijktijdig gevormde roc’s. Daar 

kopen gemeenten voortaan de educatie voor hun inwoners in.
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vanaf het begin van de jaren negentig moeten de lees- en 

schrijfcursussen voor autochtonen concurreren met de stijgende 

belangstelling voor het vraagstuk van de inburgering. onder 

druk van hun eigen begrotingsdiscipline maken de gemeenten 

hun keuzes. Door invoering van de marktwerking (openbare 

aanbestedingen) en opeenvolgende bezuinigingen raken roc’s 

zelfs zodanig in de problemen dat sommige overwegen hun 

educatieafdeling te sluiten.

Zelf inburgeren

De inburgeringscursussen die de overheid vanaf de jaren negentig 
aan migranten aanbood, zullen per 2013 niet meer bestaan. Met de 
invoering van een wijziging op de Wet inburgering ziet de overheid  
af van haar verantwoordelijkheid op dit punt. Migranten moeten hun 
inspanningen om de Nederlandse taal en samenleving te leren 
kennen voortaan zelf organiseren en bekostigen. Zij kunnen 
daarvoor wel een lening afsluiten.
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nadat onderzoek heeft aangetoond dat de laaggeletterdheid in 

ons land al die jaren niet is afgenomen, komt de overheid samen 

met andere instanties in beweging. er ontstaat draagvlak voor 

een brede en structurele aanpak om het probleem te bestrijden 

en vooral te voorkomen. Alle relevante maatschappelijke partijen 

vinden elkaar in Aanvalsplan Laaggeletterdheid, 2006-2010; van A 

tot Z betrokken. Het plan, dat in de eindfase nog is verlengd tot 

2011, omvat een breed scala aan activiteiten die zich uitstrekken  

van de vroegschoolse educatie tot de lerarenopleiding, en zich 

ook richten op het bedrijfsleven. Met een begroting van jaarlijks 4 

miljoen euro is het Aanvalsplan uitgevoerd door Stichting Lezen 

& Schrijven, Stichting expertisecentrum eTv.nl en CinoP.

Uit het evaluatieonderzoek (2011) blijkt dat mede dankzij het 

Aanvalsplan het aantal deelnemers aan lees-, schrijf- en reken-

cursussen is toegenomen van 5.000 in 2005 tot ruim 12.000 in 

2009. er is bovendien veel nieuwe kennis opgedaan over de 

verschillende gradaties en vormen van laaggeletterdheid bij 

diverse groepen in de samenleving. en dankzij de campagne-

matige aanpak van het Aanvalsplan is het taboe op 

laaggeletterdheid verder afgenomen. Maar dat alles  heeft 

vooralsnog niet geleid tot een afname van het aantal 

laaggeletterden in ons land.
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Dubbele vergrijzing

Uit het internationale Adult Literacy and Lifeskills (ALL) onderzoek 
blijkt dat Nederland ten opzichte van het Europese gemiddelde een 
relatief laag percentage laaggeletterden kent. In antwoord op 
kamervragen zegt de minister in augustus 2012 dat het aantal 
laaggeletterden in ons land ondanks alle inspanningen niet gauw zal 
afnemen. Als belangrijkste oorzaak noemt zij de dubbele vergrijzing: 
de toenemende gemiddelde leeftijd én het toenemend aantal 
ouderen. Ze geeft aan dat die ontwikkeling vooral riskant is voor de 
laaggeletterden die zich net ónder het niveau van geletterdheid 
bevinden. Met het klimmen der jaren neemt juist hun taalvaardigheid 
verder af.

De hardnekkigheid van de laaggeletterdheid is voor de minister 

van onderwijs, Cultuur en Wetenschap in september 2011 

aanleiding geweest voor een vervolg op het Aanvalsplan uit 

2006:  het Actieplan Laaggeletterdheid  2012-2015. onderdeel 

daarvan is het nieuwe programma Taal voor het Leven. in het 

kader van dit programma gaan grote aantallen vrijwilligers onder 

begeleiding van zogenaamde ‘taalregisseurs’ de omgeving 

bezoeken waar laaggeletterdheid relatief veel voorkomt: in de 

gezondheidszorg, het bedrijfsleven en de woonomgeving. 

Daarvoor is jaarlijks 5 miljoen euro beschikbaar. Het uiteindelijke 

doel is een toename van het aantal taalcursisten.
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voor het programma  Taal voor het Leven heeft de minister zich 

onder meer laten inspireren door ontwikkelingen elders. onder 

het motto Skills for Life hebben in Groot-Brittannië de afgelopen 

tien jaar 5,7 miljoen volwassenen een taaltraining gevolgd. Dat 

kostte 5,8 miljard euro. in ierland leidde een toename van het 

budget van 1 naar 30 miljoen euro tot een toename van het 

aantal cursisten van 5.000 naar 50.000. ofschoon de situatie in 

deze landen niet zomaar met de nederlandse te vergelijken is, 

wordt in het kader van het Actieplan een studie uitgevoerd naar 

de onderliggende redenen van deze buitenlandse successen.

Stichting Lezen & Schrijven

In 2004 richtte prinses Laurentien de Stichting Lezen & Schrijven op. 
Met private en publieke middelen en met brede maatschappelijke 
steun werkt de organisatie aan een integrale aanpak van 
laaggeletterdheid tussen 0 en 80 jaar. Zij heeft daartoe onder meer 
het begrip ‘geletterdheidsketen’ geïntroduceerd. In 2006 werd de 
stichting een van de partners die tot 2012 het Aanvalsplan 
Laaggeletterdheid uitvoerden. Nu is zij mede-uitvoerder van  het 
Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015 en regievoerder van het 
programma Taal voor het Leven, 2012-2015.
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4. Vaklui in opleiding

Dat ons land nog steeds zo’n anderhalf miljoen laaggeletterden 

telt, is in meerdere opzichten een probleem. in de eerste plaats 

voor betrokkenen zelf, die belemmerd worden in hun 

ontwikkeling tot een zelfstandig individu dat participeert aan de 

samenleving. Maar ook voor de samenleving die de gevolgen van 

laaggeletterdheid ervaart in de vorm van hoge kosten voor 

voorzieningen, risico’s van sociale uitsluiting en problemen op de 

arbeidsmarkt.

een van de maatschappelijk sectoren waar vanwege het lage 

taal- en rekenniveau de alarmbellen hard zijn gaan rinkelen, is het 

middelbaar beroepsonderwijs. Jaarlijks telt het mbo zo’n half 

miljoen leerlingen die van oudsher niet erg vertrouwd zijn met 

de nederlandse taal. in deze tijd kan eigenlijk geen enkele 

gediplomeerde vakman of -vrouw zich een gebrekkig taal- en 

rekenniveau veroorloven. Daarvoor zijn de functies op mbo-

niveau te gecompliceerd geworden.

Al in 2004 constateert CinoP dat vooral de docenten in het mbo 

zich zorgen maken over het taalniveau van de studenten. in 2006 

onderstreept de onderwijsraad dit probleem, zonder overigens 

te beschikken over exacte gegevens betreffende het mbo. in 

2009 verschijnen voor de vierde maal de resultaten van het 

europese Programme for International Student Assessment (PiSA), 

een onderzoek naar de leesvaardigheid van 15-jarigen in het 

voortgezet onderwijs. voor een deel de toekomstige mbo-ers 

dus.
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Zwakke lezers

Uit het PISA-onderzoek blijkt dat bijna vijftig procent van de 
Nederlandse 15-jarigen geen boeken leest. Twee procent kan worden 
beschouwd als echt zwakke lezers. Deze leerlingen bevinden zich 
vooral in het praktijkonderwijs en stromen eventueel door naar het 
mbo, niveau 1. Nog eens ruim twaalf procent kan weliswaar lezen, 
maar ervaart daarbij veel problemen. Dit zijn vooral leerlingen uit de 
beroepsgerichte leerweg van het vmbo, die zullen instromen in mbo-
2. Maar ook een deel van de leerlingen die naar mbo 3 of 4 gaan 
beheersen de leesvaardigheid  onvoldoende.

Algemeen houdt men het erop dat 30% van de leerlingen in het 

mbo nog niet voldoet aan de nieuwe eisen die aan 

taalvaardigheid worden gesteld. er is dus alle reden om juist hier 

aandacht te besteden aan taalonderwijs. Maar gebeurt dat dan 

niet? De geschiedenis van het mbo laat zien dat er altijd sprake is 

geweest van een worsteling tussen het beroepsgerichte 

vakonderwijs en algemene vakken als taal en rekenen. onlangs 

illustreerde de MBo raad die kwestie nog eens door de vraag op 

te werpen of een mbo-diploma minder waard is als een leerling 

niet voldoet aan strengere eisen in taal- en rekenonderwijs. 

Sterker: door de strengere eisen in die algemene vakken zou de 

vakgerichte kennis in de verdrukking komen.
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Toch stond tot 1996, voor de invoering van de Wet educatie 

Beroepsonderwijs (WeB), nederlands gewoon als vak op het 

rooster van de mbo-scholen. Pas na de WeB werden de 

eindtermen nederlands onderdeel van de maatschappelijk-

culturele kwalificatie en de beroepsgerichte deelkwalificaties. 

vanaf toen was nederlands dus niet langer een apart leergebied 

met eigen eindtermen en examens. Daarop hebben veel 

instellingen het vak nederlands minder aandacht gegeven of van 

het rooster geschrapt, behalve bij de economisch-administratieve 

opleidingen waar taal immers deel uitmaakt van de beroeps-

competenties.

Met de verontrustende signalen in 2004 keert de belangstelling 

voor het nederlands in het mbo terug. Maar het is nog steeds 

geen verplicht examenonderdeel. Dat betekent dat scholen zelf 

bepalen hoe ze het nederlands inpassen in het onderwijs en in 

de examinering. Wel is er een tendens dat het nederlands 

integraal deel uitmaakt van de competentiegerichte opleidingen 

en dus niet per definitie als apart vak op de roosters zichtbaar is. 

Hoewel deze visie op zichzelf breed wordt gesteund, schiet de 

praktische uitwerking ervan in de scholen alle kanten op.
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in 2006 is de minister van onderwijs, Cultuur en Wetenschap het 

beu. er moet iets gebeuren om het taalniveau te verbeteren. niet 

alleen in het mbo, maar in het hele onderwijs dat eraan 

voorafgaat en erop volgt. een van de maatregelen is de instelling 

van een ‘expertgroep doorlopende leerlijnen’. Deze ‘Commissie 

Meijerink’ presenteert na enkele tussenrapportages in 2009 de 

referentieniveaus  nederlandse taal en rekenen, op basis 

waarvan het taal- en rekenniveau van leerlingen kan worden 

vastgesteld. De referentieniveaus zijn in 2010 wettelijk vastgelegd 

voor het primair en voorgezet onderwijs, het mbo en het hbo. na 

enkele pilots in 2012 zullen er in 2013 voor het eerst centrale 

examens nederlands in het mbo worden afgenomen.  

Niveau meten

Voor het meten van iemands taalniveau zijn de afgelopen tien jaar 
meerdere standaarden ontwikkeld. Om te beginnen het Common 
European Framework of Reference for Languages van de Raad van 
Europa (CEF, 2001). Op basis daarvan ontwikkelde CINOP in 2007 het 
Raamwerk Nederlands, speciaal voor het mbo. In 2009 rondde de 
Commissie Meijerink deze ontwikkeling naar objectieve standaarden 
af met de Referentieniveaus taal en rekenen. Deze referentieniveaus  
zijn bedoeld voor álle onderwijstypen en vormt nu dus de algemene 
standaard voor de beoordeling van het taal- en rekenniveau.
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voor het mbo is de wettelijke invoering van taalniveaus en -eisen 

tamelijk ingrijpend. Sinds de WeB zijn de mbo-instellingen 

immers zelf verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van 

hun examens. voor de spreek- en schrijfvaardigheden blijft dat 

ook zo, maar de examinering van lees- en luistervaardigheden 

wordt voortaan ondergebracht bij het centrale College voor 

examens. en de resultaten van dat examen tellen mee voor het 

mbo-diploma.

Aansporing

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
zijn in 2009 en 2010 taaltoetsen afgenomen bij leerlingen in het (v)
mbo. Van de mbo-4  leerlingen haalt 75% wel het beoogde niveau  
voor lees- en luistervaardigheid, maar niet voor taalverzorging. Op de 
mbo-2 en 3 opleidingen valt de score lager uit. Als het gaat om het 
vmbo blijken leerlingen in het laatste jaar nog verder achter te liggen. 
Van hen scoort maximaal 40% op het niveau dat binnenkort voor 
hen vereist is. Voor de minister reden om de scholen flink aan te 
sporen.
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veel instellingen hebben hun pogingen om de nederlandse 

lessen te integreren in de verschillende beroepsgerichte 

opleidingen nog nauwelijks afgerond. Als gevolg van de jongste 

ontwikkelingen moeten ze nu opnieuw nadenken over de positie 

en de organisatie van het nederlands in het lesprogramma. in de 

praktijk vertonen scholen de neiging om de eerder ingeslagen 

weg te verlaten en te kiezen voor de ontwikkeling van 

gestandaardiseerde programma’s algemeen nederlands. 

Hetzelfde taalaanbod voor alle opleidingen dus. Hoe begrijpelijk 

deze ontwikkeling ook is, de vraag is of het op deze manier lukt 

het taalniveau van leerlingen in het mbo drastisch te verbeteren.

5. En hoe nu verder?

Laaggeletterdheid is een lastig fenomeen. Dat geldt ene aan de 

kant voor het ontstaan ervan. Bij elk betrokken individu zijn er 

doorgaans verschillende factoren tegelijk in het geding, 

variërend van een problematische thuissituatie, opgroeien in een 

taalarme omgeving, leer- en gedragsproblemen, beperkt 

cognitief vermogen, weinig opleiding enzovoort. Aan de andere 

zijn kant zijn deze factoren niet beperkt tot één domein (thuis, 

school of werk); het individu neemt ze als het ware mee in zijn 

verdere ontwikkeling.
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Dit inzicht kan alleen maar leiden tot een beleid dat de aanpak 

van laaggeletterdheid tot onderdeel maakt van een leven lang 

leren, zowel formeel, non formeel als informeel. Het informele 

leren begint al op de peuterleeftijd. in het gezin waar ouders, al 

dan niet daartoe aangemoedigd, hun kind voorlezen en 

verhaaltjes vertellen. De omgang tussen ouders en hun kleine 

kinderen is een kritische succesfactor voor de taalontwikkeling 

van peuters, maar van buitenaf moeilijk te beïnvloeden.

eventuele taalachterstand treedt pas aan het licht als kinderen de 

peuterspeelzaal bezoeken. om daar effectief op in te spelen 

krijgen peuterspeelzalen in de grootste gemeenten vanaf 2013 

extra geld voor voor- en vroegschoolse educatie, het bijscholen 

van de leidsters en het werven van meer leidsters met hbo-

niveau. Maar met goedopgeleide leidsters alleen zijn we er niet.

Alle nieuwe inspanningen zijn pas effectief wanneer peuter-

speelzalen het geld ook benutten om de ouders bij het 

programma voor hun kinderen te betrekken. immers, juist van 

kinderen die in aanmerking komen voor voor- en vroegschoolse 

educatie zijn ook de ouders doorgaans minder geletterd. Het 

gaat erom ouders te motiveren het programma van hun kinderen 

thuis voort te zetten. nog belangrijker is de taalontwikkeling van 

de ouders zelf. Door in te zetten op peuters én ouders snijdt het 

mes van de taalontwikkeling effectief aan twee kanten.
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in het hele systeem van ons formeel onderwijs – van het basis-

onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs – is sinds 2010 

het Referentiekader taal en rekenen de wettelijke standaard voor 

curricula, kwalificatiedossiers, (diagnostische) toetsen, examens 

en onderwijsleerpakketten. Dat is grote winst, omdat nu over de 

hele linie voor iedereen duidelijk is aan welke eisen leerlingen en 

studenten moeten voldoen, waarop zij worden geëxamineerd en 

waar scholen dus hun lesprogramma’s op moeten richten.

Het meest drastisch is deze ontwikkeling op korte termijn voor 

het mbo waar op basis van het referentiekader in 2013 de eerste 

studenten centraal worden geëxamineerd. Het mbo staat voor de 

lastige opgave om de taalachterstand die veel leerlingen uit hun 

voorafgaande schoolcarrière hebben meegebracht, in relatief 

korte tijd weg te werken. De neiging van scholen om nederlands 

dan maar als apart vak en standaard voor alle leerlingen op het 

rooster te zetten is begrijpelijk. Tegelijk weet iedereen dat juist de 

leerlingen in het mbo op deze manier niet het meest effectief de 

nederlandse taal leren. Dat geldt zeker voor de leerlingen die er 

al met een achterstand aan beginnen. Zij zullen er niet veel heil in 

zien.
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Mbo-instellingen weten uit ervaring heel goed wat hun 

leerlingen motiveert en hoe hun leerlingen leren. Juist daarom 

hebben zij de afgelopen jaren verschillende manieren 

ontwikkeld, die allemaal in meer of mindere mate uitgaan van 

een zogenaamde drieslag in het taalaanbod. essentieel daarin is 

de integratie van taal- en vakonderwijs: het leren van de taal 

vindt vooral plaats in de context van het beroep. Daarnaast zijn er 

ondersteunende lessen nederlands nodig om het algemene 

niveau te verbeteren, en remediërende lessen voor leerlingen 

met een taalachterstand of leerprobleem.

DAT en CAT

In het geïntegreerde taalonderwijs zou de vakliteratuur de basis 
moeten zijn voor de Nederlandse lessen die de docent Nederlands 
verzorgt. Hij sluit daarmee aan op de interesses van de leerlingen. De 
beroepsvakdocenten worden op hun beurt uitgedaagd om enerzijds 
de meer abstracte vakinhoud te doceren in gewoon Nederlands en 
anderzijds hun leerlingen te ondersteunen bij het begrijpen van de in 
abstracte taal geformuleerde vakliteratuur. Hun opgave is dus de 
beweging te maken van Cognitief Abstract Taalgebruik (CAT) naar 
Dagelijks Algemeen Taalgebruik (DAT) en omgekeerd.
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Dat deze manier van taalonderwijs niet eenvoudig is, is bekend. 

Het kost veel tijd en energie voordat vakdocenten de rol nemen 

die het onderwijs effectief maakt. Docenten zien het 

taalprobleem bij hun leerlingen wel, maar voelen zich als 

vakmensen niet als eersten verantwoordelijk om er wat aan te 

doen. ook het middenmanagement staat voor een uitdaging: 

breng in zo’n grote school maar eens dwars verbanden aan tussen 

het taalaanbod in de opleidingen en de algemene en 

remediërende taallessen. en ten slotte is er de druk van de 

centrale examinering die voor de deur staat.

Welke oplossingen roc’s voor dit probleem zullen kiezen, is nog 

ongewis. er tekent zich een tendens af in de richting van het 

ontwikkelen van algemeen functioneel taalonderwijs. Aan de 

andere kant hebben enkele roc’s inmiddels een eigen taalbeleid 

ontwikkeld dat uitmondt in een meer evenwichtige aanpak die 

oog heeft voor de wijze waarop mbo-leerlingen taal verwerven 

en tegelijk aanstuurt op de ontwikkeling van een taalniveau dat 

voldoet aan de eisen van het centrale examen. Scholen die zo 

bewust over hun taalbeleid nadenken, vertrouwen erop dat ze op 

die wijze meer rendement zullen halen. Ze creëren voor zichzelf 

in ieder geval een heldere basis waarop ze de komende jaren aan 

de slag kunnen.
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Neuraal netwerk

Leren begint bij motivatie. Daarom moet het onderwijs aansluiten bij 
de voorkennis en interessegebieden van de leerlingen. Om dezelfde 
reden sluit het Nederlandse taalonderwijs aan op het vakonderwijs 
en fungeert het als vliegwiel naar andere vakken en lessen. Zo 
verloopt leren als het ware cumulatief, als een neuraal netwerk dat 
zichzelf steeds verder uitbreidt op basis van informatie en ervaringen 
die in taal worden uitgedrukt.

en dan is er die grote, zeer diverse groep van volwassen 

laaggeletterden, die honderdduizenden autochtone en 

allochtone nederlanders die niet meer op school zitten, die voor 

een belangrijk deel werken, overwegend aan de onderkant van 

de arbeidsmarkt. Die van hun gebrekkige taalbeheersing in meer 

of mindere mate last hebben in het maatschappelijk verkeer, in 

hun persoonlijke ontwikkeling, hun loopbaan en bij hun 

participatie aan de samenleving.

veertig jaar aandacht voor ‘laaggeletterdheid’ heeft ons geleerd 

dat de aanpak ervan een zaak van lange adem is, die zich niet 

direct vertaalt in dalende aantallen laaggeletterden. 

opeenvolgende initiatieven en actieplannen hebben er intussen 

wel voor gezorgd dat onder het grote publiek de bekendheid 

met laaggeletterdheid flink is toegenomen. en door onderzoek 

en ervaring weten we nu beter waar verdere actie in de toekomst 

zich op zou moeten richten en waar winst te behalen is.
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Zo is tot nu toe de aanpak van laaggeletterdheid vooral gericht 

op de minst geletterden in de vorm van lees- en schrijfcursussen 

binnen de volwasseneneducatie. Minstens zo belangrijk en zelfs 

omvangrijker is de groep laaggeletterden die wel kunnen lezen 

en schrijven, maar die vanwege hun gebrekkige niveau 

belemmeringen ondervinden om zich duurzaam te handhaven 

op de arbeidsmarkt en te participeren in de samenleving. Hun 

niveau van geletterdheid neemt af naarmate zij ouder worden. 

Daardoor zijn zij minder in staat zichzelf verder te scholen of deel 

te nemen aan opleidingsaanbod in relatie tot arbeidsmobiliteit. 

Bijgevolg lopen zij grotere kans dat hun  maatschappelijke positie 

verzwakt.

Aandacht voor deze categorie vereist de inzet van publieke én 

private partijen. niet alleen omdat de capaciteit van afdelingen 

educatie binnen de roc’s onder druk staat, maar vooral ook 

omdat de aanpak van laaggeletterdheid alleen effectief inhoud 

en vorm krijgt door acties op uiteenlopende maatschappelijke 

terreinen en aansluitend op de context waarin mensen 

functioneren. Daarom zijn de activiteiten van bibliotheken, 

vrijwilligersorganisaties, gezondheidsinstellingen, basisscholen 

en verenigingen zo belangrijk. Daarom ook is het zo belangrijk 

dat er in het bedrijfsleven afspraken worden gemaakt over de 

aanpak van laaggeletterdheid in relatie tot arbeidsmobiliteit.
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Het maken van CAo-afspraken is dan nog maar het begin. 

instanties en organisaties die met het oog op de arbeidsmarkt 

serieus werk willen maken van laaggeletterdheid, staan 

vervolgens voor de opgave de problemen die ermee 

samenhangen binnen hun eigen werkprocessen te herkennen, te 

signaleren en op te lossen. Dat geldt voor gemeenten, UWv 

Werkbedrijf en voor de afzonderlijke bedrijven, gesteund door 

hun A&o/o&o fondsen.

Taal op de werkvloer

De afgelopen jaren ontwikkelde CINOP de methodiek Maak Werk van 
Taal en werkte die uit voor diverse grote bedrijven. Deze 
taalmethodiek sluit direct aan bij de werksituatie van werknemers en 
de taal die zij bij de uitoefening van hun beroep bezigen. De 
methodiek leidt tot een systematische verbetering van het lees- en 
schrijfniveau. De taaltaken en de beoordeling daarvan zijn 
uitgewerkt volgens het Referentiekader taal.

een steeds belangrijker rol in de aanpak van laaggeletterdheid is 

weggelegd voor digitaal leren in non-formele leersituaties. Uit 

onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een ‘digitale 

kloof’. De meeste laaggeletterden hebben een computer en zijn 

actief op internet. een multimediale mix van online 

oefenprogramma’s, televisieseries en schriftelijk materiaal blijkt 

veel volwassenen te bereiken, ook als zij niet eerder deelnamen 

aan een cursus. Al zijn er nog geen harde cijfers over de 

leereffecten, het ligt voor de hand dergelijke aansprekende 

programma’s en materialen grootschaliger in te zetten.
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Het referentiekader taal en rekenen maakt ten slotte de cirkel 

rond. Dit raamwerk biedt bij uitstek de mogelijkheid om de 

inspanningen gericht op laaggeletterdheid in informele en non-

formele leersituaties, maar ook in het regulier onderwijs, met 

elkaar te verbinden en op elkaar te oriënteren. op basis van het 

referentiekader kunnen adequate programma’s en materialen 

worden ontwikkeld, maar ook de scholing van leraren,  praktijk-

begeleiders en vrijwilligers kan er een nieuwe impuls door 

krijgen.

Al deze ontwikkelingen en inzichten moeten ertoe bijdragen dat 

de aanpak van laaggeletterdheid landt in een context van een 

leven lang leren. Waarin kinderen en volwassenen taal leren op 

een manier die past bij hun levensfase, hun interesses en de wijze 

waarop zij taal verwerven. een aanpak ook die aansluit bij hun 

maatschappelijke en beroepsmatige activiteiten, die immers 

fungeren als de beste motivator voor taalverwerving. een aanpak 

die geen einde kent, omdat zij het hele leven beschouwt als één 

groot reservoir waar wij gedurende de rit woorden uit kunnen 

putten.
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Woordenschat

‘t Is wonderlijk om als een omnivoor

De woorden op te kunnen vissen uit

Een zelden aangesproken reservoir

van taal, een zwarte bron die zich ontsluit

Zodra je in haar mijnengang afdaalt.

Daar sluimert alles wat je moeder zei,

Daar zijn de woorden uit je jeugd verdwaald,

Daar is de taal nog nieuw en vogelvrij.

Wat wordt omhooggehaald gaat zich verbinden

Tot zinnen die zo helder zijn als glas.

Ik zou er van geluk om moeten wenen -

Dat ik iets in mijn eigen hoofd kan vinden

Wat ik niet wist dat daar te vinden was -

Fluor en mica in de dode stenen.

Gerrit Komrij

Uit: ‘Alle gedichten tot gisteren’, 2004.
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cInOP
Postbus 1585

5200 BP ’s-Hertogenbosch

073-6800800

info@cinop.nl

www.cinop.nl

διάλόγος (tweegesprek)

‘Uitgangspunt van een dialoog is dat je daad

werkelijk iets met elkaar te maken wilt hebben, dat  

je contact aangaat in plaats van je te  verschuilen, 

dat je ingaat op wat iemand  zegt en probeert te 

begrijpen waarom hij dat zegt, dat je niet alleen 

luistert naar de woorden die  iemand zegt, maar 

ook naar zijn intenties of drijfveren.’ 


