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Van dubbeltje naar kwartje?
https://www.youtube.com/watch?v=Qc5xHHBp6Hs



Achterop raken in de 
kennismaatschappij?



Wie is er laaggeletterd?

Noem 3 groepen mensen die laaggeletterd zijn en 
wat is de grootste groep?



Groepen met een achterstand

1. Migranten: 19% tot 26% risico op armoede               

(European Commission, 2010)

2. Ouderen: cumulatieve achterstelling (Verté, 2015)

3. Risicojongeren: 21.5% risico op armoede (Eurostat, 2018)

4. Vrouwen: slechtere positie op arbeidsmarkt              

(European Commission, 2018)

5. Laagopgeleiden: eerder depressieve gevoelens en minder 

vaak gelukkig (Eurostat, 2018)

6. Laaggeletterden: groter percentage werkloos en geven 

vaker aan een matige / heel slechte gezondheidsstatus te 

hebben (Buisman et al., 2013 / Buisman en Houtkoop, 2014)



Voorbeeld “Zorg” 
Taalproblemen voor je gezondheid

Dagelijkse problemen
 Je hebt elke dag pijn, maar weet niet of het ernstig is. Daarom ga je om 

de week naar de huisarts: wat nu?

 In het ziekenhuis krijg je een melding als hij je ticket niet goed scant: 

wat nu?

Facts
 Hoe betere gezondheidsvaardigheden men heeft, hoe beter het BMI 

(Body Mass Index) is (Cunha et al., 2014).

 Mensen met een lagere mate van geletterdheid hebben eerder kans op 

een depressie dan mensen met een hogere mate van geletterdheid 

(Gazmararian et al., 2000; Zaslow, 2001).



Blijvende gezondheidsproblemen 
lage SES

 Laagopgeleiden leven gemiddeld 6 jaar korter en 19 
jaar minder in goed ervaren gezondheid (RIVM, 2014)

 Mensen met een lage SES zijn vaker depressief 
(Groffen et al., 2013)

 Relative Index of Inequality geeft aan, dat mensen 
met een lage SES (RIVM, 2014):
 5.32 meer kans hebben op combinatie van roken, 

overgewicht en overmatig alcoholgebruik
 4.18 meer kans op slecht ervaren gezondheid

 Lage SES heeft relatie met gezondheidsproblematiek



Relatie laaggeletterdheid en roken

Rokers: 
Ouders en jongens die een lagere mate van geletterdheid 
hebben roken naar alle waarschijnlijkheid meer (Conwell et 
al, 2003; Frederickson et al., 1995) 
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Relatie laaggeletterdheid en 
overgewicht

Overgewicht:  
Hoe betere gezondheidsvaardigheden men heeft, hoe beter 
het BMI (Body Mass Index) is (Cunha et al., 2014)
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Relatie laaggeletterdheid en 
lichamelijke inactiviteit

Lichamelijk inactief: 
Hoe hoger het niveau van geletterdheid hoe positiever men de 
eigen fysieke gezondheid inschat (Houtkoop et al., 2012)
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Relatie laaggeletterdheid en 
diabetes

Diabetes: 
Diabetespatiënten met inadequate gezondheidsvaardigheden 
kregen meer oogklachten en ziekten met bloedvaten dan 
diabetespatienten met betere gezondheidsvaardigheden 
(Schillinger et al., 2012)
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Relatie laaggeletterdheid en 
depressie

Depressie: 
Mensen met een lagere mate van geletterdheid hebben 
eerder kans hebben op een depressie dan mensen met een 
hogere mate van geletterdheid (Gazmararian et al., 2000; 
Zaslow, 2001)
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Belang van bijhouden van kennis voor 
je eigen financiën

https://www.youtube.com/watch?v=oboZ-6yMPL4
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Armoede in Nederland

 In 2014 (Hoff & Wildeboer Schut, 2016):
 1.2 miljoen (7.6%) onder grens niet veel maar 

toereikend (sociale participatie)

 810.000 (5.1%) onder grens basisbehoeften

 660.000 mensen langdurig arm (Wildeboer Schut & Hoff, 2016)



Hebben laaggeletterden 
eerder schulden?

 Mensen die moeite hebben met lezen / rekenen 
oververtegenwoordigd bij schuldenaren 
schuldhulpverlening (Madern, Jungmann & Van Geuns, 2016)  

 Schuldenaren met lage score lees- en rekentest 
(Madern, Jungmann & Van Geuns, 2016):
 Vaker overtuiging schulden hebben = normaal
 Minder bereid concessies in uitgaven te doen
 Omgeving weten niet van hun financiële 

problemen



Waar missen we de aansluiting 
met financiële vaardigheden? 



Zijn we financieel vaardig?
1. Hoe goed kunnen we persoonlijke en financiële 

gerelateerde informatie gebruiken (Huston, 2010)?

2. Is er een combinatie van bewustzijn, kennis, 
vaardigheden, houding en gedragingen voor financiële 
keuzes en welbevinden (Atkinson & Messy, 2011)?

3. Is er een vermogen om kennis en vaardigheden te 
gebruiken om effectief om te kunnen gaan met financiële 

bronnen voor levenslang financieel welzijn (President Advisory

Council on Financial Literacy, 2009)?

4. Is er een vermogen om effectief met geld om te gaan 
vanuit persoonlijke behoeften (Bowen & Rizk, 2015)?



Gebieden van financiële 
geletterdheid
(Schuhen & Schürkmann, 2014)

1. Schulden

2. Ontwikkelen van welvaart

3. Verzekeringen en belastingen

4. Transacties met geld

5. Beleid en beheer van geld



Financieel vaardig?

Hoeveel procent van de mensen is voldoende 
financieel vaardig in Nederland?

En welke groepen ervaren problemen met 
financiële vaardigheden?



Onvoldoende financiële 
vaardigheden: wie?

 Volgens Rooij et al. (2011) heeft 40% van mensen 
voldoende basale financiële vaardigheden

 Welke groepen (Almenberg & Säve-Söderbergh, 2011; Arrondel et al. 

2013; Boisclair et al., 2015)?
1. 15.6% - 29.7% van de jongeren
2. 12.1% - 45.7% van de ouderen
3. 13.6% - 32.9% van de vrouwen
4. 31.8% van de minderheden
5. 3.8% - 23.5% van de laagopgeleiden



Wat doen mensen met 
onvoldoende financiële 

vaardigheden?

 Hypotheek niet herfinancieren (Agarwal et al., 2006)

 Rekeningen op een creditcard langer laten uitstaan 
(Gartner & Todd, 2005)

 Transacties met hogere kosten afsluiten

 Eigen schuldenpositie niet goed kunnen beoordelen 
(Lusardi & Tufano, 2015)



Barack Obama:

“Change will not come 
if we wait for some 

other person or some 
other time. 

We are the ones we’ve 
been waiting for. 

We are the change 
that we seek.”



Groeien in sociale inclusie
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Versterken van vaardigheden

 PIAAC onderzoek 

toont koppositie van 

o.a. Finland 

(taal, rekenen en 

probleemoplossend 

vermogen) 

(Buisman et al., 2013)

 55.7% 

beroepsbevolking 

neemt deel aan 

trajecten 

volwassenen-

educatie

(Grotluschen et al., 2016)



John F. Kennedy:

“The time to repair 
the roof is 

when the sun is 
shining.”



Welke levensdomeinen?

Noem 3 levensdomeinen die voor iemand 
belangrijk zijn



Leren is van invloed 
op de verschillende levensdomeinen

Financiële 
Taal 

& 
Digitale 

Taal

Dagelijkse 
Taal 

& 
Familie-

taal

Gezonde 
Taal 

& 
Werktaal

Toename van noodzaak van extern contact



Impact leertrajecten
(70 studies in 6 jaar)

Percentage cursisten met toename in sociale inclusie
voor taaltrajecten gemeente Amsterdam

Sociale inclusie variabele Trajecten 

2016

Nationale Taalvaardigheden 71.3

Digitale Vaardigheden 53.5

Assertiviteit 57.6

Ontmoeten & ondernemen 50.8

Natuur- en sportactiviteiten 53.5

Afname sociaal isolement 45.8

Fysieke gezondheid -

Psychische gezondheid -

Opvoeding & gedrag 42.3

Extern contact 51.0

Leesbevordering 51.7

Kindcontact 40.0

Betaalde baan 20.8

Vrijwilligerswerk 25.1

Stage 15.9

Op zoek naar baan 32.3

Betaalde baan met begeleiding 23.4

Trajecten 

2015

Trajecten 

2014

Landelijk 

onderzoek 2012

67.4 63.3 58.2

57.8 49.5 51.4

58.0 56.9 54.2

59.1 51.9 48.8

56.2 46.8 49.3

49.3 49.1 45.1

- 41.4 -

- 50.0 -

45.8 59.7 -

56.3 50.8 -

50.0 60.0 -

50.0 63.5 -

36.9 24.7 19.5

39.9 35.4 21.4

20.3 17.8 7.3

45.8 35.9 19.8

31.1 24.7 14.3



Impact niet alleen voor 
beroepsbevolking

 Project Zilveren 

Taalcompetenties: 

groot aantal ouderen 

actiever in omgeving en 

betere en meer contacten

(Buisman et al., 2018)

 Project GUTS: 

20% tot 50% ervaart 

betere sociale inclusie: 

assertiever, actiever in en 

rondom huis, nieuwe 

mensen ontmoet, etc. 

(Kardol et al., 2016)
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Jack Mezirow:

“Learning is 
understood as the 
process of using a 

prior interpretation to 
construe a new or a 

revised interpretation 
of the meaning of 

one’s experience in 
order to guide future 

action.”



Transformationeel leren
1. Desoriënterend dilemma: wat is niet gegaan zoals ik het wilde?

2. Zelfbestudering: wat heeft dat met mij en mijn handelen te 

maken?

3. Kritische toets van veronderstellingen: wat zijn mijn 

stokpaardjes en zou dat anders kunnen?

4. Herkenning van doorgang anderen in hetzelfde proces: hoe 

doen anderen dat?

5. Opties verkennen: wat zou ik anders kunnen doen?

6. Actieplan formuleren: hoe ga ik het in de praktijk brengen?

7. Re-integratie in het leven: hoe zorg ik dat deze handelswijze 

onderdeel van mijn leven wordt? 



Krachtige leeromgeving

 Kwalitatief goede 

docent

 Goede ondersteuning 

van een vrijwilliger

 Kwalitatief 

hoogwaardig materiaal

 Voldoende 

transfermogelijkheden

(Nijhuis et al., 2015; De Greef et al., 

2014)
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Ruimte aan verbeelding voor 
organisatie leertrajecten
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De 3 Curve van volwassenleren

© De Greef, 2018



Nelson Mandela:

“Education is the 
most powerful 

weapon which you 
can use to change 

the world.”



Leren hoe hij of zij:

 het werk beter kan doen;

 een bijsluiter kan lezen;

 kinderen op een andere manier kan benaderen;

 het koopgedrag verandert;

 beter kan praten met de buren;

 op internet iets te koop aanbiedt;

 de eigen boodschappen moet doen.



Wat is de taal en het traject 
van de deelnemer?
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Dus differentieer in leren: 
kamers van het leren!



Hoe zien trajecten eruit die leiden tot 
een duurzame plek in de samenleving?

Noem 1 titel van een aantrekkelijk traject!



Leren zorgt voor een duurzame 
plek in de samenleving





Wilt u via mail op de hoogte gehouden 

worden van toekomstige Pijlerlezingen? 

Stuur dan uw gegevens naar 
depijler@burgerkrachtlimburg.nl
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