HERKENNINGSWIJZER
HOE HERKEN JE LAAGGELETTERDHEID?

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite
met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak zijn ze ook
minder digitaal vaardig. Dit heeft grote impact op
hun persoonlijke leven. Als je niet goed kunt lezen en
schrijven, vind je minder snel een baan, kun je minder
gezond leven, heb je minder grip op je geldzaken en
lopen je kinderen risico om op latere leeftijd ook
laaggeletterd te worden.
Taal maakt mensen en de maatschappij dus sterker.
Daarom zorgt Stichting Lezen & Schrijven er samen
met haar partners voor dat zoveel mogelijk mensen
in Nederland kunnen lezen, schrijven, rekenen en
digitaal vaardig zijn.
Deze herkenningswijzer helpt jou om
laaggeletterdheid in eigen omgeving te herkennen.
We geven je tips om iemand op de juiste manier te
benaderen en door te verwijzen. Samen gaan we
voor een geletterd Nederland!

FEITEN EN CIJFERS

18%
18% van alle
15-jarigen in Nederland
heeft een dusdanig laag
leesniveau dat zij het
risico lopen om op latere
leeftijd onder de noemer
‘laaggeletterd’ te vallen.

Laaggeletterde ouders
hebben moeite met
taalstimulering thuis,
wat een negatieve
impact kan hebben op
de geletterdheid van
kinderen.

Scholen herkennen
taalarmoede in gezinnen
en laaggeletterdheid bij
ouders nog onvoldoende.

1 op de 9 ouders met
schoolgaande kinderen
is laaggeletterd.

1 op de 5 ouders
van kinderen tussen
0 en 12 jaar leest
thuis nooit voor.

HERKENNINGSWIJZER
WAT KAN JIJ DOEN?
STAP 1: HERKEN DE SIGNALEN
Tekent niet
in op formulieren
in de klas.

Kijkt niet naar
de inhoud van
het rapport.

Kent informatie
uit de nieuws
brief niet.

Neemt geen
deel aan app
groepen.

STAP 2: GA HET GESPREK AAN
Heeft iemand moeite met lezen, schrijven
en/of rekenen? Vertel deze persoon dan:
• Dat hij/zij zich niet hoeft te schamen;
• Dat hij/zij nooit te oud is om te leren;
• Dat er speciale cursussen voor volwassenen
zijn, in kleine groepen of zelfs één-op-één;
• Dat hij/zij bij Stichting Lezen & Schrijven
terecht kan voor meer informatie en advies.

STAP 3: VERWIJS DOOR
Wijs de persoon op onderstaand gratis
telefoonnummer voor advies en coaching.

www.weekvandealfabetisering.nl

