Hoger Bereik
Bereik van de doelgroep
Inspiratiedocument om het bereik van de doelgroep NT1 en NT2 te verhogen
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In deze publicatie zetten we de belangrijkste initiatieven, activiteiten, strategieën, goede
voorbeelden en onderzoeksresultaten rondom het bereiken van doelgroepen NT1 en NT2
overzichtelijk voor je op een rij.
We hopen je hiermee te enthousiasmeren en vooral te stimuleren komend jaar (weer) aan
de slag te gaan met het verhogen van je bereik van de doelgroep NT1 en NT2.
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Voorwoord
Samen streven naar een beter bereik van de
doelgroep (NT1 en NT2)
Er zijn nog steeds veel Brabanders die de basisvaardigheden
missen om volwaardig deel te kunnen nemen aan de
maatschappij1 . Het gaat om zo’n 170.000 Brabanders
die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.
Deze basisvaardigheden hebben ook invloed op andere
vaardigheden, zoals digitale, financiële, sociale, juridische en
gezondheidsvaardigheden. Mensen die over een hoog niveau van
vaardigheden beschikken, participeren vaker op de arbeidsmarkt,
zijn minder vaak werkloos, hebben een hoger inkomen, hebben
een betere gezondheid en zijn vaker politiek en maatschappelijk
actief. Voldoende vaardigheden zijn niet alleen goed voor de
positie van elke Nederlander, maar ook voor de positie van
Nederland als geheel: ze dragen bij aan economische groei en
een succesvolle ontwikkeling van Brabant. Goede redenen om te
blijven investeren in het verbeteren van de basisvaardigheden
en daarmee bij te dragen aan de positionering van Nederland als
kenniseconomie.
Maar hoe bereik je de doelgroep? En kunnen we deze groep
Brabanders wel over één kam scheren? Of zijn er verschillen?

1

Bron: Kennisdossier De schijf van vijf basisvaardigheden,
Cubiss, 2020
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Zoals je leest is er de afgelopen jaren al ontzettend veel onderzocht,
geëxperimenteerd en ontdekt. Er is zoveel informatie beschikbaar
dat we ons kunnen voorstellen dat je door de bomen het bos niet
meer ziet als je als bibliotheek of DigiTaalhuis aan de slag wilt gaan
met het verhogen van je bereik. In deze publicatie zetten we daarom
de belangrijkste onderzoeksresultaten, modellen, strategieën, best
practices, initiatieven en activiteiten overzichtelijk voor je op een
rij, zodat je niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. En vooral om
je te enthousiasmeren en stimuleren komend jaar (weer) aan de
slag te gaan met het verhogen van je bereik, want we hebben nog
steeds een lange weg te gaan. Ook de NT2’er mogen we hierbij niet
vergeten. In het bereiken van NT2’ers hebben we namelijk ook zeker
nog stappen te zetten.

De wervingscampagnes en het aanbod van bibliotheken en
DigiTaalhuizen bereiken slechts een klein gedeelte van de doelgroep.
Uit onderzoek in 2018 bleek dat slechts 0,98% van de 2,5 miljoen
Nederlanders van 16 jaar en ouder die moeite hebben met lezen,
schrijven en/of rekenen bereikt werden2. Het stereotype beeld dat
we tot dan toe van laaggeletterden schetsten, bleek niet helemaal
te kloppen. Onderzoek heeft uitgewezen dat slechts 10% van
bovengenoemde groep, die als laaggeletterd wordt aangeduid,
echt grote problemen heeft met lezen, schrijven en rekenen.
De meerderheid (90%) mist slechts enkele bouwstenen in hun
vaardigheden, maar hoeft niet alles vanaf het begin te leren3. Het
gros herkende zich daarom niet in de wervingscampagnes die zich
toen vooral op leren lezen en schrijven richtten. Inmiddels zijn we
een aantal jaar verder en wijzer.

Uiteraard heeft corona het de afgelopen twee jaar niet makkelijk
gemaakt om activiteiten te organiseren. Laten we er samen naar
streven om de komende jaren nog meer Brabanders te bereiken én
vaardiger te maken.

Er zijn de laatste jaren veel gegevens verzameld die (landelijk)
beschikbaar zijn voor bibliotheken. Er zijn o.a. persona’s ontwikkeld,
als hulpmiddel om de doelgroep beter te leren kennen. Deze
persona’s worden al regelmatig door bibliotheken ingezet om het
aanbod van (camouflage)activiteiten te bepalen en maatwerk te
creëren.

Yvonne van den Berg
Projectleider Basisvaardigheden en
Leven Lang Ontwikkelen

In de loop van de tijd ontdekten we dat we met
camouflageactiviteiten de doelgroep beter bereiken dan met
een rechtstreeks aanbod naar een cursus lezen en schrijven. Die
eerdergenoemde 90% is namelijk helemaal niet op zoek naar een
taalcursus, maar zij willen bijvoorbeeld wél gezond leren koken,
leren facetimen met de kleinkinderen of iets leren verkopen
op Marktplaats. Door een camouflagecursus aan te bieden die
wél de interesse wekt, werken de NT1’ers onbewust toch aan
hun basisvaardigheden door recepten te lezen of hun digitale
vaardigheden te vergroten.
2
Bron:
3

Webinar Hoger Bereik NT1’ers, Koninklijke Bibliotheek, 2018
Bron: Marian Janssen-de Goede: De doelgroep in beeld. Werving van Nederlandssprekende
laaggeletterde volwassenen. Onderdeel van artikelenserie Leren in de educatie, Lesgeven,
begeleiden en faciliteren. Onder (eind)redactie van E. Bohnenn, I. Den Hollander, R. Thijssen en
B. Vaske. Den Haag: Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl, 2019.
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Wat weten we over de NT1-doelgroep?

De rol van de bibliotheek

De oorspronkelijke definitie van NT1 in de begrippenlijst op
www.hetbegintmettaal.nl/begrippenlijst is:

De bibliotheek kan NT1’ers helpen bij het ontwikkelen van hun
vaardigheden. De bibliotheek is namelijk om de hoek, toegankelijk,
laagdrempelig en heeft een groot aanbod. Tevens werkt de
bibliotheek samen met belangrijke partners waarnaar kan worden
doorverwezen, wanneer daar aanleiding voor is. De NT1’ers zijn
echter niet eenvoudig te bereiken. Waar bevinden zij zich? Wie
zijn zij? En hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk NT1’ers
gebruik (kunnen) maken van het aanbod van de bibliotheken en
DigiTaalhuizen (of hun partners)?

NT1: ‘Nederlands als eerste taal. We duiden met deze term volwassenen
aan die het Nederlands als moedertaal hebben, maar ook laagopgeleide
Nederlanders met een andere moedertaal, die een gesprek kunnen voeren
en discussiëren in het Nederlands (minimaal op niveau 2F van het
Referentiekader Taal en Rekenen) en leerbehoeften hebben op het gebied van
lezen en schrijven. Klasse! (www.ikwildatleren.nl) onderscheidt grofweg
vier doelgroepen (profielen) binnen de groep autochtone laaggeletterden,
gebaseerd op het gegeven dat deze laaggeletterden niet de Nederlandse
taal moeten leren en dat de meesten niet vanaf 0 moet beginnen met
het leren lezen en schrijven. De groep autochtone leerders die geheel niet
gealfabetiseerd zijn valt ook onder de doelgroep NT1, maar vormt een
minderheid van de totale doelgroep.’

Ontdek je doelgroep
Om een goed aanbod te kunnen creëren, is het belangrijk om je
doelgroep goed te kennen. Of je nu een product of dienst verkoopt,
commercieel of niet commercieel; iedere klant of gebruiker wil
weten ‘Wat levert het me op?’. Zij moeten het belang zien van
deelname aan jouw cursus of activiteit. Zij willen er voordeel
van hebben, bijvoorbeeld omdat ze er iets van leren of omdat ze
er plezier aan beleven. Dit betekent dat je hun interesse alleen
kunt wekken met een aantrekkelijk aanbod dat aansluit bij hun
behoeften. Maak mensen nieuwsgierig: sluit aan bij de interesses en
leefwereld van je beoogde doelgroep, zo motiveer je hen om mee te
doen.
Dit lukt alleen als je de doelgroep door-en-door kent. Als je weet wie
de personen in die groep zijn, wat ze leuk vinden (interesse), wat hun
hobby’s zijn, waar ze tegenaan lopen (pijn), waar ze naar op zoek zijn
(belangstelling). De één wil bijvoorbeeld gezond leren koken met een
beperkt budget, de ander wil leren videobellen en een derde houdt
van uitstapjes en wil de buurt én buurtbewoners leren kennen.
Het opsplitsen van de doelgroep in kleinere groepjes is een taak die
voor ons ligt. Het inzetten van persona’s helpt je hierbij.
5

Persona’s
Wat zijn persona’s?
Een persona is een gedetailleerd profiel van (een deel van) je
doelgroep, een fictief portret. Een persona geeft de doelgroep een
‘gezicht’. Waar het bij de doelgroep gaat over generieke, algemene
informatie (vrouwen, leeftijd 30-40 jaar, 1-2 kinderen) beschrijft een
persona de gebruiker (Karin, 32 jaar, 2 kinderen). Een persona gaat
vaak ook dieper in op de menselijke aspecten en de redenen achter
het handelen, zoals gevoelens, behoeften, vragen en angsten. Een
persona geeft de mogelijkheid het gedrag van de doelgroep beter in
kaart te brengen, beter te begrijpen en daar beter op in te spelen.
Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van activiteiten, diensten en de
promotie daarvan.
Het helpt je om aanbod te ontwikkelen dat aansluit bij hun
motivaties en waarmee je ze over mogelijke drempels helpt. De
ene doelgroep is nu eenmaal gemotiveerder dan de andere. De
NT1’ers die we moeilijk bereiken, ervaren meer drempels en zijn
afwachtend of zelfs sceptisch. Zij laten zich niet zomaar verleiden
om aan de slag te gaan met hun basisvaardigheden. Soms omdat
ze het niet aandurven. Soms omdat ze ontkennen dat ze iets te
ontwikkelen hebben of omdat zij er geen behoefte aan hebben
zich op dat gebied te ontwikkelen. We zullen hen daarom op een
andere manier moeten aanspreken. Bijvoorbeeld door middel van
camouflageactiviteiten. Daarover later meer.
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Welke persona’s zijn er?
Verschillende organisaties hebben persona’s ontwikkeld. De persona’s van KLASSE! en Lost Lemon zijn gebaseerd op volwassenen. Movisie en
Cubiss ontwikkelden persona’s van jongeren.

1

2

3

4

Vier persona’s van
KLASSE!

Vijf persona’s van Lost
Lemon en Muzus

Zestien persona’s van
Movisie

Drie persona’s van
Cubiss

KLASSE! ontwikkelde vier persona’s:
Fatima, Wesley, Gerard en Elly. De
methode is gebaseerd op het idee
dat je mensen alleen kunt bereiken
als je hen aanspreekt op een manier
die bij hen past. Om dat te doen, is
het belangrijk dat je weet hoe hun
belevingswereld eruitziet en dat je
weet dat deze belevingswereld niet
voor iedere laaggeletterde hetzelfde
is.

Binnen het programma Tel mee met
Taal zijn vijf persona's ontwikkeld.
Zij hebben lage basisvaardigheden en
worden geïllustreerd aan de hand van
hun eigen verhalen, uitspraken
en kenmerken. De persona’s zijn
ingedeeld op twee assen:

In opdracht van het Ministerie van
SZW heeft landelijk kennisinstituut
Movisie 16 persona’s van jongeren
gemaakt. Gemeenten en organisaties
begrijpen hierdoor beter wat jongeren
bezighoudt en wat hun leefwereld
is. Hierdoor is betere ondersteuning
mogelijk. De serie brengt ook de
diversiteit van de groep jongeren in
een kwetsbare positie realistisch in
beeld.

Cubiss maakte drie persona’s van
jongeren zonder startkwalificaties,
ofwel voortijdig schoolverlaters. Het
zijn jongeren tussen 12 en 23 jaar
die het onderwijs verlaten zonder
een mbo-diploma op niveau 2 of
hoger, of een havo- of vwo-diploma.
De persona’s geven een beeld van
de situatie van de jongeren en de
redenen waarom ze voortijdig van
school gaan.

Lees meer over de persona’s van
KLASSE!

Lees meer over de persona’s van Los
Lemon en Muzus.

Bekijk de jongerenpersona’s van
Movisie hier.

Bekijk de persona’s hier.

globe

• De mate van bewustzijn: realiseert
en erkent iemand dat hij minder
in staat is om deel te nemen aan
de maatschappij, of niet?
• Accepteren/ontkennen: Geeft
iemand een ander of de
maatschappij de schuld van zijn
problemen, of vindt hij dat hij daar
zelf iets aan kan doen?

globe

globe
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globe

Strategiekit hoger
bereik

Camouflageactiviteiten

De persona’s komen ook terug in de
strategiekit hoger bereik die de Koninklijke
Bibliotheek in 2018 ontwikkelde voor
bibliotheken, nadat zij in tien pilots bij openbare
bibliotheken hadden onderzocht wat wél en niet werkt
om de NT1-doelgroep te bereiken.

Veel wervingscampagnes en bibliotheekactiviteiten zijn gericht
op leren lezen en/of schrijven of op basale digitale vaardigheden.
Deze acties bereiken slechts zo'n 10% van de laaggeletterden.
De overige 90%, die redelijk kan lezen en schrijven, voelt zich
echter vaak niet aangesproken door een taalcursus of een
cursus digitale vaardigheden. Zij hebben in veel gevallen wel een
concrete leervraag. Zo willen ze bijvoorbeeld weten hoe ze iets via
Marktplaats kunnen verkopen, hoe ze recepten kunnen maken of
hoe ze een eigen bedrijf kunnen starten. Via deze weg kun je hen
dus wél bereiken. Je moet hierbij met een aantal zaken rekening
houden. Maak de cursus niet te lang (maximaal 8 à 10 weken)
en zorg ervoor dat de titel en het programma aansluiten bij de
leervraag van de doelgroep. Noem de activiteit dus ‘Slim verkopen
op Marktplaats’, ‘Je eigen receptenboek maken’, ‘Breipatronen
lezen’, ‘Je weg vinden op Tinder’ of ‘Je eigen bedrijf starten’. In
de praktijk zal bij zo ongeveer elke leervraag wel iets van taal-,
reken- of digitale vaardigheden om de hoek komen kijken. Laat
deze vaardigheden ‘toevallig’ aan bod komen, zodat de cursist
hier onbewust mee aan de slag gaat. We noemen deze activiteiten
'camouflageactiviteiten': ongemerkt leren terwijl je bezig bent met
iets wat je interesseert.

De strategiekit is een interactief handboek dat aan de
hand van 4 fases de stappen beschrijft die bibliotheken
kunnen zetten in het ontwikkelen van een strategie
voor het bereiken van de NT1-doelgroep. Je
hoeft er alleen nog maar mee aan de
slag te gaan!
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Waarom camouflage
activiteiten
succesvol zijn
Je kunt camouflageactiviteiten in jouw
bibliotheek inzetten om
verschillende doelgroepen
indirect kennis en
vaardigheden bij te brengen.
Taal leer je niet alleen uit een
boekje. Taal leer je eigenlijk
het beste als je, tegelijkertijd,
iets anders doet. Denk
aan werken of tijdens een
opleiding. Of als je iets doet
wat je leuk vindt, bijvoorbeeld
je hobby uitvoeren. Denk
aan tuinieren, musiceren en
handwerken. De nadruk ligt
op de activiteit. Tegelijkertijd
wordt er een hoop met
de taal geoefend. Met een
camouflageactiviteit bereik
je de gewenste doelgroep
makkelijker en vergroot je
indirect hun kennis en (taal)
vaardigheden.

Informatiebijeenkomst
‘Herkennen van
laaggeletterdheid’

Workshop ‘Bespreekbaar
maken van laaggeletterdheid
en doorverwijzen’

De begeleiders van de camouflageactiviteiten moeten getraind zijn in het
herkennen van mensen met ontoereikende
basisvaardigheden. Cubiss verzorgt
hiervoor de training ‘Herkennen
van laaggeletterdheid’. Tijdens deze
training maken de begeleiders (of
professionals die regelmatig in contact
komen met laaggeletterden) kennis met
wat laaggeletterdheid precies is, wie de
risicogroepen zijn en wat de signalen zijn om
laaggeletterdheid te herkennen. Zo herken je
als begeleider van een camouflageactiviteit
de signalen en kun je de cursist
doorverwijzen naar bijvoorbeeld het
DigiTaalhuis of ander passend lesaanbod.

Doorverwijzen doe je niet zomaar. Discretie
voert hier de boventoon. Dit leer je in de
workshop ‘Bespreekbaar maken van
laaggeletterdheid en doorverwijzen’. Met
behulp van rollenspellen oefen je hoe je
een laaggeletterde adequaat én respectvol
doorverwijst naar bijvoorbeeld een
DigiTaalhuis in de regio.

Meer informatie over
camouflageactiviteiten en
persona’s vind je in
deze publicatie.
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Lees hier ook meer over de totaalaanpak
Laaggeletterdheid van Stichting Lezen &
Schrijven.

Goede voorbeelden en tips!
Camouflageactiviteiten zijn gericht op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid bij volwassenen. Ter inspiratie hebben we een aantal
voorbeelden en tips voor je op een rij gezet:

Workshop Gezond eten hoeft
niet duur te zijn
Een camouflageactiviteit die voortkwam uit een
samenwerking tussen verschillende partners.
Tijdens de ‘Kookboekenweek’ in november staan
kookboeken volop in de schijnwerpers in bibliotheken
en boekenwinkels. Werk-leer bedrijf Vixia, Bibliotheek
De Domijnen, GGD Zuid Limburg en Cubiss staken de
koppen bij elkaar en organiseerden in het kader van
de Kookboekenweek de workshop ‘Gezond eten hoeft
niet duur te zijn.’ Om goed mee te kunnen doen in de
maatschappij is het namelijk belangrijk om gezond
en werkfit te blijven. Meer leren over gezonde voeding
draagt daaraan bij. Een diëtiste ging met kleine
groepjes Vixia-medewerkers aan de slag met (taal- en
reken)opdrachten over (on)gezonde
voeding, gezondheidsrisico’s
en slim boodschappen doen.
Deelnemers raakten volop in
gesprek over eetgewoonten. Er was
veel interactie, deelnemers stelden
vragen, gaven elkaar tips en advies.
Ofwel: ze waren talig bezig!

“Wees
daar waar
meerdere mensen zijn, dan vergroot je sneller je
bereik”
Ivette Sprooten, adviseur en projectleider
laaggeletterdheid bij Cubiss Limburg
Ivette initieert uiteenlopende projecten en activiteiten rondom
de complexe problematiek van laaggeletterdheid. Zij legt verbindingen
voor samenwerkingsverbanden en geeft workshops en presentaties
ten behoeve van de bewustwording van de problemen rondom
laaggeletterdheid.
Haar advies: “Ga naar bedrijven toe. Wacht niet af tot de
doelgroep naar jou komt. Die drempel is vaak nog
te hoog. Als je naar plekken toe gaat waar de
doelgroep zich al bevindt, ontmoet je
een grotere groep en vergroot je
sneller je bereik.”

Meer informatie over de
persona’s van Laaggeletterden in
Beeld vind je hier.

Lees meer >>
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Campagne
‘Durf erover te praten’

Een computercursus op
locatie en een rondleiding

BiblioPlus trok, als initiatiefnemer van
de campagne ‘Durf erover te praten’, in
2020 de gemeenten in. Onder het genot
van een lekkere kop ‘Lettersoep’ , bij of in
de plaatselijke supermarkt, probeerden
zij zoveel mogelijk mensen te bereiken
en het probleem van laaggeletterdheid
bespreekbaar te maken. Met de campagne
riepen zij iedereen op om in zijn of haar
omgeving te kijken of er iemand is die
misschien minder taal-, reken- of digitaal
vaardig is en erover te praten om daarna
diegene aan te melden of in contact te
brengen met de Bibliotheek. In 2021 is de
campagne gedeeld met bibliotheken in
Brabant en Limburg. De campagne bestaat
uit on- en offline promotiemateriaal,
een radio en tv-campagne en de
lettersoepcampagne.

Bekijk in deze video hoe Bibliotheek
Kennemerwaard de drempel verlaagt voor
medewerkers van sociaal werkbedrijf WNK
in Alkmaar om de bibliotheek zelf eens
binnen te lopen.

Bekijk de campagnetoolkit >>
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Klik op de video om te bekijken.

Uur van de Buurt

Rozet Arnhem

Uur van de Buurt is hét koffiemomentje van
Schunck bibliotheek Heerlen voor alle buurtbewoners,
buurtondernemers, bedrijven, collega’s, buren,
vrienden en vriendinnen die zin hebben in een gezellig
en informatief koffiemomentje. Tijdens Uur van de
Buurt gaat het om ontmoeten en leren van elkaar.
De onderwerpen die aan bod komen hebben altijd te
maken met thema’s of inwoners van de betreffende
wijk, zoals huis & tuin, werk, relatie, gezondheid,
hobby, vakantie of kunst & cultuur. Inwoners kunnen
zelf thema’s inbrengen, informatie met elkaar delen,
van elkaar leren en er is tijd voor een gezamenlijke
kop koffie en een praatje.

Zo’n vier jaar geleden begon bibliotheek en cultuur- en
erfgoedcentrum Rozet in Arnhem aan een zoektocht naar NT1deelnemers voor hun taalcursussen. Er kwamen echter vooral NT2deelnemers op af. Ze besloten het over een andere boeg te gooien. Ze
pasten de KLASSE! methodiek toe en gingen camouflageactiviteiten
organiseren, zoals de kookcursus Koken binnen je budget, een
cursus Veilig daten via internet en besparen via internet. Ze
organiseerden acht camouflagecursussen in drie jaar tijd. 67 van de 72
deelnemers waren NT1’ers. Een grote meerderheid ging verder met een
vervolgtraject.

Schunck daagt de buurt en de bewoners uit om met
eigen thema's te komen. Bewoners geven hiermee
hun behoeften aan, bibliotheek hoeven zo niet zelf
activiteiten te bedenken.
Tip: Betrek de wijkorganisaties erbij en haak aan bij
bestaande initiatieven, zoals Burendag of Nationale
Ouderendag.

Rozet richt zich nu ook op werkgevers in Arnhem, waaronder een
schoonmaakbedrijf, een groenbedrijf en een kringloopwinkel. Want 58%
van de laaggeletterden heeft een baan. Rozet geeft hierbij de volgende
tips:
• Hulp vragen voordat je hulp kan bieden: biedt niet eerst een cursus aan
om er daarna deelnemers bij te zoeken, maar vraag de doelgroep naar hun
leerwensen en ontwikkel daar een cursus bij.
• Begin klein: maak persoonlijk contact met een medewerker binnen een
bedrijf. Maak diegene enthousiast en laat je project van daaruit groeien.
• Zoek de verbinding: elke organisatie heeft zijn eigen expertise en netwerk.
Zoek elkaar op, werk samen en verhoog daarmee het bereik van je NT1doelgroep.

Klik op het artikel
om het te lezen.
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Lees ook hoe
Rozet zorgt voor
groot bereik in
korte tijd>>

Voorleestent Zwarte Cross
Gelderland
Al sinds 2011 lezen medewerkers van
de Achterhoekse bibliotheken voor aan
kinderen (en ouders) in de voorleestent van
het Blagenparadijs van de Zwarte Cross
in Lichtenvoorde. In de ontspannen sfeer
van het festival wordt ook met ouders
gesproken over het belang van (voor)lezen.
Jaar op jaar worden er records gebroken.
Je hoeft dus niet altijd zelf een activiteit
te organiseren. Je kunt ook aansluiten bij
bestaande activiteiten.

De liedjeskast
De Liedjeskast is een vrolijk
taalprogramma dat gebruik maakt van
liedjes, kleuren, animaties en online en
schriftelijk oefenmateriaal. De Liedjeskast
bestaat uit vijftien liedjes. Ieder liedje
behandelt één Nederlandse taalregel. De
liedjes worden gezongen door vijftien
topartiesten. Zo zing je over klinkers, de
tegenwoordige tijd, ’t Fokschaap, de f en de
v, de s en de z. En leer je taalregels makkelijk
onthouden en verbeter je op een vrolijke
manier je Nederlands. Via de website www.
oefenen.nl heb je gratis toegang tot De
Liedjeskast. Een leuke camouflageactiviteit
voor zowel NT1’ers als NT2’ers.

Mobiele OntmoetingsPlek (MOP)
Wat leeft en speelt er in de buurt? MOP is een bus die wordt neergezet bij bijvoorbeeld
een winkelcentrum, weekmarkt, school of park. Dé plek om op een laagdrempelige
manier in gesprek te komen met mensen in een bepaalde wijk. Zo kun je ophalen wat
er leeft en speelt in de buurt én waar behoefte aan is. De
focus ligt vooral op wijken waar mensen nog niet goed
mee kunnen in de maatschappij. Je kunt de MOP inzetten
om het aanbod van de bibliotheek onder de aandacht
te brengen, vrijwilligers te werven, nieuwe (taalcafé)
bezoekers of (taal)ambassadeurs te werven, een positieve
beeldvorming van de bibliotheek te creëren en nog veel
meer. Bibliotheek BiblioRura en Bibliotheek Maas en Peel
presenteerden zich in 2021 via de MOP. Bekijk het filmpje:
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Ter inspiratie
Bekijk ook deze tools en verhalen

Taal Werkt!

Het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken
bundelde de afgelopen vier jaar haar
krachten in het programma Taal Werkt!.
Samen met lokale en regionale partners
werkten zij aan een basisvaardig
Overijssel. In dit magazine lees je meer
over de 35 projecten die de kern vormden
van dit programma. Van conferenties
tot een webinar voor werkgevers,
tot een Overijsselse theatertour met
laaggeletterdheid als thema.

Stichting Lezen & Schrijven
ontvangt extra bijdrage van
375.000 euro van Postcode
Loterij

Begin 2022 werd Stichting Lezen &
Schrijven blij verrast met een schenking
van 375.000 euro van de Postcode Loterij.
Met deze extra bijdrage gaat de stichting de
komende twee jaar nieuwe leermiddelen
met speltechnieken ontwikkelen voor
laaggeletterden. Door te experimenteren
met leergames willen ze laaggeletterden
iets uitdagends bieden, zodat ze met plezier
gaan en blijven leren.
Lees meer:
globe

Het verhaal van de bibliotheek
De bibliotheek is veel meer dan alleen haar
uitleenfunctie. Om de wereld daarvan te
doordringen is het belangrijk 'het verhaal
van de bibliotheek' te blijven vertellen.
Cubiss publiceerde zes verhalen:

globe

Leernetwerk Tinderen met
Taal

In het Tinderen met Taal leernetwerk leer
je van en met elkaar hoe je laaggeletterden
en laaggecijferden kunt bereiken. Het
leernetwerk start in maart 2022.
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DigiTaalexpeditie

Hoe creëer je bewustzijn bij mensen over de
problematiek van laaggeletterdheid? Door
het zelf te ervaren. De DigiTaalexpeditie
is gemaakt om iedereen te laten ervaren
hoe een dag in elkaar steekt
globe
als je minder taalvaardig
bent. Dagelijkse taken zijn
ineens heel ingewikkeld. De spelers van
de DigiTaalexpeditie krijgen door middel
van puzzels in een escaperoomsetting
op een speelse manier te maken met de
problematiek waar een laaggeletterde elke
dag mee worstelt. Zo ontdekt de
speler de kracht van taal.

Gesprekskompas van Stichting
Lezen en Schrijven

Voor de thema’s ‘werk en werkzoekenden’
en ‘schulden en armoede’ zijn handige
gesprekskompassen beschikbaar. Deze
kompassen geven professionals en
beleidsmakers praktische tips voor hoe je
laaggeletterden kunt herkennen, bereiken en
activeren.

Drie nieuwe inzichten uit Europa voor het bereik van NT1
1. FOCUS OP ÉÉN NETWERKPARTNER

Maastricht University deed samen
met het Kohnstamm Instituut en de
UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie
onderzoek naar hoe experts in Duitsland,
Engeland, Estland, Ierland, IJsland, Spanje,
Noorwegen en Nederland succesvol
NT1’ers voor taal- of rekentrajecten
werven. Dit onderzoek werd uitgevoerd
in het kader van het ‘Drents Onderzoek
Laaggeletterden’ en leidde tot drie nieuwe
inzichten die Prof. dr. Maurice de Greef in
maart 2021 presenteerde4.

Netwerkpartners, zoals werkgevers,
huisartsen, sociaal raadslieden, onderwijs,
spelen een grote rol in het bereiken van de
doelgroep. We maken het daarmee echter
onbewust te groot en te log om écht tot
actie te komen. Het advies is daarom: Focus
je op één enthousiaste netwerkpartner,
bijvoorbeeld een enthousiaste werkgever,
en ga met diegene aan de slag. Benader
vooral partners die een zogenaamd HALOeffect hebben: zijnde een partner waar de
doelgroep een positieve beleving mee heeft,
bijvoorbeeld een voetbalclub.

Maurice de
Greef
Prof. Dr. Maurice de Greef is
leerstoelhouder van de UNESCO
Leerstoel Volwasseneneducatie
aan de Vrije Universiteit Brussel en is
gepromoveerd op onderzoek naar de impact
van volwasseneneducatie. In samenwerking met
Maastricht University heeft hij meer dan 120
onderzoeken betreffende de impact en
succesfactoren van volwasseneneducatie
in meer dan 150 gemeenten en 8
landen gerealiseerd.

4

Bron: Monitor volwasseneneducatie, Maurice de Greef, 2021 en Expertisepunt Basisvaardigheden.
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2. DRIE GOUDEN REGELS
Uit het onderzoek komen drie gouden regels
naar voren voor de programma-aanpak:
1. Wees dichtbij, op een praktische en
betrouwbare, prettige, laagdrempelige
plek.
2. Maak gebruik van camouflagecursussen.
Maurice de Greef noemt als voorbeeld
Koken binnen je Budget: mensen
willen graag gezond en goedkoop leren
koken, en werken ondertussen aan
basisvaardigheden door recepten te lezen
en porties uit te rekenen.
3. De salami-tactiek: snijd kleine plakjes
ofwel doe niet teveel tegelijk, maar pak
het stapsgewijs aan. Bouw leermotivatie
op door korte successen.

FC Twente: Supporter van elkaar
Het project ‘Supporter van elkaar’ is een mooi voorbeeld van aansluiten
bij een positieve omgeving. Bij dit project krijgen gezinnen in samenwerking
met FC Twente een duwtje in de rug. Inwoners worden begeleid bij persoonlijke
doelen: werk vinden, andere woonruimte vinden, gezonder leven. Mensen met
een leerdoel worden samengebracht en helpen elkaar hun doelen te behalen. Het
bestrijden van laaggeletterdheid is daar een onderdeel van. Bekijk de projecten.

3. COMMUNICATIE
Experts uit heel Europa werden in dit onderzoek bevraagd naar succesfactoren voor
het werven van NT1’ers. Een van de bevindingen sloot aan bij het communicatiemodel
van Berlo. In dit model zijn meerdere elementen betrokken bij communicatie: zender,
kanaal, boodschap en ontvanger. Vaak ligt de nadruk op één van deze elementen, maar
die vier moeten in balans zijn.
Hoe zet je deze vier elementen het beste in?
•
•

•
•

Zender: maak gebruik van Actieve Authentieke Ambassadeurs (AAA) en kijk welke
rol hen het beste past: tester, motivator, luisteraar of strategisch denker.
Kanaal: benader mensen tijdens positieve momenten in hun leven, bijvoorbeeld met
een informatiestandje naast een springkasteel. Verspreid het woord: gebruik relaties
en mond-tot-mond reclame, dat werkt vaak beter dan een brochure of een website.
De ervaring leert dat websites toch voornamelijk door professionals worden gebruikt
en extreem weinig door de doelgroep.
Boodschap: houd het kort en simpel. Een goed voorbeeld is de Gelderse campagne,
waarbij met korte tekstjes wordt benoemd wat iemand zou willen leren.
Ontvanger: wees betrouwbaar. Bouw aan een betrouwbare relatie en stop hier tijd in
aan de voorkant! Een bekend gezicht helpt daarbij.
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Bereik van de doelgroep NT2
Meer kennis over de diversiteit binnen de doelgroep
anderstaligen en hun leervragen, maar ook over de verschillende
financieringsmogelijkheden en beleidsprioriteiten binnen hun
werkgebied, kan bibliotheken en organisaties helpen om het aanbod
dat ze al in huis hebben te verstevigen en goed te positioneren.

We hebben het in deze publicatie vooral gehad over het bereik van de
NT1’er. Maar ook de NT2’er wordt nog onvoldoende bereikt, blijkt uit
onderzoek dat ITTA UvA in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek
(KB) en Stichting Het Begint met Taal (HBT) uitvoerde5. Het onderzoek
laat zien dat bibliotheken en taalcoachorganisaties al een rijk en divers
aanbod basisvaardigheden voor anderstaligen aanbieden. Met name voor
inburgeringsplichtigen en leerders die hun inburgering voldaan hebben.
Andere groepen anderstaligen met een leervraag worden minder goed
bereikt. Vraag en aanbod sluiten niet overal even goed op elkaar aan.

Pilot KB
De KB voert een pilot uit voor bibliotheken om tot een integrale
aanpak basisvaardigheden voor anderstaligen te komen. Daarnaast
wil de KB bibliotheken helpen zich goed voor te bereiden op de
nieuwe wet inburgering.

De oorspronkelijke definitie van
NT2 in de begrippenlijst op www.
hetbegintmettaal.nl/begrippenlijst is:

Inburgeringswet
Op 1 januari 2022 is de nieuwe
Inburgeringswet in werking getreden.
De regie voor de inburgering ligt sindsdien
bij de gemeente. De nieuwe wet biedt kansen
voor bibliotheken en organisaties die
taalcoaching bieden om nieuwe
doelgroepen te bereiken.

NT2: Nederlands als tweede taal. De term NT2 verwijst
naar het taalonderwijs aan mensen met een andere
moedertaal dan het Nederlands, waarbij het doel
van dit onderwijs is dat zij de Nederlandse
taal (verder) verwerven.

5

Bron: Onderzoeksrapportage Basisvaardigheden en anderstaligen in bibliotheken en
taalcoachorganisaties, ITTA UvA, maart 2021
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“Inburgeraars moeten vanaf 2022 een hoger taalniveau halen (van A2 naar B1 niveau)
en eerder naar werk worden toegeleid. Hier liggen kansen voor bibliotheken om hun
(informele) cursusaanbod en camouflageactiviteiten onder de aandacht te brengen.
In de bibliotheek kunnen inburgeraars extra oefenen en meters maken”, zegt Nieke
Geschiere, adviseur Cubiss. Bekijk ook de notitie ‘Inburgering & taal: nieuwe
taken en rollen voor de gemeente en… de maatschappelijke bieb’. In deze
notitie informeren we bibliotheken en andere betrokken partijen over enkele
veranderingen in de taken van de gemeente.

Leerdomeinen
Ook het ITTA heeft de onderzoeksresultaten aangegrepen voor actie. Zij hebben
praktische instrumenten ontwikkeld voor bibliotheken en organisaties voor
taalcoaching om hun aanbod te verbeteren. ITTA heeft o.a. acht leerdomeinen
uitgewerkt. Met behulp van handige leerdomeinkaarten kunnen bibliotheken
en taalcoachorganisaties profielen opstellen voor verschillende leerders en
hun aanbod daarop aanscherpen. De leerdomeinkaarten gaan over werk &
opleiding, inburgering & naturalisatie, opvoeding, gezondheid & bewegen,
zaken regelen, vrije tijd & sociale activiteiten, digitale vaardigheden en
rekenvaardigheden.

ITTA UvA (Instituut voor
Taalonderzoek en Taalonderwijs
Amsterdam) is een kennisinstituut
voor Nederlands als eerste en tweede taal
en zet zich in voor goede basisvaardigheden
voor iedereen: jong én oud, praktisch én theoretisch
opgeleiden, Nederlandstaligen en anderstaligen.
Zij voeren professionaliseringstrajecten uit,
doen onderzoek, verzorgen coaching
en advisering en ontwikkelen
lesmaterialen.

Vraaggericht werken met
anderstaligen

Cubiss organiseerde eind 2021 het webinar ‘Vraaggericht
werken met anderstaligen’. Hierin kwamen bibliotheken aan het woord
die al stappen hebben gezet in het vraaggericht werken en/of al met
de leerdomeinkaarten aan de slag zijn. Zo heeft bibliotheek Venlo de
kaarten gepersonaliseerd naar hun eigen bibliotheek en doelgroepen.
Lees hier de samenvatting van dit webinar of kijk het webinar terug.

Meer informatie over de
persona’s van Laaggeletterden in
Beeld vind je hier.

Zoek de verbinding: elke organisatie heeft zijn eigen expertise en
netwerk. Zoek elkaar op, werk samen en verhoog daarmee het bereik
van je NT1-doelgroep.
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Motiveren van laaggeletterden
‘Motiveren van laaggeletterden’ is een
literatuurstudie naar succesvolle interventies
op het gebied van basisvaardigheden.
In het rapport over het motiveren van laaggeletterden lees je meer
over:
•
•
•
•

de achtergrond van laaggeletterdheid in Nederland
de opzet van het onderzoek
het motiveren en toeleiden van volwassenen
interventies en motivatie.

In de twee bijlagen worden kort goede voorbeelden beschreven.
Het rapport is onderdeel van het onderzoek ‘De Laaggeletterde
Centraal’. Dat is een tweejarig onderzoek naar de problemen en
behoeften van laaggeletterden.
www.basisvaardigheden.nl/kennisbank/literatuurstudie-naarhet-motiveren-van-laaggeletterden
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Inspiratie
Ter inspiratie hebben we een aantal
voorbeelden en tips voor je op een rij gezet van
camouflageactiviteiten met NT2’ers:

Taal leren - Het Eetschap:
Wortel schieten

HAS-studenten van de minor Plant(w)aardige
Toekomst gingen samen met nieuwkomers op
bezoek bij boeren in Den Bosch. Ook deden ze
samen boodschappen (de ‘supermarkt-safari’)
en kookten ze samen. Met als doel zichzelf te
ontwikkelen én nieuwe voedingsproducten te
bedenken. Dat is gelukt! Syrische en Eritrese
mensen hebben veel kennis over plantaardige
voeding en de deelnemers hebben veel over
elkaars eetcultuur geleerd. Ook zijn er drie
nieuwe producten ontwikkeld, waaronder
het cigkofte-broodje; een afgeleide van het
Brabantse worstenbroodje zoals we dat
in Nederland kennen, gevuld met bulgur,
groenten en Syrische kruiden.
Bekijk het filmpje

Tip:
“De taal van eten is een universele taal.
En waar de communicatie vastliep, kwam
Google Translate veelvuldig van pas. De
boeren die bezocht werden zijn vooraf
geïnstrueerd om geen moeilijke woorden
en jargon te gebruiken. Ook hebben we
gemerkt dat plenaire uitleg minder goed
werkt voor deze groep. Een activiteit, zoals
de supermarkt-safari werkt juist wel.” Dalila
Sayd, initiator van Wortel Schieten.

Nieuwkomers moeten recepten lezen en
opschrijven en er wordt gesproken over
werken in Nederland. Zo gaat het leren van
de taal op de werkvloer een stuk sneller.
Daarnaast worden deelnemers gekoppeld
aan een Nederlandse taalcoach: zo gaat het
leren van de Nederlandse taal nog vlotter!

Bekijk nog meer voorbeelden in het
boekje ‘Nieuwe Brabanders en activiteiten
waarmee zij de taal kunnen leren’>>

Broodje Aap & Linke Soep

Eten lijkt wel een verbindende factor te zijn,
want veel camouflage activiteiten hebben
met eten te maken. Zo is Broodje Aap &
Linke Soep inmiddels een begrip in Tilburg.
Broodje Aap & Linke Soep is een
interculturele lunch- en cateringservice.
Nieuwkomers bereiden lunchgerechten voor
bedrijven en particulieren. Geen simpele
broodjes kaas, maar spannende gerechten
uit Afrika, Azië, Europa en het MiddenOosten staan op de kaart. Voorafgaand
aan het koken en tijdens het koken wordt
geoefend met werknemersvaardigheden en
taal.
Taal leer je vooral door te doen. In de
keuken van Broodje Aap & Linke Soep wordt
alleen Nederlands gepraat. Het gaat over
gezonde voeding, kruiden en gerechten.
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Foto: Karla Hoffman

Buddy to Buddy

Stichting Buddy to Buddy koppelt
nieuwkomers aan stadgenoten. Een buddykoppel heeft gedurende vier maanden
wekelijks een contactmoment. Tijdens dat
contactmoment maken de buddy’s kennis
met allerlei aspecten uit elkaars leven. Ze
hoeven daarvoor geen andere dingen te doen
dan normaal. Naar de markt? Sporten? Eten?
Dat kan prima met z’n tweeën. En zo leert de
nieuwkomer (het leven van) zijn buddy steeds
beter kennen.
Belangrijkste doel van Buddy to Buddy is om
eenzaamheid (bij nieuwkomers) tegen te
gaan door ze op een laagdrempelige manier
in contact te brengen met anderen. Buddy to
Buddy draagt er ook toe bij dat nieuwkomers
de Nederlandse taal leren.
Buddy to Buddy is op dit moment actief in
diverse steden De afgelopen jaren hebben ruim
5.000 buddy’s deelgenomen aan het traject.

Stichting Buddy to Buddy werd in januari
2022 uitgeroepen tot winnaar van de
Brouwer Vertrouwensprijs van de Koninklijke
Hollandse Maatschappij der Wetenschappen
(KHMW). Deze jaarlijkse prijs is bedoeld
voor hét maatschappelijke initiatief dat het
onderling vertrouwen in de Nederlandse
samenleving versterkt.
Lees meer>>

“Op het moment dat je een passie deelt,
in dit geval kunst maken, gaat het
communiceren makkelijker”, vertelt Margo
Remie, projectleider bij Kunstkameraden.
Kunstkameraden is een initiatief
van stichting De Cultuurkantine. De
Cultuurkantine organiseert sinds een aantal
jaar participatieprojecten en heeft inmiddels
al bijna 400 jongeren gekoppeld aan lokale
kunstenaars.
Lees meer>>

KunstkameradenYou! – Tilburg
In het project KunstkameradenYou!
werken jonge vluchtelingen en jongeren
met een migratieachtergrond samen met
lokale kunstenaars een aantal maanden
tweewekelijks aan hun eigen kunstwerk.
Naast ontspanning levert dit ook
zelfvertrouwen op. Het zorgt ervoor dat ze
een persoonlijke ontwikkeling doormaken.
Maar het levert ook ‘taalwinst’ op. Hier ligt
bij het project overigens niet de nadruk op.
Doordat de jongeren in een veilige setting
samenwerken met de Tilburgse kunstenaars
durven zij te experimenteren met de
Nederlandse taal.

Foto: Divri Media Creations
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Foto: Remie Fotografie

Meer informatie en voorbeelden over en
van taalinitiatieven, camouflageactiviteiten,
Nieuwe Brabanders en expats vind je hier.

Hoe nu verder?
Zoals gezegd is er al veel onderzocht, geëxperimenteerd en uitgevoerd op het gebied van het bereik van de doelgroep. Toch staat
ons nog veel te doen. We bereiken slechts 0,98% van de NT1’ers
en ook het bereik van de NT2-doelgroep moet omhoog. Het onderwerp moet structureel op de agenda komen te staan en we moeten hier samen onze schouders onder zetten. Hoe kunnen we dit
doen?:

Landelijke campagne Doe meer met Taal
Van december 2021 t/m januari 2022 voerde de Rijksoverheid
de landelijke publiekscampagne Doe meer met Taal. De
campagne richtte zich op NT1'ers van 20 tot en met 49 jaar
die al redelijk kunnen lezen en schrijven, maar nog niet op
niveau 2F zitten. In de campagne stonden alledaagse situaties
centraal, zoals kinderen, werk en online activiteiten, waarin
betere taalvaardigheden goed van pas komen (passend bij de
KLASSE!-methodiek). Voor bibliotheken, gemeenten en (welzijns)
organisaties is er een toolkit ontwikkeld, waar je nog steeds gratis
gebruik van kunt maken. Via de website www.doemeermettaal.nl
kunnen mensen passend aanbod vinden in de buurt.
Lees meer >>
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Samenwerken
Denk ook aan belangrijke samenwerkingspartners zoals gemeenten,
welzijnsorganisaties, jeugdzorg, huisartsen, ouderenbonden, en
minder voor de hand liggende partners, zoals uitvaartondernemers,
financiële dienstverleners of commerciële dienstverleners.

Om moeilijk bereikbare doelgroepen te werven, is een
brede samenwerking nodig. Binnen regionale of lokale
samenwerkingsverbanden kunnen partners afspraken maken over
de benadering van de doelgroep en de toeleiding naar aanbod.
Scholen en kinderopvangorganisaties spelen een belangrijke
rol in het versterken van basisvaardigheden bij ouders. Ouders
willen in principe het beste voor hun kinderen en staan daarom
meestal open voor contact met school. Pedagogisch medewerkers
en docenten kunnen als gids en vertrouwenspersoon dienen en
ouders stimuleren om stappen te zetten in de ontwikkeling van
hun basisvaardigheden. Tevens kan hiermee de intergenerationele
overdracht van laaggeletterdheid voorkomen of beperkt worden.

Theatervoorstelling
Organiseer een theatervoorstelling voor werkgevers in de
omgeving waarin de acteurs op een overtuigende manier de persona's
uit Klasse! vertolken. Na de voorstelling worden diverse scènes
opnieuw gespeeld, maar dan onder regie van de toeschouwers. Met
deze werkvorm, regietheater, wordt de vraag verkend hoe je het gesprek
over laaggeletterdheid kunt openen als werkgever of leidinggevende.
Onder andere Theek5, NOBB en Taalhuis Meierijstad gingen je voor.

Ook werkgevers zijn een belangrijke partner voor bibliotheken.
57% van de laaggeletterden heeft namelijk een baan. Daarom
is het essentieel werkgevers te betrekken bij de aanpak. Maak
werkgevers bewust van de problematiek van laaggeletterdheid.
Cubiss ontwikkelde hiervoor het webinar Werk en Taal. Leer
werkgevers hoe ze laaggeletterdheid kunnen herkennen bij hun
werknemers en hoe ze de werknemer kunnen stimuleren hun
vaardigheden te vergroten. De DigiTaalexpeditie kun je gebruiken
om het gesprek op gang te brengen tussen collega’s of werkgevers.
Om hen bewust te maken van de problematiek waar hun collega's,
medewerkers of cliënten dagelijks mee te maken hebben. Het
vergt ondernemerschap vanuit bibliotheken en hun partners om
in contact te komen met werkgevers. Meer informatie en goede
voorbeelden vind je in het magazine Taal op het werk.
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Meer Informatie
BiebtoBieb
In de groep Hoger bereik op Biebtobieb kun je kennis en
ervaringen delen rondom het bereiken van NT1’ers en NT2’ers.
Bibliotheken delen hier hun best practices en valkuilen en je kunt
er vragen stellen aan elkaar.

Inzet Cubiss
Cubiss Brabant ondersteunt de Brabantse bibliotheken en deelt
kennis, onder andere rondom het bereik van de doelgroep.
Informatie over bijeenkomsten vind je in onze agenda.
Documenten en artikelen worden gedeeld via de Brabantse
nieuwsbrief.
Informatie rondom het bereiken van de doelgroep NT1 en NT2 is
gebundeld op de websitepagina Hoger Bereik. Je vindt er:
•
•
•
•

Dossiers en instrumenten
Informatie over persona’s
Activiteiten
Inspiratie: goede voorbeelden en camouflage-activiteiten.

Op onze website vind je de pagina Kennisplein met een lijst
van inspirerende nieuwsbrieven en sites over de thema's
Basisvaardigheden, Leven Lang Ontwikkelen, Lezen & Digitale
Geletterdheid.
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Colofon

Tot slot
Deze publicatie is tot stand gekomen binnen het project
Basisvaardigheden voor Brabanders. Het hoofddoel van dit
project voor 2022 is het bereiken van meer mensen via de IDO’s
en de DigiTaalhuizen. De in deze publicatie vermelde informatie,
voorbeelden, onderzoeksresultaten, modellen, strategieën,
initiatieven en activiteiten rondom het bereiken van doelgroepen
NT1 en helpen je daar hopelijk bij.
We hopen je met deze publicatie te enthousiasmeren en vooral
te stimuleren komend jaar (weer) aan de slag te gaan met het
verhogen van je bereik van de doelgroep NT1 en NT2.
Wil je graag met ons sparren? Heb je tips, ideeën of een goed
voorbeeld? Neem contact op met één van de Cubiss adviseurs.
De gegevens vind je op deze pagina.

© Cubiss, april 2022
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