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Verslag Werksessie Hoger Bereik – 12 december 2019  
In de Graasj Roermond  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   

Terugblik  

Ivette Sprooten, adviseur bij Cubiss opent deze werksessie met een korte terugblik op 
de informatiebijeenkomst van 2 juli 2019.  
  

Wervingsmodellen  

Er zijn 2 wervingsmodellen ontwikkeld om in te zetten bij het stappenplan van de 
Strategiekit Hoger Bereik. Deze worden kort toegelicht:  

 Profielen van KLASSE!  
 Laaggeletterden in beeld: persona’s   

Beide methodieken leveren een belangrijke meerwaarde op het stappenplan Hoger 
Bereik. De ene set vooral op strategisch niveau n het formuleren van beleid, de ander op 
uitvoerend niveau en het ontwikkelen van een passend toeleidingsaanbod (KLASSE!).  
  

Interview Cindy Tholen  

We vragen Cindy Tholen, programmaleider taalbevordering van Bibliorura naar haar 
ervaringen rondom de inspiraties van de informatiebijeenkomst van Hoger bereik.  
Het verhaal van Marian Janssen over de profielen en de wervingsstrategie van 
KLASSE! maakte voor Cindy een hoop duidelijk, het verhaal en de opdrachten 
erbij waren heel verhelderend en vooral ook nodig. Met KLASSE! is het beter te 

bevatten hoe de samenstelling van de doelgroep 
laagtaalvaardigen/laaggeletterden eigenlijk is.  
Het thema is belangrijk maar de aanpak zakt weg. Het is nu duidelijk dat het nodig is om 
op een andere manier de boer op te gaan. Daarom organiseert Cindy 
nu netwerkbijeenkomsten met KLASSE! als handvat. Zoals bewust aandacht voor 

laaggeletterdheid op scholen, waarbij zij bewustzijn wil creëren bij schoolleiding en leraren 
m.b.t. het gevaar tot laaggeletterdheid bij leerlingen.  
In januari staat al een netwerkbijeenkomst gepland met gemeenten Roerdalen, Echt-
Susteren en Roermond en de netwerkpartners van de bibliotheek in deze regio 
waarbij Marian Janssen is uitgenodigd om KLASSE! te introduceren en om aan de slag te 
gaan met camouflagecursussen.   
  

Ervaringen KLASSE! door Marian Janssen  

De meeste laaggeletterden hebben een leesachterstand, maar het is hun dagelijks leven 
geen ernstig probleem. Met een (taal) aanbod voor de oplossing van hun specifieke 
situatie kunnen ze zich dan zelfstandig redden. Over deze groep laaggeletterden gaat het 
in deze werksessie. Dit is 90% van de laaggeletterden.  
De overige 10% heeft een ernstige achterstand met vaker ook andere problemen. Deze 
groep vereist een specialistische aanpak. Deze taak is niet voor de bibliotheek 
weggelegd.  
  

Minderjarigen kunnen niet laaggeletterd genoemd worden, zij hebben een ‘leerprobleem’ 
als ze moeite hebben met lezen en schrijven. Ze zijn wel de laaggeletterden van de 
toekomst.  
  

Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem, er is echter teveel gefocust op het 
individu tot nu toe. Om laaggeletterdheid uit de wereld te helpen is preventie 
noodzakelijk, zowel bij minderjarigen als bij volwassenen.  
  

  

https://www.cubiss.nl/actueel/hoger-bereik-vinden-en-bereiken-van-de-doelgroep-nt1
https://www.ikwildatleren.nl/
https://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/
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Er is niet één laaggeletterde. Ook hun vaardigheden verschillen. Dat maakt het 
lezen en interpreteren van cijfers lastig.   
Zie voor cijfers ook Cijfers buitelen over elkaar heen. Stichting Expertisecentrum 
Oefenen.nl/Maurice de Greef, 2019  

  

Door de digitalisering van de samenleving zakken mensen door het ijs en zijn dan ook 
laaggeletterd.  
  

Zie voor meer informatie over werving van laaggeletterden De doelgroep in beeld. Werving 
van Nederlands sprekende laaggeletterde volwassenen. Stichting Expertisecentrum 
Oefenen.nl/ Marian Janssen- De Goede, Zet een punt, 2019.  
  

De 4 Profielen van KLASSE!  

In KLASSE! zijn 4 profielen gecreëerd die ieder een type laaggeletterde 
vertegenwoordigen:  
Fatima: deze vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie zijn Nederlandstalig maar het is niet 
hun moedertaal. Ze hebben kinderen.  
Wesley: werkt bij een sociale werkplaats. Heeft geen interesse in leren maar is wel een 
doelgroep voor camouflagecursussen.  
Gerard: de meest ondergewaardeerde doelgroep. Deze mannen zijn rond de 65, dragers 
van de samenleving en daarom belangrijk in het maatschappelijk veld. 
Camouflagecursussen voor deze doelgroep kunnen bijvoorbeeld zijn:  

 Hoe word ik een leuke opa  

 Sparen voor het kleinkind  

 Reizen met de trein  

Elly: heeft heel haar leven gezorgd voor iedereen, voor haar kinderen en mantelzorg voor 
haar ouders. Een Elly zou een goede werknemer zijn in de zorg. Een voorbeeld van een 
camouflagecursus zou bijvoorbeeld “Hoe schrijf ik een levensverhaal” zijn.  
  

Aan de slag met camouflagecursussen  

1. Welke cursus creëren we voor welk profiel met welk doel.  
2. Hoe beginnen we het gesprek op het moment dat een persoon vastloopt tijdens de 
cursus.  
3. Hiertoe kan een cursus gesprekstechniek door de bibliotheekmedewerker gevolgd 
worden.  

  

Als 30% iets oppakt van de cursus en door wil gaan met leren is de camouflagecursus al 
een succes.  
Sluit aan bij de interesse en niet bij het probleem van iemand.  
  

Er zijn 3 categorieën zelfredzaamheden:  
1. Educatieve zelfredzaamheid -> formeel onderwijs  

2. Professionele zelfredzaamheid -> formeel onderwijs  

3. Sociale zelfredzaamheid -> bibliotheek -> camouflagecursussen  

  

Workshopopdracht: Bedenk een camouflagecursus.  
1. Welke cursus?  

2. Hoe werven?  

3. Wie pakt het observatiemoment?  

4. Hoe gaat het dan verder?  

  

Inspiratie voor de cursussen was te halen uit KLASSE! en uit Leren door te 
camoufleren, Cubiss-Brabant, 2019.  

https://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/dam/bestanden/algemeen/laaggeletterdheid-cijfers-buitelen-over-elkaar-heen.pdf
https://oefenen.nl/wp-content/uploads/2019/08/artikel-3-de-doelgroep-in-beeld.pdf
https://www.cubiss.nl/wat-we-bieden/leren-door-te-camoufleren
https://www.cubiss.nl/wat-we-bieden/leren-door-te-camoufleren
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Heb aandacht voor het observatiemoment. Ga het gesprek aan, maar er is wel 
een professional nodig hiervoor. Laat dit niet over aan een vrijwilliger.  
Heb aandacht voor hoe jezelf benaderd zou willen worden.  
  

Bied de cursussen aan met samenwerkingspartners. Kijk bijvoorbeeld in je taalnetwerk wie 
welke rol pakt.  
  

Enkele cursusideeën  

De deelnemers zijn in groepjes aan de slag gegaan met de opdracht en hebben diverse 
cursussen en een wervingsaanpak bedacht.  
Enkele cursusideeën zijn:  

 Cursus koken voor mannen op leeftijd  

Werven bij KBO, biljartclub, buurthuizen, voetbalvereniging, frietzaak, kroeg  

Meetmoment opdracht: Schrijf een recept. Zwaktaalvaardigen kunnen dan 
doorverwezen worden naar een taalmaatje of ROC-cursus.  

  

 Cursus feestjes vieren met kinderen  

Traktaties, cadeautjes, tradities  

Werven via VoorleesExpress, peuteropvang, basisonderwijs  

Meetmoment opdracht: Schrijf boodschappenlijst of maak je eigen favoriete 
feestrecept voor in een boekje.  

  

 Geen baan? En wil je werken in de zorg ?  

Voorbereidingstraject om aan de slag te gaan in de zorg  

Werven via flyers met weinig tekst en vooral foto’s van echte mensen. Bij 
bibliotheken, voedselbank, huisarts.  
Werven via social media (potentiele deelnemer heeft veel tijd)  
Meetmoment opdracht: bij verwijzing naar Walk & Talk bijeenkomsten. Dan ook 
doorverwijzen naar taalmaatje of “Taal in de wijk”.  

  

 Thuiszorginformatie kunnen lezen en begrijpen  

Werven bij huisartsen, Steunpunt Mantelzorg, buurthuizen   
Meetmoment opdracht: bij klapper willen doornemen en moment van inloggen op 
thuiszorgsite.  

  
  

Stellingen  

Aan de hand van stellingen gingen de deelnemers in gesprek over diverse uitspraken 
rondom laaggeletterdheid.  
Stellingen waren:  

1.  Kunnen acteurs taalambassadeurs vervangen?   
Nee, het gevoel/spontaniteit is niet hetzelfde.  

2.  Steeds meer jeugd is laaggeletterd.   
Nee, dat zou makkelijk scoren zijn. Jeugd is niet laaggeletterd.  

3. De KLASSE! doelgroep is een kwetsbare doelgroep.   
We zijn allemaal kwetsbaar, laaggeletterd of niet.  

4. Sommige partners blijven zich richten op de 10%. Hoe gaan we daar mee om?   
Blijven praten met alle partijen en duidelijk maken dat de 10% een specialistische 
aanpak vereist.  

5. De bibliotheek is de beste locatie voor een camouflagecursus.   
Nee, dat schrikt af. Een locatie bij een welzijnsorganisatie heeft de voorkeur.  

6. De taalmeter is een onbetrouwbaar instrument.  
Niet persé maar bevordert wel het in hokjes denken. De taalmeter mag niet gebruikt 
worden om een diagnose te stellen.  
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7. Door als bibliotheek samen te werken met partners is de groep NT1 
beter te bereiken. De bibliotheek is hierin leidend.  

Hoeft niet zo te zijn. Bij bijvoorbeeld de Wesley persona zal een 
bibliotheek afschrikken.  

8. In de communicatie met de doelgroep moet gebruik gemaakt worden van plaatjes 
en pictogrammen.  

Persoonlijk contact is belangrijk, plaatjes en pictogrammen kunnen wel 
ondersteunen.  

9. In de werving kunnen NT1 en NT2 gecombineerd worden.  
Het is mogelijk door camouflageactiviteit. Een bijkomend voordeel is integratie.  

10. Hoe hou je het probleem overzichtelijk maar hou je de focus op de urgentie?  

Het probleem is sowieso niet overzichtelijk. Er moeten keuzes gemaakt worden. 
Klein beginnen en de successen groot uitmeten.  

 

Toppers?   

De toppers van deze werksessie volgens de deelnemers:  
 Moment van aankondiging: dat je tijdens de cursus aan iemand gaat vertellen dat 
het nodig is om de taalvaardigheid te verbeteren.   
 De activiteit was leuk en leerzaam  

 Zeer verhelderend was aanpak van meetmoment tijdens de camouflagecursus  

 Het volledige pakket van de sessie en met name de werving van deelnemers voor 
de cursus waren interessant  
 Bewustwording van keuzes maken en successen breed uitmeten  

 Andere inzichten gekregen. Fijn!  
 Klein beginnen en gewoon gaan doen  

 Praktisch stappenplan is fijn   
 Concreet maken van de camouflagecursus en de stappen eromheen  

 Hele sessie was heel inspirerend  

  

Marian Janssen voegt nog toe dat humor ook belangrijk is en niet vergeten mag 
worden. Zij geeft de tip om de term laaggeletterdheid te vervangen 
door educatievelingen.   
  

Stamtafel Hoger Bereik in 2020  

Als afsluiting kondigt Ivette aan dat in 2020 de energie en het delen van kennis m.b.t. 
Hoger Bereik in de vorm van een ‘Stamtafel Hoger Bereik’ doorgang zal vinden. Ze roept 
op tot deelname hieraan.  
  

Reacties van deelnemers:  

Cindy Tholen, programmaleider taalbevordering van Bibliorura  

“Ik vond de bijeenkomst van KLASSE! weer heel inspirerend. Wat nieuw voor mij was, was 
het feit dat je vooraf al min of meer aangeeft dat je ook wat talige opdrachten toevoegt aan 
de cursus. Daarnaast het invliegen van iemand die de vraag kan/durft te stellen aan de 
deelnemers of ze moeite hebben met…. Ik was ervan uit gegaan dat we moeten zorgen dat 
wij (of onze partners) daar zelf iemand voor in huis hebben.  
   
Daarnaast vond ik het heel fijn om uit te wisselen met collega’s over het thema 
laaggeletterdheid. Vooral met de dame van Maastricht, Myriam Peereboom, had ik een 
leuk gesprek. Zij gaf aan dat ze voor 3 verschillende organisaties werkt: bibliotheek, 
gemeente en welzijnsorganisatie. Dat werkt goed, omdat je dan de belangen van 3 
partijen tegelijk behartigt in de aanpak van laaggeletterdheid.  
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Daarnaast heeft Marian Janssen gewoon een goed verhaal, dat aansluit bij wat 
de praktijk naar mijn mening nodig heeft. En ik denk dat we vooral met zijn allen 
aan de slag moeten. Niet meer zoveel erover praten, maar gewoon doen!”  
  

Myriam Peereboom, projectleider digiTAALpunten Maastricht 
“Het was een inspirerende bijeenkomst. Ook in Maastricht gaan we kijken hoe we de 
methodiek KLASSE! Kunnen toepassen in/bij de camouflagebijeenkomsten. Wij hebben 
afgelopen dinsdag een uitvoeringsoverleg gehad van de coalitie. Rosa, Annemie en ik 
waren enthousiast en hebben dit gedeeld met de groep. We hopen dat we iemand van 
communicatie kunnen meenemen alsook Riëlle en/of Marlies van Trajekt bij een volgende 
bijeenkomst.”  
  
  
  


