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Veranderende maatschappij
 
Ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben grote moeite met taal en/of 
rekenen (Algemene Rekenkamer, 2016). Zo’n 1,8 miljoen van hen behoort tot de be-
roepsbevolking (16-65 jaar). Daar komen naar schatting nog ruim 700.000 65-plus-
sers bij.1 Deze mensen, laaggeletterden genoemd, beheersen het minimale niveau 
om volwaardig in de Nederlandse maatschappij te kunnen functioneren niet.2 Vaak 
beschikken ze ook over onvoldoende digitale vaardigheden. Nu de communicatie 
met de overheid steeds vaker digitaal verloopt, vraagt dat veel van burgers. Zij moe-
ten zelf hun weg zien te vinden naar de juiste (overheids-)instanties en informatie 
halen van bijbehorende websites, of via andere digitale communicatiekanalen. Voor 
laaggeletterden en/of mensen met beperkte (digitale) vaardigheden kost dit vaak 
veel moeite. Juist deze kwetsbare doelgroepen hebben bovengemiddeld vaak met 
overheidsinstanties te maken (De Nationale Ombudsman, 2013 in: SER, 2019).

Laaggeletterdheid heeft invloed op allerlei domeinen van het dagelijks leven: 
laaggeletterden hebben vaak een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, een laag 
inkomen (met risico op armoede en schulden) en hebben of ervaren vaker een 
slechtere gezondheid. Laaggeletterdheid gaat ook vaak ten koste van het welzijn en 
de maatschappelijke participatie van mensen (Buisman et al., 2013). 
De totale maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid bedragen volgens 
berekeningen maar liefst € 1,13 miljard per jaar (PwC, 2018). 

In het overheidsbeleid wordt gestreefd naar meer zelfredzaamheid en participatie 
van burgers op allerlei leefgebieden, zoals zorg, werk en inkomen, wonen en 
inburgering (SER, 2019). Iedere burger wordt geacht weloverwogen keuzes te maken 
uit een – door liberalisering en privatisering – steeds ruimer aanbod van complexe 
producten en diensten op het gebied van onder andere financiën, gezondheidszorg, 
verzekeringen, pensioenen en telecommunicatie. 
In 2017 waarschuwde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 
al dat de overheid onrealistische verwachtingen heeft over de zelfredzaamheid 
van burgers (WRR, 2017). Dat geldt helemaal voor kwetsbare groepen als 
laaggeletterden en/of mensen met beperkte kernvaardigheden, die daardoor niet 
volwaardig kunnen functioneren in de Nederlandse (participatie-)maatschappij. 
Onder kenvaardigheden worden taal- en rekenvaardigheden en probleemoplossend 
vermogen verstaan (Buisman et al., 2013). 

Het aantal laaggeletterden is de afgelopen jaren gegroeid; van 9,4% in 1994 naar 
11,9% in 2012 (Buisman & Houtkoop, 2014). De verwachting is dat het aantal blijft 

toenemen, onder andere door toenemende vergrijzing en een groeiend aantal 
nieuwkomers, waarvan een deel niet slaagt voor de inburgeringstoets. Een andere 
trend die de groei in laaggeletterden kan verklaren, is het relatief grote aantal 
jongeren dat de school verlaat met te lage basisvaardigheden (SER, 2019; Inspectie 
van het Onderwijs 2020). 

Gevolgen van corona
Door de huidige coronacrisis dreigt het risico dat bestaande sociaaleconomische 
verschillen in de maatschappij worden vergroot. De Denktank Coronacrisis 
waarschuwde in mei 2020, in een advies aan de SER, hier al voor en wees op 
onderzoeksresultaten van het SCP die in de richting wijzen van een groeiende 
ongelijkheid. De positie van kwetsbare burgers dreigt volgens de Denktank 
te verslechteren. Denk aan mensen met een lage sociaaleconomische status, 
laaggeletterden, mensen met een (arbeids-)beperking, asielzoekers en kwetsbare 
ouderen. Er ontstaan daarnaast nieuwe categorieën, zoals flexwerkers, 
die financieel-economische gevolgen van de crisis ondervinden (Denktank 
Coronacrisis/SER, 2020). Laagopgeleiden, mensen met een migratieachtergrond 
en mensen met een arbeidsbeperking zijn vaker dan anderen flexwerker. Daarom 
is te verwachten dat zij de komende tijd extra kwetsbaar zullen zijn op een 
arbeidsmarkt met hoge werkeloosheid en relatief kieskeurigere werkgevers (SCP, 
mei 2020, CPB, maart 2020).

Laaggeletterdheid in Noord-Brabant
In de provincie Noord-Brabant is naar schatting één op de tien inwoners (10,6%) 
in de leeftijd van 15 tot 65 jaar laaggeletterd (ROA, 2016).3 Dat komt neer op ruim 
175.000 Brabanders.  

1 In Stichting Lezen en Schrijven (2018), Feiten & Cijfers Laaggeletterdheid. 
2 Dat niveau is door de overheid vastgesteld op het eindniveau van het voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs (vmbo) en mbo 2/3 (niveau 2F binnen de Standaarden en eindtermen 
volwasseneneducatie) (Stichting Lezen en Schrijven, 2018).
3 In opdracht van Cubiss heeft Markteffect in 2018 en 2019 respectievelijk een nul- en één-meting 
uitgevoerd. De gemiddelde score op de leestest (Taalmeter 1F) was bij de nulmeting 21,12, bij de 
1-meting was die score 21,56. Het verschil van 0,44 was significant. Aangetekend moet worden dat 
laaggeletterdheid is bepaald aan de hand van het – door Stichting Lezen en Schrijven – ontwikkelde 
screeningsinstrument Taalmeter 1F (Hamers & Zwegers, 2019). Feitelijk worden hiermee alleen 
receptieve vaardigheden van het kunnen lezen gemeten. Productieve vaardigheden zoals het kunnen 
schrijven van een tekst, worden hierbij niet meegenomen. Het construct dat met behulp van de 
Taalmeters geoperationaliseerd wordt, is daarmee niet zozeer geletterdheid als wel leesvaardigheid 
(Moeken, Andringa, & Kuiken, 2015).
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Landelijk is het percentage 12%.4 Als 65-plussers worden meegeteld, dan komen 
er nog ruim 130.000 Brabanders bij.5 Op arbeidsmarktregio-niveau heeft de regio 
Zuidoost-Brabant het kleinste aandeel laaggeletterden in Noord-Brabant (8%), 
Helmond-De Peel heeft het grootste aandeel (15%). Op gemeentelijk niveau hebben 
de gemeenten Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek (17%) relatief het grootste 
aandeel laaggeletterde inwoners. Gemeenten met relatief het kleinste aandeel zijn 
Veldhoven (3%), Uden, Hilvarenbeek en Etten-Leur (4%).6 

De verantwoordelijkheid voor het terugdringen van laaggeletterdheid en het 
bevorderen van taal (en reken-)vaardigheid ligt primair bij de overheid in 
samenwerking met gemeenten, onderwijs en werkgevers, bibliotheken, mensen in 
de zorg en maatschappelijke organisaties (OCW, maart 2019). Provincies hebben 
geen taakstelling op het gebied van scholing en educatie, maar kunnen wel een 
aanjaagfunctie en/of faciliterende functie vervullen als het gaat om de aanpak van 
laaggeletterdheid.7

Focus provinciaal programma
Vanuit die aanjaagfunctie formuleerde de provincie Noord-Brabant in 2016 drie 
hoofdthema’s waarvan de provincie meent te “kunnen aanjagen door te agenderen”. 
Het gaat om de thema’s Jeugd en jongeren taalsterker, Taal op het werk en Nieuwe 
Brabanders. De keuze voor juist deze drie groepen is ingegeven door een advies 
vanuit partijen uit het werkveld; zij achten deze groepen als kansrijk, herkenbaar en 
benaderbaar (Provincie Noord-Brabant, 2016). 

De focus van het provinciale programma ‘Versterken taalvaardigheid’, waaraan 
Cubiss als provinciale ondersteuningsinstelling (POI) uitvoering geeft, ligt op 
het vinden en helpen van laaggeletterden onder werkende Brabanders, nieuwe 
Brabanders en Jeugd en jongeren taalsterker. Het doel is om het percentage 
laaggeletterdheid in de provincie terug te dringen en een duurzame infrastructuur 
aan te leggen om taalvaardigheid bij deze doelgroepen te versterken (Beune, Drijver 
& Vught i.o.v. de provincie Noord-Brabant, 2018).

De trendanalyse die voor u ligt, biedt inzicht in relevante trends en ontwikkelingen 
die verband houden met de vier thema’s binnen het project ‘Versterken 
taalvaardigheid’: Taal op het werk (de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van 
het bedrijfsleven bij het verminderen van taalachterstanden), Jeugd en jongeren 
taalsterker (met een focus op buitenschoolse taalactiviteiten), Nieuwe Brabanders 
(aandacht voor taalontwikkeling bij deze groep) en het aanleggen van een Duurzame 
infrastructuur. Deze analyse maakt het mogelijk om te anticiperen op toekomstige 

ontwikkelingen en kan een hulpmiddel zijn bij het maken van beleidsmatige keuzes. 

Verantwoording
Aan de hand van deskresearch zijn relevante trends en ontwikkelingen in 
kaart gebracht die verband houden met de vier genoemde thema’s in het kader 
van ‘Versterken taalvaardigheid’. Daarbij is gebruik gemaakt van publicaties 
(cijfermateriaal, onderzoeken en artikelen) van gerenommeerde instituten en 
instanties als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Sociaal Cultureel 
Planbureau (SCP) en de Sociaal-Economische Raad (SER). Verder is ook gebruik 
gemaakt van relevante publicaties en berichtgeving van expertisecentra en 
(regionale) brancheorganisaties (zoals Stichting Lezen en Schrijven, het CINOP 
of VNO-NCW). De vraag die daarbij centraal stond was: welke veranderingen en 
uitdagingen met betrekking tot de genoemde thema’s kunnen we de komende 
jaren verwachten en wat betekent dat voor het welzijn en welbevinden van de 
verschillende Brabantse doelgroepen?

Maatschappelijke trends en ontwikkelingen 
Uit de analyse komt een aantal trends en ontwikkelingen naar voren. In deze 
rapportage wordt voor elk van de vier thema’s binnen het project ‘Versterking 
taalvaardigheid’ eerst een omschrijving gegeven van het betreffende thema. Daarna 
volgt een ‘stand van zaken’ met de belangrijkste cijfers en onderzoeksresultaten 
(Waar staan we nu?). Vervolgens komen de belangrijkste trends en ontwikkelingen 
aan bod.

4 De geletterdheid van personen tussen de 16 en 65 jaar is vastgesteld aan de hand van hun scores 
(schaal 0 - 500) in het PIAAC-onderzoek. Zie: Huijts, Bijlsma en Van der Velden (2020). 
Wetenschappelijke Verantwoording Doelgroepenanalyse Laaggeletterden, via https://
geletterdheidinzicht.nl/.
5 Naar schatting is landelijk 25,2% van alle 65-plussers laaggeletterd (Buisman et al., 2013).
6 https://arbeidsmarktinzicht.nl/laaggeletterdheid-in-noord-brabant 
7 Dat resulteerde in 2009 tot een aantal provinciale aanvalsplannen (CINOP, 2009).
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