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Motivatie voor agendering: 

 
Tijdens de vergadering van PS op 7 februari 2018 heeft de fractie 
van de PvdA verzocht om de notitie “Onderzoek en monitoring 
laaggeletterdheid” (kenmerk 4/3.2/2018000136) gedateerd op 23 
januari te agenderen voor de commissievergadering FCBE van 7 
maart. De PvdA-fractie heeft ten aanzien van deze notitie nog een 
tweetal vragen die het de overige fracties in PS wil voorleggen. 
Gezien de aard van de problematiek verdient het thema het om 
scherp aan de wind te varen.  
 
We willen dan ook een tweetal vragen aan de collega-fracties 
voorleggen, waarbij we geen vragen stellen over de subsidie van 
218.120,- euro, want daarin kunnen we ons vinden, zoals we op 7 
februari j.l. al hebben aangegeven.  
 
Zie voor nadere informatie ook het document Terugblik 
uitvoeringsagenda krimp en leefbaarheid 2016/2017, p. 29-31.   
 

Visie van de fractie De PvdA-fractie is van mening dat er ten aanzien van de aanpak 
van laaggeletterdheid in de provincie nog een flinke slag te maken 
valt op het vlak van preventie. De PvdA zou willen investeren in 
preventie, aangezien laaggeletterdheid vaak gekoppeld is aan een 
ongezonde levensstijl. 
 

Vragen aan de overige 
fracties: 

1. Op 25 januari vond het zeer succesvolle symposium over taal 
en gezondheid plaats. De CdK, mevr. Jetta Klijnsma, sprak 
daar over het verzinnen van “eieren van Columbus” om het 
probleem aan te pakken. Welke eieren van Columbus ziet u 
als fractie, dan wel: welke aanscherpingen zijn mogelijk? 

2. Bent u het eens met het voorgesteld plan van aanpak of zijn 
aanscherpingen mogelijk? Wat is volgens u het meest 
effectief? (bijvoorbeeld de kolom MBO, HBO en WO meer 
inzetten?) 

 
Vragen aan het college van 
GS: 

1. Deelt u de visie van de PvdA-fractie? 
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Aan:

de voorzitter en leden van
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Behandeld door de heer W.P.C. Voerman (0592) 36 56 59
Onderwerp: Onderzoek en monitoring laaggeletterdheid
Status:. Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

.Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
met betrekking tot ons voornemen om €218.120, -- subsidie te verlenen aan de
Universiteit van Maastricht uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Staten-
commissie of Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

Een onderzoeksteam van de Universiteit van Maastricht, met daarin de heer prof. dr.
Maurice de Greef, gaat in Drenthe aan de slag. Door het doen van onderzoek, het in-
richten van een monitor en het bijeenbrengen van kennis zal de aanpak van laag-
geletterdheid worden versterkt. Het onderzoeksteam gaat nauw samenwerken met
het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe.

uit het onderzoek, dat wij in naar aanleiding van uw motie M 2017-10 op het gebied
van laaggeletterdheid hebben gedaan, blijkt dat er onder stakeholders en bij ge-
meenten breed draagvlak is voor het inzetten van het onderzoeksteam van de heer
De Greef, een landelijk expert op het gebied van onderzoek en monitoring van laag-
geletterdheid. De heer De Greef heeft veel bekendheid door zijn onderzoek bij de
Universiteit in Brussel naar leereffecten bij laagopgeleiden en laaggeletterden en als
extern onderzoeker op ditzelfde terrein bij de Universiteit van Maastricht. De meest
effectieve monitor is in zijn team ontwikkeld. ln het onderzoeksteam zit ook mevrouw
Marieke Buisman MSc met ruime onderzoekservaring op dit terrein, en afkomstig uit
Emmen, die in de regio oplossingen kan zoeken en kennis in kan brengen die juist
voor Drenthe waardevol kan zijn. Het zijn zeer aansprekende namen op dit terrein.

Het verslag van het onderzoek met een aanzet tot een plan van aanpak en het onder-
zoeksvoorstel van de heer De Greef vindt u in de bijlagen.
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Er is landelijk en internationaal al veel onderzoek gedaan naar de aanpak van laag-
geletterdheid en er zijn veel effectieve interventies in Nederland, maar deze zijn nog
niet algemeen bekend. Het is daarbij de vraag of ze ook in Drenthe toepasbaar zijn.
Het bijeenbrengen van kennis en het waar nodig doen van aanvullend onderzoek in
de eigen regio is daarom van belang. Ook het inrichten van een monitor waarbij de
aanpak steeds verbeterd kan worden is belangrijk bij een succesvolle aanpak.

De aanpak van laaggeletterdheid door het bundelen van kennis, doen van onderzoek
en het inrichten van een monitor is, in afstemming met het Bondgenootschap voor een
geletterd Drenthe, een belangrijke opgave binnen de provinciale'Visie op Krimp en
leef baarheid 201 6-2020' .

Het ondersteunen van onderzoek en het inrichten van een monitor waarmee de
aanpak effectiever en efficiënter wordt past bij de beschreven provinciale rol. Ge-
meenten en stakeholders zijn als eerste aan zet bij de aanpak van laaggeletterdheid.
De provincie kan ondersteunen door kennis te bundelen en waar nodig aanvullend on-
derzoek te laten doen, waarmee de aanpak effectiever wordt en de juiste mensen
worden bereikt. De aanpak sluit goed aan bij de provinciale ambities op het terrein van
Cultuur (bibliotheken) en Economie (toegang naar de arbeidsmarkt):
- in de lnnovatieagenda van het Drents Netwerk Bibliotheken (DNB) 2017-2020,

waarin het project Deltaplan Basisvaardigheden wordt uitgevoerd, zitten concrete
projecten van bibliotheekorganisaties en hun maatschappelijke partners met het
doel laaggeletterdheid te voorkomen en terug te dringen;

- in het Uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt en onderwijs (2016-2019) staat dat
door de versterking van de Drentse economie en werkgelegenheid het nood-
zakelijk is dat het bedrijfsleven kan beschikken over een goed opgeleide en
flexibel inzetbare beroepsbevolking.

Wij zijn voornemens het onderzoeksteam een subsidie te verstrekken voor de jaren
2018 en 2019 van in totaal €218.120,--, te financieren vanuit de budgetten van Visie
op Leefbaarheid en Krimp en projecten Versterking economische structuur.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

ns , voorzitter

Bijlagen

1. Verslag van het onderzoek betreffende motie laaggeletterdheid en een voorstel
voor een plan van aanpak

2. Conceptvoorstel Drents onderzoek laaggeletterden van de Universiteit van
Maastricht

wa/coll.
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Bijlage 1: 

 

Verslag van het onderzoek betreffende motie laaggeletterdheid en een voorstel voor 

een plan van aanpak  

 

Aanleiding voor het onderzoek: 

Op 7 juni jl. is statenbreed motie M 2017-10 betreffende laaggeletterdheid aangenomen die 

vraagt:  

- Tot het nader onderzoeken van het instellen van een lectoraat/ practoraat 

bestrijding laaggeletterdheid in overleg met betrokken stakeholders als ROC’s, 

hogescholen en instellingen als CMO/STAMM 

- Dat GS uitvoering geven aan dit onderzoek en daarover rapporteren aan PS voor 

de begrotingsbehandeling in het najaar 2017 

 

Naar aanleiding van deze motie is vanuit het programma Visie op Leefbaarheid en Krimp 

een onderzoek uitgevoerd. Voor de begrotingsbehandeling is een tussenrapportage aan PS 

verzonden en hierbij volgt het eindverslag van het onderzoek en een voorstel voor een plan 

van aanpak.  

 

Verslag van het onderzoek:  

Gestart is met een gezamenlijk gesprek met deelnemers aan de kerngroep van het 

Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe (Drenthe College, Alfa College, Stichting 

Lezen en schrijven, Biblionet, gemeenten Assen en Aa en Hunze). 

Het Bondgenootschap herkent de problematiek en het maatschappelijk belang om de 

laaggeletterdheid aan te pakken zoals dat in de motie van PS wordt benoemd. Er is behoefte 

aan nader onderzoek, het benutten van bestaand onderzoek en het inrichten van monitoring. 

De wens bestaat om dat in eerste instantie zoveel mogelijk met bestaande partners te doen. 

Het instellen van een lectoraat/ practoraat wordt nu niet gezien als de meest ideale 

oplossing. Men adviseert in gesprek te gaan met hoogleraar Maurice de Greef die betrokken 

is bij veel onderzoek in Nederland en België.  

 

Gesprek met CMO STAMM/ Drents Trendbureau. 

Het Trendbureau wil een rol spelen bij het inrichten van een monitor laaggeletterdheid in 

aansluiting op de Onderwijsmonitor Drenthe. Het Trendbureau wil ook aansluiten bij de 

kennisinstellingen die betrokken zijn bij het Bondgenootschap en kan nader onderzoek 

verrichten waar nodig. Er ligt een voorstel voor een onderzoek naar de relatie 

laaggeletterdheid en armoede.  

 

ROC Fryslân. 

Geeft telefonisch aan dat er gedachten zijn om een lectoraat te vestigen in Fryslân 

verbonden aan een bestaand lectoraat. De plannen verkeren nog in een vroeg stadium. Ze 

nemen na verloop van tijd contact op met het Bondgenootschap om mogelijke samenwerking 

te bespreken.  

 

Gesprek met prof. dr. Maurice de Greef (Universiteiten Amsterdam en Maastricht) en MSc. 

Marieke Buisman.  
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Er is bij partners in het Bondgenootschap de wens om de expertise van hoogleraar Maurice 

de Greef (Universiteit Maastricht/ Utrecht) te kunnen benutten. Hij is de grote expert in 

Nederland en heeft al veel onderzoek gedaan naar een effectieve aanpak. In een gesprek 

met dhr. De Greef is verkend of er in Drenthe via een beurs (Stipendium) een onderzoeker 

aangesteld zou kunnen worden die, begeleid door Maurice de Greef: 

 Kennis kan inbrengen en kan overdragen aan partners in het Bondgenootschap, 

b.v. onderleggers voor monitoring (binnen de huidige Onderwijsmonitor), meten 

effectiviteit, bereik doelgroep.  

 Gericht onderzoek kan doen  

 In samenwerking met Maurice de Greef laaggeletterdheid in Drenthe beter ‘op de 

kaart’ kan zetten.  

 

Maurice de Greef heeft op ons verzoek een voorstel gemaakt om de aanpak in Drenthe 

duurzaam te versterken. Uit dit voorstel:  

 

Onderzoek naar bereik en impact van interventies van laaggeletterdheid in 

Drenthe 

Er gebeurt al veel in Drenthe om laaggeletterdheid tegen te gaan en te voorkomen, 

zoals hierboven aangegeven. Vraag is wat in Drenthe werkt en wat de impact van 

deze activiteiten is. Hiervoor is het noodzakelijk om goed aan te sluiten bij de lokale 

en regionale partners in Drenthe. Samen met partners in het veld moet in kaart 

worden gebracht wat er voor de aanpak van laaggeletterdheid wordt georganiseerd 

en wat succes genereert om het vervolgens te kunnen ‘opschalen’ en ‘optimaliseren’. 

 

Hiervoor worden onder meer de volgende zaken in kaart gebracht: 

 

A. Monitoring van bereik 

Centrale vraag is hoe groot het bereik van de partners in Drenthe is. Bijvoorbeeld 

door communicatieve activiteiten rondom laaggeletterdheid in een regio uit te voeren, 

hoe bereik je bedrijven, maatschappelijke instellingen en inwoners. Vraag is hoeveel 

bedrijven, maatschappelijke instellingen en inwoners naast laaggeletterden bereikt 

worden en of dat toereikend is om de provinciale doelstelling te behalen. 

 

B. Impact 

Een vervolgvraag is of de campagnes en interventies voor laaggeletterdheid in 

Drenthe haar doelen bereiken. Is het bijvoorbeeld zo dat door de campagnes en 

activiteiten nu meer Drentse inwoners zich bewust zijn van de problematiek van 

laaggeletterdheid? En is men bijvoorbeeld door specifieke communicatie in een regio 

meer betrokken om iets aan de problematiek van laaggeletterdheid te doen? 

Daarnaast is de vraag of de interventies eraan bijdragen dat er voor laaggeletterden 

meer taaltrajecten gestart worden en dat er meer laaggeletterde mensen deelnemen 

aan taaltrajecten. Vraag is of deze trajecten een impact hebben en of mensen 

daadwerkelijk een betere plek in de samenleving of op de arbeidsmarkt krijgen naast 

een betere taalbeheersing. 

Hierbij kan in kaart worden gebracht wat de impact op verschillende levensdomeinen, 

zoals wonen, werken, gezondheid, welzijn en onderwijs is. Deze levensdomeinen 
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tezamen vormen een basis voor de leefbaarheid, waarbij partners op allerlei 

domeinen hun inzet kunnen plegen om laaggeletterden een goede plek in Drenthe te 

kunnen geven. 

 

C. Succesfactoren 

Uiteindelijk wil men weten welke factoren voor succes kunnen zorgen en de impact 

van de taaltrajecten en de andere interventies (om de problematiek van 

laaggeletterdheid tegen te gaan) kunnen vergroten. Naast analyses van de Drentse 

interventies en taaltrajecten zal gekeken worden naar allerlei good practices uit 

Nederland en alle EU landen. 

 

Het voorstel is een team van onderzoekers, bestaande uit MSc. Marieke Buisman, dr. 

Maurice de Greef en prof. dr. Mien Segers, het plan te laten uitvoeren. Dhr. De Greef heeft 

veel bekendheid gekregen door zijn onderzoek bij de Universiteit in Brussel naar de 

leereffecten bij laagopgeleiden en laaggeletterden en als extern onderzoeker op ditzelfde 

terrein bij Universiteit van Maastricht. De meest effectieve monitor is in zijn team ontwikkeld. 

In het onderzoeksteam heeft ook Marieke Buisman ruime onderzoekservaring op dit terrein 

en is uit Drenthe afkomstig. Ze kan in deze regio oplossingen zoeken en kennis inbrengen 

die juist voor Drenthe waardevol zijn. Het zijn zeer aansprekende deskundigen op dit terrein.  

 

U vindt het complete onderzoeksvoorstel van de Universiteit van Maastricht in een andere 

bijlage.   

 

Vervolggesprekken: 

- Het voorstel van dhr. De Greef is besproken met de voorzitter van het 

Bondgenootschap Eric van Oosterhout. Hij is positief en stelt voor het plan verder 

te bespreken binnen het Bondgenootschap en de wethouders onderwijs in VDG 

verband.  

 

- Het voorstel is ook besproken met Gerard Meijer, programmamanager SPN bij 

Biblionet Drenthe, en met Herman Toeter, regiomanager Stichting Lezen & 

Schrijven. Zij zijn ook enthousiast over het voorstel. Onderzoek en monitoring zal 

de uitvoering van de bondgenoten vanuit de taalhuizen versterken. Ze geven aan 

dat de kennis duurzaam in Drenthe beschikbaar moet blijven. Daartoe zal de 

samenwerking rondom onderzoek en monitoring in Drenthe met de partners van 

het Bondgenootschap moeten worden versterkt. Op den duur zal ook een bredere 

samenwerking in Noord-Nederland moeten worden gestimuleerd.  

 

- Het Alfa college, zowel partner in het Bondgenootschap in Drenthe als in 

Groningen, ziet ook kansen voor meer samenwerking in noordelijk verband. Het 

voorstel van dhr. De Greef zal de samenwerking versterken.  

 
- Tot slot is gesproken met een kwartiermaker laaggeletterdheid bij de provincie 

Gelderland. Ook hier is vanuit de provincie ingezet op onderzoek en monitoring 

en het delen van kennis en ervaring.  
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In de diverse gesprekken wordt benoemd dat er landelijke middelen zijn uit bijvoorbeeld de 

regeling Tel mee met Taal die voor deze samenwerking benut kunnen worden.  

 

Conclusies:  

De uitgangspunten zoals gesteld in de motie Van Provinciale Staten worden in het werkveld 

breed gedeeld:  

- Het is van groot maatschappelijk belang het aantal laaggeletterden in Drenthe 

structureel naar beneden te brengen, niet in de laatste plaats voor de betrokkenen 

zelf. 

- Het inzetten van effectieve veranderingsstrategieën kan daaraan een bijdrage 

leveren evenals de monitoring van de output met als doel het aantal laaggeletterden 

daadwerkelijk omlaag te brengen in Drenthe.  

 

Partners van het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe zien op dit moment echter 

geen meerwaarde in het instellen van een lectoraat of practoraat. Er is een grote wens om 

de effectiviteit van de aanpak verder te verbeteren:  

- Kennis bijeen te brengen  

- Bestaand onderzoek beter te benutten  

- Waar nodig doen van aanvullend onderzoek  

- Het inrichten van een monitor  

- Meer zicht krijgen op en het beter bereiken van de doelgroep  

 

Het voorstel van dhr. de Greef namens de Universiteit van Maastricht, levert een grote 

bijdrage aan het versterken van de aanpak in Drenthe.  

 

Voorstel voor een plan van aanpak:  

Het voorstel van het onderzoeksteam van dhr. De Greef zal onderdeel moeten zijn van een 

breder plan van aanpak op provinciale schaal. Het Bondgenootschap, waarbinnen de 

gemeenten, kennisinstituten en andere partners, werken daarin samen met de provincie.  

Dit plan van aanpak moet zorgen voor een goed fundament onder het onderzoeksplan en 

voor het duurzaam borgen van kennis.  

 

Onderdelen van een breder plan van aanpak: 

 

Inrichting van b.v. een leerkring1 en het opstellen van een kennisagenda, met deelname van 

relevante kennisinstituten in Drenthe, die zorgt voor:  

- Verbinding en uitwisseling tussen de lopende projecten, kennis en ervaringen 

vanuit de taalhuizen en partners van het Bondgenootschap. Bijvoorbeeld via 

bijeenkomsten van taalhuiscoördinatoren, projectleiders, nieuwsbrieven, brede 

kennisbijeenkomsten, conferenties etc.  

- Begeleiden van het onderzoeksteam van Maurice de Greef.  

o Het monitoren van de nieuwe lokale/regionale projecten (kwantitatief en 

kwalitatief). 

                                                      
1 Via leerkringen worden ervaringen en kennis gedeeld die helpen om bewoners van een regio/ gebied 
op maat met de juiste interventies te ondersteunen 
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o Benutten van bestaand onderzoek, waar nodig organiseren van 

aanvullend onderzoek, gericht op monitoring en inrichten database. 

o Zorgen voor optimale impact van interventies  

- De overdraagbaarheid van die projecten naar andere gemeenten en/of 

organisaties. 

 

Vervolgstappen: 

Februari  

- Provinciale Staten kunnen hun advies of bezwaar kenbaar maken.  

 

- Er komt een gesprek met partners in het Bondgenootschap voor een geletterd 

Drenthe over de inrichting van een leerkring en kennisagenda  

 

Maart  

- Start onderzoeksteam  

- Introductie onderzoeksteam met Bondgenoten, taalhuizen 

 

December 1e Evaluatie  

 

Oktober 2019 2e Evaluatie, besluit over voortgang in 2020  

 

Rol Bondgenoten (gemeenten en stakeholders)  

Zoals vermeld is de aanpak van laaggeletterdheid in eerste instantie de kerntaak van 

gemeenten en stakeholders binnen het Bondgenootschap. De aanpak wordt veelal 

gecoördineerd vanuit de daartoe ingerichte taalhuizen die bijna in iedere Drentse gemeente 

te vinden zijn.  

De inhoudelijke begeleiding van het onderzoek en het initiëren van een leerkring en 

kennisagenda ligt bij het Bondgenootschap. De opbrengsten van het onderzoeksteam 

moeten zo snel mogelijk ondersteunend zijn bij de aanpak laaggeletterdheid vanuit de 

partners binnen het Bondgenootschap.  

Er wordt een kerngroepje samengesteld vanuit het Bondgenootschap dat een breder plan 

van aanpak ontwikkelt voor een kenniskring. Ze stellen daartoe een implementatieplan op. 

Het Trendbureau Drenthe wordt hierbij betrokken. Een bredere samenwerking in Noord-

Nederland en het op den duur instellen van een lectoraat of practoraat zijn onderwerp van 

gesprek.  

 

Rol Provincie Drenthe  

De provincie faciliteert de uitvoering van het onderzoeksplan.  

De aanpak van laaggeletterdheid, in afstemming met het Bondgenootschap, is een 

belangrijke opgave binnen de provinciale ‘Visie op Krimp en leefbaarheid 2016-2020’. 

‘Iedereen doet ertoe en iedereen doet mee’ is daarvan het motto. De financiering van 

onderzoek en het inrichten van een monitor waarmee de aanpak effectiever en efficiënter 

wordt, passen bij de beschreven provinciale rol.  

De aanpak sluit goed aan bij de provinciale ambities op het terrein van Cultuur (bibliotheken) 

en Economie (toegang naar de arbeidsmarkt):  
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- In de innovatieagenda van het Drents Netwerk Bibliotheken (DNB) 2017-2020, waarin 

het project Deltaplan Basisvaardigheden wordt uitgevoerd, zitten concrete projecten 

van bibliotheekorganisaties en hun maatschappelijke partners met het doel 

laaggeletterdheid te voorkomen en terug te dringen.  

- In het uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt en onderwijs (2016-2019) staat dat door 

de versterking van de Drentse economie en werkgelegenheid het noodzakelijk is dat 

het bedrijfsleven kan beschikken over een goed opgeleide en flexibel inzetbare 

beroepsbevolking.  

 

Kennis verbinden:  

Voor alle partijen is het een uitdaging om de opgedane kennis breed te verbinden met kennis 

die beschikbaar is vanuit andere thema’s in het sociaal domein zoals de aanpak van 

armoede, onderwijskwaliteit, krimp, zorg en participatie. Het Trendbureau Drenthe kan 

hierbij, in samenwerking met andere kennisinstituten, een belangrijke rol vervullen door b.v. 

leerkringen en kennisagenda’s met elkaar te verbinden.     

 

Financieringsvoorstel: 

De inzet van het onderzoeksteam wordt in 2018 en 2019 via een subsidie gefinancierd door 

de provincie Drenthe.  

 

De inrichting van een leerkring en opstellen van een kennisagenda is een taak voor het 

Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe.  

 

 



 

 1 

Bijlage 2  

 

Voorstel Drents onderzoek laaggeletterden 

Door Dr. Maurice de Greef, MSc. Marieke Buisman en Prof. Dr. M. Segers 

 

Volgens Janssens et al. (2015) blijkt uit de leefbaarheidsmonitor dat er ook in Drenthe een stapeling 

van (sociaal)economische problematiek is. In sommige delen van Drenthe wordt duidelijk, dat een 

zwakke economische basis gepaard gaat met een laag gemiddeld opleidingsniveau, hoge 

(jeugd)werkloosheid en lage inkomens. Het aandeel laagopgeleiden blijft met 25% hoger dan het 

landelijke percentage (Janssens et al., 2015). Dit kan volgens Janssens et al. (2015) ten koste gaan 

van de vitaliteit en de sociaaleconomische status. Daarnaast wordt helder, dat ook eenzaamheid in 

Drenthe een probleem is en dat niet iedereen makkelijk kan meedoen in de Drentse samenleving 

(Janssens et al., 2015).  

De problematiek van deze kwetsbare groep is vergelijkbaar met de problematiek van 

laaggeletterden. Naar alle waarschijnlijkheid is een groot deel van deze kwetsbare Drentse inwoners 

ook laaggeletterd. Volgens Buisman en Houtkoop (2014) is namelijk nog steeds 10.4% van de 

inwoners in Drenthe (en IJsselvechtstreek) laaggeletterd. Onderzoek onder deze groep zou 

inzichtelijk moeten maken hoe de kwetsbare Drentenaren alsnog betrokken kunnen worden bij hun 

omgeving en een goede sociaaleconomische bijdrage aan Drenthe kunnen leveren. 

 

Achterstanden verkleinen door investeren in opleiden 

Nog steeds is er in de dagelijkse samenleving sprake van een sociale achterstand. Landelijke cijfers 

bevestigen het beeld van kwetsbaarheid onder een grote groep inwoners. Volgens het CBS (2014a) 

kent Nederland nog steeds een groot percentage inwoners, dat uitgesloten is van sociale deelname 

aan de samenleving, te weten 15%. Dit zijn mensen, die in de meeste gevallen niet kunnen 

meedoen aan activiteiten, werk, maar ook minder contacten hebben in hun eigen omgeving. Volgens 

Bijl et al. (2011) komt het probleem van sociale ongelijkheid door het verschil in opleiding. Het 

verschil in opleidingsniveau veroorzaakt namelijk een kloof tussen hoog- en laagopgeleiden (Bijl et 

al., 2011). Dit effect zien we ook terug in onze werkloosheidscijfers. Volgens het CBS (2014b) is circa 

77% van de werklozen laag- of middelbaar opgeleid. Een bijkomend probleem van mensen die 

sociale uitsluiting of uitsluiting van de arbeidsmarkt ervaren, is dat deze mensen onder andere de 

taal vaak niet voldoende meester zijn. Investering in taal en geletterdheid zou het mogelijk kunnen 

maken om deze groep alsnog een plek te kunnen geven in de samenleving.  

 

Laaggeletterdheid en de relatie tot levensdomeinen 

Op basis van de onderzoeksresultaten van PIAAC onderzoek (Programme for the International 

Assessment of Adult Competencies) wordt duidelijk, dat taaltrajecten voor volwassenen nog steeds 

noodzakelijk zijn. Het aantal laaggeletterden in Nederland is gestegen van 9.4% naar 12% (Buisman 

et al., 2013). Daarnaast lijken de kosten van laaggeletterdheid voor de samenleving aanzienlijk. 

Volgens De Greef, Segers en Nijhuis (2013) bedragen die 556 miljoen euro per jaar. Vraag is of 

investering in taaltrajecten deze kosten zouden kunnen tegen gaan. Kok en Scholte (2013) geven 

aan dat onder andere taaltrajecten voor laaggeletterden renderend zijn en dat dat de samenleving 

700 miljoen euro oplevert. Daarnaast toont onderzoek aan dat taaltrajecten ook zorgen voor een 

beter welzijn, een betere positie op de arbeidsmarkt en een betere mate van gezondheid onder de 

deelnemers. Volwassen deelnemers aan taal-, reken en basisvaardigheidstrajecten ervaren een 

persoonlijke groei en een toename van zelfvertrouwen (Purcell-Gates et al., 2000) naast betere 

werknemersvaardigheden en meer vertrouwen en tevredenheid in hun baan (Tett et al., 2006; 

Department of Labour New Zealand, 2010). Ten slotte resulteert deelname aan onder andere 

taaltrajecten volgens Berkman et al. (2004) in een afname van depressies onder de deelnemers. 

Door de realisatie van taaltrajecten kunnen deelnemers een betere plek in de samenleving krijgen, 
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oftewel hun sociale inclusie vergroten. Of men een betere sociale inclusie heeft verkregen wordt 

duidelijk aan de hand van concrete zaken, zoals het beter beheren van de eigen post en een grotere 

deelname aan wijkactiviteiten. Daarnaast leert een deelnemer bijvoorbeeld gebruik te maken van 

vergunningen of leert hij/zij nieuwe mensen kennen. De deelnemer kan zich in ieder geval beter 

redden in het dagelijks leven. 

 

Interventies betreffende laaggeletterdheid in Drenthe 

Onderzoek toont aan dat taaltrajecten renderen. Vraag is wat de impact van interventies en inzet op 

het gebied van laaggeletterdheid in de provincie Drenthe is en wat succesfactoren zijn om de impact 

van trajecten voor laaggeletterden te kunnen vergroten. Naast het ‘Bondgenootschap voor een 

Geletterd Drenthe’ zijn er diverse regionale en lokale partijen actief om laaggeletterdheid te 

bestrijden of tegen te gaan. Deze actoren zetten een aantal acties in gang om ervoor te zorgen dat 

de geletterdheid in Drenthe toeneemt, te weten: 

A. Werving en toeleiding 

Een eerste stap op lokaal en regionaal niveau is de bekendmaking van de taaltrajecten en 

het werven van de deelnemers. Dit zal alleen slagen als er een slagvaardige en inventieve 

PR in samenwerking met andere sectoren gerealiseerd kan worden. Met name de 

samenwerking met vindplaatsen en doorverwijzers is hierbij van groot belang, zoals 

huisartsen, sportverengingen, basisscholen en bedrijven. 

B. Samenwerkingsstructuur tussen partners 

Er moet op lokaal en regionaal niveau voldoende geïnvesteerd worden in een goede 

samenwerking met de externe samenwerkingspartners, waarbij informeel contact voorop 

staat en bij aanvang duidelijke afspraken worden gemaakt en verwachtingen worden 

opgesteld over wie wat doet in de aanpak van laaggeletterdheid.  

C. Inhoudelijk curriculum en leermaterialen 

Om een goed taalaanbod te kunnen verwezenlijken, dat aansluit op de behoefte van de 

deelnemers, zal er een gedegen inhoudelijk curriculum met passende leermaterialen en -

activiteiten moeten worden samengesteld specifiek voor volwassen deelnemers.  

D. Professionalisering docenten 

Op de meeste trajecten moet in ieder geval beroepsmatige onderwijskundige expertise zijn 

om het leerproces te ondersteunen. Er moeten goed geëquipeerde docenten zijn, die de 

volwassen deelnemers kunnen begeleiden.  

E. Ondersteuning vrijwilligers 

Door de inzet van vrijwilligers kunnen deelnemers op veel plekken meer oefenen en samen 

met docenten voldoende tijd en aandacht hebben voor de deelnemers. Ook deze vrijwilligers 

moeten voldoende “bagage” hebben om deelnemers te kunnen ondersteunen  

F. Campagnes 

Voortdurend blijvende aandacht zorgt ervoor, dat de problematiek van laaggeletterden 

duidelijk wordt. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een gedegen campagne wordt opgezet, 

die tijdig voor nieuwe impulsen in de regio’s van Drenthe zorgt. Dan kan bewustwording en 

financiering voor de problematiek van laaggeletterden gerealiseerd worden. 

 

Onderzoek naar bereik en impact van interventies van laaggeletterdheid in Drenthe 

Er gebeurt al veel in Drenthe om laaggeletterdheid tegen te gaan en te voorkomen, zoals hierboven 

aangegeven. Vraag is wat in Drenthe werkt en wat de impact van deze activiteiten is. Hiervoor is het 

noodzakelijk om goed aan te sluiten bij de lokale en regionale partners in Drenthe. Samen met 

partners in het veld moet in kaart worden gebracht wat er voor laaggeletterdheid wordt 

georganiseerd en wat succes genereert om het vervolgens te kunnen ‘opschalen’ en ‘optimaliseren’.  

Hiervoor zouden de volgende zaken in kaart gebracht kunnen worden: 

A. Monitoring van bereik 
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Centrale vraag is hoe groot het bereik van de partners in Drenthe is? Bijvoorbeeld door 

communicatieve activiteiten rondom laaggeletterdheid in een regio uit te voeren, bereik je 

bedrijven, maatschappelijke instellingen en inwoners. Vraag is hoeveel bedrijven, 

maatschappelijke instellingen en inwoners naast laaggeletterden er bereikt worden en of dat 

toereikend is om de provinciale doelstelling te behalen. 

B. Impact 

Een vervolgvraag is of de campagnes en interventies voor laaggeletterdheid in Drenthe haar 

doelen bereiken. Is het bijvoorbeeld zo dat door de campagnes en activiteiten nu meer 

Drentenaren bewust zijn van de problematiek van laaggeletterdheid? En is bijvoorbeeld door 

specifieke communicatie in een regio men meer betrokken om iets aan de problematiek van 

laaggeletterdheid te doen?  

Daarnaast is de vraag of de interventies eraan bijdragen dat er voor laaggeletterden meer 

taaltrajecten gestart worden en dat er meer laaggeletterde mensen deelnemen aan 

taaltrajecten. Vraag is of deze trajecten een impact hebben en of mensen daadwerkelijk een 

betere plek in de samenleving of de arbeidsmarkt krijgen naast een betere taalbeheersing. 

Hierbij kan in kaart worden gebracht wat de impact op verschillende levensdomeinen, zoals 

wonen, werken, gezondheid, welzijn en onderwijs is. Deze levensdomeinen tezamen vormen 

een basis voor de leefbaarheid, waarbij partners op allerlei domeinen hun inzet kunnen 

plegen om de laaggeletterde Drentenaren een goede plek in Drenthe te kunnen geven. 

C. Succesfactoren 

Uiteindelijk wil men weten welke factoren voor succes kunnen zorgen en de impact van de 

taaltrajecten en de andere interventies (om de problematiek van laaggeletterdheid tegen te 

gaan) kunnen vergroten. Naast analyses van de Drentse interventies en taaltrajecten zal 

samengewerkt worden met allerlei good practices uit Nederland en alle EU landen.   

 

Monitoring en onderzoek voor laaggeletterdheid in Drenthe 

Voorstel is om allereerst de huidige Drentse situatie betreffende de aanpak van laaggeletterdheid in 

beeld te brengen en te kijken wat wel en niet werkt. Dit zal moeten aansluiten op andere 

onderzoeken die momenteel worden uitgevoerd, zoals het ‘Krimponderzoek’, het ‘Intergenerationeel 

onderzoek’ en het eventueel te starten ‘Klantreisonderzoek”. 

Basis van het onderzoek zijn kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden om een gedegen 

kennisbasis te ontwikkelen voor de aanpak van laaggeletterdheid in Drenthe. Hierbij wordt 

aangesloten bij de onderzoeken die reeds gerealiseerd zijn (zie bijlage 1). In een vervolgstap kan 

gekeken worden naar de mogelijke organisatievorm om deze kennis duurzaam te kunnen vastleggen 

(zoals een lectoraat). 

De onderzoeksmethoden, thema’s, doelgroepen en leefdomeinen zullen in eerste instantie worden 

bepaald na een eerste brainstormsessie in de eerste maanden van de samenwerking. Daarna zal 

steeds een evaluatie plaatsvinden met het oog op bijstelling en eventuele wijziging van de bepaalde 

thema’s, doelgroepen en leefdomeinen. Brainstorm en evaluatie vindt plaats in samenwerking met 

de stakeholders betreffende laaggeletterdheid in Drenthe. Deze geven vanuit het werkveld aan 

welke thema’s, doelgroepen en leefdomeinen op dat moment van belang zijn en een interessant 

onderwerp voor onderzoek zijn. 

Mogelijke onderzoeksvormen zijn: 

1. (Kwantitatief) impactonderzoek om de opbrengsten voor de laaggeletterde Drentenaren in kaart 

te brengen. 

2. (Kwalitatieve) CIMO-methode waarmee handelingsgerichte kennis over de taaltrajecten 

verzameld wordt. 

3. (Kwalitatief) fenomenografisch onderzoek. 

4. Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) die de investering en potentiele opbrengsten in 

kaart brengt. 
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Kwantitatief impactonderzoek 

Allereerst kan de impact van de interventie op sociale inclusie in kaart worden gebracht. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van gevalideerde meetinstrumenten en van een pre/post-test design, waarbij 

een 0-meting wordt afgenomen en een eindmeting na crica zes maanden.  

De ontwikkeling van taalvaardigheden kan gedurende het leertraject worden gemeten door middel 

van de voortgangstoetsen van ‘Taal voor het Leven’ (De Greef et al., 2015). Daarbij ligt de nadruk 

op leesvaardigheid. De voortgangstoetsen meten de voortgang van een deelnemer op 

leesvaardigheid, gerelateerd aan de Standaarden en eindtermen VE (instroomniveau, 1F, 2F). 

Er zijn in Nederland daarnaast al verschillende onderzoeken verricht naar de sociale impact van 

taaltrajecten voor de laaggeletterde doelgroep. De Greef, Segers en Verté (2010) hebben een 

instrument ontwikkeld dat de invloed van volwasseneneducatie op sociale inclusie meet. Daarbij 

worden vier aandachtsgebieden in kaart gebracht: 

 activering (leren om te weten); 

 internalisatie (leren om te zijn); 

 participatie (leren om te doen); 

 connectie (leren om samen te leven). 

Om deze vier aandachtsgebieden in kaart te brengen, worden schalen van het gevalideerde SIT-

instrument (Social Inclusion after Transfer) gebruikt.  

 

Kwalitatieve CIMO-methode 

Een tweede manier om de betrouwbaarheid van de te verzamelen gegevens te vergroten is het 

principe van triangulatie: het inzetten van verschillende methoden en bronnen om het 

onderzoeksveld te benaderen. In de praktijk betekent dit de inzet van een mix van 

onderzoeksinstrumenten: gevalideerde vragenlijsten, documentanalyse en interviews. Aan de hand 

van documentanalyse en interviews met projectleiders, taaldocenten, medewerkers van de 

instellingen in de verschillende levensdomeinen en de deelnemers zelf die deelnemen aan de 

taaltrajecten wordt de implementatie en voortgang van de interventies voor laaggeletterdheid 

onderzocht. Daarbij wordt aan de hand van casebeschrijvingen vooraf de interventie zoals beoogd, 

en achteraf de interventie zoals gerealiseerd in kaart gebracht. Hierbij kan men gebruik maken van 

de Context-Interventie-Mechanismen-Opbrengsten-logica (Denyer et al., 2008), waarmee de 

handelingsgerichte informatie kennis over de interventies verzameld wordt. De CIMO-methode is een 

krachtig instrument voor de evaluatie van het ontwerpen van onderwijs (Zitter en Hoeve, 2011). 

Bovendien is binnen deze methode aandacht voor de lokale context van de interventies zelf naast 

mogelijk onbedoelde effecten.  

 

Kwalitatief fenomenografisch onderzoek 

Kwalitatief onderzoek heeft de mogelijkheden om op een gedetailleerde manier succesfactoren te 

kunnen onderscheiden. Vragen zijn dan bijvoorbeeld welke onderdelen van de aanpak van 

laaggeletterdheid in welke Drentse regio werken en waarom. Welke lokale organisaties bereiken 

succes en waar komt dat door? Hoe zorgt men ervoor, dat werving en toeleiding naast opleiding en 

begeleiding van laaggeletterden succesvol is? Wat werkt nu juist in Drenthe en wat werkt ook niet? 

Marton en Booth (1997) geven aan dat men dit kan onderzoeken door middel van de 

fenomenografie, waarin men verschillende percepties van het ervaren van een fenomeen onder 

verschillende deelnemers en stakeholders kan beschrijven. De fenomenografische methode is 

gebaseerd op een interviewtechniek, waarbij men via open vragen probeert om de percepties van 

deelnemers op een fenomeen in kaart te brengen (Marton et al., 1997). Hiermee kunnen op 

gedetailleerde wijze succesfactoren worden onderscheiden. Deze succesfactoren kunnen worden 
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gebruikt om nieuwe trajecten en de noodzakelijke lokale/regionale infrastructuur vorm te geven of 

bestaande trajecten te optimaliseren. 

 

 

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) 

Via een MKBA kan het rendement van interventies in kaart wordne gebracht. Hierbij wordt gekeken 

wat de uiteindelijke kosten en investeringen zijn, deze worden vervolgens afgezet tegen de baten 

(reductie van zorgkosten en gezondheidswinst naast toename van arbeidsproductiviteit). Het 

resultaat is een monetarisatie van de maatschappelijke baten op het gebied van zorg en arbeid voor 

de betrokken stakeholders en deelnemers. Deze MKBA gericht op de laaggeletterde doelgroep is 

door één van de onderzoekers ontwikkeld in samenwerking met PriceWaterhousCoopers. De MKBA 

kan op beleidsniveau binnen de Drentse regio’s en gemeenten worden toegepast om de potentiële 

opbrengsten van vervolgtrajecten voor laaggeletterden te kwantificeren. 

 

Uitvoering  

Het team van onderzoekers bestaat uit Msc. Marieke Buisman, Dr. Maurice de Greef en Prof. Dr. 

Mien Segers. Hun expertise zal hieronder kort worden toegelicht. 

 

Msc. Marieke Buisman 

Marieke Buisman MSc. is sinds 2007 werkzaam als onderzoeker. Ze houdt zich bezig zowel met 

kwantitatief als kwalitatief onderzoek, met name in het beroepsonderwijs (o.a. naar vakmanschap, 

excellentie, taal- en rekenniveaus). Ze werkte onder andere aan PIAAC: een internationaal 

vergelijkend onderzoek naar vaardigheden van volwassenen. Ook deed ze onderzoek naar de rol van 

mbo- en hbo-instellingen in de scholingsmarkt voor een leven lang leren en werkte ze aan de 

beleidsevaluatie van het ‘Actieplan Laaggeletterdheid’. Momenteel voert ze voor het CvTE onderzoek 

uit naar de rekenexamens voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (in het vo en mbo). 

 

Dr. Maurice de Greef 

De uitvoering zal onder andere geschieden door Dr. Maurice de Greef, onderzoeker en adviseur van 

Artéduc. Daarnaast is hij als extern onderzoeker aan Maastricht University en als gastprofessor 

Leereffecten Laagopgeleiden en Laaggeletterden aan de Vrije Universiteit Brussel verbonden. 

Momenteel is hij landelijk en in Europa vooral bekend door het eerste succesvolle effectonderzoek 

van Volwasseneneducatie. Daarnaast is hij sinds 14 jaar onderwijsadviseur en begeleidt hij 

instellingen en gemeenten als trainer, discussieleider en procesmanager om educatieve, welzijns- en 

onderwijsdiensten voor kwetsbaren in de samenleving te verbeteren. Voor zowel het MBO, de 

volwasseneneducatie, als het VO heeft hij diverse begeleidingstrajecten ontwikkeld en businesscases 

opgesteld in samenwerking met uiteenlopende stakeholders van CVB-leden, docenten, managers en 

stafmedewerkers van opleiders tot vertegenwoordigers van arbeidsmarktpartijen. Inmiddels heeft hij 

in diverse Europese landen onderzoek gedaan naar de impact van leertrajecten en ook een Europese 

studie gedaan naar het leerstelsel voor volwassenen. 

 

Prof. Dr. Mien Segers 

Mien Segers is hoogleraar Corporate Learning aan de Universiteit Maastricht, School of Business and 

Economics. Haar onderzoek richt zich op de leerprocessen van volwassenen in formele leertrajecten 

en als integraal onderdeel van het dagelijks functioneren (informeel leren). Zij heeft studies 

gepubliceerd over de kenmerken van leerprocessen die impact hebben (High Impact Learning that 

Lasts model)  en over de opbrengsten van formele en informele leerprocessen. Sociale inclusie, 

duurzame inzetbaarheid en innovatief werkgedrag zijn drie opbrengsten van leerprocessen die 

worden onderzocht.  

 

Begroting 
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Onderstaande tabel geeft een raming van de kosten voor het ‘Drents onderzoek laaggeletterden’. 

Deze begroting betreft de eerste twee jaren van het project. De provincie heeft de wens 

uitgesproken om er een driejarig project van te maken. Keuze is om bij deze aanvraag een bedrag 

voor de eerste twee jaren aan te vragen. In het tweede jaar zal een tussenevaluatie plaatsvinden. 

Als de evaluatie positief verloopt zal de provincie Drenthe goedkeuring geven voor een aanvraag van 

het bedrag voor het laatste (derde) jaar van het project á € 109.960,-. 
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Bijlage 1: Korte overview Onderzoeken laaggeletterdheid anno 2017:  

Waar vind ik wat? 

 

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de stand van zaken rondom laaggeletterdheid en de 

impact van investeringen om laaggeletterdheid tegen te gaan of te voorkomen. Vraag is wat 

laaggeletterdheid inhoudt en wie laaggeletterd is. Daarnaast lijkt het interessant om te kijken welke 

varianten van laaggeletterdheid er zijn en als men iets aan laaggeletterdheid wil doen, wat het 

oplevert en wat factoren voor succes zijn. Deze “digitale onderzoeksbundel” toont waar onderzoeken 

te vinden zijn op deze 4 thema’s. 

 

1. De laaggeletterde: Wie is er laaggeletterd? 

a. www.ecbo.nl/kernvaardigheden 

Kies voor ‘Publicaties’ en dan voor “PIAAC: kernvaardigheden voor werk en leven” en 

“Laaggeletterdheid in kaart” 

b. www.lezenenschrijven.nl 

 Kies voor ‘Feiten’ en dan voor ‘Laaggeletterdheid’  

 Of voor ‘Feiten’ en dan voor ‘Afgerond onderzoek’ en dan voor ‘Feiten en demografie 

laaggeletterdheid’ 

 

2. Levensdomeinen: Wat heeft laaggeletterdheid te maken met andere dingen in het 

dagelijks leven?  

a. www.ecbo.nl/kernvaardigheden 

Kies voor ‘Publicaties’ en dan voor “Relatie laaggeletterdheid en armoede” 

b. www.gezondheidsvaardigheden.nl 

Kies voor ‘Gezondheidsvaardigheden’ en dan voor ‘Publicaties’ 

c. www.lezenenschrijven.nl  

Kies voor ‘Feiten’ en dan voor ‘Afgerond onderzoek’ en dan voor ‘Laaggeletterdheid in relatie 

tot diverse thema's’ 

 

3. Taaltrajecten: Wat is de impact van trajecten voor laaggeletterden? 

a. www.hetbegintmettaal.nl 

Kies voor ‘Wat we doen’ en dan voor ‘Erkenning & Effectiviteit’ en dan voor de 3 bronnen 

onder “Waarom het begint met taal?” 

b. www.oefenen.nl 

Kies voor ‘Over ons’ en dan voor ‘Publicaties’ en dan voor “ETV.nl-materialen in non-formele 

educatie” en “Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden” en 

“Kwalitatief onderzoek Lees en Schrijf! Taal op je werk” 

c. www.telmeemettaal.nl 

Kies voor ‘Algemeen’ en dan voor ‘Onderzoek’ en “Investeren in leesmotivatie loont” en 

“Poëzie vergroot taalplezier én vertrouwen” 

d. www.lezenenschrijven.nl 

Kies voor ‘Feiten’ en dan voor ‘Afgerond onderzoek’ en dan voor ‘Effectonderzoek Taal voor 

het Leven en Stichting Lezen & Schrijven’ 

 

4. Succes: Wat zijn succesfactoren van trajecten voor laaggeletterden?  

a. www.steunpuntbasisvaardigheden.nl 

Kies voor ‘Publicaties’ en dan voor “Rapport Leren in verschillende contexten” en 

“Gebruikersonderzoek Oefenen.nl: veel actieve bezoekers” 

b. www.lflplatform.net  

Kies voor ‘Publicaties’ en dan voor “Toolkit Tophits voor een succesvolle leeromgeving” 


	Lege pagina



