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1. Inleiding 
 

 

 

 

 

ONLINE LEERMIDDELEN VOOR DIGIBETEN EN LAAGGELETTERDEN 

Digibeten en laaggeletterden kunnen met behulp van digitale, online leermiddelen zelfstandig 

oefenen met vaardigheden die belangrijk zijn voor een zelfredzaam bestaan. Eén van de omgevingen 

waar deze leermiddelen worden ontsloten zijn de digiTaalhuizen in bibliotheken. Koninklijke 

Bibliotheek en Stichting Lezen & Schrijven werken samen aan de doorontwikkeling van deze 

digiTaalhuizen. Daarbij wordt onder andere bekeken welke leermiddelen hier, aanvullend op het 

bestaande aanbod, in de toekomst nog kunnen of moeten worden ontsloten. Onduidelijk is echter 

welke leermiddelen op dit moment voor de doelgroepen beschikbaar zijn, hoe die leermiddelen zich 

tot elkaar verhouden, wat de witte vlekken in het aanbod zijn, en hoe deze witte vlekken kunnen 

worden opgevuld. 

 

AANBOD EN SPELERSVELD IN BEELD  

Koninklijke Bibliotheek en Stichting Lezen & Schrijven hebben NextValue Research daarom opdracht 

gegeven een inventarisatie te maken van het huidige bestand aan online leermiddelen voor digibeten 

en laaggeletterden. De inventarisatie dient duidelijk te maken wat het actuele aanbod is en wat de 

witte vlekken in dit aanbod zijn. 

Naast de inventarisatie van het bestand aan leermiddelen geven Koninklijke Bibliotheek en Stichting 

Lezen & Schrijven aan behoefte te hebben aan meer zicht op het spelersveld. Wie zijn de aanbieders 

van online leermiddelen voor laaggeletterden en digibeten, op welk vlak en niveau en vanuit welk 

perspectief spelen deze aanbieders een rol, en wie kunnen mogelijk bijdragen aan een verdere 

ontwikkeling van het aanbod?  

 

RAPPORTAGE EN DATABASE 

In deze rapportage doen we verslag van de inventarisatie en de verkenning van het spelersveld. Met 

deze rapportage is een Excel database opgeleverd waarin het huidige aanbod aan online 

leermiddelen voor de genoemde doelgroepen op 17 onderwerpen en 21 deelonderwerpen in kaart is 

gebracht. In de rapportage komen de belangrijkste kenmerken aan bod. 

 

KLANKBORDGROEP 

Gedurende de inventarisatie en verkenning hebben we op verschillende momenten ondersteuning 

en advies gekregen van een klankbordgroep. De leden van de klankbordgroep namen deel vanuit hun 

expertise en/of functie binnen ministeries en maatschappelijke organisaties. In de klankbordgroep 

hadden de volgende personen zitting: 

- namens het ministerie van Algemene Zaken (AZ) 

Han Rouw; 

- namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 

Stijn Bouwhuis, 



 

2 

Ingrid Zondervan, 

Anne Gee; 

- namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 

Jessica de Jong; 

- namens ECP, Platform voor de InformatieSamenleving 

Margreet de Vries, 

Andrea Berkelder. 

 

Ook zijn representanten van Toezicht Sociaal Domein en de Nationale Ombudsman gevraagd zitting 

te nemen in de klankbordgroep. Zij waren helaas verhinderd of hebben bedankt. 

 

OVERLEG MET HET SPELERSVELD 

Gedurende het onderzoekstraject heeft op verschillende momenten overleg plaatsgevonden met de 

organisaties die op dit moment online leermiddelen voor laaggeletterden en digibeten aanbieden 

aan het publiek (het spelersveld). Spelers waren daarbij bereid te reflecteren op de tussentijdse en 

eindresultaten en feedback te geven op de over hun producten middels deskresearch verzamelde 

informatie. 

 

OVER DE AUTEURS 

Sander Smit studeerde Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkte al tijdens zijn 

studie als onderzoeker voor onder andere het Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (nu 

SEOR). Sander schreef zijn scriptie over de toenmalige verplichtstelling van inburgering voor 

nieuwkomers, gepubliceerd in de Minderhedenmonitor Rotterdam, en werkte na zijn studie bij de 

Nederlandse Gezinsraad waar hij betrokken was bij onderzoek naar het functioneren van allochtone 

gezinnen. In 2008 besloot Sander verder te gaan als zelfstandige waarbij hij zich onder andere 

toelegde op onderzoek naar non-formele educatie en leermiddelen voor kwetsbare groepen. 

 

Dzenita Camo vluchtte als 11-jarige samen met haar ouders gedurende de Bosnische Burgeroorlog 

vanuit Sarajevo naar Nederland. Zij doorliep vervolgens met succes het Gymnasium en studeerde 

Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie werkte zij enige tijd 

als communicatie- en media professional. Sinds 2012 is Dzenita een vaste onderzoekskracht binnen 

NextValue. Zij is regelmatig betrokken bij onderzoek naar non-formele educatie en leermiddelen 

voor kwetsbare groepen zoals laaggeletterden en digibeten. 

 

LEESWIJZER 

In hoofdstuk twee bespreken we de achtergronden, het doel en de aanpak van de inventarisatie. We 

gaan daarbij kort in op de kwetsbaarheid van sommige groepen in een kennis- en 

participatiesamenleving en de bijzondere aspecten van het leren door deze groepen.  

In hoofdstuk drie presenteren we de bevindingen van het onderzoek. We bespreken: a) het bestand 

aan online leermiddelen dat specifiek voor de doelgroepen laaggeletterden en digibeten is 

ontwikkeld, b) de verkenning van het spelersveld, en c) andere leermiddelen en organisaties die 

mogelijk kunnen bijdragen aan het invullen van witte vlekken in het leermiddelenbestand. 

In hoofdstuk vier vatten we de belangrijkste conclusies samen en geven we aanbevelingen voor 

beleid voor en verder onderzoek naar de ontwikkelondersteuning van doelgroepen met lage 

basisvaardigheden.
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2. Achtergronden, doel en aanpak van 

de inventarisatie 
 

 

 

 

2.1 Achtergronden 
 

MEEKOMEN IN EEN KENNIS- EN PARTICIPATIESAMENLEVING 

De moderne samenleving wordt vaak getypeerd als een kennissamenleving, kenniseconomie of 

informatiemaatschappij. Een dergelijke maatschappij stelt hoge eisen aan vaardigheden op het 

gebied van de taal en het kunnen gebruiken van digitale voorzieningen. Voor wie op deze terreinen 

onvoldoende vaardig is, is actief deelnemen aan de samenleving niet vanzelfsprekend en bestaat het 

risico om in zowel sociaal-maatschappelijk als economische opzicht achterop te raken. 

 

KWETSBARE GROEPEN 

Nederland kent wat dat betreft een grote groep mensen die kwetsbaar zijn1, waaronder zo’n 2,5 

miljoen laaggeletterden2 en 1,5 miljoen digibeten.3 Mensen die laaggeletterd zijn, kunnen wel lezen 

en schrijven, maar hebben in het dagelijks leven moeite met zaken als formulieren invullen, 

straatnaamborden lezen, reizen met openbaar vervoer, voorlezen aan (klein)kinderen, digitaal 

betalen, werken met de computer en solliciteren.4 Digibeten (digitale analfabeten) zijn onvoldoende 

in staat gebruik te maken van digitale techniek en daarop gebaseerde alledaagse digitale 

voorzieningen zoals de computer, het internet, digitale formulieren, sociale media en webpagina’s 

van de overheid.  

 

BEPERKTE INFORMATIEVAARDIGHEDEN 

Door beperkte taal- en digitale vaardigheden zijn deze groepen bovendien vaak niet goed in staat 

zich goed te informeren over onderwerpen als werk en inkomen, gezondheid, juridische 

onderwerpen en financiële zaken. Dit is extra problematisch in de context van een 

participatiesamenleving, waarin verwacht wordt dat mensen steeds meer zelf het heft in eigen 

handen nemen. Mensen moeten juist steeds meer zelf in staat zijn om op allerlei onderwerpen 

informatie te verzamelen en toe te passen. 

 

  

                                                             
1
 Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl, 2017. 

2
 Algemene Rekenkamer, 2016. 

3
 1,9 miljoen volwassenen hebben geen of weinig computerervaring en zijn onvoldoende in staat om 

zelfstandig digitale informatie te verzamelen en verwerken en 1 miljoen mensen (12+) heeft nog nooit internet 
gebruikt of meer dan een jaar geleden (Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl, 2017). 
4 www.lezenenschrijven.nl/over-laaggeletterdheid/ 

 

http://www.lezenenschrijven.nl/over-laaggeletterdheid/
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MULTIPROBLEMATIEK 

Risico ontstaat daarbij niet alleen door het ontbreken van taal- en digitale vaardigheden. Vaak is 

sprake van multiproblematiek.5 Veel laaggeletterden zijn (zeer) laag opgeleid, één op de vier 

laaggeletterden is afhankelijk van een uitkering en vaak is ook sprake van schuldenproblematiek. Ook 

digibeten zijn vaak op meerdere vlakken kwetsbaar: de groep bestaat voor 77% uit ouderen en ruim 

de helft van de digibeten is laagopgeleid.6 

 

SCHOLING NIET VANZELFSPREKEND 

Het ontwikkelen van vaardigheden door middel van scholing is voor deze groepen niet altijd 

vanzelfsprekend. Met name laaggeletterden hebben eerder negatieve ervaringen opgedaan met 

formeel onderwijs. Ook is vaak sprake van schaamte en onzekerheid over de eigen leercapaciteiten, 

een relatief beperkte zelfsturing, beperkte financiële mogelijkheden en weinig support vanuit de 

sociale omgeving.7 

 

ONDERSTEUNING MET NON-FORMELE EDUCATIE 

Een laagdrempelige vorm van leren waarmee kwetsbare groepen bereikt kunnen worden is het 

zogenaamde non-formele leren. Bij non-formeel leren gaat het, in tegenstelling tot formeel leren, 

niet om het behalen van erkende diploma’s of certificaten. Het leren is vaak minder georganiseerd en 

doelgericht en vindt veelal niet plaats in een speciaal hiervoor ontwikkelde omgevingen zoals een 

school. Voorbeelden van non-formele educatie zijn bijvoorbeeld cursussen bij buurtverenigingen en 

in bibliotheken (digiTaalhuizen), en leren met hulp van bijvoorbeeld een taalmaatje.  

 

VOOR DE DOELGROEP ONTWIKKELDE LEERMIDDELEN 

Leermiddelen die bij non-formeel leren worden gebruikt zijn vaak speciaal voor de doelgroep en met 

het oog op non-formeel gebruik ontwikkeld. Stof wordt in kleine stukjes aangereikt, bestaat uit veel 

oefeningen en relatief weinig theorie en is ingebed in herkenbare en betekenisvolle context en direct 

toepasbaar.8 De stof kan daarbij goed op eigen tempo worden doorlopen, bevat vormen van 

positieve feedback, en bevat elementen die het leren leuk en stimulerend maken. Digitale 

mogelijkheden zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. Leermiddelen die specifiek voor non-formeel 

leren door laagopgeleide leerders zijn ontwikkeld kunnen vaak ook zelfstandig, online en thuis 

worden gebruikt wat verder bijdraagt aan de laagdrempeligheid.9  

 

SPELERSVELD: MAATSCHAPPELIJKE ONDERNEMERS ONTWIKKELEN, BEGELEIDEN EN ONTSLUITEN 

In Nederland zijn verschillende organisaties actief die digibeten en laaggeletterden ondersteunen bij 

de non-formele ontwikkeling van hun vaardigheden. Het gaat daarbij enerzijds om organisatie die 

non-formele oefenmaterialen ontwikkelen en veelal gratis en online aanbieden aan het publiek, en 

anderzijds om organisaties die doelgroepen begeleiden bij het leren of hen een plek aanbieden waar 

zij zelfstandig met verschillende leermiddelen aan de slag kunnen. 

                                                             
5
 Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl, 2017. 

6
 Idem. 

7
 Bersee en Boer (2003) spreken samenvattend van situationele barrières, zoals kosten en gebrek aan tijd; 

institutionele barrières, zoals verkeerde lestijden en/of locaties; informationele barrières, informatie niet 
kunnen vertalen naar de eigen situatie en psychosociale barrières; zoals zicht te oud vinden, balen van school 
of faalangst. Zie ook Chilvers, 2008. 
8
 Zie bijvoorbeeld Greef, M., 2011. 

9 Zie bijvoorbeeld Smit en Bersee, 2009 en Smit en Bersee, 2011.  
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2.2 Doel van de inventarisatie 
 

DOORONTWIKKELING DIGITAALHUIZEN 

Een van de plekken waar laaggeletterden en digibeten kunnen oefenen met non-formele digitale 

leermiddelen zijn de zogenaamde digiTaalhuizen. Een digiTaalhuis is een fysiek herkenbare plek in de 

bibliotheek waar volwassenen beter kunnen leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met 

computers en internet. Volwassenen kunnen er zelfstandig oefenen met lees-, les- en 

toetsmaterialen (fysiek en digitaal), cursussen volgen of worden doorverwezen naar andere 

instellingen. Vaak zijn er vrijwilligers actief die een basistraining van Taal voor het Leven hebben 

gevolgd. 

 

Koninklijke Bibliotheek en Stichting Lezen & Schrijven werken samen aan de doorontwikkeling van de 

digiTaalhuizen. Onderdeel van de doorontwikkelingen is een verbreding van het aanbod aan digitale 

(online) leermiddelen voor laaggeletterden en digibeten. Het ontbreekt echter aan een goed 

overzicht van de materialen die nu beschikbaar zijn en die in de digiTaalhuizen kunnen worden 

ontsloten en materialen die eventueel nog ontwikkeld moeten worden. 

 

LANDELIJK BEELD LEERMIDDELEN EN SPELERSVELD 

Daarnaast is ook vanuit Stichting Lezen & Schrijven en de departementen behoefte aan meer inzicht 

in het bestand aan digitale (online) leermiddelen voor laaggeletterden en digibeten en de 

samenstelling van het veld van aanbieders. Ook hier speelt de vraag welke materialen in de toekomst 

mogelijk nog ontwikkeld moeten worden.  

 

Met de inventarisatie beogen Stichting Lezen & Schrijven en de Koninklijke Bibliotheek daarom: 

1. meer zicht te krijgen op het huidige aanbod aan digitale (online) leermiddelen voor 

laaggeletterden en digibeten; 

2. witte vlekken in het huidige aanbod in beeld te krijgen; 

3. zicht te krijgen op de samenstelling en expertises van het huidige spelersveld. 

 

VERKENNING ALTERNATIEVE LEERMIDDELEN EN ANDERE ORGANISATIES 

Aanvullend is vanuit de klankbordgroep de wens geuit te verkennen in hoeverre materialen die nu 

niet specifiek voor het non-formele leren van laaggeletterden en digibeten zijn ontwikkeld kunnen 

worden ingezet om witte vlekken in het huidige aanbod op te vullen. Ook vraagt de klankbordgroep 

te verkennen in hoeverre organisaties van buiten het huidige spelersveld een rol kunnen spelen bij 

het opvullen van de witte vlekken in leermiddelenbestand. 
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2.3 Aanpak 

2.3.1 Aanpak inventarisatie leermiddelen 

 

DRIE LIJNEN 

We hebben op drie lijnen het aanbod aan digitale (online) leermiddelen voor laaggeletterden10 en 

digibeten geïnventariseerd:  

 taal- en rekenvaardigheden;  

 digitale vaardigheden; 

 thematische basisvaardigheden (werk en inkomen, gezondheid, financiën en juridische 

onderwerpen).  

 

LEERMIDDELEN SPECIFIEK VOOR NON-FORMEEL LEREN 

Primair richtten we ons daarbij op leermiddelen die specifiek voor de non-formele leercontext zijn 

ontwikkeld: 

 bedoeld voor de doelgroepen laaggeletterden11 of digibeten; 

 op niveau instroom, basis 1/1F of basis 2/2F12; 

 die oefeningen bevatten; 

 die online en publiek toegankelijk zijn (al dan niet gratis). 

 

Leermiddelen die specifiek bedoeld zijn voor gebruik in een formele onderwijscontext (methoden) en 

materialen die geen oefeningen bevatten (materialen die alleen uitleg geven, informatie 

versimpelen) maken geen onderdeel uit van de inventarisatie. 

 

DESKRESEARCH  

Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van deskresearch. Leermiddelen zijn daarbij aan de hand 

van inhoudelijke en gebruiksaspecten in kaart gebracht (zie Bijlage 1). Bij het verzamelen van de 

informatie is afgegaan op de beschrijvingen van de makers van de materialen. Er heeft daarbij geen 

onafhankelijke toets van het taalniveau van de materialen plaatsgevonden.  

 

WITTE VLEKKEN NIVEAUS X DOMEINEN STANDAARDEN EN EINDTERMEN VOLWASSENENEDUCATIE 

Alle informatie is verwerkt in een uitgebreide Excel-database welke als basis diende voor de 

beschrijving van de bevindingen in hoofdstuk 3. Belangrijk onderdeel van die bevindingen zijn de 

                                                             
10 Niet leermiddelen voor alfabetisering en niet leermiddelen specifiek voor Nederlands als tweede taal (NT2). 
11 Idem. De groep laaggeletterden is heterogeen en kent (steeds meer) zowel mensen die Nederlands als 
moedertaal spreken als mensen met een andere moeder- of thuistaal dan het Nederlands (NT2) die de 
mondelinge vaardigheden al (redelijk) goed beheersen (ook wel NTanderhalf genoemd) (zie bijvoorbeeld 
Kurvers, J. c.s., 2013). In deze inventarisatie gaat het om leermiddelen bedoeld voor mensen die de 
Nederlandse taal mondeling al beheersen (ongeacht of dit de moeder-/thuistaal is of niet) en geen analfabeet 
zijn, maar moeite hebben met het lezen en schrijven.  
12

 Laaggeletterden beheersen niet het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3 (max 1F of 225 punten volgens 
OECD niveau 1). Buisman en Houtkoop (2014) benadrukken daarbij dat ook mensen die net boven 1F/225 
punten presteren nog binnen de gevarenzone vallen. Uit het PIAAC-onderzoek blijkt dat mensen van wie het 
niveau van taal- en rekenvaardigheden nog onder de 240-puntengrens valt, een lagere kans hebben om actief 
deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Niveau 2F is derhalve het minimumniveau van taal en rekenen dat 
volwassenen moeten beheersen om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving. 
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witte vlekken op de verschillende combinaties van niveaus (instroom, basis 1/1F of basis 2/2F) en de 

domeinen voor Taal, Rekenen en Digitale Vaardigheden uit de Standaarden en Eindtermen voor de 

volwasseneneducatie. Deze zijn door middel van zogenaamde hittekaarten in beeld gebracht. 

 

TERUGKOPPELING NAAR MAKERS 

Opbrengsten van de inventarisatie zijn in een plenaire bijeenkomst aan de spelers (organisaties 

waarvan leermiddelen in de Excel-database zijn opgenomen) gepresenteerd. Ook hebben de 

betrokken spelers de beschrijving van de eigen materialen zoals die in de database is opgenomen op 

twee momenten voorgelegd gekregen met de mogelijkheid hierop aan te vullen of beschrijvingen te 

becommentariëren. Vijf van de zes spelers hebben van deze mogelijkheden gebruik gemaakt. 

 

AANVULLEND: LEERMIDDELEN NIET SPECIFIEK VOOR DE NON-FORMELE LEERCONTEXT ONTWIKKELD 

Naast de inventarisatie van het specifiek voor digibeten en laaggeletterden ontwikkelde materiaal 

voor non-formeel leren is bekeken of materialen die niet specifiek voor de non-formele leercontext 

zijn ontwikkeld eventueel gebruikt kunnen worden om witte vlekken in het huidige aanbod aan 

online leermiddelen op te vullen. En zo ja, welke hiervoor het meest geschikt zijn en welke 

aanpassingen daar ongeveer voor nodig zijn.13  

 

DESKRESEARCH LAAGSTE NIVEAUS FORMEEL ONDERWIJS 

Voor deze aanvulling is middels deskresearch gezocht naar leermiddelen die qua niveau, taalgebruik, 

toegankelijkheid, look and feel, en mate waarin begeleiding nodig is, raken aan leermiddelen voor 

non-formele educatie voor laaggeletterden en digibeten. Daartoe is gekeken naar materialen uit de 

laagste niveaus van het formele onderwijs: het vmbo (bbl en kbl), de laagste niveaus van het mbo, 

het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs op vmbo-niveau, het praktijkonderwijs educatie 

voor werknemers van sociale werkvoorzieningen en het aanbod voor NT2-onderwijs. 

 

2.3.2 Aanpak verkenning spelersveld 

 

DESKRESEARCH EN INDIVIDUELE GESPREKKEN SPELERS 

Voor de verkenning van het spelersveld zijn organisaties waarvan leermiddelen in de Excel-database 

zijn opgenomen (organisaties die leermiddelen voor de doelgroepen laaggeletterden en digibeten en 

de non-formele leercontext aanbieden) middels deskresearch in beeld gebracht. Vragen die bij dit 

onderdeel leidend waren zijn: Wie zijn de aanbieders van deze materialen, op welk vlak en niveau en 

vanuit welk perspectief spelen deze aanbieders een rol en wie kunnen bijdragen aan een verdere 

ontwikkeling van het aanbod aan leermiddelen voor laaggeletterden en digibeten? De volgende 

organisaties zijn bij dit onderdeel betrokken: 

 Stichting Alfabeter; 

 Stichting Digisterker; 

 Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl; 

 Stichting Leer Zelf Online; 

 Stichting Lezen & Schrijven; 

 Martin van Toll producties (i.s.m. Noordhoff Uitgevers). 

                                                             
13

 Welke aanpassingen exact nodig zijn, en in hoeverre die mogelijk zijn, is voor nader onderzoek/gesprek met 
de leverancier, wanneer besloten wordt de voorgestelde mogelijkheden verder te verkennen. 
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Omdat niet alle informatie over achtergronden, expertises, doelen, wensen en dergelijke van spelers 

middels deskresearch konden worden achterhaald zijn aanvullend gesprekken gevoerd met de 

spelers.  

 

AANVULLEND: ANDERE ORGANISATIES 

Middels deskresearch is, op verzoek van de klankbordgroep, vervolgens kort verkend in hoeverre 

andere dan de genoemde organisaties uit het huidige spelersveld als mogelijke strategische, kennis-, 

of samenwerkingspartners kunnen optreden, bij het opvullen van witte vlekken of bij het 

ontwikkelen van nieuwe materialen in het algemeen.  
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3. Bevindingen 
 

 

 

3.1 Specifiek voor non-formeel gebruik ontwikkeld materiaal 

3.1.1 Inleiding 

 

In deze paragraaf beschrijven we de bevindingen van de inventarisatie van leermiddelen die specifiek 

zijn ontwikkeld voor het leren door digibeten en laaggeletterden in een non-formele context. We 

laten daarbij het beeld van de belangrijkste inhoudelijke aspecten (de niveaus en domeinen volgens 

de Standaarden en Eindtermen voor Volwasseneducatie) zien aan de hand van zogenaamde 

hittekaarten. De hittekaarten tonen op een schaal van wit naar rood de omvang van het aanbod 

waarbij wit staat voor geen aanbod en volledig rood voor veel aanbod. Voor de andere kenmerken 

waarop de leermiddelen in kaart zijn gebracht en zoals beschreven in Bijlage 1 geven we steeds een 

korte beschrijving van de bevindingen. Gedetailleerde informatie op het niveau van de leermiddelen 

is terug te vinden in de Excel-database die bij deze rapportage aan opdrachtgevers is geleverd. 

 

AANTAL EN WEGING 

Voor het bepalen van de omvang van het aanbod zoals weergegeven in de hittekaarten is in eerste 

instantie gekeken naar het aantal leermiddelen dat beschikbaar is voor een bepaalde combinatie van 

domein en niveau. De aangeboden leermiddelen verschillen echter sterk in omvang waarbij 

oefeninge in verschillende mate zijn verdeeld over domeinen en niveaus. Zo kunnen bijvoorbeeld in 

het ene leermiddel oefeningen verdeeld zijn over vier domeinen en drie niveaus, terwijl in een ander, 

even groot leermiddel alle oefeningen volledig op één domein en niveau zijn gericht. 

Voor een evewichtiger beeld is daarom een weegfactor toegekend aan de leermiddelen.  

 

SCHATTING DOORLOOPTIJDEN IN AANTAL HALVE UREN 

Als basiseenheid is daarbij gekozen voor een half uur doorlooptijd. Dit is qua omvang grofweg 

vergelijkbaar met bijvoorbeeld één hoofdstuk Lees en Schrijf! Algemeen, Steffie’s Kijk op Gezond, of 

vijf keer vier oefeningen maken op Beter Spellen. We benadrukken dat de doorlooptijd van 

leermiddelen sterk verschilt per individuele leerder en de weging een grove schatting betreft. De 

weging geeft met name een beter beeld van de onderlinge verhoudingen van het aanbod op 

verschillende niveaus en domeinen.  

In de hittekaarten zijn daarom twee cijfers opgenomen: het exacte aantal (n) leermiddelen dat 

aandacht geeft aan de combinatie van onderwerp en niveau, en de geschatte doorlooptijd van het 

oefenaanbod dat met die leermiddelen wordt geboden (tussen haakjes). De kleur van de cel is 

vervolgens bepaald op basis van de geschatte doorlooptijd van het oefenaanbod voor die cel, waarbij 

onderstaande schaal is gebruikt. 
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Fig. 1: Kleurcodering op basis geschatte totale doorlooptijden (in halve uren) oefenmateriaal in cellen van hittekaarten. 
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VERSCHILLENDE SOORTEN OEFENMATERIAAL  

Ook benadrukken we dat het oefenmateriaal verschillend van karakter is. Het kan dan bijvoorbeeld 

gaan om de mate waarin uitleg wordt gegeven over de onderwerpen waarmee wordt geoefend, de 

vorm van de terugkoppeling bij de antwoorden en het gebruik van verschillende ondersteunende 

media. We beschrijven kort de meest typerende aspecten van het oefenmateriaal van de 

verschillende organisaties: 

 

Stichting Alfabeter: 

Alfabeter. 

 Vooral textuele oefeningen, zoals invul-, meerkeuze en 

schrijfoefeningen. 

 Veel gebruik van afbeeldingen en foto’s. 

 (Gesproken) uitleg bij oefeningen. 

 Oefenen op meerdere niveau’s mogelijk. 

 Zelf registreren en inloggen op portal. 

 Voortgang bijgehouden. 

Stichting Digisterker: 

Digisterker. 

 Oefenen met gebruik van overheidswebsites (echt en 

nagebootst).  

 Werkboek bij het programma.  

 Uitleg door begeleiding in cursusverband. 

 Ondersteunende folio. 

 Oefenmateriaal op maat voor afnemer. 

 Lokale Digisterker-coördinator ontvangt inloggegevens.  

 Voortgang bijgehouden. 

Stichting 

Expertisecentrum 

Oefenen.nl: Oefenen.nl. 

 Vooral textuele oefeningen, zoals invul-, meerkeuze en 

schrijfoefeningen. 

 Veel gebruik van videomateriaal. 

 (Gesproken) uitleg bij oefeningen. 

 Oefenen op meerdere niveau’s mogelijk. 

 Ondersteunende folio bij sommige programma’s. 

 Zelf registreren en inloggen op portal.  

 Voortgang bijgehouden. 

Stichting Leer Zelf 

Online: Steffie.nl. 

 Oefenen met nagebootste situaties, zoals internetbankieren, 

gebruik van OV-chipkaart. 

 Veel gebruik van (interactieve) animaties. 

 Veel (gesproken) uitleg. 

 Oefenen zonder inloggen.  

Stichting Lezen & 

Schrijven: Voor je zelf, 

Werk ze!, Aan de slag 

met sociale media. 

 Vooral textuele oefeningen, zoals invul-, meerkeuze en 

schrijfoefeningen. 

 Veel gebruik van afbeeldingen en foto’s.  

 (Gesproken) uitleg bij oefeningen. 

 Oefenen zonder inloggen. 
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Martin van Toll 

producties (i.s.m 

Noordhoff Uitgevers): 

Beetje spellen, Beter 

spellen, Beter rekenen. 

 Textuele oefeningen, korte vragen, deels multiplechoice.  

 Uitleg bij antwoorden. 

 Oefenen op meerdere niveau’s mogelijk. 

 Dagelijkse uitnodiging voor maken nieuwe oefeningen per e-mail. 

 Inloggen via link in uitnodiging. 

 Eigen en gemiddelde scores bijgehouden. 

Tabel 1: Belangrijkste onderscheidende kenmerken van leermiddelen van de verschillende aanbieders. 

 

In de volgende paragrafen laten we het kwantitatieve beeld zien voor taal, rekenen, digitale 

vaardigheden en thematische basisvaardigheden. We laten daarbij eerst aan de hand van een 

hittekaarten de omvang van het aanbod voor de verschillende combinaties van domeinen en niveaus 

zien. Vervolgens gaan we in op de mate waarin we de andere kenmerken, zoals beschreven in Bijlage 

1, terugvinden bij de leermiddelen. 
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3.1.2 Taal- en rekenvaardigheden 

3.1.2.1 TAALVAARDIGHEDEN 

 

TOTAAL NAAR TAALNIVEAUS 

Voor taalvaardigheden worden over het algemeen veel leermiddelen aangeboden, 21 in totaal. 

Daarbij is echter sprake van relatief weinig aanbod op taalniveau 2F (tabel 2). 

 

 

 

Instroom 1F 2F 

Taal (n=21) 9 (234) 17 (405) 5 (68) 

Tabel 2: Aantallen (en geschatte totale doorlooptijden in halve uren) leermiddelen taal naar niveau. 

 

DOMEINEN EN NIVEAUS 

Zoomen we in op de domeinen dan zien we dat er op niveau Instroom ook weinig aanbod is voor de 

domeinen Mondelinge Taalvaardigheid, Schrijven en Begrippenlijst en Taalverzorging (tabel 3). 

Online oefeningen voor de eerstgenoemde twee domeinen zijn technisch moeilijk realiseerbaar (met 

name Mondelinge Taalvaardigheid). Begrippenlijst en Taalverzorging betreft onderwerpen die in het 

alledaagse taalgebruik en daarom voor non-formele educatie minder relevant zijn. Op niveau 2F zien 

we voor alle domeinen weinig aanbod. 

 

 

 Instroom 1F 2F 

Mondelinge taalvaardigheid (n=15) 6 (49) 11 (85) 2 (16) 

Lezen (n=18) 7 (120) 15 (169) 5 (27) 

Schrijven (n=19) 8 (52) 15 (95) 4 (16) 

Begrippenlijst en Taalverzorging (n=11) 4 (11) 15 (49) 3 (9) 

Tabel 3: Aantallen (en geschatte totale doorlooptijden in halve uren) leermiddelen voor domeinen taal naar niveau. 
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AANBIEDERS EN ANDERE KENMERKEN AANBOD TAALVAARDIGHEDEN 

 

Aanbieders Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl 

Stichting Alfa Beter 

Martin van Toll Producties (i.s.m. Noordhoff Uitgevers) 

Aansluiting bij 

standaarden en 

eindtermen benoemd 

Aansluiting bij specifieke standaarden en eindtermen wordt niet altijd 

benoemd. Bij ongeveer de helft van de materialen is dit wel het geval.  

Wijze waarop niveau tot 

stand is gekomen 

De wijze waarop het niveau van de leermiddelen tot stand is gekomen is 

niet altijd duidelijk. Een deel van de aanbieders werkt met 

taalspecialisten die ook betrokken waren bij de opstelling van de 

standaarden en eindtermen. 

Niveauverhogend 

oefenen en 

oefendoelen 

Met de taaloefenmaterialen kan meestal op verschillende niveaus 

worden geoefend. Deels gaat het dan om verschillende materialen 

binnen één portal die verschillende niveaus hebben en deels is ook 

sprake van niveauopbouw binnen één leermiddel. Een deel van de 

materialen oefent daarbij ook meteen met thematische vaardigheden. 

Doelgroepen Materialen zijn altijd voor de doelgroep laaggeletterden in de breedte 

bedoeld. Er worden geen specifieke subdoelgroepen benoemd. 

Toegankelijkheid Met alle materialen kan zelfstandig gewerkt worden. 

Alle materialen zijn gratis toegankelijk voor individuele gebruikers.  

Voor het voor het eerst benaderen van de oefeningen moeten leerders 

soms een account maken. Dit vraagt om wat stappen/keren klikken van 

de leerder, gemiddeld vier tot zes keer.  

Voor het vervolgoefenen moet vervolgens worden ingelogd, in 

gemiddeld zo’n drie stappen. 

Handleidingen Alle materialen beschikken over een handleiding voor gebruikers, soms 

met begeleidende stem. 

De meeste materialen beschikken over een handleiding voor vrijwilligers. 

Maatwerk en flexibiliteit Bij alle leermiddelen kunnen de leerders met afzonderlijke stukken 

oefenen. Leermiddelen of niet per se van a tot z te worden doorlopen. 

Bij de meeste leermiddelen kan ook vraaggericht worden geoefend, 

waarbij leerders binnen een portal of leermiddel kunnen aangeven op 

welk niveau zij willen oefenen. Leermiddelen die zich automatisch 

aanpassen aan het niveau van de leerder (adaptief oefenen) komen we 

nog niet tegen. 



 

14 

Oefenen met 

praktijkvoorbeelden 

Binnen alle materialen wordt met concrete praktijkgerichte 

oefenmaterialen geoefend. 

Devices Alle materiale kunnen zowel op de pc als tablet worden gebruikt. De 

meeste materialen kunnen ook op de smartphone worden gebruikt. 

Oefenen met folio Bij een deel van de materialen worden ook oefeningen en uitleg op 

papier aangeboden. 

Omvang van de 

materialen en 

doorlooptijden 

Aangeboden leermiddelen variëren sterk in omvang. Daarmee variëren 

ook de doorlooptijden sterk. Oefeningen worden soms ook doorlopend 

dagelijks of wekelijks nieuw aangeboden. Daarbij benadrukken makers 

dat het in de aard van de non-formele materialen ligt dat leerders hun 

eigen tempo bepalen en doorlooptijden per persoon verschillen. Voor 

enkele leermiddelen zijn in de materiaalbeschrijvingen wel expliciete 

doorlooptijden aangegeven die variëren van 10 tot 100 uur. 

Actieve gebruikers Het aantal door de makers genoemde actieve gebruikers varieert sterk, 

van enkele honderden tot bijna een half miljoen mensen met een 

account. Voor sommige leermiddelen zijn geen aantallen bekend. 

Gebruikersomgevingen Materialen worden veelal in verschillende omgevingen gebruikt. 

Bibliotheken, buurthuizen, vrijwilligersorganisaties, sociale 

werkvoorzieningen, asielzoekerscentra, onderwijsinstellingen en thuis.  

Onderzoek naar 

effectiviteit 

Een klein deel van de aangeboden materialen is positief geëvalueerd. 

Opschaalbaarheid Makers geven aan dat de door hun ontwikkelde materialen goed 

uitgebreid kunnen worden. Makers beschikken veelal over een eigen 

ontwikkeltool. 

Tabel 4: Beschrijving bevindingen overige kenmerken op basis waarvan leermiddelen voor taal zijn geïnventariseerd.  
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3.1.2.2 REKENVAARDIGHEDEN 

 

TOTAAL NAAR REKENNIVEAUS 

Voor de vaardigheid rekenen worden over het algemeen weinig leermiddelen aangeboden. Een 

aantal leermiddelen is wel relatief groot waardoor de omvang van het oefenenbod nog redelijk is. 

Het aanbod is het grootst op rekenniveau 1F, het kleinst op rekenniveau Instroom (tabel 5).14  

 

 

 

Instroom 1F 2F 

Rekenen (n=5) 2 (34) 4 (56) 2 (47) 

Tabel 5: Aantallen (en geschatte totale doorlooptijden in halve uren) leermiddelen rekenen naar rekenniveau. 

 

 

DOMEINEN EN REKENNIVEAUS 

Het beperkte aanbod per niveau zoals hierboven omschreven is qua omvang min of meer gelijk 

verdeeld over de domeinen (tabel 6). Voor alle cellen (domein x niveau) geldt dat er weinig 

oefenmateriaal is, het minst op niveau Instroom. 

 

 

 

Instroom 1F 2F 

Getallen (n=5) 2 (12) 4 (26) 2 (12) 

Verhoudingen (n=3) 1 (8) 3 (14) 2 (12) 

Meten en meetkunde (n=3) 1 (8) 3 (14) 2 (12) 

Verbanden (n=3) 1 (8) 3 (14) 2 (12) 

Tabel 6: Aantallen (en geschatte totale doorlooptijden in halve uren) leermiddelen voor domeinen rekenen naar 
rekenniveau. 
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14 De leermiddelen voor rekenen worden allemaal aangeboden op taalniveau 1F. 
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AANBIEDERS EN ANDERE KENMERKEN AANBOD REKENVAARDIGHEDEN 

 

Aanbieders Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl 

Stichting Alfa Beter (i.s.m. Oefenen.nl) 

Martin van Toll Producties (i.s.m. Noordhoff Uitgevers) 

Aansluiting bij 

standaarden en 

eindtermen benoemd 

Aansluiting bij specifieke standaarden en eindtermen wordt niet altijd 

benoemd. Bij één van de vier leermiddelen is dit wel het geval. Enkele 

andere leermiddelen zijn volgens de makers wel langs de meetlat van de 

Standaarden en Eindtermen VE gemaakt.  

Wijze waarop niveau tot 

stand is gekomen 

De wijze waarop het niveau van de leermiddelen tot stand is gekomen is 

niet altijd duidelijk. Een deel van de aanbieders werkt met 

taalspecialisten die ook betrokken waren bij de opstelling van de 

standaarden en eindtermen. 

Niveauverhogend 

oefenen en 

oefendoelen 

Met één leermiddel voor rekenen kan niveauverhogend worden 

geoefend. Dit leermiddel maakt wel het veruit grootste deel van het 

aangeboden oefenmateriaal uit. Met een ander leermiddel kan op 

verschillende niveaus worden geoefend. Twee leermiddelen bieden 

oefenmateriaal op één enkel niveau. 

Doelgroepen Materialen zijn bedoeld voor volwassen die moeite hebben met rekenen 

en laaggeletterden. Er worden geen specifieke subdoelgroepen 

benoemd. 

Toegankelijkheid Met alle materialen kan zelfstandig gewerkt worden.  

Alle materialen zijn gratis toegankelijk voor individuele gebruikers.  

Voor het voor het eerst benaderen van de oefeningen moeten leerders 

soms eerst een account maken. Dit vraagt om wat stappen/keren klikken 

van de leerder, gemiddeld vier tot zes keer.  

Voor het vervolgoefenen moet vervolgens soms worden ingelogd, in 

gemiddeld zo’n drie stappen. 

Handleidingen Alle materialen beschikken over een handleiding voor gebruikers, soms 

met begeleidende stem. 

De meeste materialen beschikken over een handleiding voor vrijwilligers. 

Maatwerk en flexibiliteit Bij alle leermiddelen kunnen de leerders met afzonderlijke stukken 

oefenen. Leermiddelen of niet per se van a tot z te worden doorlopen. 

Bij de helft van de leermiddelen kan ook vraaggericht worden geoefend, 

waarbij leerders binnen een portal of leermiddel kunnen aangeven op 

welk niveau of met welke onderwerpen zij willen oefenen. Eén 
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leermiddelen is adaptief, het niveau past zich automatisch aan aan het 

niveau van de gebruiker. 

Oefenen met 

praktijkvoorbeelden 

In drie van de vier materialen wordt met concrete praktijkgerichte 

oefenmaterialen geoefend. 

Devices Alle materiale kunnen zowel op de pc als tablet worden gebruikt. Drie 

van de vier materialen kunnen op de smartphone worden gebruikt. 

Oefenen met folio Bij een van de materialen worden ook oefeningen op papier 

aangeboden. 

Omvang van de 

materialen en 

doorlooptijden 

Aangeboden leermiddelen variëren sterk in omvang. Doorlooptijden zijn 

onbekend. Oefeningen worden soms ook dagelijks nieuw aangeboden.  

Actieve gebruikers Het aantal actieve gebruikers is veelal niet bekend. Eén leermiddel heeft 

ruim 37.000 gebruikers. 

Gebruikersomgevingen Materialen worden veelal in verschillende omgevingen gebruikt. 

Bibliotheken, buurthuizen, vrijwilligersorganisaties, sociale 

werkvoorzieningen, asielzoekerscentra, onderwijsinstellingen en thuis.  

Onderzoek naar 

effectiviteit 

Er zijn geen gebruikersevaluaties van de aangeboden materialen voor 

rekenen bekend. 

Opschaalbaarheid Makers geven aan dat de door hun ontwikkelde materialen goed 

uitgebreid kunnen worden. Makers beschikken veelal over een eigen 

ontwikkeltool. 

Tabel 7: Beschrijving bevindingen overige kenmerken op basis waarvan leermiddelen voor rekenen zijn geïnventariseerd.  
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3.1.3 Lijn digitale vaardigheden 

 

TOTAAL NAAR DIGITAALNIVEAUS 

Voor digitale vaardigheden in de breedte is ruim aanbod op digitaalniveau basis 1. Het aanbod op 

digitaalniveau Instroom en Basis 2 is echter beperkt (tabel 8).  

 

 

 

Instroom Basis 1 Basis 2 

Digitale vaardigheden (n=11) 4 (27) 9 (80) 3 (25) 

Tabel 8: Aantallen (en geschatte totale doorlooptijden in halve uren) leermiddelen digitale vaardigheden naar 
digitaalniveau. 

 

 

DOMEINEN EN DIGITAALNIVEAUS 

Kijken we naar de verdeling van het aanbod over de domeinen voor digitale vaardigheden dan zien 

we dat voor alle combinaties van domeinen en niveaus het aanbod beperkt is. Op Instroomniveau is 

het aanbod voor Digitaal Communiceren zelfs zeer beperkt (tabel 9). 

 

 

  Instroom Basisniveau 1 Basisniveau 2 

Gebruik van ICT-systemen (n=11) 4 (7) 9 (21) 3 (5) 

Beveiliging, privacy en gezondheid (n=10) 4 (7) 8 (21) 3 (5) 

Informatie zoeken (n=8) 3 (6) 7 (20) 3 (5) 

Informatie verwerken (n=8) 3 (6) 7 (20) 3 (5) 

Digitaal communiceren (n=5) 1 (1) 5 (16) 3 (5) 

Tabel 9: Aantallen (en geschatte totale doorlooptijden in halve uren) leermiddelen voor domeinen digitale vaardigheden 
naar digitaalniveau. 
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TOTAAL NAAR TAALNIVEAUS 

Voor digitale vaardigheden in de breedte is een ruim aanbod op taalniveau 1F. Het aanbod op 

taalniveau Instroom en 2F is echter zeer beperkt (tabel 10).  

 

 

Instroom 1F 2F 

Digitale vaardigheden (n=11) 1 (8) 7 (132) 3 (4) 

Tabel 10: Aantallen (en geschatte totale doorlooptijden in halve uren) leermiddelen digitale vaardigheden naar taalniveau. 

 

DOMEINEN EN TAALNIVEAUS 

Maken we onderscheid naar de domeinen dan zien we dat er voor de afzonderlijke domeinen (zeer) 

beperkt aanbod is en op taalniveau Instroom en 2F geen leermiddelen worden aangeboden voor het 

domein Digitaal Communiceren (tabel 11). 

 

  Instroom 1F 2F 

Gebruik van ICT-systemen (n=10) 1(2) 7 (36) 3 (1) 

Beveiliging, privacy en gezondheid (n=10) 1(2) 7 (36) 2 (1) 

Informatie zoeken (n=8) 1(2) 5 (28) 2 (1) 

Informatie verwerken (n=8) 1(2) 5 (28) 2 (1) 

Digitaal communiceren (n=5) 0 (0) 5 (22) 0 (0) 

Tabel 11: Aantallen (en geschatte totale doorlooptijden in halve uren) leermiddelen voor domeinen digitale vaardigheden 
naar taalniveau. 
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AANBIEDERS EN ANDERE KENMERKEN AANBOD DIGITALE VAARDIGHEDEN 

 

Aanbieders Stichting Digisterker 

Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl 

Stichting Leer Zelf Online 

Stichting Lezen & Schrijven 

Aansluiting bij 

standaarden en 

eindtermen benoemd 

Aansluiting bij specifieke standaarden en eindtermen wordt niet altijd 

benoemd. Bij ongeveer de helft van de materialen is dit wel het geval.  

Wijze waarop niveau tot 

stand is gekomen 

De wijze waarop de niveaus van de leermiddelen tot stand is gekomen is 

niet altijd duidelijk. Eén aanbieder geeft aan met taalspecialisten die ook 

betrokken waren bij de opstelling van de standaarden en eindtermen te 

werken. 

Niveauverhogend 

oefenen en 

oefendoelen 

Met de materialen kan meestal op één of verschillende niveaus worden 

geoefend. Deels gaat het dan om verschillende materialen binnen één 

portal die verschillende niveaus hebben en deels is ook sprake van 

niveauopbouw binnen één leermiddel. Een deel van de materialen 

oefent daarbij ook meteen met thematische vaardigheden. 

Doelgroepen Materialen zijn bijna allemaal voor de doelgroep digibeten in de breedte 

bedoeld. Materialen zijn meestal niet voor specifieke subdoelgroepen 

ontwikkeld. Eén leermiddel is specifiek voor vrouwen ontwikkeld. 

Toegankelijkheid De meeste materialen zijn zelfstandig te gebruiken en gratis toegankelijk 

voor individuele gebruikers.  

Met één leermiddel kan alleen in cursusverband worden geoefend.  

Voor het voor het eerst benaderen van de oefeningen moeten leerders 

meestal eerst een account maken. Dit vraagt om wat stappen en 

aantallen keren klikken van de leerder, gemiddeld één tot drie keer.  

Voor het vervolgoefenen moet vervolgens soms worden ingelogd, in 

gemiddeld zo’n drie stappen. 

Maatwerk en flexibiliteit Bij alle leermiddelen kunnen de leerders met afzonderlijke stukken 

oefenen. Leermiddelen hoeven niet per se van a tot z te worden 

doorlopen. Bij de meeste leermiddelen kan ook vraaggericht worden 

geoefend, waarbij leerders binnen een portal of leermiddel kunnen 

aangeven op welk niveau of met welke onderwerpen zij willen oefenen. 

Leermiddelen die zich automatisch aanpassen aan het niveau van de 

leerder (adaptief oefenen) komen we nog niet tegen. 
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Oefenen met 

praktijkvoorbeelden 

Binnen alle materialen wordt met concrete praktijkgerichte 

oefenmaterialen geoefend. 

Devices Alle materiale kunnen zowel op de pc als tablet worden gebruikt. Alle 

materialen op één na kunnen ook op de smartphone worden gebruikt. 

Oefenen met folio Bij de meeste materialen worden ook oefeningen en/of uitleg op papier 

aangeboden. 

Omvang van de 

materialen en 

doorlooptijden 

Aangeboden leermiddelen variëren in omvang. Daarbij benadrukken 

makers dat het in de aard van de non-formele materialen ligt dat 

leerders hun eigen tempo bepalen en doorlooptijden per persoon 

verschillen. Voor enkele leermiddelen zijn wel expliciete doorlooptijden 

aangegeven die variëren van vier lessen van 30 minuten tot vier lessen 

van twee uur. 

Actieve gebruikers Het aantal aantal actieve gebruikers is meestal niet bekend. 

Gebruikersomgevingen Materialen worden veelal in verschillende omgevingen gebruikt. 

Bibliotheken, buurthuizen, vrijwilligersorganisaties, sociale 

werkvoorzieningen, asielzoekerscentra, onderwijsinstellingen en thuis.  

Onderzoek naar 

effectiviteit 

De meeste van de aangeboden materialen zijn positief geëvalueerd. 

Opschaalbaarheid De helft van de makers geeft aan dat de materialen goed uitgebreid 

kunnen worden. Makers beschikken dan over een eigen ontwikkeltool. 

Tabel 12: Beschrijving bevindingen overige kenmerken op basis waarvan leermiddelen voor digitale vaardigheden zijn 
geïnventariseerd.  
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3.1.4 Lijn thematische basisvaardigheden 

 

TOTAAL OP TAALNIVEAUS 

Er is een ruim aanbod aan leermiddelen voor thematische basisvaardigheden (Werk en Inkomen, 

Gezondheid, Financiën en Juridische onderwerpen) op taalniveau 1F. Op niveaus Instroom en 2F is 

het aanbod echter beperkt (tabel 13). 

 

 

Instroom 1F 2F 

Thematische basisvaardigheden (n=16) 4 (44) 13 (166) 5 (30) 

Tabel 13: Aantallen (en geschatte totale doorlooptijden in halve uren) leermiddelen voor thematische vaardigheden naar 
taalniveau. 

 

 

DOMEINEN EN NIVEAUS 

Kijken we naar de afzonderlijke thema’s dan zien we dat het thema Werk en inkomen niet wordt 

aangeboden op niveau Instroom en zeer beperkt op niveau 2F (tabel 14). Het thema Financiën wordt 

niet op taalniveau instroom aangeboden, en juridische onderwerpen ontbreken op alle niveaus.  

 

 

 

Instroom 1F 2F 

Werk en inkomen (n=5) 0 (0) 4 (66) 1 (1) 

Gezondheid (n=9) 4 (44) 6 (73) 3 (26) 

Financiën (n=4) 0 (0) 2 (27) 2 (3) 

Juridische onderwerpen (n=0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Tabel 14: Aantallen (en geschatte totale doorlooptijden in halve uren) leermiddelen voor thematische vaardigheden naar 
taalniveau. 
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AANBIEDERS EN ANDERE KENMERKEN AANBOD THEMATISCHE VAARDIGHEDEN 

 

Aanbieders (aantal 

leermiddelen en 

schatting relatieve 

omvang) 

Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl 

Stichting Leer Zelf Online 

Stichting Lezen & Schrijven 

Wijze waarop niveau tot 

stand is gekomen 

De wijze waarop het niveau van de leermiddelen tot stand is gekomen is 

niet altijd duidelijk. Een deel van de aanbieders werkt met 

taalspecialisten die ook betrokken waren bij de opstelling van de 

standaarden en eindtermen. 

Niveauverhogend 

oefenen en oefendoelen 

Met de thematische oefenmaterialen kan meestal op één taalniveau 

worden geoefend. Met enkele materialen wordt binnen meerdere 

taalniveaus geoefend. 

Doelgroepen Materialen zijn meestal bedoeld voor de doelgroep laaggeletterden. 

Enkele materialen zijn daarbij specifiek voor vrouwen ontwikkeld. 

Toegankelijkheid Alle materialen zijn zelfstandig te gebruiken en gratis toegankelijk voor 

individuele gebruikers.  

Voor het voor het eerst benaderen van de oefeningen moeten leerders 

meestal eerst een account maken. Dit vraagt om wat stappen en 

aantallen keren klikken van de leerder, twee tot zes keer.  

Voor het vervolgoefenen moet vervolgens meestal worden ingelogd, met 

twee tot drie keer klikken. 

Maatwerk en flexibiliteit Bij alle leermiddelen kunnen de leerders met afzonderlijke stukken 

oefenen. Leermiddelen hoeven niet per se van a tot z te worden 

doorlopen. Met een klein deel kan ook vraaggericht worden geoefend, 

waarbij leerders binnen een portal of leermiddel kunnen aangeven op 

welk niveau zij willen oefenen. Leermiddelen die zich automatisch 

aanpassen aan het niveau van de leerder (adaptief oefenen) komen we 

nog niet tegen. 

Oefenen met 

praktijkvoorbeelden 

Binnen de meeste materialen wordt met concrete praktijkgerichte 

oefenmaterialen geoefend. 

Devices Alle materiale kunnen zowel op de pc als tablet worden gebruikt. De 

meeste materialen kunnen ook op de smartphone worden gebruikt. 

Oefenen met folio Bij een deel van de materialen worden ook oefeningen en uitleg op 

papier aangeboden. 

Omvang van de Aangeboden leermiddelen variëren in omvang. Daarmee variëren ook de 
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materialen en 

doorlooptijden 

doorlooptijden. Voor enkele leermiddelen zijn expliciete doorlooptijden 

aangegeven van 20 tot 30 minuten per les. 

Actieve gebruikers Er zijn geen gebruikersaantallen van de leermiddelen bekend. 

Gebruikersomgevingen Materialen worden veelal in verschillende omgevingen gebruikt. 

Bibliotheken, buurthuizen, vrijwilligersorganisaties, sociale 

werkvoorzieningen, asielzoekerscentra, onderwijsinstellingen en thuis.  

Onderzoek naar 

effectiviteit 

Aangeboden materialen zijn veelal niet op het niveau van het specifieke 

leermiddel geëvalueerd. Wel zijn positieve evaluaties bekend van 

materialen waarmee leerders op vergelijkbare wijze kunnen oefenen.  

Opschaalbaarheid De helft van de materialen kan goed uitgebreid worden. Makers 

beschikken dan over een eigen ontwikkeltool. Van andere materialen is 

onbekend of deze kunnen worden uitgebreid, 

Tabel 15: Beschrijving bevindingen overige kenmerken op basis waarvan leermiddelen voor thematische basisvaardigheden 
zijn geïnventariseerd.  
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3.2 Verkenning huidige spelersveld non-formeel aanbod 
 

Door middel van deskresearch en aanvullende gesprekken zijn organisaties in beeld gebracht die 

leermiddelen aanbieden die specifiek bedoeld zijn voor de doelgroepen laaggeletterden en digibeten 

en de non-formele leercontext (het spelersveld). Het huidige spelersveld bestaat uit: 

 Stichting Alfabeter 

 Stichting Digisterker 

 Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl 

 Stichting Leer Zelf Online 

 Stichting Lezen & Schrijven 

 Martin van Toll producties 

 

Vragen die bij dit onderdeel leidend waren zijn:  

 Op welk vlak en niveau en vanuit welk perspectief spelen de verschillende spelers een rol?  

 Op welk vlak en niveau en vanuit welk perspectief kunnen deze spelers mogelijk bijdragen als het 

gaat om een verdere ontwikkeling en afstemming van het aanbod aan leermiddelen? 

 

In deze paragraaf bespreken we het perspectief van waaruit verschillende spelers een rol spelen en 

beschrijven we wat de onderlinge verhoudingen daarbij zijn. In hoofdstuk 4 (Conclusies en 

aanbevelingen) gaan we nader in op de vraag op welk vlak deze spelers kunnen bijdragen als het gaat 

om de verdere ontwikkeling en afstemming van het aanbod aan leermiddelen. 

 

‘SPECIALISMEN’ 

In paragraaf 3.1.1. hebben we een korte beschrijving gegeven van de verschillen in karakter van het 

door de verschillende organisaties aangeboden oefenmateriaal voor non-formeel leren door 

laaggelettterden en digibeten. Organisaties leggen ook verschillende accenten wat betreft hun missie 

en de doelgroepen waar zij zich (tot nu toe) met het oefenmateriaal op richten. Afbakeningen zijn 

daarbij niet altijd een vast gegeven en kunnen veranderen op basis van maatschappelijke 

ontwikkelingen en inzichten omtrent basisvaardigheden en doelgroepen. Uitbreiding naar andere 

onderwerpen en doelgroepen behoort bij de meeste organisaties dan ook tot de mogelijkheden. 

Organisaties zijn daarbij ook in meer of mindere mate actief met het vragen om aandacht van de 

overheid voor de door hen geconstateerde problematiek en relevante doelgroepen. In tabel 16 

geven we een korte beschrijving van de algemene missie en de specifieke doelgroepen waarvoor op 

het moment van de inventarisatie leermiddelen worden aangeboden. 

 

Organisatie Missie Doelgroepen aangeboden online 

leermiddelen  

Stichting 

Alfabeter 

Een bijdrage leveren aan de 

maatschappelijke participatie van 

laaggeletterde volwassenen.  

(bron: www.alfabeter.nl/stichting-

alfabeter) 

Laaggeletterden NT1 en NT2 

cursisten met minimaal 

luistervaardigheidsniveau B1. 

(Jong)volwassenen die moeite 

hebben met rekenen. 
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Stichting 

Digisterker 

Burgers en ondernemers ondersteunen 

bij het verwerven van digitale 

vaardigheden die nodig zijn voor het 

zoveel mogelijk zelfstandig en optimaal 

gebruik maken van de e-overheid. 

Burgers in staat stellen zo veel mogelijk 

deel te kunnen nemen aan de door de 

ict-vormgegeven samenleving.  

(bron: statuten) 

Functioneel digibeten. 

Stichting 

Expertise-

centrum 

Oefenen.nl 

Voor iedereen, met de nadruk op 

volwassenen, die een zetje nodig heeft 

om beter mee te kunnen doen. 

(bron: 

https://oefenen.nl/over_ons/overons/O

ver_ons) 

(Jong)volwassenen die moeite 

hebben met lezen, schrijven, 

rekenen of digitale vaardigheden. 

Laaggeletterden. Mensen met 

beperkte gezondheids- of financiële 

vaardigheden. 

Stichting Leer 

Zelf Online 

Met begrijpelijke en toegankelijke 

informatie en speciale lesprogramma's 

zo veel mogelijk mensen weer 

zelfredzaam maken.  

bron: www.leerzelfonline.nl/anbi-

informatie/) 

Kwetsbare mensen met beperkte 

digitale vaardigheden en/of laag 

taalniveau, waaronder senioren, 

laaggeletterden, migranten en 

mensen met een verstandelijke 

beperking. 

Stichting Lezen 

& Schrijven 

Het voorkomen en verminderen van 

laaggeletterdheid op korte en lange 

termijn.  

(bron: www.lezenenschrijven.nl/over-

stichting-lezen-en-schrijven/anbi-en-

inkoopvoorwaarden/) 

Vrouwen met lage 

basisvaardigheden die de ambitie 

hebben aan de slag te gaan met 

een baan, vrijwilligerswerk of een 

opleiding, voor zichzelf willen 

beginnen of meer willen leren over 

sociale media. 

Martin van Toll 

Producties i.s.m 

Noordhoff 

Uitgevers 

Iedereen die problemen heeft bij het 

dagelijkse spellen of rekenen de 

gelegenheid bieden te oefenen. 

(bron: Martin van Toll Producties) 

Laaggeletterden. Leerlingen op het 

niveau van primair onderwijs (zodra 

ze leren lezen), mensen met 

dyslexie, nieuwe Nederlanders die 

een andere moedertaal hebben, 

mensen buiten Nederland die 

Nederlands willen leren.  

Tabel 16: Beschrijving doelen en doelgroepen waar spelers zich op richten.  
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KENNIS VAN KWETSBARE DOELGROEPEN EN PROBLEMATIEK 

De genoemde organisaties maken bij de ontwikkeling van oefenmaterialen veelal gebruik van 

ontwikkeltools. De ontwikkeltools zijn digitale beheeromgevingen waarin aanbieders oefeningen 

vorm kunnen geven en waaraan door aanbieders (en soms ook door klanten van aanbieders) 

oefeningen kunnen worden toegevoegd. De ontwikkelstools en deels ook de inhoud zelf zijn 

ontwikkeld door hierin gespecialiseerde ict-bedrijven.  

Organisaties die nu gratis online leermiddelen voor het non-formeel leren door digibeten en 

laaggeletterden aanbieden moeten daarom ook vooral gezien worden als inhoudelijk ontwikkelaar, 

beheerders van platformen en websites waarop leermiddelen worden aangeboden en als 

deskundigen op het gebied van kwetsbare doelgroepen. Dit laatste met betrekking tot:  

 problematiek op het gebied van vaardigheden bij deze doelgroepen; 

 het leren door deze doelgroepen; 

 de wijze waarop de bijzondere aspecten met betrekking tot het leren door deze doelgroepen 

kunnen worden vertaald naar leermiddelen; 

 de wijzen waarop deze doelgroepen kunnen worden bereikt; 

 de wijzen waarop verschillende, zowel non-profit als for-profit, partijen hiertoe bij elkaar kunnen 

worden gebracht. 

 

SAMENWERKING MET ORGANISATIES BUITEN HET SPELERSVELD 

Organisaties die leermiddelen aanbieden voor laaggeletterden en digibeten werken op verschillende 

vlakken samen met rganisaties buiten het spelersveld. Zo werken verschillende aanbieders bij de 

inhoudelijke ontwikkeling van de oefenmaterialen samen met kennisinstituten zoals bijvoorbeeld het 

Cinop en Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), het iTTa, Kennisinstituut voor Taalontwikkeling, 

universiteiten en zelfstandige taal- en educatiedeskundigen. 

Daarnaast vind samenwerking plaats met andere maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld 

organisaties waarvan een (groot) deel van de leden bestaat uit laaggeletterden, digibeten of 

anderszins kwetsbare groepen, zoals sociale werkvoorzieningen, vluchtelingenorganisaties, 

bibliotheken, welzijnsinstellingen, reïntegratiebedrijven, gemeenten en penitentiaire inrichtingen. 

Samenwerking kan daarbij gericht zijn op het ontwikkelen van content en/of het bereiken van 

doelgroepen.  

Ook wordt samengewerkt met commerciële organisaties zoals banken, verzekeringsmaatschappijen 

en andere publieke dienstverleners. Samenwerking is daarbij gericht op het bereiken van 

doelgroepen, kennisuitwisseling en financiering van leermiddelen. 

 

REPRESENTANTEN RELEVANTE ORGANISATIES 

Tot slot zijn ook bestuurders van de betrokken Stichtingen zijn vaak samengesteld uit 

respresentanten van relevante (maatschappelijke) organisaties. Enkele organisaties worden 

ondersteund door een Raad van Advies. 

 

ONDERLINGE SAMENWERKING EN CONCURRENTIE 

Binnen het veld van aanbieders is zowel sprake van samenwerking als van concurrentie. Voor alle 

aanbieders geldt dat zij met het oog op hun maatschappelijke doelstellingen zo veel mogelijk mensen 

willen bereiken en verder willen helpen met de door hen aangeboden materialen. Hiertoe vindt op 

verschillende manieren onderlinge samenwerking plaats: 

https://ecbo.nl/
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 Ontsluiten van elkaars leermiddelen binnen de eigen digitale leeromgeving. 

 Samen ontwikkelen van nieuwe leermiddelen. 

 Rekening houden met wat er al is aan leermiddelen (niveau’s, onderwerpen en doelgroepen).  

 Delen van kennis en expertise. 

 

TOEKOMST 

Uit gesprekken die gevoerd zijn met het spelersveld komt naar voren dat spelers ook in de toekomst 

bereid zijn met elkaar samen te werken en af te stemmen, met name als het gaat om het op elkaar 

laten aansluiten van aanbod, het vergroten van het bereik en toegankelijker maken van 

leermiddelen. Concreet kan daarbij gedacht worden aan het in kaart brengen van doelgroepen en 

onderwerpen die aandacht behoeven, het ontsluiten van leermiddelen op een enkel landelijk 

platform en het voorzien in een vereenvoudigde centrale inlog voor alle leermiddelen (single sign in). 

 

CONCURRENTIE 

Tegelijkertijd moeten organisaties ook in hun middelen voorzien. Het aanbod van gratis leermiddelen 

voor individuele (thuis) leerders moet immers ergens van betaald worden. Financiering van dit 

maatschappelijke doel vindt op verschillende manieren plaats: 

 door de materialen deels ook tegen licentievergoeding aan te bieden, bijvoorbeeld aan 

organisatie die de leermiddelen (al dan niet tegen betaling) in cursusverband aanbieden; 

 door het leveren van specifieke maatwerkproducten, bijvoorbeeld aan betalende organisaties die 

de materialen intern, voor een eigen doelgroep inzetten, of een gemeente die een bepaalde 

doelgroep wil bereiken; 

 door middel van sponsoring door of samenwerking met for-profit organisaties (bijvoorbeeld bij 

de ontwikkeling van materialen); 

 door donaties; 

 door advertentie inkomsten; 

 door het dingen naar subsidiegelden. 

 

Doordat organisaties deels dezelfde doelstellingen hebben en deels dezelfde doelgroepen willen 

bereiken is op al deze vlakken (potentieel) sprake van concurrentie onderling. 

 

SPANNING 

Ondanks dat ook sprake is van concurrentie is de relatie tussen verschillende aanbieders over het 

algemeen goed, wat ook blijkt uit de bereidheid waar mogelijk of nodig samen te werken.  

Echter, door subsidiestromen en daarmee samenhangende taken en opdrachten ontstaat ook 

spanning in het veld. Er ontstaan scheve verhoudingen en er heerst een gevoel van ‘oneerlijkheid’ 

wanneer organisaties met subsidiegelden (meer) materialen kunnen (laten) ontwikkelen. Wanneer 

een organisatie over substantieel meer subsidiegelden beschikt, en wanneer deze gelden (ook) 

worden gebruikt voor de ontwikkeling of het in opdracht laten ontwikkelen van online leermiddelen, 

raken onderlinge verhoudingen verstoord. 

 

VERDER BIJDRAGEN OP BASIS EXPERTISES, VERBREDING EN SAMENWERKING 

Voor wat betreft de verdere ontwikkeling en afstemming van het aanbod aan non-formeel 

leermateriaal constateren we dat in principe alle spelers uit het huidige spelersveld hieraan willen en 
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kunnen bijdragen. Spelers willen en kunnen daaraan bijdragen op basis van de reeds door hen 

ontwikkelden expertises maar spelers zijn, zoals uit de gesprekken naar voren komt, ook bereid om, 

al dan niet in samenwerking, te verbreden naar nieuwe doelgroepen en onderwerpen. Organisaties 

nemen hier ook al zelf het initiatief toe. Organisaties leunen daarbij op de kennis die zij hebben op 

het gebied van non-formeel, digitaal leren door kwetsbare groepen zoals ook beschreven in 

paragraaf 2.1.  

 

3.3 Korte verkenning alternatieve leermiddelen en organisaties 
 

Vanuit de klankbordgroep is gevraagd om, voor het invullen van witte vlekken in het huidige aanbod 

aan online non-formeel leermateriaal voor digibeten en laaggeletterden, ook te verkennen: 

 in hoeverre materialen die niet specifiek voor de non-formele leercontext zijn ontwikkeld 

gebruikt kunnen worden om witte vlekken in het huidige aanbod aan online leermiddelen op te 

vullen; 

 in hoeverre andere dan de organisaties uit het huidige spelersveld als strategische, kennis-, of 

samenwerkingspartners zouden kunnen optreden, bij het opvullen van witte vlekken of bij het 

verder ontwikkelen van het aanbod. 

 

3.3.1 Niet specifiek voor de non-formele context of laaggeletterden en digibeten 

ontwikkelde materialen 

 

LAAGSTE NIVEAUS FORMEEL ONDERWIJS 

We constateren dat er verschillende materialen van verschillende aanbieders zijn die met enige 

aanpassing geschikt gemaakt kunnen worden voor gebruik voor non-formeel leren door 

laaggeletterden en digibeten (op niveau instroom, 1F/Basis1, 2F/Basis2) en het opvullen van witte 

vlekken. Het gaat dan vooral om materialen uit de laagste niveaus van het formele onderwijs: het 

vmbo (bbl en kbl), de laagste niveaus van het mbo, het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs 

op vmbo-niveau en het praktijkonderwijs. Daarnaast vinden we bruikbare materialen binnen de 

educatie voor werknemers van sociale werkvoorzieningen en binnen het aanbod voor NT2-

onderwijs. 

 

MATERIALEN VAN UITGEVERIJEN 

Binnen de hierboven genoemde contexten vonden we in totaal 35 leermiddelen die wat betreft 

niveau en inhoud (vaardigheden, domeinen) overeenkomen met de voor de doelgroepen 

laaggeletterden en digibeten gewenste materialen: 14 leermiddelen voor taalvaardigheden, 9 

leermiddelen voor rekenvaardigheden, 7 voor digitale vaardigheden en 5 voor thematische 

basisvaardigheden. Het gaat daarbij vaak om materialen van uitgeverijen.  

 

OVERZICHT IN EXCEL EN BIJLAGE 

Alle materialen van buiten de non-formele context die (met de nodige aanpassingen) geschikt zijn 

voor gebruik voor non-formeel leren zijn beschreven in een Excel-database die met deze rapportage 

aan de opdrachtgevers is meegeleverd. In deze rapportage beschrijven we de belangrijkste 
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bevindingen omtrent deze materialen. In de bijlage (B2) is een overzicht opgenomen van specifieke 

materialen die voor specifieke witte vlekken kunnen worden ingezet. 

 

VOOR- EN NADELEN 

Geschikte materialen zijn vaak net als materialen in het huidige aanbod voor non-formeel leren, 

bedoeld voor zelfstandig (thuis)gebruik en bieden mogelijkheid tot maatwerk voor de leerder. Een 

aantal materialen is ook al bedoeld voor volwassenonderwijs en/of basiseducatie. Bovendien bieden 

de materialen soms al een doorlopende lijn van niveau instroom tot 3F en wordt gericht aan 

niveauverhoging gewerkt. Ook zien we dat soms meer gebruik wordt gemaakt van technologische 

mogelijkheden dan nu bij het huidige non-formele aanbod het geval is. Bijvoorbeeld als het gaat om 

het automatisch aanpassen van het oefenmateriaal aan het niveau van de leerder. 

 

AANPASSINGEN EN KOSTEN 

Toch zullen de materialen soms op meerdere punten moeten worden aangepast om geschikt te zijn 

voor non-formele educatie: 

 Het gaat vaak ook om materialen die voor meerdere leerjaren bedoeld zijn en uit grotere 

leereenheden bestaan; het materiaal is minder in kleine stukje verdeeld dan voor het 

(zelfstandig) leren in non-formele context wenselijk is. 

 De leermiddelen bevatten soms wat meer theoretische componenten dan voor de doelgroep 

volwassen laaggeletterden wenselijk is. 

 Er lopen soms klassikale en zelfstandige onderdelen door elkaar in het materiaal. 

 Inhoud en tone of voice, sluit soms minder goed aan bij de belevingswereld van doelgroepen 

volwassen laaggeletterden en digibeten. 

 Het taalniveau (rondom de oefeningen) is niet altijd laag genoeg. 

 De toegankelijkheid voor wat betreft het benaderen van de oefeningen is niet altijd optimaal 

voor de doelgroep volwassenen laaggeletterden. 

 Er is minder voorzien in handleidingen voor leerders en begeleiders.  

 De leerder wordt soms wat minder goed van oefening naar oefening geleid. 

 

Een aantal leermiddelen lijkt echter met minimale aanpassingen inzetbaar (zie Bijlage 2). 

Aanpassingen zijn evenwel mogelijk nog altijd kostbaarder dan het ontwikkelen van nieuw materiaal. 

Het valt buiten de scope van dit onderzoek om hier exacte uitspraken over te doen.  

 

VOORBEELDEN 

We noemen een aantal voorbeelden van alternatieve materialen die inhoudelijk compleet zijn en 

weinig aanpassingen nodig lijken te hebben voor gebruik in de non-formele context. Nader 

onderzoek en overleg met de makers van deze materialen zal moeten uitmaken in hoeverre de 

kosten van aanpassingen opwegen tegen kosten voor het ontwikkelen van nieuw materiaal. 

 

 Stercollecties Nederlands en Wiskunde VO-Content: 

o uitgebreid materaal, oefeningen op niveaus 1F – 2F; 

o al bedoeld als non-formele aanvulling op formele (methoden); 

o gratis beschikbaar; 

o bevat bouwstenen en leren op maat. 

 Rekenblokken digitaal van Malmberg: 
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o doorlopend oefenen van instroom naar 3F; 

o volledig op alle domeinen; 

o nadruk op maatwerk (instaptoets, leerroute); 

o feedback en tips aan leerder; 

o heldere oefenomgeving. 

 F-niveau pakketten Rekenen en Wiskunde, en Nederlands van Muiswerk Educatief: 

o oefenen van instroom naar 3F; 

o ook bedoeld voor volwassenonderwijs en basiseducatie; 

o ingedeeld naar referentieniveaus en deelvaardigheden; 

o maatwerk met behulp van diagnostische toetsen; 

o heldere oefenomgeving. 

 Materialen voor digitale vaardigheden van Seniorweb: 

o materiaal voor digitale vaardigheden op hogere niveau (basisniveau 2); 

o breed aanbod (domeinen); 

o afgebakende onderwerpen; 

o helpdeskfunctie. 

 

In de bijlagen (B2) is een overzicht opgenomen waarin we voor iedere witte vlek het meest geschikt 

lijkende alternatieve materiaal benoemen (indien aanwezig). 

 

3.3.2 Andere mogelijke samenwerkingspartners 

 

Op verzoek van de klankbordgroep is verkend in hoeverre andere dan organisaties uit het huidige 

spelersveld als samenwerkingspartners kunnen optreden bij het opvullen van witte vlekken of bij het 

verder ontwikkelen van het aanbod voor laaggeletterden en digibeten. 

 

Organisaties waarover hiertoe middels deskresearch informatie is verzameld zijn deels door de 

klankbordgroep aangedragen, en aangevuld op basis van overeenkomstige kenmerken. Soorten 

organisaties waarnaar is gekeken zijn: commerciële aanbieders van online educatieve materialen, 

uitgeverijen, technologiebedrijven, financiele instellingen, gezondheidsorganisaties en 

arbeidsmarkt/branche organisaties (zie Bijlage 3 voor een overzicht van alle bekeken organisaties). 

De verkenning is bedoeld om een eerste beeld te krijgen van waar we aan kunnen denken als het 

gaat om de rol van andere partijen bij de verdere ontwikkeling van het non-formele aanbod voor 

volwassen laaggeletterden en digibeten.  

 

ACTIEF BINNEN EIGEN EXPERTISE EN VOOR EIGEN DOELGROEPEN  

We concluderen dat veel organisaties op één of andere manier actief zijn op het gebied van 

onderwijs en/of educatie. Educatieve activiteiten zijn echter meest gericht op het eigen 

expertiseterrein en bedoeld voor de eigen doelgroepen. We geven enkele voorbeelden. 

 

APPLE 

Apple heeft op dit moment een aantal producten voor het basis en voortgezet onderwijs. Het gaat 

dan om lesprogramma’s voor programmeren en creatieve vaardigheden. Werken met de producten 

van Apple staat daarbij centraal. Voor wat betreft het invullen van witte vlekken in het non-formele 
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online aanbod voor laaggeletterden en digibeten kan daarom gedacht worden aan leermiddelen voor 

het leren omgaan met specifieke apparaten zoals de iPad of iPhone.15 

 

MICROSOFT 

Microsoft biedt verschillende educatieve apps en lesplannen voor basisschoolleerlingen en 

studenten aan. De focus ligt daarbij op 21ste eeuwse vaardigheden. Studenten en academische 

onderwijsinstellingen kunnen daarbij terecht bij de Microsoft Virtual Academy om te leren 

programmeren. 

Het aanbod van Microsoft is sterk gericht op het regulier onderwijs en niet op kwetsbare of 

volwassen doelgroepen. Voor wat betreft het invullen van witte vlekken in het non-formele online 

aanbod voor laaggeletterden en digibeten heeft Microsoft wel de nodige technologische kennis in 

huis.16 

 

BANKEN 

Veel banken zetten zich in voor de financiële educatie van de Nederlandse bevolking met als doel het 

bevorderen van financiële zelfredzaamheid. Dit doen zij vooral via de Nederlandse Vereniging van 

Banken (NVB). In het kader van de NVB werken banken samen aan innovatie, veiligheid, stabiliteit en 

transparantie in de bancaire sector. De NVB biedt ook een platform aan voor uitwisseling van kennis 

en informatie en belangenbehartiging. Financiële educatie van klanten is daar een onderdeel van. 

Wat dat betreft kunnen banken een rol spelen bij de verdere ontwikkeling van het thematisch 

aanbod voor laaggeletterden.17 

 

PHAROS 

Pharos is het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Pharos zet zich in voor kwalitatieve 

zorg voor alle Nederlanders en richt zich op het terugdringen van gezondheidsverschillen en het 

verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor laagopgeleiden en migranten. Pharos 

heeft veel kennis van de doelgroep laaggeletterden in relatie tot gezondheidsvaardigheden. Eén van 

de activiteiten van Pharos is bovendien het bijdragen aan de ontwikkeling van educatief materiaal, 

trainingen en opleidingen. Bij ontwikkeling van nieuwe leermiddelen kan Pharos daarom een goede 

inhoudelijke samenwerkingspartner zijn.18  

 

NATIONALE NEDERLANDEN 

Nationale Nederlanden (NN) zet zich via het overkoepelende maatschappelijke programma NN 

Future Matters in voor de verbetering van het financieel welzijn van financieel kwetsbare groepen. In 

dit kader vormen ook laaggeletterden een doelgroep die NN zou kunnen ondersteunen.19 

 

  

                                                             
15

 https://www.apple.com/nl/education/ 
16

 www.microsoft.com/nl-nl/education 
17

 www.bankvoordeklas.nl/info/bank-voor-de-klas/; www.weekvanhetgeld.nl/deelnemende-partijen/; 
www.snsbank.nl/particulier/oversns/eurowijs.html; www.abnamro.com/nl/over-abnamro/in-de-
maatschappij/sponsoring/educatie/index.html  
18 www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/laaggeletterdheid-en-gezondheid 
19 www.nn-group.com/In-society/Positive-change-in-communities/NN-Future-Matters.htm  

https://www.apple.com/nl/education/
http://www.microsoft.com/nl-nl/education
http://www.bankvoordeklas.nl/info/bank-voor-de-klas/
http://www.weekvanhetgeld.nl/deelnemende-partijen/
http://www.snsbank.nl/particulier/oversns/eurowijs.html
http://www.abnamro.com/nl/over-abnamro/in-de-maatschappij/sponsoring/educatie/index.html
http://www.abnamro.com/nl/over-abnamro/in-de-maatschappij/sponsoring/educatie/index.html
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/laaggeletterdheid-en-gezondheid
http://www.nn-group.com/In-society/Positive-change-in-communities/NN-Future-Matters.htm
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ACTIEF OP HET GEBIED VAN ONLINE LEREN  

Een aantal organisaties is specifiek actief op het gebied van online leren, zoals bijvoorbeeld Google 

en Amazon. 

 

GOOGLE 

Google ontwikkelt online tools en educatieve apps voor het onderwijs waarmee leerlingen in het 

basis, middelbaar en hoger onderwijs digitale en andere toekomstvaardigheden kunnen ontwikkelen. 

Sommige online cursussen, zoals Toegepaste Digitale Vaardigheden, richten zich ook op 

volwassenen. Daarnaast investeert Google in technologische ontwikkelingen voor 

achterstandsgroepen, in het onderwijs en daarbuiten. Op technologisch vlak is het bedrijf ervaren in 

de ontwikkeling van leeromgevingen en op inhoudelijk vlak heeft Google kennis van (de overdracht) 

van digitale vaardigheden. Laaggeletterden en digibeten zijn echter nog geen doelgroepen waar 

Google producten voor ontwikkelt.20 

 

AMAZON 

Amazon is met wisselend succes actief op het educatieve vlak. Zo is in 2016 het Amazon Inspire 

educatie platform voor het basisonderwijs gestart. Leraren en scholen kunnen via dit platform hun 

(zelf ontwikkelde) lesmaterialen, lesplannen, apps en andere educatieve tools beschikbaar stellen 

aan collega’s. Niet lang na lancering werd deze deelfunctie tijdelijk opgeschort vanwege het 

ontbreken van een check op plagiaat. In 2017 lanceerde het bedrijf TenMarks, een online tool 

waarmee brugklassers kunnen oefenen met schrijven en wiskunde. Het platform, dat vrij succesvol 

was, wordt per 31 juni 2019 om onduidelijke redenen door Amazon stopgezet. Tot slot is er nog AWS 

Educate cloud learning. Een online platform waarmee Amazon studenten en onderwijzers wil 

ondersteunen bij het gebruik van cloud gerelateerde technologie. Amazon heeft duidelijk interesse in 

de educatieve sector en kan op technisch vlak een partner zijn.21 

 

SKILLSTOWN 

Skillstown is gespecialiseerd in digitale leeroplossingen voor organisaties. Afhankelijk van het 

abonnement kunnen organisaties gebruik maken van verschillende leervormen in de SkillsTown 

Academie, zoals e-learning cursussen, webinars en metingen. Ook is ondersteuning beschikbaar in de 

vorm van eCoaching. Organisaties kunnen een eigen leeromgeving (laten) creëren voor hun 

werknemers in de vorm van een eigen Academie. De huidige cursussen zijn niet helemaal geschikt 

voor inzet bij laaggeletterden en digibeten omdat ze deels een wat te hoog niveau hebben. De 

bouwblokken zijn hiervoor zijn wel aanwezig.22 

 

ACTIEF OP GEBIED VAN DIGITALE VAARDIGHEDEN 

Een aantal organisaties is specifiek actief op het gebied van digitale vaardigheden. Voorbeelden 

hiervan zijn VodafoneZiggo en Cisco. 

 
                                                             
20

 https://edu.google.com/intl/nl_ALL/ 
21 www.amazoninspire.com/; www.tenmarks.com/about; 

https://aws.amazon.com/education/awseducate/; www.edsurge.com/news/2017-06-26-what-

happened-to-amazon-inspire-the-tech-giant-s-education-marketplace; 

www.geekwire.com/2018/amazon-close-tenmarks-online-education-service-2018-19-school-year/  
22 www.skillstown.com  

https://edu.google.com/intl/nl_ALL/
http://www.amazoninspire.com/
http://www.tenmarks.com/about
https://aws.amazon.com/education/awseducate/
http://www.edsurge.com/news/2017-06-26-what-happened-to-amazon-inspire-the-tech-giant-s-education-marketplace
http://www.edsurge.com/news/2017-06-26-what-happened-to-amazon-inspire-the-tech-giant-s-education-marketplace
http://www.geekwire.com/2018/amazon-close-tenmarks-online-education-service-2018-19-school-year/
http://www.skillstown.com/
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VODAFONEZIGGO 

VodafoneZiggo wil de aanjager zijn van digitalisering in Nederland. Enerzijds door het bouwen van 

infrastructuur en anderzijds door educatie. Tijdens de Week van de Mediawijsheid 2017 lanceerde 

VodafoneZiggo het gratis lespakket ‘Online Masters’ voor de bovenbouw van het primair onderwijs 

en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dit lespakket is ontwikkeld in samenwerking met 

Veilig Internetten en Mediawijzer. VodafoneZiggo focust nu vooral op het onderwijs, maar heeft als 

breder doel alle Nederlanders te helpen digitaal vaardig te worden.23 

 

CISCO 

In 2017 heeft Cisco samen met de Nederlandse overheid het investeringsprogramma Digitale 

Versnelling Nederland (DVN) gelanceerd. Het doel van DVN is het stimuleren van de digitalisering van 

de Nederlandse economie en maatschappij. Een van de speerpunten van DVN is het bevorderen van 

de digitale/IT-vaardigheden van Nederlandse studenten via het Networking Academy (NetAcad)-

programma van Cisco. Dit programma focust op studenten en het bedrijfsleven en niet zozeer op 

kwetsbare groepen. Cisco kan een technologische kennispartner zijn als het gaat om de ontwikkeling 

van educatieve producten voor digibeten.24 

 

 

 

                                                             
23

 www.vodafoneziggo.nl 
24

 www.cisco.com/c/m/nl_nl/digitale-versnelling-nederland/index.html; 
www.techzine.nl/nieuws/102395/cisco-lanceer-investeringsprogramma-digitale-versnelling-nederland.html; 
www.schooldomein.nl/digitale-versnelling-nederland-cisco-geeft-komende-drie-jaar-76-000-nederlanders-it-
opleiding/  

http://www.vodafoneziggo.nl/
http://www.cisco.com/c/m/nl_nl/digitale-versnelling-nederland/index.html
http://www.techzine.nl/nieuws/102395/cisco-lanceer-investeringsprogramma-digitale-versnelling-nederland.html
http://www.schooldomein.nl/digitale-versnelling-nederland-cisco-geeft-komende-drie-jaar-76-000-nederlanders-it-opleiding/
http://www.schooldomein.nl/digitale-versnelling-nederland-cisco-geeft-komende-drie-jaar-76-000-nederlanders-it-opleiding/
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4. Conclusies en aanbevelingen  
 

 

Door beperkte taal- en digitale vaardigheden lopen laaggeletterden en digibeten in zowel het sociaal-

maatschappelijke als economische leven het risico achterop te raken. Tegelijkertijd is voor deze 

groepen het volgen van scholing door onder andere psychosociale en situationele barrières, zoals 

eerdere negatieve ervaringen, schaamte, een relatief beperkte zelfsturing, en financiële beperkingen 

niet vanzelfsprekend.  

Het leren door deze groepen vraagt daarom om andersoortige materialen en een andersoortige 

leeromgeving dan die van het formele onderwijs. Met online non-formele leermaterialen waarmee 

laaggeletterden thuis zelfstandig of in een laagdrempelige begeleide (les)omgeving kunnen oefenen, 

wordt in deze behoefte voorzien. Er zijn in Nederland verschillende maatschappelijke 

ondernemingen die zich inzetten voor het beschikbaar maken van deze materialen. 

 

In deze inventarisatie verkennen we het huidige aanbod aan online non-formeel oefenmateriaal voor 

digibeten en laaggeletterden, de witte vlekken in dit aanbod en de wijzen waarop deze witte vlekken 

kunnen worden opgevuld. 

 

4.1 Witte vlekken 
 

We bekeken het aanbod aan online non-formeel oefenmateriaal voor drie lijnen: taal- en 

rekenvaardigheden, digitale vaardigheden en de thematische basisvaardigheden ‘werk en inkomen’, 

‘gezondheid’, ‘financiën’ en ‘juridische onderwerpen’. We deden dit aan de hand van verschillende 

inhoudelijke en gebruikskenmerken (zie Bijlage 1). Daarbij zijn voor de verschillende combinaties van 

niveaus (instroom, basis 1/1F en basis 2/2F) en de domeinen uit de Standaarden en Eindtermen voor 

de volwasseneneducatie de lichte en witte vlekken in beeld gebracht (hittekaarten op pagina 12 t/m 

22). We bespreken de belangrijkste bevindingen. 

 

TAAL 

 Beperkt aanbod op taalniveau instroom op domeinen Mondelinge Taalvaardigheid en Schrijven.  

 Weinig aanbod op taalniveau 2F op alle domeinen. 

 

REKENEN 

 Weinig aanbod voor alle domeinen en alle niveaus. 

 Minste aanbod op rekenniveau instroom. 

 

DIGITALE VAARDIGHEDEN 

 Beperkt aanbod op digitaalniveaus instroom en basisniveau 2. 

 Beperkt aanbod op taalniveaus instroom en basisniveau 2. 

 Geen aanbod op Digitaal Communiceren op taalniveau instroom en 2F. 
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THEMATISCHE VAARDIGHEDEN 

 Beperkt aanbod op taalniveau instroom en 2F. 

 Geen aanbod voor Werk en Inkomen, Financiën en Juridische onderwerpen op taalniveau 1F. 

 Geen aanbod voor Juridische onderwerpen op alle taalniveaus. 

 

MATERIALEN EN ONDERWERPEN OP VERSCHILLENDE WEBSITES 

Materialen verschillen onderling voor wat betreft de aanwezigheid van de andere kenmerken 

waarop de leermiddelen in kaart zijn gebracht (zie Bijlage 1). De verschillende materialen worden op 

verschillende locaties (websites, portals) aangeboden, en zijn vaak verschillend qua uitwerking en 

soorten oefeningen die worden aangeboden. We beschrijven het algemene beeld op een aantal van 

de belangrijkste aspecten: 

 Veel materialen zijn bedoeld voor het oefenen op één niveau. 

 Een aantal aanbieders biedt materialen op verschillende niveaus.  

 Binnen afzonderlijke materialen wordt in beperkte mate niveauverhogend geoefend. Leerders 

oefenen hun vaardigheden veelal binnen één niveau.  

 Onderwerpen die binnen de verschillende domeinen van de standaarden en eindtermen ve aan 

bod komen zijn soms over verschillende leermiddelen verdeeld. 

 

We benadrukken dan ook dat met het eventueel (verder) opvullen van de lichte en witte vlekken nog 

niet is gezegd dat leerders ook goed in staat zullen zijn niveauverhogend, in een doorgaande lijn, en 

op alle domeinen te oefenen. 

 

4.2 Huidige spelersveld, andere materialen en andere organisaties 
 

We hebben voor wat betreft de mogelijkheden om witte vlekken in het aanbod op te vullen drie 

terreinen verkend: het huidige spelersveld van aanbieders, materialen die niet specifiek voor non-

formele educatie zijn ontwikkeld, en een mix van soorten organisaties buiten het huidige spelersveld. 

We trekken de volgende conclusies: 

 

HUIDIGE SPELERSVELD 

 Kennis omtrent het ontwikkelen van materialen voor laaggeletterden en digibeten ligt vooral bij 

de huidige aanbieders; zij zijn de specialisten. 

 Aanbieders opereren daarbij als maatschappelijke ondernemers. Zij werken daarbij soms samen 

en concurreren soms met elkaar.  

 Door subsidiestromen en daarmee samenhangende taken en opdrachten kunnen scheve 

verhoudingen worden gecreëerd en kunnen relaties verstoord raken. 

 Spelers binnen het huidige spelersveld zijn door hun expertise op het gebied van online non-

formeel leren en kwetsbare doelgroepen bij uitstek in staat om inhoudelijk bij te dragen aan de 

verdere ontwikkeling van het aanbod aan materialen. 

 Voor een deel is het daarbij mogelijk bestaande leermiddelen te laten opschalen. 

 

  



 

37 

MATERIALEN DIE NIET SPECIFIEK VOOR NON-FORMELE EDUCATIE ZIJN ONTWIKKELD 

 Buiten het huidige non-formele aanbod bestaan verschillende online materialen die voldoende 

eigenschappen bevatten om als materiaal voor non-formeel leren door laaggeletterden of 

digibeten te dienen. Sommige materialen lijken met minimale aanpassingen inzetbaar. 

 

ORGANISATIES BUITEN HET HUIDIGE SPELERSVELD 

 Er zijn verschillende organisaties buiten het huidige spelersveld die een rol kunnen spelen bij de 

ontwikkeling van nieuwe materialen. Expertises van deze organisaties hebben echter meestal 

betrekking op het eigen werkterrein en zijn veel minder of niet aanwezig op het gebied van non-

formeel leren door digibeten en laaggeletterden. 

 Bij de verdere ontwikkeling van het aanbod aan non-formeel oefenmateriaal voor 

laaggeletterden en digibeten zijn organisaties van buiten het huidige spelersveld op dit moment 

vooral interessant als 

o technologische kennispartner; 

o thematische kennispartner; 

o sponsor. 

 

4.3 Aanbevelingen 
 

AANBEVELINGEN VOOR BELEID 

Uit de inventarisatie van het huidige aanbod aan online leermiddelen komen een aantal duidelijke 

witte en lichte vlekken naar voren (zie paragraaf 4.1). Laten ontwikkelen van materialen ter opvulling 

van deze witte vlekken betekent niet dat leerders ook goed in staat zullen zijn doorgaand op 

verschillende niveaus, onderwerpen en domeinen te oefenen. Het huidige bestand aan materialen is 

in de loop der jaren ontwikkeld door verschillende aanbieders, kent verschillende 

gebruikskenmerken, en staat verspreid op verschillende websites.  

Op grond van de bevindingen geven we de volgende beleidsaanbevelingen: 

 Ontwikkel duidelijke doelstellingen en ambities op het gebied van landelijke e-learning 

voorzieningen voor doelgroepen met lage basisvaardigheden. 

 Besteedt productontwikkeling aan.  

 Ontwikkel daarbij een programma van eisen waaraan nieuw te ontwikkelen digitale 

oefenmaterialen moeten voldoen. 

 Werk daarbij toe naar één centraal, landelijk onder de aandacht te brengen platform, waar alle 

materialen, in zoveel mogelijk vergelijkbare vorm, en met vergelijkbare kwaliteit, aansluitend 

ontsloten worden; waar leerders op alle niveaus en op alle onderwerpen en domeinen, met één 

account kunnen oefenen. 
 Stel voor de uitwerking van bovengenoemde punten een werkgroep samen met deskundigen uit 

het huidige spelersveld.  
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AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

Het huidige onderzoek richt zich op het aanbod aan leermiddelen en niet op de (verwachte) vraag 

hiernaar. Daarbij is gekeken naar het aanbod voor laaggeletterden en digibeten in het algemeen, 

zonder onderscheid naar subgroepen (in de database met het overzicht van alle leermiddelen is per 

leermiddel wel aangegeven voor welke subgroepen materialen zijn ontwikkeld). Meer inzicht in de 

vraag van specifieke subgroepen kan bijdragen aan het bereik van deze groepen en aan de 

toegankelijkheid van materialen. Daarnaast kan inzicht in maatschappelijke en technologische 

ontwikkelingen, en daaruit voortvloeiende toekomstige thema’s voor ontwikkelingsondersteuning, 

voorkomen dat ondersteuning op bepaalde thema’s pas beschikbaar komt wanneer het omgaan met 

deze thema’s voor bepaalde groepen al enige tijd problematisch is. 

We geven daarom de volgende aanbevelingen voor verder onderzoek: 

 Verken welke relevante subdoelgroepen binnen de doelgroepen laaggeletterde en digibeten 

kunnen worden onderscheiden, zodanig dat materiaal beter op de wensen en behoeften van 

verschillende groepen kan worden afgestemd. 

 Verken welke behoeften (sub)doelgroepen leerders en begeleiders hebben voor wat betreft de 

online ontwikkelingsondersteuning, op het gebied van taal, digitale en andere 

basisvaardigheden. 

 Verken op basis van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op welke terreinen en 

voor welke doelgroepen op termijn nieuwe behoeften aan ontwikkelingsondersteuning zullen 

ontstaan. 
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Bijlagen 
 

B1 Kenmerken op basis waarvan leermiddelen in kaart zijn gebracht 

 

INHOUDELIJKE EN GEBRUIKSASPECTEN 

Het aanbod aan specifiek voor doelgroepen ontwikkelde materialen is geïnventariseerd op een 

aantal inhoudelijke en gebruiksaspecten.  

 

Wat betreft inhoudelijke aspecten is bekeken: 

 In hoeverre er aanbod is voor de verschillende domeinen uit de Standaarden en Eindtermen voor 

taal, rekenen en digitale vaardigheden: 

o Taal 

 Mondelinge taalvaardigheid 

 Gesprekken voeren  

 Luisteren  

 Spreken 

 Lezen 

 Zakelijke teksten  

 Fictionele, verhalende en literaire teksten 

 Schrijven 

 Begrippenlijst en taalverzorging 

 Begrippenlijst   

 Taalverzorging  

o Rekenen 

 Getallen 

 Verhoudingen 

 Meten en meetkunde  

 Verbanden 

o Digitale vaardigheden 

 Gebruik van ICT-systemen 

 Beveiliging, privacy en gezondheid 

 Informatie zoeken 

 Informatie verwerken 

 Digitaal communiceren 

 In hoeverre er aanbod is voor de voor de doelgroepen laaggeletterden en digibeten bedoelde 

niveaus: 

o Taal 

 Instroom 

 1F 

 2F 

o Rekenen 

 Instroom 
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 1F 

 2F 

o Digitale vaardigheden 

 Instroom 

 Basis 1 

 Basis 2 

 In hoeverre de standaarden en eindtermen waar bij wordt aangesloten worden benoemd. 

 Op welke wijze de niveaus van de materialen tot stand gekomen. 

 In hoeverre de materialen als niveau verhogend bedoeld zijn (of voor oefenen op één niveau). 

 Wat de oefendoelen van de materialen zijn 

o Oefenen binnen één niveau 

o Oefenen binnen meerdere niveaus 

o Oefenen voor niveauverhoging 

o Oefenen met thema’s 

 In hoeverre wordt geoefend met praktijkvoorbeelden. 

 Voor welke specifieke doelgroepen de materialen zijn bedoeld. 

 

Wat betreft gebruiksaspecten is bekeken: 

 Wat de toegankelijkheid van het huidige aanbod aan materialen is. 

o Mogelijkheid zelfstandig te werken met de materialen. 

o Eventuele kosten voor het gebruik. 

o Aantal (digitale) stappen om bij oefenmaterialen te komen. 

o Aanwezigheid handleidingen/uitleg voor gebruikers. 

 In hoeverre het huidige aanbod mogelijkheden tot maatwerk biedt. 

o Mogelijkheid onderdelen van de materialen los te kiezen/gebruiken. 

o Mogelijkheid vraaggericht te oefenen (binnen portal of leermiddel). 

o Mogelijkheid adaptief te oefenen. 

 In hoeverre het aanbod aan materialen geschikt is voor gebruik op verschillende apparaten 

(naast de pc/laptop). 

o Geschiktheid voor tablets. 

o Geschiktheid voor smartphones. 

 In hoeverre het huidige aanbod ook voorziet in het oefenen met folio (naast digitaal materiaal). 

 Wat de omvang is van materialen die worden aangeboden. 

o Aantal hoofdstukken/onderdelen. 

o Doorlooptijd. 

 Wat het aantal actieve gebruikers van de materialen die nu worden aangeboden is. 

 Waar de materialen die nu worden aangeboden worden gebruikt/ingezet. 

 In hoeverre de effectiviteit van de materialen wordt ondersteund door onderzoek en evaluaties. 

 Of het leermiddel opschaalbaar is. 
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B2 Alternatieve leermiddelen voor opvullen witte vlekken 
 

Taal 

Witte vlek Leermiddel Nodige aanpassingen 

Instroom x 

Mondelinge 

taalvaardigheid  

Naam: F-niveaupakketten vmbo Nederlands 

Uitgever: Muiswerk Educatief 

 

- Ontsluiten binnen op de 

doelgroep gerichte (digitale) 

omgeving. 

 

Instroom x 

Schrijven 

Idem Idem 

2F x Mondelinge 

taalvaardigheid  

Naam: Stercollecties Nederlands 

Uitgever: Studio Vo en VO Content 

- Taalgebruik aanpassen aan 

doelgroep. 

- Ontsluiten binnen op de 

doelgroep gerichte (digitale) 

omgeving. 

2F x Lezen Idem Idem 

2F x Schrijven Idem Idem 

Rekenen 

Witte vlek Leermiddel Nodige aanpassingen 

Alle niveau ’s x alle 

domeinen 

Naam: F-niveaupakketten vmbo Rekenen en 

Wiskunde  

Uitgever: Muiswerk Educatief 

- Ontsluiten binnen op de 

doelgroep gerichte (digitale) 

omgeving. 

Naam: Rekenblokken digitaal 

Uitgever: Malmberg 

- Ontsluiten binnen op de 

doelgroep gerichte (digitale) 

omgeving. 

Digitale vaardigheden 

Witte vlek Leermiddel Nodige aanpassingen 

Instroom digitaal x 

alle domeinen 

Geen alternatief materiaal.  n.v.t. 

Basisniveau 2 x alle 

vaardigheden 

Naam: Combinatie van verschillende leermiddelen 

Uitgever: Seniorweb 

- Ontsluiten binnen op de 

doelgroep gerichte (digitale) 

omgeving. 

Basisniveau 2 x alle 

domeinen 

Naam: Digitale Vaardigheden Basis 

Uitgever: vanbuurtEDUCATIEF 

- Geschikt maken voor 

zelfstandig gebruik. 

- Taalgebruik aanpassen aan 

doelgroep. 

- Ontsluiten binnen op de 

doelgroep gerichte (digitale) 

omgeving. 

Basisniveau 2 x 

Beveiliging, privacy 

en gezondheid 

Naam: Digitale Veiligheid 

Uitgever: Skillstown 

- Taalgebruik aanpassen aan 

doelgroep. 

- Ontsluiten binnen op de 

doelgroep gerichte (digitale) 
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omgeving. 

Instroom taal x alle 

domeinen 

Geen alternatief materiaal. n.v.t. 

2F x alle domeinen Naam: Digitale Vaardigheden Basis 

Uitgever: vanbuurtEDUCATIEF  

 

- Geschikt maken voor 

zelfstandig gebruik. 

- Taalgebruik aanpassen aan 

doelgroep. 

- Ontsluiten binnen op de 

doelgroep gerichte (digitale) 

omgeving. 

Thematische vaardigheden 

Witte vlek Leermiddel Nodige aanpassingen 

Instroom x 

juridische 

onderwerpen 

Geen alternatief materiaal. n.v.t. 

1F x juridische 

onderwerpen 

Naam; Strux - Ik en de maatschappij 

Uitgever: Edu’Actief 

- Taalgebruik aanpassen aan 

doelgroep. 

- Ontsluiten binnen op de 

doelgroep gerichte (digitale) 

omgeving. 

2F x juridische 

onderwerpen 

Geen alternatief materiaal. n.v.t. 

Instroom x Werk 

en inkomen 

Geen alternatief materiaal. n.v.t. 

Instroom x 

Financiën 

Geen alternatief materiaal. n.v.t. 

Tabel 17: Alternatieve leermiddelen die voor witte vlekken in het non-formele aanbod ingezet kunnen worden. 
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B3 (Soorten) organisaties buiten het huidige spelersveld die zijn 

verkend 
 
 
ARBEIDSMARKTORGANISATIES 

 SBCM 

 Stichting Kenniscentrum Pro Work 

 

COMMERCIELE EDUCATIEVE ONDERNEMINGEN 

 Organiq 

 Skillstown 

 Squla 
 

DIENSTVERLENING BIBLIOTHEKEN 

 NBD Biblion  
 

FINANCIELE SECTOR 

 Afzonderlijke banken  

 Nationale Nederlanden 

 Nederlandse Vereniging van Banken  

 
GEZONDHEIDSORGANISATIES 

 Pharos 

 
TECHNOLOGIEBEDRIJVEN 

 Amazon 

 Apple 

 Cisco 

 Facebook 

 Google 

 Microsoft 

 Phillips  

TELECOMBEDRIJVEN 

 KPN 

 Vodafone/Ziggo  

 
UITGEVERIJEN 

 Boom Uitgeverij 
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