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1. INLEIDING 
 

ETV.nl realiseert educatieve televisieseries en multimediale oefen- en 

instructieprogramma’s voor laaggeletterden en laagopgeleiden. Met de 

series en oefenprogramma’s kan de doelgroep zelfstandig of begeleid 

oefenen met basisvaardigheden zoals taal, rekenen en digitale 

vaardigheden. De series en oefenprogramma’s zijn gericht op het 

verbeteren van vaardigheden, maar ook op het vergroten van het 

zelfvertrouwen en leerambities en zodoende op het stimuleren en 

activeren van de doelgroep. ETV.nl richt zich op ROC’s en andere 

onderwijsinstellingen, publieke organisaties, werkgevers en 

brancheorganisaties.  

 

Stichting Expertisecentrum ETV.nl heeft NextValue Research gevraagd een 

onderzoek uit te voeren naar het gebruik, de functies en de waarde van 

ETV.nl-materialen onder begeleiders, laaggeletterden en laagopgeleiden 

in contexten van non-formele educatie voor volwassenen. In deze 

rapportage bespreken we de bevindingen van het onderzoek.  

 

LEESWIJZER 

 In hoofdstuk 2 bespreken we achtergronden bij het onderzoek. 

 In hoofdstuk 3 bespreken we de onderzoeksdoelstellingen en 

onderzoeksvragen bij het onderzoek. 

 In hoofdstuk 4 gaan we in op de opzet en de aanpak van het 

onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een verkennend onderzoek 

naar contexten van non-formele educatie voor volwassenen 

(leercontexten) waarin wordt gewerkt met ETV.nl-materialen 

(paragraaf 4.1), een verdiepend kwalitatief onderzoek waarbij we in 

gesprek gaan met leerders en begeleiders in verschillende non-

formele leercontexten (paragraaf 4.2) en observaties bij het gebruik 

van de nulversie van de oefenportal Oefenen.nl en enkele 

oefenprogramma’s (paragraaf 4.3). 

 In hoofdstuk 5 bespreken we de bevindingen bij de verkenning van de 

non-formele leercontexten waarin ETV.nl-materialen worden 

gebruikt.  

 In hoofdstuk 6 geven we per onderzochte context de empirische 

bevindingen weer. We gaan daarbij in op het gebruik, de beleving en 

de waarde van de ETV.nl-materialen voor: 

o Educatie in penitentiaire inrichtingen (6.1) 

o Educatie in sociale werkvoorzieningen (6.2) 

o Educatie in bibliotheken (6.3) 

o Educatie in zorg en welzijnswerk (6.4) 

o Zelfstudie (6.5) 

 In hoofdstuk 7 beschrijven we de bevindingen van de observaties bij 

het werken met de nulversie van de oefenportal Oefenen.nl en enkele 

oefenprogramma’s. 

 In hoofdstuk 8 presenteren we de conclusies. We vergelijken het 

gebruik, de functies en de waarde van de ETV.nl-materialen in de 

verschillende leercontexten en trekken conclusies over de waarde van 

ETV.nl voor laagopgeleiden en laaggeletterden. Tot slot zetten we 

voor de ETV.nl-programma’s, Taalklas.nl, Lees en Schrijf! en Klik & Tik, 

op een rij door wie deze programma’s worden gebruikt, hoe 

gebruikers de programma’s beoordelen en in welke mate deze 

programma’s geschikt zijn voor verschillende gebruikersgroepen. 

OVER DE AUTEURS 

Het onderzoek is opgezet en uitgevoerd door Sander Smit met 

medewerking van Thomas Bersee. Sander Smit studeerde Sociologie en 
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werkte als markt- en beleidsonderzoeker voor het Instituut voor 

Sociologisch-Economisch Onderzoek (ISEO, nu SEOR) aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam, de Nederlandse Gezinsraad en PQR-Research. In 

2008 besloot hij als zelfstandige verder te gaan met het bureau NextValue 

Research.  

 

Thomas Bersee studeerde Geschiedenis en was van 1987 tot 2007 als 

onderwijskundig medewerker werkzaam bij het SVE, Landelijk studie- en 

ontwikkelingscentrum ten dienste van de Volwasseneneducatie en bij 

CINOP. Van 2003 tot 2006 was hij projectleider van het Landelijk Actieplan 

Alfabetisering Autochtone Nederlanders. Thans is hij zelfstandig 

onderwijsadviseur, onderzoeker en publicist. 
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2. ACHTERGRONDEN BIJ HET ONDERZOEK 
 

NON-FORMEEL LEREN 

ETV.nl maakt non-formele oefen- en instructieprogramma’s voor 

laaggeletterden en laagopgeleiden volwassen. Non-formeel leren is 

intentioneel en systematisch leren dat zich in een ander verband dan de 

school afspeelt. Voorbeelden hiervan zijn zowel te vinden in werk 

gerelateerde activiteiten, als in op maatschappelijke participatie gerichte 

activiteiten en in activiteiten die primair gericht zijn op persoonlijke 

ontplooiing. Non-formeel leidt in tegenstelling tot formeel leren niet op 

tot erkende diploma’s en kwalificaties (Doets et al. 2008). 

 

ETV.NL 

Op dit moment zijn er ongeveer 100 ETV.nl-programma’s over diverse 

onderwerpen. De missie van ETV.nl is het stimuleren van mensen om zich 

te ontwikkelen met toegankelijke materialen en om ervoor te zorgen dat 

er voldoende materialen komen om lokaal/regionaal in te bedden. ETV.nl 

reikt daarvoor middelen aan om belangrijke basisvaardigheden en 

basiskennis te ontwikkelen die helpen om goed te functioneren in de 

maatschappij. ETV.nl wil ook een bijdrage leveren aan de vermindering 

van laaggeletterdheid in Nederland. Als één van de uitvoerders van het 

landelijke Aanvalsplan Laaggeletterdheid ‘Van A tot Z betrokken’, brengt 

ETV.nl de serie Lees en Schrijf! op de markt.  

De ETV.nl-oefenmaterialen bestaan uit oefenwebsites, 

televisieprogramma’s en praktische werkboeken. Sinds het voorjaar van 

2011 staat de oefenportal Oefenen.nl online. Dit is een website waar al 

het oefenmateriaal voor basisvaardigheden van ETV.nl verzameld is en 

met één gebruiksnaam en wachtwoord toegankelijk is gemaakt. Het gaat 

om een nulversie met een nog beperkte functionaliteit. 

In 2011 zal ETV.nl Oefenen.nl uitbreiden met een professioneel account 

met extra functionaliteiten zoals het aanmaken van meerdere groepen, 

oefen- en toetsmateriaal klaarzetten en resultaten inzien per deelnemer 

en/of groep, berichten sturen naar cursisten en toegang tot extra 

oefenmateriaal. De professionals kunnen dan met een speciaal account 

inloggen.  

Lopende het onderzoek is ook al een aantal aanvullende functionaliteiten 

en verbeteringen gerealiseerd voor de oefenportal. 

LEREN DOOR LAAGOPGELEIDE VOLWASSENEN 

Leren door laaggeletterde en laagopgeleide volwassenen wordt in diverse 

bronnen besproken en onderzocht. We bespreken de belangrijkste 

achtergronden bij het leren door laagopgeleide volwassenen. 

Laagopgeleide volwassen hebben de volgende motieven tot leren: 

 verbetering maatschappelijke positie (opleiding en baan) 

 verplichting: inburgering, re-integratie cursus (UWV), een cursus 

vanuit werk  

 maatschappelijke participatie (uit isolement; buitenshuis zijn, 

vrijwilligerswerk, willen blijven meedoen in snel veranderende 

wereld) 

 opvoeding kinderen (kleinkinderen)/goede ouders en goede 

grootouders willen zijn 

 zelfstandigheid, sociale redzaamheid en behoud onafhankelijk 

 plezier en zelfontwikkeling 

 druk en stimulans door sociale omgeving. 
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Bij laagopgeleide volwassen zijn er relatief veel drempels voor leren. 

Daarbij gaat het onder meer om: 

 taboe, angst en schaamte (indien laaggeletterdheid) 

 negatieve schoolervaringen 

 faalangst en weinig zelfvertrouwen 

 weinig leerervaringen  

 een relatief beperkte zelfsturing  

 soms weinig support vanuit sociale omgeving 

 een thuiscontext (woonomgeving en gezinssituatie) die niet ideaal is 

voor thuisleren. 

Zelfsturing heeft betrekking op het vermogen zelfstandig vorm en richting 

te kunnen geven aan het eigen leren. Verwante begrippen zijn docent-

onafhankelijk leren, zelfgestuurd leren, locatie-onafhankelijk leren en 

zelfstudie.  

De leerder moet hiervoor over voldoende vaardigheden beschikken. Het 

gaat daarbij onder meer om de volgende zaken: 

 intrinsieke motivatie 

 zelfdiscipline en doorzettingsvermogen  

 realistische leerdoelen kunnen stellen, kunnen plannen en reflecteren 

over eigen leerstijl en vorderingen 

 zelf leermaterialen kunnen zoeken, vinden en kiezen 

 zelf studievorderingen kunnen bijhouden  

 technische vaardigheden (typen, digitale vaardigheden) 

 studievaardigheden. 

Bovendien moeten de materialen geschikt zijn voor zelfstandig gebruik. 

Dit vereist dat de materialen informatie verschaffen over de inhoud en de 

door te werken oefeningen, de gebruiker voor deze informatie niet 

afhankelijk is van een docent, oefeningen worden voorafgegaan door een 

instructie of uitleg opvraagbaar is, voor de oefeningen een 

antwoordsleutel beschikbaar is, sprake is van feedback en 

voortgangsregistratie bij online oefenen en dat het materiaal gemakkelijk 

te vinden en te verkrijgen is. 

In de regel beschikken hoogopgeleide mensen (mensen met veel 

leerervaring) over meer zelfsturing dan laagopgeleide mensen (mensen 

met weinig leerervaring). Een academische geschoolde asielzoeker 

beschikt veelal over een grotere zelfsturing dan een analfabete allochtone 

huisvrouw. Bij het leren door laagopgeleide volwassenen zijn daarom de 

volgende zaken van belang: 

 Leerstof moet ingebed zijn in herkenbare c.q. betekenisvolle 

contexten. 

 Kleine stappen in het leerproces. Stof moet in kleine stukjes worden 

aangereikt. 

 Leerstof moet nuttig zijn op korte termijn: direct kunnen toepassen, 

direct nut hebben en direct resultaat zien.  

 Leeractiviteiten moeten laagdrempelig, aantrekkelijk, leuk en 

activerend zijn. 

 Leren moet ook een beetje gezellig zijn (taalontmoeting, in contact 

met andere mensen in dezelfde situatie/ peer-contact). 

 Een veilige leeromgeving (fouten maken mag; eigen tempo bepalen). 

 Stimulering positieve feedback vanuit sociale omgeving (docent, 

vrienden, familie e.d.). 

 Erkenning van behaalde leerresultaten door bijv. een certificaat of 

een diploma.  

 Volwassenen zijn niet leerplichtig (uitgezonderd de inburgeraars in 

inburgeringstrajecten) dus een activerend toeleidingstraject is vaak 
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nodig om tot leren te komen/ het leren moet extra aantrekkelijk 

gemaakt worden. 

Een vorm van leren die het leren ook aantrekkelijker kan maken is 

blended learning. Bij blended learning gaat het om: 

 afwisseling van leerplek: thuis, school, bibliotheek, wijkcentrum, 

werkplek, open leercentrum 

 afwisseling individuele zelfwerkzaamheid en groepsonderwijs  

 afwisseling fysieke face-to-face ontmoetingen en social media 

 afwisseling in begeleiding: docent op school, taalmaatje/vrijwilliger 

thuis of in bibliotheek, telefonisch en on-line helpdesk 

 afwisseling werkvormen 

 afwisseling van didactiek 

 afwisseling van leermateriaal: schriftelijk, multimedia, Internet en 

televisie  

Ervaringsgegevens wijzen uit dat blended learning vanwege afwisseling en 

variëteit, het leren aantrekkelijk maakt en daarom ook het meest effectief 

is. Dit geldt zeker wat betreft de doelgroep van laagopgeleide 

volwassenen. Blended learning heeft tevens het grote voordeel dat de 

leerder zelf kan ontdekken welke leerstijl het beste bij hem/haar past.  

 

LEVENLANG LEREN 

In het jaar 2000 verschijnt als gevolg van een bijeenkomst van de 

Europese Raad te Lissabon, het Europees Memorandum over een Leven 

Lang Leren. Er zijn zes kernboodschappen waarvan de eerste luidt dat 

“iedereen universele en permanente toegang moet hebben tot 

leeractiviteiten om basisvaardigheden te verwerven en op te frissen die 

nodig zijn voor een duurzame participatie in de kennismaatschappij.” Het 

Europese Memorandum wordt ondertekend door alle EU-lidstaten, 

waaronder Nederland. ETV.nl bestrijkt met het aanbieden van 

basisvaardigheden voor laagopgeleide volwassenen een groot terrein op 

het gebied van levenlang leren. Als potentiele markt gaat het dan om 

ongeveer 4 ½ miljoen volwassenen.  

 

De ontwikkeling is dat de reguliere (gesubsidieerde) basiseducatie voor 

volwassenen afneemt door overheidsbezuinigingen. 

 

INVENTARISATIE AANBOD NON-FORMEEL OEFENMATERIAAL NEDERLANDS OP INTERNET 

Een inventarisatie van het aanbod aan gratis non-formeel oefenmateriaal 

Nederlandse taal op het internet laat zien dat het aanbod onoverzichtelijk 

is en oefenmateriaal sterk varieert in kwaliteit.1 Door de specifieke 

achtergronden en doelstellingen van verschillende aanbieders varieert het 

aangeboden oefenmateriaal voor wat betreft de hoeveelheid, aanpak, 

presentatie, het niveau en de te oefenen taalvaardigheden en – 

onderwerpen. Daarbij ontbreekt het vaak aan uitleg en een leidraad voor 

het maken van de oefeningen. 

 

Ook zijn de zogenaamde startpagina’s over taal en taal oefenen die links 

naar leer- en oefenmateriaal aanbieden niet overzichtelijk. Er is weinig 

samenhang en homogeniteit in de trefwoorden die voor de links naar de 

oefenpagina’s worden gebruikt. Bovendien is meestal niet duidelijk wat 

de doelgroep of het niveau is van de oefeningen waar naar doorgelinked 

wordt en is een aantal van de websites en de links in de startpagina’s 

opgeheven of niet meer onderhouden.  

                                                           
1
 Smit, S. (2010). Inventarisatie online oefenmateriaal Nederlandse taal. Rotterdam: 

NextValue. (rapport voor intern gebruik ETV.nl) 
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Voor diegenen die uit eigen beweging op het internet zoeken naar 

oefenmateriaal Nederlandse taal zal het daarom naar verwachting 

moeilijk zijn de juiste oefeningen te vinden en op een passend niveau te 

oefenen.  

 

EERDERE ONDERZOEKEN NAAR ETV.NL-MATERIALEN 

Eerder onderzoek naar het gebruik van ETV.nl-materialen richt zich vooral 

op het gebruik van ETV.nl-materialen in het volwassenenonderwijs op de 

ROC’s. Daarnaast is, zij het beperkt, gekeken naar ervaringen van 

individuele thuisgebruikers die het ETV.nl-materiaal voor zelfstudie 

gebruiken. Programma’s die besproken worden zijn Lees en Schrijf!, 

Taalklas.nl en Thuis op School. Ook heeft onderzoek plaats gevonden naar 

de ETV.nl-helpdesk en ondersteuning en certificering van digitaal leren en 

laagopgeleiden. 

 

In de onderzoeken naar het gebruik van ETV.nl-materialen wordt 

regelmatig wordt gemeld dat het moeilijk is leerders te vinden en 

bereiken die het ETV.nl-materiaal niet (ook) in het kader van een cursus 

gebruiken. Deze groep wordt soms dan ook alleen om die reden buiten 

beschouwing gelaten.  

 

In een aantal onderzoeken is ook met begeleiders gesproken. Het gaat 

dan meestal om naasten van leerders en ROC-docenten. Over de functies, 

waarden, effecten, behoeften en begeleiding van ETV.nl-materialen in 

andere leercontexten dan de ROC-context is weinig onderzocht. 

 

 

 

 

BEHOEFTE AAN INZICHT IN GEBRUIK ETV.NL-MATERIALEN IN NON-FORMELE CONTEXTEN 

Expertisecentrum ETV.nl wil inzicht het gebruik en in de ervaringen van 

begeleiders en leerders met ETV.nl-materialen in non-formele 

leercontexten voor volwassen laagopgeleiden en laaggeletterden: 

 die niet eerder of onvoldoende onderzocht zijn 

 waar met nieuwe, nog niet eerder onderzochte materialen wordt 

gewerkt 

 waar op andere wijzen dan in ROC-verband met het ETV.nl materiaal 

gewerkt wordt 

 met een grote potentiele doelgroep (laaggeletterden en 

laagopgeleiden).
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3. DOELSTELLINGEN EN ONDERZOEKSVRAGEN 

Het onderzoek richt zich op het gebruik, de functies en de waarde van 

ETV.nl-programma’s voor volwassen laagopgeleide en/of laaggeletterde 

leerders en hun begeleiders in contexten van non-formele educatie.  

Eerdere onderzoeken naar het gebruik en de waarde van ETV.nl hebben 

zich vooral toegespitst op Taalklas.nl en de Lees en Schrijf!-programma’s. 

Respondenten die deelnamen aan deze onderzoeken kenden deze 

programma’s voornamelijk door deelname aan volwassenenonderwijs 

voor Nederlands als eerste of tweede taal in de ROC-context.2 Met dit 

onderzoek willen we ook buiten de ROC-context kijken naar het gebruik, 

de functies en de waarde van ETV.nl.  

 

Het nieuwe ETV.nl-programma Klik & Tik. Het internet op zal daarbij in 

ieder geval expliciet besproken worden en voor andere ETV.nl-

programma’s geldt dat deze aan de orde komen als zij door de 

respondenten in dit onderzoek genoemd en gebruikt worden. Daarmee 

richten wij ons ook op meer dan de waarde en het gebruik van ETV.nl 

voor vaardigheden Nederlandse taal. Klik & Tik richt zich bijvoorbeeld op 

het verwerven van internetvaardigheden en naast taalvaardigheden 

richten andere programma’s zich op vaardigheden als omgaan met geld, 

rekenen en allerhande dagelijkse basisvaardigheden. Tegelijkertijd richten 

de programma’s en de oefeningen zich op het versterken van emotionele 

waarden als zelfvertrouwen, trots, motivatie, en leerplezier. 

 

Naast het gebruik en de waarden van ETV.nl voor leerders en begeleiders 

in verschillende leercontexten verkennen we hoe leerders en begeleiders 

                                                           
2
 Neuvel, J. (2007) ; Smit, S. m.m.v. T. Bersee (2009); Sterk, G. en J. v. Veen (2008). 

ETV.nl- en andere non-formele oefenmaterialen vinden en welke 

behoeften zij hebben met betrekking tot non-formele oefenmaterialen. 

Tot slot verzamelen we aanwijzingen voor productverbeteringen. 

 

De onderzoeksdoelstellingen zijn: 

 Inzicht krijgen in contexten van non-formele educatie waarin met 

ETV.nl-materialen wordt gewerkt. 

 Inzicht krijgen in de wijze waarop leerders en begeleiders ETV.nl-

materialen in verschillende non-formele leercontexten vinden en 

gebruiken. 

 Inzicht krijgen in de functies, waarde en effecten van ETV.nl-

materialen in deze leercontexten. 

 Inzicht krijgen in behoeften van begeleiders in verschillende 

contexten. 

 Inzicht krijgen in verbeterpunten van ETV.nl-materialen. 

 

De onderzoeksvragen zijn: 

 

Contexten van non-formele educatie 

 Binnen welke contexten van non-formele educatie worden ETV.nl-

materialen gebruikt? 

 

Vinden en gebruiken 

 Hoe vinden leerders en begeleiders binnen deze leercontexten non-

formeel oefenmateriaal? 

 Hoe en door wie worden de ETV.nl-materialen in deze leercontexten 

gebruikt? 

 Welke materialen kennen en gebruiken leerders en begeleiders nog 

meer in deze leercontexten?  
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Functies, waarde en effecten 

 Welke doelen hebben leerders en begeleiders in verschillende non-

formele leercontexten met het gebruik van ETV.nl-materialen? 

 Wat is de waarde van ETV.nl-materialen voor leerders en begeleiders? 

 Welke effecten ervaren leerders en begeleiders in non-formele 

leercontexten door het gebruik van ETV.nl-materialen? 

 

Behoeften van begeleiders 

 Welke begeleiding krijgen leerders in non-formele leercontexten bij 

het werken met ETV.nl-materialen? 

 Hoe kan ETV.nl deze begeleiding ondersteunen? 

 

Verbeterpunten 

 Welke verbeterpunten noemen leerders en begeleiders bij het 

gebruik van ETV.nl-materialen in non-formele leercontexten? 
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4. OPZET EN AANPAK VAN HET ONDERZOEK 

Het onderzoek bestaat uit drie delen. In het eerste deel is verkend in 

welke contexten van non-formele educatie ETV.nl-materialen worden 

gebruikt en hoe, en in hoeverre instellingen in deze contexten bereid zijn 

met hun leerders en begeleiders mee te werken aan face-to-face 

interviews en groepsgesprekken voor het tweede, verdiepende deel van 

het onderzoek.  

In het tweede deel van het onderzoek hebben we voor een aantal 

contexten de onderzoeksvragen met betrekking tot ‘vinden en gebruiken’, 

‘functies, waarden en effecten’, ‘behoeften van begeleiders’ en 

‘verbeterpunten’ beantwoord. 

In een derde deel zijn aanvullend observaties met leerders gehouden ten 

behoeve van de functionaliteit van de nulversie van de ETV.nl-oefenportal 

Oefenen.nl en van enkele oefenprogramma’s. De functionaliteit van 

nulversie van Oefenen.nl en de oefenprogramma’s komt soms ook aan 

bod in het tweede deel van het onderzoek. 

4.1 Verkenning contexten non-formele educatie 

Voor de verkenning van contexten van non-formele educatie waar ETV.nl-

materialen worden gebruikt en de keuze van leercontexten voor het 

tweede deel van het onderzoek, is gebruik gemaakt van, deskresearch en 

telefonische gesprekken. 

 

DESKRESEARCH 

Eerder constateerde we al dat werkboeken van Lees en Schrijf! besteld 

worden door begeleiders en coaches uit verschillende sociale en 

zorginstellingen (NextValue 2009). Met deskresearch hebben we 

bestellingen door organisaties nader geïnventariseerd. Hiervoor is gebruik 

gemaakt van door Expertisecentrum ETV.nl aangeleverde bestanden van 

bestellingen van werkboeken, dvd’s en aanvullend lesmateriaal door 

organisaties. 

 Bestellingen door organisaties van dvd’s en werkboeken in 2009 en 

2010. 

 Bestellingen door organisaties van aanvullend lesmateriaal bij ETV.nl-

programma’s in de periode 11 januari tot en met 7 maart 2011. 

 

Met behulp van de bestanden is een schatting gemaakt van de verdeling 

van de bestellingen naar soorten instellingen en organisaties. 

 

ORIËNTERENDE TELEFONISCHE GESPREKKEN 

We hebben vervolgens telefonisch contact opgenomen met 45 

organisaties en instellingen binnen een selectie van de aangetroffen 

contexten. We wilden hiermee meer inzicht krijgen in het daadwerkelijke 

gebruik van de ETV.nl-materialen in deze contexten en in de mogelijkheid 

om in een later stadium verdiepende gesprekken met leerders en 

begeleiders te voeren. Vragen die in de telefonische gesprekken gesteld 

werden zijn: 

 De materialen zijn besteld, maar wordt er ook mee gewerkt?  

 Hoe en door wie?  

 Is sprake van begeleiding en hoe?  

 Is er eventueel bereidheid om mee te werken aan verder onderzoek?  

4.2 Verdiepend deel 

ONDERZOEKSDEELVRAGEN 

Met het verdiepende deel hebben we de onderzoeksvragen met 

betrekking tot ‘vinden en gebruiken’, ‘functies, waarden en effecten’, 

‘behoeften van begeleiders’ en ‘verbeterpunten’ beantwoordt voor in de 
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verkenning gekozen contexten. De onderzoeksvragen zijn daartoe 

uitgewerkt in onderzoeksdeelvragen. 

 

Vinden en gebruiken 

 Hoe vinden leerders en begeleiders binnen verschillende contexten 

van non-formele educatie non-formeel oefenmateriaal? 

- welke personen/instanties helpen hen/raadplegen zij 

- ervaren zij problemen bij het zoeken naar leermaterialen, welke? 

 Welke materialen kennen en gebruiken leerders en begeleiders nog 

meer? 

- formeel/non-formeel/informeel? 

 

Functies, waarde en effecten 

 Welke doelen hebben leerders en begeleiders in verschillende 

contexten van non-formele educatie met het gebruik van ETV.nl-

materialen 

- praktisch, sociaal, emotioneel 

- vergeleken met andere materialen die zij gebruiken? 

 Wat is de waarde van ETV.nl-materialen voor leerders en begeleiders 

in deze contexten 

- met betrekking tot leerdoelen 

- met betrekking tot de wijze waarop zij het liefst leren 

- vergeleken met andere leermaterialen die zij gebruiken? 

 Welke effecten ervaren leerders en begeleiders in deze contexten 

door het gebruik van ETV.nl-materialen 

- praktisch, sociaal, emotioneel 

- vergeleken met andere materialen die zij gebruiken? 

 

 

 Behoeften van begeleiders 

 Hoe begeleiden begeleiders leerders in verschillende contexten van 

non-formele educatie bij het werken met ETV.nl-materialen 

 Hoe kan ETV.nl deze begeleiding ondersteunen en faciliteren? 

 

Verbeterpunten 

 Welke verbeterpunten noemen leerders en begeleiders bij het 

gebruik van ETV.nl-materialen in verschillende contexten van non-

formele educatie? 

- positieve/negatieve ervaringen 

- wat draagt meer/minder bij aan doelen, effecten en leerwijze 

- verbeteringen/aanvullingen? 

- hoe ervaren gebruikers de functionaliteit van de nulversie van de 

oefenportal Oefenen.nl?3 

 

De onderzoeks(deel)vragen zijn uitgewerkt in uitgebreide 

gespreksleidraden die tijdens groepsgesprekken en interviews zijn 

gehanteerd (zie bijlagen).  

 

GROEPSGESPREKKEN EN INTERVIEWS 

We hebben vervolgens organisaties en instellingen van in de verkenning 

aangetroffen contexten gevraagd of zij met leerders en begeleiders willen 

deelnemen aan face-to-face interviews of groepsgesprekken. Hiervoor is 

weer gebruik gemaakt van door Expertisecentrum ETV.nl aangeleverde 

                                                           
3
 De functionaliteit van de oefenportal Oefenen.nl is in dit deel aan de orde gekomen voor 

zover respondenten ervaring met de portal hebben en daar uitspraken over deden. In een 
apart deel van het onderzoek zijn observaties gehouden bij het gebruik van de 
oefenportal. 



Opzet en aanpak van het onderzoek                                                 Om van gewone dingen meer te weten 

13 

 

bestanden van bestellingen van werkboeken, dvd’s en aanvullend 

lesmateriaal door organisaties. 

 Bestellingen door organisaties van dvd’s en werkboeken in 2009 en 

2010. 

 Bestellingen door organisaties van aanvullend lesmateriaal in de 

periode 11 januari tot en met 7 maart 2011. 

 

Daarnaast hebben we respondenten gezocht onder leerders die thuis 

zelfstandig of met hulp van een naaste met de ETV.nl-materialen oefenen 

en dit doen voor zelfstudie en niet in het kader van een cursus, opleiding 

of vrijwilligerstraject. Voor het werven van deze respondenten hebben we 

gebruik gemaakt van bestanden met: 

 Contactgegevens van leerders die zich de afgelopen twee jaar hebben 

aangemeld op één van de oefenwebsites van ETV.nl (Lees en Schrijf!, 

Klik & Tik, Oefenen.nl). 

 Contactgegevens van leerders die in de eerste 8 weken van 2011 een 

werkboek hebben besteld via de landelijke bellijn ‘Leer lezen en 

schrijven’.  

 

Met de leerders die eerder hebben aangegeven dat zij bereid zijn mee te 

werken aan onderzoek is telefonisch contact gezocht en leerders die thuis 

zelfstandig (of met hulp van een naaste) met de ETV.nl-materialen werken 

en dit niet doen in het kader van een cursus, opleiding of 

vrijwilligerstraject, is gevraagd mee te werken aan face-to-face 

onderzoek. 

In totaal is face-to-face in groepsgesprekken en interviews met 48 

leerders, 16 begeleiders en 6 betrokken functionarissen gesproken. De 

individuele face-to-face gesprekken en groepsgesprekken duurden steeds 

45-60 minuten. 

AANVULLENDE TELEFONISCHE GESPREKKEN 

We zijn bij het telefonisch werven van respondenten die voor zelfstudie in 

een thuiscontext met de ETV.nl-materialen werken in contact gekomen 

met leerders, docenten en begeleiders die in verschillende contexten met 

de ETV.nl-materialen werken. Met leerders en begeleiders die niet tot de 

zelfstudiecontext behoorden maar wel tot één van de andere te 

onderzoeken contexten, zijn zo mogelijk korte telefonische gesprekken 

gevoerd waarbij zoveel mogelijk gevraagd is naar onderwerpen die ook in 

de gespreksleidraden aan de orde komen. We beschouwen deze 

gesprekken als aanvullende informatie. De gesprekken dragen bij aan het 

totaalbeeld van de verschillende leercontexten. In totaal hebben we op 

deze wijze 14 korte aanvullende telefonische gesprekken gevoerd. Deze 

gesprekken duurden minimaal 5 en maximaal 10 minuten. Daarnaast is 

telefonisch gesproken met 7 begeleiders in Penitentiaire Inrichtingen. 

Deze telefonische gesprekken duurden gemiddeld 10 minuten. (Zie de 

bijlagen voor een overzicht van de respondenten, de context waarin zij 

geworven zijn en de gebruikte interviewmethode.) 

4.3 Observaties 

De ervaringen van leerders en begeleiders met de nulversie van 

Oefenen.nl en met oefenprogramma’s komt soms al aan bod in het 

tweede deel van het onderzoek, waarin we met leerders en begeleiders 

spreken over hun ervaringen. Aanvullend hebben we een aantal 

observaties uitgevoerd terwijl leerders met de nulversie van de 

oefenportal of de programma’s van ETV.nl aan het werk waren. 

 

Voor de observaties bij de nulversie van de oefenportal Oefenen.nl 

hebben we afzonderlijke observatiegesprekken gehouden. Onderwerpen 

die tijdens de observatie aan de orde komen zijn: 
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 Computergebruik en bekendheid met oefenmaterialen. 

 Zoeken op internet. 

 Indruk en doelgroep oefenportal. 

 Registreren. 

 Beginnen met oefenen. 

 Resultaten bekijken. 

 Werkboek bestellen. 

 

Deze onderwerpen zijn uitgewerkt in een uitgebreide observatieleidraad 

(zie bijlagen). Aan deze observaties deden acht respondenten mee. De 

observaties duurden gemiddeld 45 minuten. De respondenten die aan 

deze observaties deelnamen waren nog niet eerder bekend met de 

oefenportal of met programma’s van ETV.nl.  

 

Daarnaast hebben we ad hoc meegekeken bij het werken met oefeningen 

Lees en Schrijf! en Klik & Tik!. Het gaat hier deels om respondenten die al 

langer met de programma’s werkten en deels nieuwe leerders. Voor deze 

observaties is geen aparte leidraad gemaakt en de observaties vonden 

plaats tijdens individuele interviews en een groepsbijeenkomst. Op deze 

wijze hebben we bij negen respondenten meegekeken hoe zij met de 

programma’s oefenen. 
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5.  BEVINDINGEN VERKENNING 

In de verkenning is onderzocht in welke contexten van non-formele 

educatie ETV.nl-materialen worden gebruikt en hoe, en in hoeverre 

instellingen in deze contexten bereid zijn met hun leerders en begeleiders 

mee te werken aan face-to-face interviews en groepsgesprekken. Voor de 

verkenning is gebruik gemaakt van deskresearch en oriënterende 

telefonische gesprekken. We bespreken de bevindingen van de 

verkenning. 

5.1 Bestellingen ETV.nl-materiaal door instellingen 

We zien dat ETV.nl werkboeken en dvd’s door een breed scala aan 

maatschappelijke sectoren en instellingen worden besteld: 

 ROC’s en praktijkonderwijs 

 voor- en basisscholen 

 bijzonder onderwijs 

 particuliere onderwijs aanbieders voor reïntegratie en inburgering 

 geestelijke gezondheidszorg 

 gehandicaptenzorg 

 jeugdzorg 

 thuiszorginstellingen en verpleeg- en verzorgingshuizen  

 vrijwilligerswerk 

 ziekenhuizen 

 huisartsen 

 maatschappelijk werk en opvang  

 verslavingszorg 

 overkoepelende organisaties 

 bedrijven zonder een maatschappelijke doelstelling 

Wanneer we de organisaties en instellingen samenbrengen onder een 

aantal verzamelnoemers zien we globaal de volgende onderverdeling in 

de bestellingen:4 

 

Soort instelling Bestellingen 

aanvullend 

lesmateriaal 

(n) 

Bestellingen 

dvd’s en 

werkboeken 

(n) 

Totaal 

(n) 

ROC’s en praktijkonderwijs 41% (103) 27% (95) 33%(198) 

Zorg en welzijnswerk
5
 23% (58) 23% (83) 23%(141) 

Particuliere 

onderwijsaanbieders voor 

reïntegratie en inburgering 

9% (22) 14% (49) 12% (71) 

Primair onderwijs incl. b.o. 10% (25) 6% (21) 8% (46) 

Bibliotheken 2% (5) 10% (34) 6% (39) 

Sociale werkvoorzieningen 4% (9) 7% (24) 5% (33) 

Taalcentra hoger onderwijs 6% (14) 1% (5) 3% (19) 

Overkoepelende organisaties 

educatie/welzijn  

1% (2) 3% (12) 2% (14) 

Penitentiaire inrichtingen 1% (2) 2% (8) 2% (10) 

Onbekend / Niet-

maatschappelijke of educatieve 

organisaties 

4% (10) 7% (26) 6% (36) 

                                                           
4
 De tabel is indicatief. Hij is gebaseerd op de gegevens van organisaties die in de periode 

2009-2010 dvd’s en werkboeken hebben besteld en organisaties die aanvullend 
lesmateriaal hebben besteld in de periode 11 januari tot en met 7 maart 2011. 
5
 Zorg en welzijnswerk omvat de sectoren geestelijke gezondheidszorg, 

gehandicaptenzorg, jeugdzorg, thuiszorginstellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen, 
vrijwilligerswerk, ziekenhuizen, huisartsen, maatschappelijk werk en opvang, en 
verslavingszorg. Al deze sectoren kwamen in de geanalyseerde bestelbestanden voor. 
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Binnen de groep ‘zorg en welzijnswerk’ komen relatief veel 

vrijwilligersorganisaties voor anderstaligen voor (zoals Taalmaatjes van 

Vluchtelingenwerk, Gilde Samenspraak, Ontmoeting Buitenlandse 

Vrouwen, enzovoorts). Van de 141 bestellingen van werkboeken en 

aanvullende lesmateriaal was 18% voor vrijwilligersorganisaties voor 

anderstaligen. 

5.2 Oriënterende telefonische gesprekken 

We hebben met een aantal instellingen binnen de benoemde soorten 

organisaties contact opgenomen voor oriënterende gesprekken over het 

gebruik van de materialen en de bereidheid mee te werken aan 

verdiepend kwalitatief onderzoek. We hebben hiervoor gebruik gemaakt 

van de bestanden met organisaties die werkboeken, dvd’s en aanvullend 

lesmateriaal hebben besteld.  

 

Het gebruik van ETV.nl-materialen in ROC’s, particuliere 

onderwijsaanbieders (reintegratie, inburgering) en primair onderwijs is al 

eerder onderzocht (o.a. NextValue 2009, 2011). We weten dat de 

materialen veel in het volwassenen onderwijs in ROC’s worden gebruikt 

en dat ook particuliere onderwijsaanbieders ETV.nl-materialen gebruiken 

in inburgerings- en reintegratietrajecten. Hetzij als lesmateriaal, hetzij als 

aanvullend of huiswerkmateriaal. Het betreft dan vooral de Lees en 

Schrijf!-programma’s. Het ETV.nl-programma Thuis op School wordt door 

oudercoördinatoren in het basisonderwijs getoond in ouderkamers en bij 

voorlichtingsbijeenkomsten (NextValue, 2011). ROC’s en particuliere 

onderwijsaanbieders zijn daarom buiten beschouwing gelaten bij de 

oriënterende gesprekken, 

 

Taalcentra in hoger onderwijs (HBO, Universitair) en overkoepelende 

organisaties voor educatie of welzijn zijn ook buiten beschouwing gelaten 

bij de oriënterende gesprekken. Deze organisaties hebben naar 

verwachting geen direct contact met de doelgroep van ETV.nl; 

laagopgeleide volwassenen. Uiteindelijk is daarom kort telefonisch 

gesproken (5-10 minuten)met 45 medewerkers (begeleiders, 

(opleidings)coördinatoren, projectmanagers) van: 

 Zorg en welzijnswerk 

 Bibliotheken 

 Sociale werkvoorzieningen 

 Penitentiaire inrichtingen  

 

De vragen die we in de oriënterende gesprekken gesteld hebben zijn: 

 De materialen zijn besteld, maar wordt er ook mee gewerkt?  

 Hoe en door wie?  

 Is sprake van begeleiding en hoe? 

 Zijn leerders en begeleiders bereid mee te werken aan face-to-face 

interviews en/of groepsgesprekken? 

5.2.1 Gebruik van de materialen 

PENITENTIAIRE INRICHTINGEN 

In penitentiaire inrichtingen zijn het meestal docenten die in de PI 

lesgeven die de materialen hebben besteld. Leerders in penitentiaire 

inrichtingen kunnen moeilijk zelf materialen bestellen en hebben geen 

toegang tot internet. Zij krijgen de werkboeken vaak van docenten en 

werken hier zelfstandig mee. Een deel van de bestelde werkboeken zijn 

bedoeld voor opname in de collectie van de gevangenisbibliotheek. 
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SOCIALE WERKVOORZIENINGEN 

Sociale werkvoorzieningen die materiaal bestellen zetten dit in tijdens 

lessen basiseducatie/basisvaardigheden voor werknemers, geven het als 

extra huiswerk op of leerders werken zelfstandig, alleen of in groepjes, 

met het materiaal. Lessen worden begeleid door een ingehuurde 

professionele docent of een trainer van de sociale werkvoorziening zelf. 

De lessen worden vaak wekelijks gegeven. Een enkele keer is het 

materiaal voor een individuele werknemer of ter inzage besteld.  

 

BIBLIOTHEKEN 

Werkboeken Lees en Schrijf! die door bibliotheken zijn besteld dienen 

vooral voor de uitleen. Daarnaast is ander ETV.nl-materiaal beschikbaar 

op de computers van de bibliotheken (zoals op Lees en Schrijf-pleinen). 

Hiervan wordt gebruik gemaakt door individuele leerders of externe 

organisaties die met groepen langskomen. Bibliotheken hebben weinig 

zicht op de mate waarin hiervan gebruik wordt gemaakt en kunnen ons 

niet in contact brengen met individuele leerders. 

Met en voor het programma Klik & Tik worden door bibliotheken 

inloopspreekuren en workshops georganiseerd. Deze inloopspreekuren 

worden begeleid door maatschappelijke stagiaires, 

bibliotheekmedewerkers of docenten van Seniorweb.  

 

ZORG EN WELZIJNSWERK 

Instellingen voor zorg en welzijn bestellen het ETV.nl-materiaal voor 

cliënten die zelfstandig, onder begeleiding van een professionele 

hulpverlener of vrijwilliger, of in thematische groepsbijeenkomsten leren. 

Het kan dan zowel gaan om het aanleren van basisvaardigheden en 

zelfredzaamheid als om het aanleren van de Nederlandse taal. In het 

laatste geval gaat het vaak om vrijwilligersorganisaties voor anderstaligen. 

Andere instellingen in de zorg- en welzijnssector werken als het gaat om 

non-formeel NT2-onderwijs aan nieuwe Nederlanders (inburgeraars, 

allochtone vrouwen e.d.) vaak samen met deze vrijwilligersorganisaties. 

Ook is er soms samenwerking met vrijwilligersorganisaties op het gebied 

van inburgering en participatie. 

 

Vrijwilligersorganisaties voor anderstaligen hebben de materialen veelal 

besteld voor gebruik met individuele cliënten maar soms worden ook 

groepsbijeenkomsten georganiseerd. Op enkele locaties van 

Vluchtelingenwerk worden bijvoorbeeld ook groepsbijeenkomsten 

gehouden rondom ETV.nl-materialen, met name Taalklas. Individuele 

cliënten werken al naar gelang het niveau en de behoefte, alleen of 

samen met een begeleider met de materialen. Vrijwilligers hebben 

verschillende achtergronden. Het kan bijvoorbeeld gaan om 

gepensioneerde docenten maar ook om mensen zonder enige 

onderwijsachtergrond. 

 

Doordat vrijwilligers en professionele verzorgers en hulpverleners vaak 

individueel, maar onder naam van de organisatie, materiaal bestellen 

voor hun cliënten is op de kantoren niet altijd duidelijk voor wie het 

materiaal besteld is en of het (nog) gebruikt wordt. 

 

5.2.2 Bereidheid deelname aan interviews en groepsgesprekken 

We hebben aan organisaties en instellingen gevraagd of zij met 

begeleiders/docenten en leerders willen deelnemen aan face-to-face 

interviews of groepsgesprekken. 

Daarnaast is contact gezocht met respondenten die de ETV.nl-materialen 

voor zelfstudie hebben besteld, al dan niet met hulp van een naaste. Ook 

hen, leerders en begeleiders, is gevraagd mee te werken aan face-to-face 
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onderzoek. De bereidheid en de mogelijkheid om mee te werken aan 

face-to-face onderzoek varieert per context. 

 

PENITENTIAIRE INRICHTINGEN 

Penitentiaire instellingen (PI) die zijn benaderd, waren bereid om mee te 

werken aan het verdiepende deel van het onderzoek maar er kon echter 

niet met gedetineerden worden gesproken. Het regelen van een interview 

met een gedetineerde is een nogal lange en ingewikkelde procedure 

(toestemming directie, toestemming gedetineerde, veiligheid, privacy, 

tijdstip e.d.). Ook is in de PI het gebruik van Internet door gedetineerden 

niet toegestaan. De gedetineerden hebben dus alleen ervaring met de 

werkboeken. Penitentiaire inrichtingen wilde ons wel in contact brengen 

met docenten. 

 

SOCIALE WERKVOORZIENINGEN 

Sociale werkvoorzieningen waren bereid mee te werken aan onderzoek 

voor zover dit niet te belastend zou zijn voor de deelnemers. Gesprekken 

mochten daarom niet te lang duren. Een enkele werkvoorziening met 

veelal autistische werknemers wilde vanwege de kwetsbaarheid van de 

groep liever niet deelnemen aan het vervolg van het onderzoek.  

 

BIBLIOTHEKEN 

Bibliotheken waren over het algemeen bereid mee te werken aan face-to-

face interviews of groepsgesprekken. Wel met enige beperkingen. 

Bibliotheken konden ons niet in contact brengen met individuele 

gebruikers van de uitleenbare of op de computers beschikbare ETV.nl-

materialen. Wel konden zij ons in contact brengen met leerders en 

begeleiders van Klik & Tik. Het internet op -workshops, inloopspreekuren 

en cursussen. 

ZORG EN WELZIJNSWERK 
Een deel van de instellingen voor zorg en welzijn die wij benaderd hebben 

gaf aan bereid te zijn mee te werken aan face-to-face interviews of 

groepsgesprekken. Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, 

gehandicaptenzorg, jeugdzorg en maatschappelijk werk en opvang bleken 

vaak minder bereid mee te werken aan de face-to-face gesprekken. Zij 

hadden het te druk of waren beschermend naar hun cliënten omwille van 

privacy en de kwetsbaarheid van de groep. Uiteindelijk heeft één 

zorginstelling gezegd mee te willen werken aan face-to-face onderzoek. 

Daarnaast bleken de vrijwilligersorganisaties voor anderstaligen zeer 

bereid mee te werken en te helpen bij het vinden van begeleiders en 

leerders voor het tweede deel van onderzoek.  

 

ZELFSTUDIE 

De personen in de bestanden van werkboekbestellingen en online 

aanmeldingen waar wij gebruik van hebben gemaakt voor het vinden van 

respondenten die de ETV.nl-materialen gebruiken voor zelfstudie zijn vaak 

leerders die een cursus volgen. Dit kan een inburgeringscursus zijn, een 

lees en schrijfcursus voor laaggeletterden, een vak Nederlandse taal op 

een ROC of in een sociale werkvoorziening, een cursus door zorg en 

welzijnswerk of educatie begeleid door vrijwilligers. Voor een deel betreft 

het ook de docenten en begeleiders zelf die ETV.nl-materialen hebben 

besteld. 

 

Ongeveer één op de twintig personen die wij belden betrof een leerder 

die het materiaal voor zelfstudie gebruikt, en (nog) niet in combinatie met 

een cursus of vrijwilligersbegeleiding. Een deel van deze leerders betrof 

vervolgens allochtone leerders voor wie het niveau (van de bestelde 

werkboeken Lees en Schrijf! te hoog bleek).Opvallend is dat leerders die 
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zelfstandig of met hulp van een naaste met de ETV.nl-materialen oefenen 

(en dit niet doen in het kader van een cursus, opleiding of 

vrijwilligerstraject) vaker vrouwelijke dan mannelijk zijn. Bovendien zijn 

vooral de vrouwelijke leerders binnen deze groep bereid deel te nemen 

aan onderzoek. Samen met het beperkte rendement in deze context heeft 

dat er toe geleid dat we slechts twee mannelijke zelfstudie-leerders 

hebben kunnen vinden voor dit onderdeel van het onderzoek. De overige 

twaalf leerders die deel wilden nemen zijn vrouwen. 
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6. BEVINDINGEN GESPREKKEN 

 

In het tweede verdiepend deel van het onderzoek beantwoorden we voor 

de verschillende aangetroffen contexten van non-formele educatie de 

onderzoeksvragen met betrekking tot ‘vinden en gebruiken’, ‘functies, 

waarden en effecten’, ‘begeleiders ondersteuning’ en ‘behoeften en 

verbeterpunten’. We doen dit op basis van de verkenning en beschreven 

bereidheid tot medewerking in het vorige hoofdstuk voor: 

 Educatie in penitentiaire inrichtingen (6.1) 

 Educatie in sociale werkvoorzieningen (6.2) 

 Educatie in bibliotheken (6.3) 

 Educatie in zorg- en welzijnswerk (6.4) 

o Vrijwilligersorganisaties voor anderstaligen (6.4.1) 

o Thuiszorg (6.4.2) 

 Zelfstudie (6.5) 

 

Voor het onderwerp ‘behoeften en verbeterpunten’ merken we op dat 

ervaringen van respondenten met de nieuwe oefenportal Oefenen.nl 

betrekking hebben op de nulversie van de portal, net na de lancering. 

Lopende het onderzoek is al een aantal aanvullende functionaliteiten en 

verbeteringen gerealiseerd voor de oefenportal. Wij geven echter de 

ervaringen weer die respondenten hebben gehad met de overstap naar 

de nieuwe oefenportal en op het moment dat zij met de oefenportal 

werkten. Geconstateerde problemen kunnen deels al ondervangen zijn.  

We beschrijven steeds eerst de achtergronden bij educatie in de 

betreffende context. 

6.1 Educatie in penitentiaire inrichtingen 

ACHTERGRONDEN EDUCATIE IN PENITENTIAIRE INRICHTINGEN 

Er zijn ongeveer 50-PI-locaties met een jaarlijks populatie tussen de 

30.000 – 40.000 gedetineerden. Het gros is laagopgeleid (niveau 

basiseducatie en AKA). Ongeveer de helft van de gedetineerden neemt 

deel aan onderwijsactiviteiten. Gedetineerden zijn niet leerplichtig. Veel 

gedetineerden zijn ‘onderwijsmijders’; bij kortgestraften en 

gedetineerden in voorlopige hechtenis is de bereidheid tot leren minder 

groot dan bij dan bij langgestraften. Bovendien is vanwege 

overplaatsingen het volgen van een aaneengesloten onderwijstraject vaak 

erg lastig.  

 

Het onderwijs wordt door Justitie zoveel mogelijk gestimuleerd. Dit 

gebeurt niet alleen door de docenten maar ook door het overige 

gevangenispersoneel. Vanuit Stichting Lezen & Schrijven zijn er 

voorlichtingsactiviteiten geweest rondom het herkennen van 

laaggeletterdheid en het doorverwijzen naar scholing.  

In totaal zijn er 50 FTE’s voor het geven van onderwijs (ongeveer 60 

docenten). Het gaat om professionele docenten met een diploma van de 

Pedagogische Academie of van een lerarenopleiding en die op een 

professionele manier hun vak bijhouden (tijdschriften, 

uitgeversmaterialen, studiedagen, bijeenkomsten van het netwerk, 

digitale attendering e.d.). 

 

De invulling van het onderwijs is voor een groot deel afhankelijk van het 

lokale regime (huisregels, mate van beveiliging e.d.). Vaak wordt in kleine 

groepjes lesgegeven, met tussen de 1 en 3 contacturen per week. In 

principe volgen alle gedetineerden een individueel maattraject. Groepen 
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zijn moeilijk te vormen vanwege de grote heterogeniteit binnen de 

doelgroep, maar ook vanwege de verschillende dagroosters. 

 

Elke PI heeft een eigen bibliotheek met soms een aantal stand-alone 

computers. In de collectie zijn meestal boeken in eenvoudige taal 

opgenomen. Sinds een jaar is er een landelijk onderwijsbeleidplan. Daarin 

is vastgesteld dat alle gedetineerden recht hebben op basiseducatie: Taal 

(NT1 en NT2), Engels, Rekenen en Digitale Vaardigheden.  

Naast basiseducatie worden er ook beroepscursussen gegeven. Populair 

zijn Veiligheidscertificaat, Ondernemerschap (met o.a. boekhouding en 

marketing), Computervaardigheden, Lassen, Schilderen, 

Heftruckchauffeur en Sollicitatietraining. Het onderwijs is zoveel mogelijk 

gericht op certificering.  

 

Binnen de Penitentiaire Inrichtingen van Almere en Lelystad is in 2009 een 

pilot uitgevoerd met werkboeken van Lees en Schrijf!. Een fors aantal 

werkboeken werd door ETV.nl geleverd buiten de normale 

bestelprocedure van het 0800-nummer om. Gedetineerden kunnen 

immers niet zelf vanuit de gevangenis bellen. De werkboeken bleken een 

goede opstap te zijn voor de verdere educatieve ontwikkeling van de 

gedetineerden. Het voorbeeld van Almere en Lelystad is door andere 

Penitentiaire Inrichtingen nagevolgd.  

 

We hebben in deze context uiteindelijk alleen telefonisch en per e-mail 

contact gehad met respondenten. Dit waren allen docenten. 

 

MOTIVATIES EN AMBITIES 

Doelstelling van het onderwijs is de terugkeer van de gedetineerde in de 

maatschappij te vergemakkelijken en hun maatschappelijke positie (werk, 

opleiding) te verbeteren. De werkboeken van ETV.nl worden gebruikt met 

het doel om bij de gedetineerden de basisvaardigheden te versterken en 

het taalniveau te verhogen. Gedetineerden gebruiken de werkboeken om 

die reden ook op eigen initiatief. 

 

BEKENDHEID ETV.NL EN ANDERE OEFENMATERIALEN 

In het kader van het Project Terugkeeractiviteiten is een standaard 

materialenpakket samengesteld, dat naar elke PI is toegezonden. 

Doelstelling van het project is de terugkeer van de gedetineerde in de 

maatschappij te vergemakkelijken. Dvd’s en de werkboeken van ETV.nl 

maken onderdeel uit van dit pakket. Vrijwel alle docenten in PI zullen 

daarom bekend zijn met ETV.nl  

 

De werkboeken van ETV.nl worden ingezet bij gedetineerden met een 

autochtone achtergrond. Bij gedetineerden met een allochtone 

achtergrond worden meestal specifieke NT2-materialen gebruikt. 

In juni wordt in de PI Vught met een Internet-pilot gestart. Er is een 

whitelist gemaakt met geschikte websites. De websites www.oefenen.nl 

en www.leesenschrijf.nl staan op deze whitelist. Daarnaast is er ook een 

link naar www.Steffie.nl. Als de pilot succesvol verloopt en er geen 

veiligheidsrisico’s aan het licht komen, dan zal er een landelijke uitrol zijn. 

 

OEFENMATERIALEN VINDEN 

De mogelijkheden voor gedetineerden om zelf studiemateriaal te vinden, 

zijn zeer beperkt. Vooralsnog hebben zij geen toegang tot Internet.  

Gedetineerden hebben ook geen telefoon. Zij kunnen daarom niet zelf 

werkboeken bestellen en kunnen geen weboefeningen zoeken (mogelijk 

komt hierin in de toekomst verandering, zie bovengenoemde pilot). Zelf 

bestellen van werkboeken zou sowieso lastig zijn vanwege de vele 
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overplaatsingen (als het werkboek aankomt, is de gedetineerde mogelijk 

alweer vertrokken).  

 

Voor het verkrijgen van de werkboeken (en andere materialen) zijn 

gedetineerden afhankelijk van hun docenten, de programma’s die op de 

stand-alone computers zijn geïnstalleerd en eventueel de collectie van de 

gevangenisbibliotheek. Docenten putten veelal uit het materialenpakket 

van project Project Terugkeeractiviteiten. 

Gedetineerde hebben wel een televisie, maar vanwege het volle 

dagprogramma (met onder meer corvee en arbeid), hebben zij geen tijd 

om overdag naar de ETV.nl-programma’s te kijken. 

 

GEBRUIK EN BELEVING VAN ETV.NL-MATERIALEN 

Het gebruik van ETV.nl-materialen is beperkt tot de werkboeken. De 

docenten die bekend zijn met ETV.nl-werkboeken zijn hierover positief. 

Wat betreft niveau, onderwerp en thema’s passen de werkboeken van 

ETV.nl volgens de docenten goed in het Pakket Terugkeeractiviteiten. Het 

gaat om materiaal dat goed aansluit bij de gevangenispopulatie. Het gaat 

bovendien om volwassen, laagdrempelig, aansprekend, aantrekkelijk, 

handzaam en flexibel inzetbaar materiaal met een rijke variëteit aan 

oefenvormen.  

 

“Het boek geeft de mogelijkheid om buiten de contacturen 

zelfstandig “op cel” verder te oefenen. (...) Het boek kan 

bovendien bij overplaatsingen mee worden genomen.” – Docent in 

PI 

 

“De werkboeken zijn specifiek bestemd voor volwassen. De 

aanspreektoon is volwassen en de betekenisleercontexten zijn 

geschikt voor volwassenen. Vanwege de ‘volwassenheid’ geeft 

het gebruik van de boeken geen gevoel van schaamte [in 

tegenstelling tot het materiaal voor kinderen].” – Docent in PI  

 

 “Het bezit van een eigen werkboek schept een positief gevoel 

van eigenwaarde bij gebruikers. Het boek nodigt uit om er lekker 

op een eigen manier mee aan de slag te gaan. Sommige vullen 

het werkboek in met potlood en gum; anderen gebruiken een 

schriftje met pen.” – Docent in PI 

 

“De meeste docenten zijn bekend met de werkboeken, wat 

betekent dat op veel locaties ondersteuning en begeleiding kan 

worden geboden. Als de gedetineerde weer vrij is, kan deze ook 

buiten de gevangenis doorgaan met het gebruik van de boeken 

(en zich eventueel aanmelden bij ROC) “ – Docent in PI 

 

Een enkele docent vult de werkboeken aan met materiaal voor 

spellingsoefeningen (vooral werkwoordspelling, F/V en S/Z ). Eén docent 

is van het gebruik afgestapt omdat zij vooral NT2-onderwijs geeft. Wat 

betreft het NT2-onderwijs er immers voldoende materiaal voorhanden 

dat specifiek gericht is op tweede taalverwerving (bijv. IJsbreker, 

Breekijzer, Klare Taal, Stap, Contact en Muiswerk zijn specifiek gericht op 

het NT2-onderwijs).  

 

Het laatste werkboek ‘Gezondheid’ wordt door twee docenten niet zo 

geschikt bevonden voor de doelgroep in de PI. Zij verwachten dat hun 

cursisten er weinig belangstelling voor zullen hebben.  

De werkboeken zijn niet voor alle gedetineerden geschikt. Soms zijn ze te 

moeilijk (voor allochtone deelnemers in een NT2-traject) en soms ook 



Educatie in penitentiaire inrichtingen                         Om van gewone dingen meer te weten 

23 

 

weer te gemakkelijk (voor mensen met een Hbo-opleiding). Bij 

gedetineerden met een allochtone achtergrond worden veelal specifiek 

NT2-materialen gebruikt.  

 

BEHOEFTEN VAN LEERDERS EN BEGELEIDERS 

We hebben niet met leerders in de PI kunnen spreken. Door de docenten 

worden de volgende wensen genoemd: 

 Computeroefeningen die op stand-alone computers te installeren zijn 

(omdat gedetineerden vooralsnog geen toegang hebben tot internet) 

 Werkboek 

Maatschappijleer/Inburgering/Staatskunde/Nederlandkunde  

 Computersimulaties voor praktische zaken als belastingaangifte, DigiD 

aanvragen, verzekeringen afsluiten, inschrijven bij UWV en uitkering 

aanvragen, huurwoning aanvragen e.d.  

 

SUGGESTIES VOOR DE VERSPREIDING EN PROMOTIE VAN ETV.NL-MATERIALEN 

Door een docent wordt voor de PI de volgende suggestie gedaan: 

 Centrale inkoop van werkboeken (gedetineerden kunnen immers niet 

zelf een werkboek aanschaffen) zodat er per PI altijd een voorraadje 

aanwezig is (en direct gestart kan worden zonder de besteltermijn). 
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6.2 Educatie in SW-bedrijven 

ACHTERGRONDEN VAN EDUCATIE IN SOCIALE WERKVOORZIENINGEN (SW) 

De sociale werkvoorziening is bedoeld voor werknemers die niet 

zelfstandig kunnen werken. Dat kan zijn omdat de persoon een 

lichamelijke handicap heeft en daardoor maar weinig zelfstandige 

handelingen kan uitvoeren. Of omdat psychische problemen het 

functioneren van een werknemer belemmeren, bijvoorbeeld door een 

slecht werkend geheugen of een slecht concentratievermogen. Ook 

verstandelijk gehandicapten kunnen in aanmerking komen voor de sociale 

werkvoorziening. Werknemers zijn zowel van autochtone als van 

allochtone afkomst. Het grootste deel van de SW-werknemers is 

laagopgeleid (niveau basiseducatie en AKA-niveau). 

 

Nederland telt ruim 90 SW-bedrijven met in totaal bijna 97.400 

arbeidsplaatsen voor Wet sociale werkvoorziening (Wsw-geïndiceerden) 

en meer dan 64.000 arbeidsplaatsen voor mensen uit andere doelgroepen 

aan de onderkant van de arbeidsmarkt: WWB’ers, Wajongers, ex-

gedetineerden, ex-verslaafden en daklozen (Peildatum 2008).  

De Wsw stelt dat arbeid in Wsw-verband gericht moet zijn op 

arbeidsontwikkeling: behoud of bevordering van de arbeidsbekwaamheid.  

 

De Wsw-sector maakt momenteel een aanzienlijke verandering door. Tal 

van – van oudsher -productiegerichte bedrijven transformeren (of zijn 

omgevormd) in arbeidsontwikkelbedrijven. SW-bedrijven sturen op 

omslag door bij het aannemen van nieuwe werkleiders niet alleen uit te 

gaan van technische vaardigheden die van oudsher bij een 

productiebedrijf horen, maar vooral ook om op agogische scholing te 

letten.  

Nagenoeg alle SW-bedrijven maken gebruik van persoonlijke 

ontwikkelingsplannen (pop’s). De ‘pop’ is primair gericht op het 

ontwikkelen van de arbeidsmogelijkheden van de betrokkene, ongeacht 

of dit direct leidt tot plaatsing buiten de beschutte werkplaats. Daarnaast 

is er een groot aantal instrumenten op het terrein van 

arbeidsontwikkeling beschikbaar en zijn er instrumenten beschikbaar om 

laaggeletterdheid te bestrijden, om empowerment te bevorderen en om 

vakvaardigheden aan te leren.  

 

Een groot aantal werknemers heeft een leerbeperking (m.n. de 

verstandelijk gehandicapten) en voor hen is een startkwalificatie niet 

haalbaar. Voor deze werknemers zijn er onder andere de volgende 

scholingsmogelijkheden: 

 Deelname aan het onderwijs van een ROC (bijv. een cursus lezen en 

schrijven in basiseducatie) of van een andere scholingsaanbieder (bijv. 

Prago in Utrecht: een avondschool voor speciaal onderwijs aan 

volwassenen).  

 Deelname aan scholingsactiviteiten die door het SW-bedrijf zelf 

worden georganiseerd (door eigen scholingsmedewerkers dan wel 

door extern ingehuurde docenten). Hieronder valt ook begeleide 

zelfstudie op de eigen werkplek of in een open leercentrum.  

 

Bij onder meer de Caparis (Friesland), de Lander Groep (Gelderland) en de 

Haeghe Groep, wordt al veelvuldig gebruik gemaakt van het ETV.nl-

materiaal. Pantar Amsterdam bekijkt middels een pilot de mogelijkheden 

om ETV.nl-materialen in te zetten.  

De nulversie van de oefenportal Oefenen.nl is gelanceerd op de eerste 

Leermiddelendag SW en met A&O-fonds voor de sociale werkvoorziening 
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SBCM wordt gekeken naar de mogelijkheden voor de hele SW een 

professionele subportal op Oefenen.nl te realiseren. 

 

We hebben in deze context gesproken met leerders en docenten bij 

Pantar en de Haeghe Groep. Voorts zijn bij PRAGO interviews gehouden. 

PRAGO is een avondschool voor praktisch gericht onderwijs aan 

volwassenen met een lichtverstandelijke beperking of die vroeger weinig 

onderwijs hebben gehad. Veel van de cursisten hebben hun 

eerstekansonderwijs, om vaak zeer uiteenlopende redenen, niet 

succesvol afgerond en hebben als zodanig een flinke achterstand in hun 

ontwikkeling opgelopen. Voor velen van hen is de drempel naar een 

reguliere vorm van onderwijs te hoog.  

Prago richt zich daarom vooral op cursisten die zich in de sociale context 

van het reguliere onderwijs niet thuis voelen of voor wie dit aanbod te 

moeilijk is c.q. de tijdsduur te kort is voor het leren beheersen van de 

leerstof. Een groot aantal van de deelnemers werkt bij een SW-bedrijf. 

Net als SW-bedrijven wil PRAGO Prago wil de sociale zelfredzaamheid en 

het zelfvertrouwen van de cursisten vergroten en de maatschappelijke 

participatie te bevorderen. 

BEKENDHEID MET ETV.NL EN ANDERE OEFENMATERIALEN 

Onderwijs in SW-bedrijven en voor Wsw-geïndiceerden dat zich richt op 

het ontwikkelen van de zelfredzaamheid en het arbeidsvermogen van de 

betrokkene maakt gebruik van een variëteit aan leermiddelen en 

oefenmaterialen. Hieronder vallen verschillende formele taalmethoden, 

non-formele online materialen als materialen van Stichting IVIO (Instituut 

Voor Individuele Ontwikkeling), www.edumedia-sciences.com (ten 

behoeve van wereldoriëntatie), ETV.nl-materialen (Lees en Schrijf!, 

Taalklas.nl, Klik & Tik), het digitale pakket Taal Centraal van Visiria 

(begrijpend lezen voor anderstaligen) en NT2taalmenu, en tot slot ook 

informele materialen zoals knipsels en het journaals.com. 

 

OEFENMATERIALEN VINDEN 

Docenten zijn bekend met de materialen van het beroepsveld, 

vakliteratuur, collega’s en zoeken ook actief met Google naar nieuwe en 

actuele non- en informele materialen. 

De leerders zelf werken hoofdzakelijk met de materialen die hen in de 

cursus worden aangereikt. Wel merken enkele leerders die ook thuis 

oefenen dat zij links naar ETV.nl in de browser thuis in hun favorieten 

hebben staan. 

 

“Bij mij staat het in favorieten, m’n Lees en Schrijf!, en dan hoef 

ik alleen aan te klikken.” – Leerder SW 

 

MOTIVATIE EN AMBITIES 

De docenten willen wil de sociale zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen 

van de cursisten vergroten en de maatschappelijke participatie 

bevorderen. Docenten werken om verschillende redenen met de 

verschillende materialen. Alle genoemde materialen maken onderdeel uit 

van het leertraject en kunnen bedoeld zijn voor het leren van 

taalvaardigheden, praktische vaardigheden en voor zelfstandig of 

klassikaal gebruik of voor leerders om onderling mee samen te werken. 

ETV.nl-materialen zijn volgens de docenten voor alle toepassingen 

geschikt. 

 

Wanneer leerders behoefte hebben aan non-formele taaloefeningen met 

een hoger taalniveau dan dat van ETV.nl wordt gebruik soms gemaakt van  

NT2taalmenu. 
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De leerders die in een SW-context leren zijn qua achtergronden en 

motivatie vergelijkbaar met de leerders in het volwassenenonderwijs op 

ROC’s. Zij hebben vroeger vaak minder onderwijs genoten, hebben 

slechte ervaringen met onderwijs en zijn onzeker over hun kunnen. Zij 

leren omdat dit onderdeel uitmaakt van het werken in een SW-

voorziening en omdat zij dit zelf ook graag willen. 

 

“Ik wil graag leren. Ik doe er niemand kwaad mee.” – Man, 55j., 

werkzaam in SW-bedrijf als fietsenmaker 

 

“Je loopt tegen dingen aan. Je bent steeds afhankelijk van 

andere mensen. Toen heb ik de stoute schoenen aangedaan, en 

ben ik samen met iemand naar de intake gegaan.” – Vrouw, 52j., 

ex-deelnemer Prago/ambassadeur Prago 

 

GEBRUIK EN BELEVING VAN ETV.NL-MATERIALEN 

De respondenten in de SW-opleidingen gebruiken de ETV.nl-materialen 

als vast onderdeel van het cursustraject. De mate waarin de materialen 

gebruikt worden varieert van een enkele keer per maand tot iedere 

(wekelijkse) les een uur en aanvullend thuisgebruik. Computeroefeningen 

en werkboek oefeningen worden afwisselend gebruikt al naar gelang de 

behoefte van de individuele leerder. Soms worden (delen van) 

hoofdstukken uit werkboeken en aanvullend lesmateriaal gekopieerd en 

als ‘bladen’ toegevoegd aan de in de lessen gebruikte lesmappen. Van 

verschillende oefeningen uit verschillende hoofdstukken worden 

pakketjes gemaakt die passen bij het lesprogramma van de docent. Soms 

wordt als introductie bij een onderwerp of bepaalde oefeningen in een les 

een programma van een dvd van ETV.nl getoond. 

 

Lees en Schrijf! is voor de meeste Prago-cursisten aan de moeilijke kant 

(het gros van de Prago-cursisten zit op niveau 1).  

 

De ETV.nl-materialen worden door de docenten over het algemeen zeer 

positief gewaardeerd. Zij zijn vooral positief over de vormgeving en de 

mogelijkheden die het materiaal biedt om leerders zelfstandig of in 

groepjes met elkaar te laten werken. De cursisten in de SW hebben 

verschillende niveaus en stromen op verschillende momenten in het jaar 

in in een cursustraject.  

 

Docenten zeggen als aanvulling op de gebruikte methodes met de ETV.nl-

materialen de mogelijkheid te hebben afzonderlijke cursisten of cursisten 

met vergelijkbare niveaus oefentaken te geven. Deelnemers kunnen een 

deel van de lestijd aan de slag gaan oefeningen die bij hen passen en waar 

hun interesses naar uitgaan en op hun eigen tempo, met anderen of 

zelfstandig, met de materialen werken. Voor enkele leerders zijn een 

aantal overwerpen te gemakkelijk, voor anderen zijn weer enkele 

oefeningen te moeilijk. Maar er zit voor iedereen wat bij. 

 

“Het is fris, oogt fris allemaal.” – Docent SW 

 

“Mensen die niet individueel mee kunnen komen met Lees en 

Schrijf! doen eerst op de computer Taalklas.” – Docent SW 

“Het sluit aan op hoe wij werken.” – Docent SW 

 

“Er zitten zoveel bruikbare dingen in dat ze voor iedereen 

eigenlijk geschikt zijn. Hierdoor kan er ook klassikaal gewerkt 

worden. Ook al hebben mensen verschillende niveaus en 

stromen ze op verschillende momenten in.” – Docent SW 
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“… omdat wij zoveel mensen hebben die individuele aandacht 

nodig hebben, je bent blij als ze zelfstandig achter de computer 

gaan zitten. (...) Het nodigt uit tot zelfstandig werken.” – Docent 

SW 

 

 “Ik kijk naar iemands niveau. Als ze het kunnen geef je ze iets 

meer mee. Voor een deel van de groep is het te moeilijk om 

alleen mee te werken. Maar het is wel iets waardoor je de hele 

groep kan laten samenwerken (...) Daar zijn we hartstikke blij 

mee.” – Docent SW 

 

“Met overleg met elkaar kom je er altijd wel uit.” – Man, 28j., 

werkzaam in SW-bedrijf, omnigroen. 

 

“De rebussen zijn soms heel moeilijk. Daar is veel woordenschat 

voor nodig en dat ontbreek bij een groot deel van onze mensen. 

Maar het geeft niet, want, en dat is juist het leuke van het 

klassikale, daarmee wordt het dus wel een spel onderling.” – 

Docent SW 

 

Bovendien sluit het materiaal aan op de leefwereld van de doelgroep in 

de SW. De praktische onderwerpen in het materiaal zijn toepasbaar in het 

dagelijkse leven van de cursisten. De herkenning in de persoonlijke 

verhalen van de mensen in de filmpjes is belangrijk voor de doelgroep van 

SW. Vooral gezondheid en voetbal zij een populair onderwerp bij 

cursisten. Gezondheid is actueel binnen de SW. 

 

“Het sluit aan op de leefwereld. Dat is belangrijk.” – Docent SW 

 

“Er zitten heel veel onderdelen in die heel praktisch zijn, waar ze 

in het dagelijks leven wat mee kunnen doen.” – Docent SW 

 

“Gezondheid is natuurlijk een hot item in de SW. We zijn een 

organisatie waar mensen een gezondheidsbeperking hebben. 

Dus dat spreekt aan. (...) Je ziet ook dat er heel veel 

onwetendheid is.” – Docent SW 

 

“Lees en Schrijf! Gezondheid en Voetbal zijn bij mij [in de klas] 

heel erg populair.” – Docent SW 

 

De werkboeken zijn vaak bij wijze van oefening telefonisch vanuit het SW-

bedrijf besteld door de deelnemers. De werkboeken worden dan naar het 

huisadres gezonden. 

 

“Ik het het werkboek Geld en Rekenen. Ik heb hier het 

telefoonnummer gekregen en het opgestuurd gekregen naar 

mijn huis.” – Man, 29j., werkzaam in SW-bedrijf, ‘vliegende keep’ 

 

Leerders gebruiken het werkboek ook als naslagwerk om praktische zaken 

op te zoeken. Bovendien kunnen leerders het werkboek meenemen en op 

verschillende plaatsen gebruiken. 

 

“Ik blader er in, en als ik iets tegen kom wat nodig is dan doe ik 

dat, bijvoorbeeld als ik een brief moet schrijven naar mijn 

huisbaas, dan zoek ik het op om te zien hoe het ook weer moet. 

(...) Er staan leuke dingen in, ik blijf dan vaak doorzoeken, maar 

er zitten ook moeilijke stukken bij (...) In het Rekenboek, daar 

zitten wel wat dingen in, daar kan ik wat mee, bijvoorbeeld 
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rekeningen betalen zoals met gas- en licht.” – Man, 55j., werkzaam 

in SW-bedrijf als fietsenmaker 

 

“Als ik een brief moet schrijven, dan denk ik, hoe ging dat ook 

alweer, en dan zoek ik het op in het werkboek(...) Ik werk veel 

liever met het werkboek. Als de zon schijnt dan kan ik lekker met 

het werkboek in de tuin gaan zitten, en met de computer kan dat 

niet.” – Vrouw, 52j., ex-deelnemer Prago/ambassadeur Prago  

 

Ook de deelnemers zijn overwegend positief. De meeste leerders vinden 

vooral de Lees en Schrijf!- oefeningen leuk. Zij vinden ook dat ze er veel 

van leren en ze vinden het stimulerend dat zij een certificaat ontvangen. 

Enkele allochtone leersters hebben minder plezier in het Lees en Schrijf!-

materiaal en zeggen er minder van te leren van met name de 

computeroefeningen. Hun Nederlandse taalniveau is duidelijk lager dan 

dat van hun collega’s. 

 

“Taal op m’n werk. Dat zijn gewoon leuke oefeningen met heel 

veel klinkers en medeklinkers invullen. Daar ben ik nog mee 

bezig.” – Man, 28 jaar, werkzaam in SW-bedrijf, tuinbouw 

 

“En ik moet zeggen van Lees en Schrijf! ja daar leer ik heel veel 

van eigenlijk. Daar is wel veel op vooruit gegaan moet ik zeggen. 

Ik heb al 3 certificaten behaald. Die heb ik ook uitgeprint maar ik 

heb ze ook naar mijn eigen computer overgestuurd en die 

bewaar ik dus apart. Ja dat is wel interessant. Ik doe nou extra 

programma’s erbij.” - Man, 45j., werkzaam in SW-bedrijf, tuinman 

 

“Ik heb niet zoveel geleerd. Soms vind ik de computer moeilijker. 

Soms heb ik de opdracht niet precies begrepen. En dan kan ik 

niet verder. En dan ik vervelen en dan nog een keer beginnen en 

dan zelfde fout en kan niet door door door weetje. Ja bijna 4, 5 

keer proberen en dan … Maar met de formulieren papier vind ik 

makkelijk. Als leraar dat verteld en samen lezen ik kan de 

opdracht doen. Maar bij de computer soms vind je het echt 

moeilijker. Want soms moet je veel lezen en dan ik niet weten 

precies waar moet je kruisen en wat moet je doen. En dan is op 

de gok. Dan is niet leuk gewoon kiezen kiezen. Dat is geen 

studeren. Dat is niks.” – Vrouw, 45 j., allochtoon, werkzaam in SW-

bedrijf, secretaresse 

 

“Soms zijn de vragen ook veel gok. Anders weet ik niet he.” – 
Vrouw, 36 j., allochtoon, werkzaam in SW, afd. oefenadministratie 

 

Taalklas.nl wordt over het algemeen dan ook als een beter programma 

voor niet-Nederlands sprekende leerders genoemd. Het programma is 

hier in tegenstelling tot Lees en Schrijf! ook voor bedoeld. 

Enkele deelnemers werken uit eigen beweging ook thuis met de ETV.nl-

materialen. Ze hebben een kaartje van ETV.nl waar hun inloggegevens op 

staan. Bij het thuis oefenen is soms nog wel hulp bij nodig. 

 

“Sommigen gaan er thuis op de computer mee verder. Die 

vinden dat gewoon heel leuk.” – Docent SW 

 

“Ik werk ook wel eens thuis met Lees en Schrijf!. Alleen in het 

weekend. Dan een uurtje zo, een half uurtje dan ja.. Als de 
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vragen moeilijker worden dan leg ik het bijltje er bij neer. Want 

dan heb ik even hulp nodig.” – Vrouw, 35j., deelnemer SW, inpakster 

 

Docenten vinden dat het materiaal betrouwbaar is (andere online 

materialen kunnen wel eens ‘verdwijnen’) en deelnemers op een 

volwassen manier aanspreekt. Ook wordt het als een voordeel gezien dat 

het zowel met schriftelijk als digitaal materiaal geoefend kan worden. Niet 

iedere leerder in de SW heeft altijd zin om achter de computer te 

oefenen. 

 

“Het nadeel van andere programma’s [non-formele online 

materialen] is dat die dan opeens verdwenen zijn. ETV.nl niet.” – 

Docent SW 

 

“Ander materiaal, als je op een laag niveau zit, is meteen Jip en 

Janneke taal. Daar moet je bij iemand van 50, 60 niet mee 

aankomen. (...) Men voelt zich met ETV.nl niet in een hoek 

gezet.” – Docent SW 

 

“Fijn dat er zowel op papier als op de computer geoefend kan 

worden. Niet iedereen heeft altijd zin in de computer. Mensen 

met hoofdpijn, oogklachten.” – Docent SW 

 

Docenten verwachten over het algemeen dat de ETV.nl-materialen 

leerzaam zijn en bijdragen aan de vaardigheden van de cursisten. Wel 

geven zij aan dat door het gemengde gebruik van verschillende 

materialen moeilijk te zeggen is wat dit effect precies zal zijn. Maar als zij 

niet zouden denken dat de materialen positief bijdragen zouden zij deze 

niet gebruiken. Praktische vaardigheden die leerders zeggen te hebben 

opgedaan zijn: treinkaartjes leren kopen bij de automaat, internet, e-

mailen, sms-en, gebruiksaanwijzingen lezen, artikelen herkennen, 

afstanden meten en een strijkijzer kopen. 

 

 “Het is een onderdeel, en uiteindelijk merk je dat wel in de toets. 

Maar die is niet specifiek gericht op L&S.” – Docent SW 

 

“In die zin is het niet meetbaar, maar je denkt dat het helpt, 

anders zet je het niet in natuurlijk.” – Docent SW 

 

“Ik wil zeggen dat ik er toch aardig wat mee opgeschoten ben. 

Dat kan ik ook merken in mijn eigen werk, dat ik veel onthoud. 

Hoeveel centimeter ligt dit uit elkaar, en lijnen, bijvoorbeeld met 

bloemen zaaien.” – Leerder SW, omnigroen 

 

Tot slot werkt het ETV.nl-materiaal door de inhoud en opzet motiverend 

en bemoedigend en vergroot het zelfvertrouwen van de leerders. Ook dit 

is een belangrijk leerdoel in de SW. 

 

“Binnen onze doelgroep is er altijd dat gebrek aan 

zelfvertrouwen. (...) Wij proberen daar natuurlijk aan te werken. 

Daar werkt dit [ETV.nl-materialen] ook aan mee.” – Docent SW 

 

Meer kritisch opmerkingen gaan over het online oefenmateriaal. Enkele 

deelnemers hebben gemerkt dat Lees en Schrijf! Rekenen de resultaten 

niet vast houdt als een oefening niet wordt afgemaakt. 
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 “Lees en Schrijf! Rekenen houdt niet vast waar je gebleven bent. 

Je moet altijd weer opnieuw beginnen.” – Deelnemer SW, 

administratief medewerkster 

 

Een docent heeft moeite gehad met de overstap naar de nieuwe 

inlogmethode. Hoewel dit in de ETV.nl-nieuwsbrief is aangekondigd kwam 

de verandering voor de docent onverwacht. 

 

“Jammer dat er nooit een waarschuwing is gekomen dat het 

anders is geworden [het inloggen/de portal]. Mensen kwamen er 

niet meer in met hun oude inlog.” – Docent SW 

 

Soms lijkt het systeem of het netwerk waarop met de ETV.nl-programma’s 

wordt geoefend te langzaam. 

 

“Bij klikken en slepen blijft de lijn wel eens hangen. Soms blijft 

een filmpje hangen. Dan loopt alles vast.” – Leerder SW, omnigroen 

 

Een enkele deelnemer merkt op dat de teksten in het oefenmateriaal 

soms wat ruimer opgezet mogen worden om de leesbaarheid te 

bevorderen. 

 

“De tekst staat op een kort stukje. Het zou wel wat meer ruimte 

mogen om beter te lezen. (...) Iets meer uitelkaar.” – Man, 28 jaar, 

werkzaam in SW-bedrijf, tuinderij 

 

BEHOEFTEN VAN LEERDERS EN BEGELEIDERS 

Leerders hebben desgevraagd nog verschillende behoeften bij het ETV.nl-

materiaal: 

 leren het nieuws te kijken 

 af en toe wat meer uitleg 

 leren foto’s sturen met e-mail 

 leren over belastingen/ gemeentezaken 

 leren klachtenbrief schrijven 

 internetbankieren 

 een werkboek dat makkelijker is dan Lees en Schrijf! 

 

Lees en Schrijf! is voor de meeste Prago-cursisten aan de moeilijke kant. 

Hun wens is daarom meer materiaal op niveau 1. Zij kennen overigens het 

het programma Lees en Schrijf! Leesplankje niet. 

 

Docenten zeggen behoefte te hebben aan een aantal oefenonderwerpen. 

In een deel hiervan wordt al door ETV.nl voorzien maar dit is onbekend bij 

de betreffende docenten: 

 actuele onderwerpen (bijvoorbeeld het gebruik van de OV-Chipkaart), 

 wereldoriëntatie, 

 maatschappelijke onderwerpen, bijvoorbeeld zuinig omgaan met 

energie (reeds een ETV.nl-onderwerp), 

 sociale vaardigheden, gedrag (reeds een ETV.nl-onderwerp),  

 oefenen aan de hand van Klokhuis-achtige onderwerpen. 

 

Ten behoeve van het praktisch gebruik van de ETV.nl-materialen hebben 

de docenten ook nog een aantal wensen. Eén daarvan heeft betrekking op 

de communicatie met de deelnemer. Juist doordat zo zelfstandig met het 

materiaal gewerkt kan worden is het bij het werken met de ETV.nl-

materialen voor docenten niet goed te zien waar deelnemers tegen 

moeilijkheden aanlopen of welke aspecten meer aandacht en uitleg door 

de docent behoeven. Een docent oppert dat het bijvoorbeeld prettig zou 
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zijn als de leerder na twee keer fout wordt gezegd een docent te 

raadplegen. Een andere mogelijkheid is dat de docent na het maken van 

de oefening een diagnose kan uitdraaien en zo ziet waar de deelnemer 

moeite heeft (gehad). Voor deze docent lijkt een professioneel account op 

de oefenportal (zoals in ontwikkeling is) dus weerwaarde te hebben. 

 

“Leerders op de computer kunnen zichzelf corrigeren. Er is weinig 

zicht op wat er in de hoofden omgaat. (...) Er zit geen rem. 

Iemand kan wel 8 of 9 keer doorgaan [gokken] tot hij het 

antwoord heeft. (...) Je kunt niet zien dat ze al voor de derde of 

vierde keer met een opdracht bezig zijn.” – Docent SW 

 

“Dat haal je er nu niet uit. Je krijgt alleen hoeveel fout.” – Docent 

SW 

 

“Af en toe denk ik ‘ik slaat het over of laat maar effe zo’. Af en 

toe begrijp ik het niet en dan moet echt gaan kiezen. Ja ik 

schaam me eigen er niet voor. Af en toe begrijp ik het niet en 

dan ga ik echt op de gok. En als het niet goed is ga ik de 

oefeningen maar weer op nieuw doen. Tot het goed is.” – Vrouw, 

35j., werkzaam in SW-bedrijf, inpakster 

 

Een tweede wens ten behoeve van het gebruik van de ETV.nl-materialen 

in de lescontext van de SW heeft betrekking op het vinden specifieke 

onderwerpen binnen het aanbod aan ETV.nl-materialen. Docenten stellen 

veelal zelf lesmappen samen voor de lessen en gebruiken daarin 

elementen van de ETV.nl-materialen. Het zou voor hen welkom zijn als 

materialen in lesdelen worden aangeboden of kunnen worden 

gedownload. Een andere genoemde mogelijkheid is toegang tot een 

register waar docenten op onderwerp kunnen zoeken in de ETV.nl-

materialen. 

 

 “Als je precies weet wat de inhoud is kun je makkelijker zien wat 

op dat moment leuk is om te behandelen.” – Docent SW 

 

SUGGESTIES VOOR DE VERSPREIDING EN PROMOTIE VAN ETV.NL-MATERIALEN 

Leerders geven een aantal suggesties voor het promoten van ETV.nl-

materialen: 

 adverteren in Metro of Spits 

 adverteren in lokale kranten 

 flyers in het SW-bedrijf 

 

BIJDRAGE IN DE KOSTEN 

Dat de ETV.nl-werkboeken tot voor kort gratis waren speelt een rol in de 

keuze voor de materialen. Er zijn meer goede materialen op de markt 

maar deze zijn niet gratis. Docenten vinden het ook gemakkelijker de 

ETV.nl-materialen te kopiëren en te reproduceren voor hun deelnemers 

‘omdat ze toch gratis zijn’.  

 

“We hebben de boeken hier ook uitelkaar gescheurd en in 

hoofdstukken gekopieerd. Officieel mag het niet maar we 

hadden zoiets van ‘het is toch gratis’.” – Docent SW 

 

Docenten die wij spraken begrijpen niet waarom hun deelnemers het 

werkboek nu individueel voor 3 euro per werkboek per persoon kunnen 

bestellen maar een organisatie die dat in één keer voor alle deelnemers 

wil doen er 10 euro per werkboek voor moeten betalen.  

 



Educatie in SW-bedrijven                         Om van gewone dingen meer te weten 

32 

 

“Als ik het niet voor hun [de deelnemers] zou gebruiken dan weet 

ik niet waar ik het anders voor zou gebruiken. (...) Dus zorg dan 

in ieder geval dat ze [ETV.nl] weten welke organisaties met 

leerlingen werken en dat het daar goed zit.” – Docent SW 

 

De gemiddeld 10 euro per werkboek willen de docenten liever niet bij de 

organisatie waar zij voor werken in rekening brengen. Er wordt daarom 

soms alsnog per deelnemer besteld. 

Mocht dit in de toekomst niet meer mogelijk blijken dan geven enkele 

docenten aan desnoods met alleen de oude materialen te blijven werken. 

Ook zal dan eerder gekeken worden naar andere materialen die nu al niet 

gratis zijn. 

 

“We hebben al het boek en de DVD. Daar kunnen we desnoods 

ook nog wel een tijd mee vooruit.” – Docent SW 

 

“In de toekomst, als zij willen verhogen, kijk iedereen zit nu met 

bezuinigingen.(...) Dan wordt het misschien wel een vergelijking 

hè. De HEMA heeft zich de laatste jaren flink ontwikkeld op dit 

terrein bijvoorbeeld” – Docent SW 

 

Een oplossing die een docent voorstelt is dat zij het materiaal op eigen 

kosten reproduceert. 

 

“Ik weet niet of het voor ETV.nl de bedoeling is om er geld aan te 

verdienen. Maar anders zouden ze kunnen zeggen ‘hier heb je 

een boek en kopieer het op eigen kosten’.” – Docent SW 

 

Desgevraagd vinden de meeste leerders in de SW drie euro voor een 

werkboek ‘te doen’. 
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6.3 Educatie in bibliotheken 

ACHTERGRONDEN EDUCATIE IN BIBLIOTHEKEN 

In Nederland zijn 162 basisbibliotheken met nog eens enkele honderden 

nevenvestigingen. Het thema ‘Een leven lang leren’ behoort tot één van 

de kerntaken van de openbare bibliotheken. In het strategiedocument 

laaggeletterdheid van de Vereniging van Openbare Bibliotheken voor de 

jaren 2009-2012, staat vermeld: “De overheid stelt dat iedere burger over 

voldoende kennis, vaardigheden en onderscheidingsvermogen moet 

beschikken om zich bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in onze 

huidige complexe en veranderlijke informatiemaatschappij. Kunnen lezen 

en schrijven is een essentiële voorwaarde voor zelfredzaamheid […] In de 

eerste plaats is dit een probleem voor het onderwijs, maar bibliotheken 

kunnen zich eveneens een belangrijke rol toe-eigenen […].”  

 

De afgelopen jaren zijn veel bibliotheken actief geworden om de 

doelgroep van laaggeletterden en inburgeraars te bereiken en te 

bedienen. Uit recent onderzoek blijkt dat 60% van de bibliotheken in één 

of enkele vestigingen speciaal aanbod heeft voor laaggeletterden. In veel 

gevallen gaat het daarbij om een zogeheten NL-punt of een Lees en 

Schrijfplein (in een groot aantal bibliotheken wordt zelfs het Lees en 

Schrijf!-logo van ETV.nl gebruikt).  

 

Een NL-punt/Lees en Schrijfplein is doorgaans een aparte plek in de 

bibliotheek met: 

 een extra gebruiksvriendelijke opstelling van boeken in eenvoudige 

taal.  

 studiematerialen om de Nederlandse taal te leren (taalverwerving, 

inburgering, lezen en schrijven) 

 studieplekken met computers met links naar onder andere de 

oefenwebsites van ETV.nl 

 zitjes en tafels waaraan de taalleerders samen met bijv. hun 

taalcoaches kunnen werken. 

Daarnaast is het NL-plein regelmatig ingebed in een educatief programma 

waarbij wordt samengewerkt met ROC’s, particuliere taalaanbieders en 

het welzijns- en vrijwilligerswerk (bijv. Taalcoach-projecten). Het gaat 

daarbij bijvoorbeeld om groepsbezoeken aan de bibliotheek, om leesclub-

bijeenkomsten en om auteursbezoeken.  

 

In samenwerkingsverbanden is de bibliotheek een faciliterende partner. 

De bibliotheek stelt een plek in de bibliotheek (bijvoorbeeld een 

computerlokaal) beschikbaar aan het vrijwilligerswerk en het plaatselijke 

welzijnwerk. Verder zijn er ook particuliere taalaanbieders die de 

bibliotheek als cursuslocatie hebben en maakt ook de 

vrijwilligersorganisatie Seniorweb (computervaardigheden voor ouderen) 

gebruik van computerfaciliteiten in de bibliotheek.  

 

Tot slot zijn in het afgelopen jaar op diverse plaatsen door de Openbare 

Bibliotheek en het UWV WERKbedrijf proefprojecten Maatschappelijke 

Digistage uitgevoerd (Den Haag, Rotterdam, Oss en Amersfoort). Stagiairs 

uit het voortgezet onderwijs helpen in de bibliotheek klanten van UWV 

WERKbedrijf en andere geïnteresseerden bij het doorlopen van het 

ETV.nl-oefenprogramma Klik & Tik. Het internet op. In zeven lessen van 

1½ uur worden de cursisten op een eenvoudige manier vaardiger gemaakt 

op internet. Deelnemers moeten enige muis- en toetsenbordervaring 

hebben en voldoende taalvaardig (niveau A2) zijn. Voorlopige 
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bevindingen van de Maatschappelijke Digistage rondom Klik & Tik in 

onder andere Amersfoort en Oss zijn overwegend positief.6 

 

KLIK & TIK EN RESPONDENTEN 
We hielden groepsgesprekken en interviews in de Centrale bibliotheek 

Den Haag, Hoofdbibliotheek Zoetermeer, Bibliotheek Loosduinen en 

Bibliotheek Maasland, Oss. We spraken daar met deelnemers aan 

cursussen en workshops Klik & Tik. Het internet op, met maatschappelijke 

stagiairs die deze cursussen en workshops begeleiden in het kader van de 

proefprojecten Maatschappelijke Digistage van UWV Werkbedrijf, en met 

bij Lees en Schrijf!-pleinen en Klik & Tik-cursussen betrokken 

bibliotheekmedewerkers.  

 

Het programma Klik & Tik. Samen op het web wordt niet door de door ons 

bezochte bibliotheken in cursus- of workshopvorm aangeboden. 

Bibliotheken en Seniorweb bieden aparte workshops aan voor sociale 

media en andere webpagina’s (zoals Marktplaats). Hoewel de 

aanspreektoon en het tempo van Klik & Tik. Het internet op voor de echte 

internetbeginners goed is, wordt deze door de gevorderde leerders die 

verder willen oefenen soms als te kinderlijk en te langzaam ervaren. Het 

gaat dan veelal ook om leerders die niet laaggeletterd of anderstalig zijn. 

                                                           
6
 Zie onder meer: 

Jong, Marjolein de (februari/maart 2011). Evaluatie cursus Klik & Tik voor UWV. 
Amersfoort: Bibliotheek Eemland. Interne rapportage beschikbaar op 
www.bnbibliotheek.nl/node/992 met informatie over de Bieb, Klik & Tik en de 
Maatschappelijke Digistage 
Poppel, Mariet van, (mei 2011) Bieb cursus Klik&Tik, Oss: Bibliotheek Maasland: In Verslag 
Kenniscirkel Leven Lang Leren, Cubiss en Brabantse Netwerk Bibliotheek, Weert, 19 mei 
2011. Beschikbaar op www.bnbibliotheek.nl/node/941 en op 
www.bnbibliotheek.nl/node/992 met informatie over de Bieb, Klik & Tik en de 
Maatschappelijke Digistage. 

De bevindingen hebben dan ook hoofdzakelijk betrekking op het gebruik 

van Klik & Tik. Het internet op in de bibliotheek.  

 

MOTIVATIE EN AMBITIES 

Bibliotheken bieden oefenmaterialen en cursussen aan in het kader van 

hun doelstelling om bij te dragen aan kennis, vaardigheden en 

onderscheidingsvermogen van burgers. Voor de bibliotheken is het Klik & 

Tik-oefenmateriaal bij uitstek materiaal om te gebruiken voor een gratis 

cursus of workshop, om mensen op weg te helpen in het kader van deze 

maatschappelijke opdracht. Zelf materiaal ontwikkelen is duur. Ook de 

mogelijkheid thuis verder te oefenen met Klik & Tik biedt voordelen.  

“Als Klik & Tik niet gratis was geweest, hadden wij geen gratis 

cursus kunnen aanbieden.” – Mediacoach 

 

“We hebben voor Klik & Tik gekozen omdat het voorradig is. Het 

is eigenlijk een prachtig middel om te gebruiken, en eens te 

kijken of daar behoefte aan is. Voor onze maatschappelijke 

opdracht om mensen op weg te helpen.” – Accountmanager 

dienstverlening 18 jaar en ouder 

 

“Het voordeel is dat het ook gewoon online is, dus dat het niet 

alleen hier in de bieb is te doen. Als je mensen hiermee op weg 

kunt helpen en ze kunnen thuis verder, ja prima! (...) We zijn ook 

geen educatieve instelling.” – Informatiemedewerker 

 

De bibliotheek wil geen educatieve instelling zijn. Om die reden is op de 

Lees en Schrijf!-pleinen dan ook wel een aanspreekpunt aanwezig maar 

worden door de bibliotheek geen begeleide bijeenkomsten 
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georganiseerd. Wel komen leerders oefenen onder begeleiding van 

andere organisaties. 

 

“Wij kijken niet over de schouder mee achter de computer. Want 

zo betuttelend zijn wij niet hier. Er zijn natuurlijk ook 

Taalmaatjes. Die hebben ontzettend goede wervers en goede 

banden. Dat loopt heel goed.” – Beheerster Lees en Schrijfplein/team 

volwassenen 

 

De begeleiding bij de cursussen en workshops Klik & Tik wordt gedaan 

door vrijwilligers (Seniorweb) en maatschappelijke stagiairs. Begeleiding 

door de bibliotheekmedewerkers zou een te groot beroep doen op de 

capaciteit.  

 

“Het blijkt toch dat mensen die de workshop doen erg veel hulp 

nodig hebben. Als wij met 10 mensen een [éénmalige] workshop 

doen en je hebt 2 begeleiders is dat te weinig.” – Accountmanager 

dienstverlening 18 jaar en ouder 

 

“Betaalde lessen worden alleen door onze eigen mensen 

begeleid. Maar Klik & Tik is gratis.” – Mediacoach 

 

De Maatschappelijke Stagiairs doen de begeleiding in opdracht van de 

school. Maatschappelijke stagiairs kunnen de workshops goed begeleiden 

door de toegankelijkheid van het Klik & Tik-materiaal.  

 

“We hebben eerst een beetje zelf een les [Klik & Tik] geoefend 

om te kijken hoe dat ging. Gewoon met elkaar. Dat ging goed.” – 
VMBO stagiaire bij Klik en Tik, 14j. 

 

“Dit heeft de school bedacht. Om dit uit te proberen voor een 

stage. En wij zijn daarvoor uitgekozen.” – VMBO stagiair bij Klik en 

Tik, 14j. 

 

Leerders gebruiken de materialen om vaardigheden te verbeteren waar zij 

om de één of andere reden mee achterop zijn geraakt.  

Leerders die op eigen initiatief gebruik maken van het Klik & Tik-

workshopaanbod zijn overwegend 50+ en vrouwelijk. 

 

“Er kwamen hier vooral ouderen en vooral vrouwen 

binnenlopen.” – VMBO stagiair bij Klik en Tik, 14j. 

“Het is toch de doelgroep 50+ die daar op af komt. (...) De 

vrouwen zijn ver oververtegenwoordigd.” – Accountmanager 

dienstverlening 18 jaar en ouder 

 

“Gepensioneerden die interesse hebben in de computer en daar 

ook graag mee willen werken.” – Informatiemedewerker 

 

 Zij zijn (in de door ons onderzochte bibliotheken) meestal niet 

laaggeletterd of anderstalig. Voor de wat oudere vrouwelijke leerders 

speelt daarbij ook mee dat zij zelfredzaam willen zijn als hun partner 

wegvalt. 

 

“Ik las vanochtend de Metro, maar ik begrijp gewoon niet meer 

wat er staat. Allemaal Engelse woorden die ik niet begrijp. Wat 

is nu Twitter (...) Wat is een iPhone, en wat is een iPad? Wat kan 

je er mee doen en wat is beter?” – Leerster Klik en Tik, 65 j. 
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“Ze willen dus thuis minder afhankelijk zijn van anderen. Dat ze 

zelf gegevens kunnen vinden op internet.” – Accountmanager 

dienstverlening 18 jaar en ouder 

 

“ Mijn man is goed met de computer. Ik ben een digibeet. Maar 

ik wilde van de gewone dingen wat meer weten. Want als er wat 

met mijn gebeurt, ben ik onthand.” – Leerster Klik en Tik, 70 jaar, 

gepensioneerd secretaresse 

 

“Ik ben sinds een half jaar weduwe. Mijn man deed alles. Nu 

moet ik terugvechten. Ik moet het zelf allemaal gaan doen.” – 

Leerster Klik en Tik, 65 jaar, niet-werkend 

 

“Ik ben mijn baan kwijt geraakt, en al heel lang heb ik niet meer 

met computers gewerkt [..] Ik heb bijna niets meer. Ik heb ook 

geen computer thuis, daarom kom ik naar de bibliotheek voor de 

cursus. - Leerder Klik en Tik, 60 jaar, oud zeeman 

 

 Leerders die door het UWV zijn doorgestuurd naar een Klik & Tik-cursus 

zijn vooral geïnteresseerd in de mogelijkheden die de computer biedt bij 

het solliciteren en het gebruik van de computer op het werk. Zij zijn juist 

vaker wel laaggeletterd of anderstalig. 

 

”… om te solliciteren enzo, (...) maar ook om eventueel bij nieuw 

werk, als ze daar op de computer moeten. Dus ze willen daar 

gewoon heel behendig in worden, zoveel mogelijk.” – HBO stagiair 

bij Klik en Tik, 21j 

 

“Ik wil meedoen in de samenleving, en daarom leer ik nu om met 

de computer om te gaan. Je wordt er niet stommer van. Voor 

elke baan moet je met de computer kunnen werken.” – Ex-cursist 

Klik en Tik, 56 jaar, werkzoekend 

 

BEKENDHEID RESPONDENTEN ETV.NL EN ANDERE OEFENMATERIALEN 

Bibliotheekmedewerkers zijn bekend met ETV.nl-materialen en vele 

andere formele en non-formele oefenmaterialen, zowel op papier als 

online. De belangrijkste digitale oefenmaterialen die voor zelfstandig 

gebruik op de computers in bibliotheken worden aangeboden zijn 

Mijnabc.nl, Steffie.nl, Oefenen.nl, Ikbenambasadeur.nl, Learnonline.nl en 

Nieuweburen.nl. Steffie.nl wordt daarbij vaak genoemd als een veel 

gebruikte website. De methoden CODE en IJsbreker worden veel gebruikt 

door anderstaligen. IJsbreker en CODE hebben een opbouw waarbij de 

leerstof voortdurend wordt herhaald. Dit wordt als een voordeel ervaren. 

Elk thema afgesloten met een evaluatieopdracht. 

 

“Op de computers op het Lees en Schrijf-plein staan meerdere 

door ons geselecteerde oefenwebsites. ETV.nl staat wel als 

eerste.” – Beheerster Lees en Schrijfplein/team volwassenen 

 

“Steffie.nl is dus echt voor de laagopgeleiden ideaal, (...) want 

Steffie is veel plaatjes. En het is een groot voordeel dat het 

herhaald wordt. Die herhaalfunctie is ideaal [leerder kan steeds 

weer op opnieuw luisteren na uitleg]. Juist door het herhalen 

leren ze en de uitspraak en lezen. Bij ETV.nl is dat niet.” – 

Beheerster Lees en Schrijfplein/team volwassenen 

 

De maatschappelijke stagiairs die de leerders bij de Klik & Tik-cursussen 

begeleider zijn echter niet of nauwelijks op de hoogte van andere 

oefenmaterialen. De links naar het oefenmateriaal die op de 
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bibliotheekcomputers worden gebruikt bij de Klik & Tik-cursussen 

verwijzen naar Klik & Tik. Hierdoor komen cursisten en begeleiders direct 

op het gedeelte van de oefenportal Oefenen.nl waar de Klik & Tik-

materialen staan. Een enkele (HBO) stagiair heeft deelnemers aan een Klik 

& Tik-cursus wel doorverwezen naar Lees en Schrijf!-materiaal op de 

bibliotheek-computers. 

 

“Mensen komen voor Klik & Tik dus vragen niet naar andere 

dingen.(...) Meestal zetten wij het ook al klaar. Als het niet klaar 

staat gaan ze zelf naar Klik & Tik.” – HBO stagiair bij Klik & Tik-cursus, 

21j. 

 

“We helpen mensen gewoon bij wat ze niet snappen.” – VMBO 

stagiair bij Klik & Tik-cursus, 14j. 

 

De leerders die met Klik & Tik oefenen zijn soms wel, soms niet bekend 

met andere materialen. Enkele hebben al de nodige cursussen achter de 

rug of willen nog veel doen. Anderen richten zich nu alleen op Klik & Tik. 

 

“Ik ben eigenlijk helemaal blanco dus ik ken eigenlijk niks 

anders.” – Leerster Klik & Tik-cursus, 71j., gepensioneerd juriste 

 

“Ik ben me helemaal aan het ontwikkelen via de bieb. Vorig jaar 

hadden ze allemaal spelletjes voor 55+, zoals de Wii van 

Nintendo. Ik ben met een vriendin geweest en we hebben allebei 

een Nintendo gekocht. En daar heb ik een plezier van! Elke dag 

doe ik zo rekenen, taal...” – Leerster Klik & Tik-cursus, 65 j., niet-

werkend 

 

“Ik ben met die andere workshops bezig geweest. Google, 

Twitter, en andere websites." – Leerster Klik & Tik-cursus, 70 j., 

gepensioneerd secretaresse 

 

“Ik heb nog een andere cursus gevolgd. Bij Seniorweb. Omgaan 

met computers ofzo. Daardoor kon ik bij Klik & Tik wel met de 

muis overweg.” – Leerster Klik & Tik-cursus, 71j., gepensioneerd juriste 

 

OEFENMATERIALEN VINDEN 

Bibliotheekmedewerkers vinden oefenmaterialen door aankondigingen 

en aanbod van uitgeverijen en via bijeenkomsten van vakorganisaties. 

 

“Zo ben ik door de bijeenkomsten Digivaardig & Digibewust dus 

in contact gekomen met het product Klik & Tik. In die zin 

signaleer ik dat en kijk ik of wij binnen onze organisatie daar wat 

mee kunnen doen. Zeker ook omdat er een maatschappelijke 

opdracht aan bibliotheken ligt om met de mediawijsheid wat te 

doen, in brede zin van het woord.” – Accountmanager dienstverlening 

18 jaar en ouder 

 

Leerders die aan Klik & Tik-cursussen deelnemen zijn hier vaak op 

geattendeerd door advertenties in lokale media of de bibliotheek. 

Daarnaast is een deel door het UWV doorverwezen. Leerders die op Lees 

en Schrijf!-pleinen materialen vinden zijn hier vaak terecht gekomen op 

aanwijzen van vrijwilligersorganisaties, inburgeringstrajecten, cursussen 

voor laaggeletterden enzovoort. De deelnemers aan de Klik & Tik-

cursussen zoeken niet actief naar andere oefenmogelijkheden maar lopen 

hier meestal toevallig tegenaan. 
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“Ze hadden iets in de krant gezet.” – Leerster Klik & Tik-cursus, 71j., 

gepensioneerd juriste 

 

“Ik heb verder eigenlijk niet gezocht.” – Leerster Klik & Tik-cursus, 

66j., huisvrouw 

 

“Ik kwam per ongeluk er op [de portal]. Ik zag ineens nog meer 

oefeningen.” – Leerster Klik & Tik-cursus, 65j., huisvrouw 

 

GEBRUIK EN BELEVING VAN KLIK & TIK 

Bibliotheken organiseren vaak een startbijeenkomst onder begeleiding 

van een bibliotheekmedewerker. Deze bijeenkomst kan voor de cursisten 

bedoelt zijn maar ook voor de begeleiders. 

 

“We organiseren een startbijeenkomst met een uitleg [voor de 

maatschappelijke stagiairs] in PowerPoint hoe Klik & Tik. Het 

internet op in elkaar steekt. Daarna gaan ze zelf een uur aan de 

slag met Klik & Tik.” – Mediacoach 

 

“Ik zet ze altijd ergens neer met een kopje koffie. Dan laat ik op 

een groot beamerscherm zien wat het begin is, hoe het eruit ziet. 

En dan kunnen ze [cursisten] achter de computer en dan gaan 

we ons samen registreren.” – Informatiemederwerker 

 

Begeleiders bepalen aan het begin van de cursus of de workshop het 

niveau van de leerder. Soms moeten deelnemers eerst naar een andere 

cursus. Het kan zijn dat zij de Nederlandse taal onvoldoende beheersen 

en het komt vaak voor dat zij nog niet met de muis en het toetsenbord 

om kunnen gaan. Muis- en toetsenbordtrainingen worden onder andere 

door Seniorweb aangeboden. 

 

“Als mensen voor het eerst komen wordt er even geschat wat 

het niveau is. Dan gaan ze onder begeleiding aan de slag.” – HBO 

stagiair bij Klik & Tik-cursus, 21j. 

 

“De mensen die op de Klik & Tik-cursus afkwamen, daar bleek 

dat er een hele boel dus echt niet met de muis overweg kan. (...) 

Daarom geven wij nu ook muis- en toetsenbordtrainingen.” – 

Accountmanager dienstverlening 18 jaar en ouder 

 

De begeleiding die volgt als leerders geschikt blijken voor de Klik & Tik-

cursus of workshop is soms intensief, voor zowel de leerders als de 

begeleiders. De meeste leerders oefenen niet langer dan een uur achter 

elkaar. 

 

“Sommigen wilden met de koptelefoon en sommigen lezen we 

het voor. En sommigen kijken zelf hoe het werkt. Als ze het niet 

snappen laten we het nog een keer zien.” – VMBO Stagiair bij Klik & 

Tik-cursus, 14j. 

 

“Je moet 10x uitleggen wat dat kruisje betekent. Dus je moet 

heel, heel basic kunnen denken. (...) Je hebt heel gauw de neiging 

te snel te willen.” – Accountmanager dienstverlening 18 jaar en ouder 

 

“Maximaal een uur. Want dan zijn ze moe. (...) Na een week 

komen ze dan terug.” – HBO stagiair bij Klik & Tik-cursus, 21j. 
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De ervaringen van bibliotheekmedewerkers en de begeleiders met ETV.nl-

materialen zijn overwegend positief. Het materiaal is gratis, zeer 

toegankelijk, uitgebreid en mooi. 

 

“ETV.nl is toch één van de makkelijkste [meest toegankelijke] 

methodes en zeker nu met oefenen.nl erbij. Het is toch echt 

super.” – Beheerster Lees en Schrijfplein/team volwassenen 

 

Ook het Klik & Tik. Het internet op-materiaal wordt door de begeleiders 

als zeer toegankelijk beschouwd en op het juiste niveau voor de 

doelgroep van het UWV.  

 

“Het is heel beeldend. Julika spreekt heel duidelijk.” – Mediacoach 

 

“Voor de cursisten die via het UWV waren aangemeld bleek de 

cursus ‘Klik & Tik. Het internet op’, precies op het goede niveau.” 
– Specialist Jongeren, Voortgezet Onderwijs & Laaggeletterden, Bibliotheken 

Eemland, Amersfoort 

“Ik denk wel dat ETV.nl een goede basis heeft gevonden. Het 

grootste deel kan er prettig mee werken en voor hen is het 

duidelijk en overzichtelijk.” – HBO stagiair bij Klik & Tik-cursus, 21j. 

 

Bovendien werkt het volgens de begeleiders motiverend, helpt het 

leerders over angsten heen en stimuleert het om door te leren. 

 

“Als mensen eenmaal over de drempel van bang zijn heen zijn en 

het gaat gewoon goed…dat programma complimenteert 

ook…door te zeggen ‘zoveel procent is goed’…., dan zijn ze wel 

trots op zichzelf, en dan zeggen ze ‘nou dat kan ik thuis ook wel, 

dat ga ik thuis ook eens proberen’. (...) Het zijn enthousiaste 

mensen die de basis leren via Klik & Tik. Het internet op en die 

hebben dan zoiets van ‘ja ik wil bezig blijven, ik wil meer weten, 

ik wil meer leren.’ – HBO stagiair bij Klik & Tik-cursus, 21j. 

 

“Je merkt ook dat de leerders verdere stappen willen 

ondernemen, naar andere cursussen of naar Seniorweb.” – 

Informatiemederwerker 
 

“Ik ben heel moeilijk in het lezen. Als ik lees, zie ik bepaalde 

dingen. Alle dingen lijken op elkaar, dus je moet echt heel goed 

lezen. Daarom ben ik nu verder gegaan met Lees en Schrijf!” – Ex-

cursist Klik & Tik-cursus, 56 j., werkzoekend 

Wel zijn er na het veranderen van de aanmeldprocedure en het in gebruik 

nemen van Oefenen.nl enige puntjes van kritiek. Het aanmelden op de 

oefenwebsite zou minder makkelijk zijn op de nulversie van de 

oefenportal. Door het wijzingen van URL’s wekten links op de computers 

van de bibliotheken vaak niet meer. Eén bibliotheekmedewerker 

suggereert een andere naam voor Klik & Tik. De huidige naam zou te 

weinig zeggen over de feitelijke inhoud van het programma. 

 

“Ik vind het wel minder gebruiksvriendelijk. Vroeger kon je direct 

naar Klik & Tik. Nu is het moeilijker. (...) Op dat invulkaartje staat 

‘naam en wachtwoord’ en op het internet noemen ze het 

‘gebruikersnaam en wachtwoord. Het zijn van die kleine dingen. 

Dat begrijpen ze dan weer niet.” – Informatiemedewerker 
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“De Klik & Tik-workshop hebben wij ook internet voor beginners 

genoemd. Want Klik & Tik dat zegt de mensen niks, dus hebben 

wij het anders genoemd, het is dan duidelijk.” – Accountmanager 

dienstverlening 18 jaar en ouder 

 

Ook begeleiders van de Klik & Tik-workshops merken op dat door de in 

gebruik name van de nulversie van de oefenportal het inloggen en 

aanmelden minder toegankelijk is. 

 

“Als je nu naar Klik & Tik gaat moet je eerst rechtsboven op 

inloggen klikken, dan komt er een schermpje om in te loggen, 

maar daarboven, en dan werken ze met een soort tabs, daar 

staat dan registreren. Maar ja, dat is voor mensen die niet 

bekend zijn met het internet natuurlijk helemaal niet 

vanzelfsprekend.” – Stagiair bij Klik & Tik-cursus, 21j., HBO. 

 

“De laatste keer dat ik hier was konden mensen niet inloggen. De 

site was vernieuwd ofzo.” – Stagiaire bij Klik & Tik-cursus, 14j., VMBO 

 

“Het inloggen is soms een probleem. Het kaartje daarvoor [oude] 

klopt niet. (...) Het handigst is het als de inloggegevens geprint 

kunnen worden. Dat kan nu niet meer.” – Mediacoach 

 

Net als de begeleiders zijn cursisten positief over het Klik & Tik-materiaal. 

De uitleg is over het algemeen duidelijk en zij vinden het materiaal 

leerzaam. 

 

“Soms merk ik dat je dingen minder snel opneemt. Met 

cursussen.(...) Maar dit vind ik echt te doen. Dit is leuk zelfs.” – 

Leerster Klik & Tik-cursus, 70 j., gepensioneerd secretaresse 

 

“Ik heb vandaag weer veel geleerd. Thuis weet ik nooit wat ik 

doe, maar nu wordt alle stap voor stap uitgelegd, en krijgt alles 

een naam.” – Leerster Klik & Tik-cursus, 40j., werkzoekend 

 

 “In het begin hadden ze wel vragen, maar daarna ging het 

goed.(...) Ze leggen het wel duidelijk uit in dat programma.” – 

Stagiair bij Klik & Tik-cursus, 14j., VMBO 

 

Voor de oudere, wat hoger opgeleide deelnemers is een korte introductie 

vaak al voldoende om zelfstandig verder te werken. Een deel van deze 

leerders gaat dan ook na de eerste les thuis door met oefenen. Anderen, 

vooral de wat lager opgeleiden en minder taalvaardigen, komen vaker 

terug naar de inloopspreekuren en workshops.  

 

“De wat oudere mensen die zelf komen [niet via UWV] zijn vaak 

de wat hoger opgeleide mensen. Die vonden soms de toon een 

beetje kinderlijk. Of ze vonden dat het antwoord er te letterlijk 

naast stond. (...) De lager opgeleide autochtonen vinden het fijn 

en duidelijk uitgelegd en overzichtelijk en er zijn zelfs mensen die 

zeggen nou het gaat me allemaal te snel.” – Stagiair bij Klik & Tik-

cursus, 21j., HBO 

 

“Dezelfde mensen die ik al had geholpen kwamen weer een paar 

keer terug. Dan gingen ze verder waar ze gebleven waren.” – 

Stagiair bij Klik & Tik-cursus, 14j., VMBO 
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Ook leerders die thuis geen computer hebben maken vaker gebruik van 

de bibliotheekvoorzieningen om met Klik & Tik te oefenen. 

 

“Ik ben eigenlijk de enige trouwe hier… ja omdat ik thuis geen 

computer heb en het wel allemaal bij wil houden.” – Leerster Klik & 

Tik-cursus, 71j., gepensioneerd juriste 

 

“Ik heb(...) mensen gehad die wel hun eigen computer hadden en 

die het zelfstandig thuis verder konden doen. Anderen kwamen 

wel 7 of 8 keer terug.” – Stagiair bij Klik & Tik-cursus, 21j., HBO 

 

Begeleiders constateren bij de mensen die meerdere keren terugkomen 

vooruitgang. 

 

 “Je merkt wel dat naarmate ze terugkomen hoe meer ze 

eigenlijk wel zelf kunnen doen. Mensen gaan wat meer, ook 

binnen het programma, nog meer op dingen letten en raken 

gewend.” – Stagiair bij Klik & Tik-cursus, 21j., HBO 

 

Een aantal van de oudere cursisten vindt de uitleg van Julika soms wel wat 

lang en moeilijk te onthouden. En ook voor anderstaligen is de uitleg soms 

moeilijk te volgen. 

 

“Je wordt ouder dus je hersenen werken niet zo mee.”– Leerster 

Klik & Tik-cursus, 66j., huisvrouw 

 

“Dat kan Julika allemaal wel vertellen maar dat blijft niet goed 

hangen. Tenzij je thuis Julika eindeloos gaat afluisteren.” – 

Leerster Klik & Tik-cursus, 71j., gepensioneerd juriste 

 

“Mensen die door het UWV zijn gestuurd zijn vaak toch ook 

allochtone mensen die de Nederlandse Taal niet zo goed 

beheersen. En dan is het toch een stuk lastiger.(...) Je krijgt een 

verhaal van een mevrouw die vertelt wat het allemaal inhoudt 

en voor mensen die de taal niet zo goed begrijpen die snappen 

dat ook minder.” – Stagiair bij Klik & Tik-cursus, 21j., HBO 

 

“Mensen die zelfredzaam zijn [met de computeroefeningen] zijn 

toch vaak de autochtonen.” – Beheerster Lees en Schrijfplein/team 

volwassenen 

 

BEHOEFTEN VAN LEERDERS EN BEGELEIDERS 

Begeleiders bij de Klik & Tik. Het internet op -cursussen geven aan hun 

werk goed te kunnen doen. Zij hebben geen behoefte aan extra 

ondersteunend materiaal. 

 

“Ik heb wel veel MBO-stagiairs begeleid ook en als je het 1x 

doorloopt dan weet je wel wat je kan verwachten dus ik denk 

niet dat daar nog iets extra’s nodig is voor de begeleiders.” – 
Stagiair Klik & Tik-cursus, 21j., HBO 

 

Begeleiders en leerders zien wel mogelijkheden om de leerders beter te 

bedienen. Punten die zij noemen zijn: 

 meer mogelijkheden om te herhalen/extra oefeningen 

 een aparte cursus/module specifiek voor het leren e-mailen 

 samenvattingen van onderwerpen die tussendoor uitgeprint kunnen 

worden (enkele begeleiders en leerders weten niet dat de 

instructiebladen die bij het programma kunnen worden afgedrukt 

hiervoor gebruikt kunnen worden) 
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 duidelijk aangeven dat Klik & Tik internet voor beginners is. 

 “Ik heb wel vaak dat mensen zeggen ‘oh ik wil dat hoofdstuk wel 

even opnieuw doen’. Vooral die laatste hoofdstukken, e-mailen, 

downloaden, zitten mensen wel vast regelmatig. (...) Dan ze 

denken van ja ik snap het toch niet helemaal of hoe zat het ook 

al weer. Dat ze een hoofdstuk voor de tweede keer willen 

doorlopen. Of wat extra oefeningen want anders weten ze de 

antwoorden al.” – Stagiair Klik & Tik-cursus, 21j., HBO 

 

“Heel veel wilden gewoon mail leren. (...) Hoe je Hotmail 

binnenkomt. Wachtwoord, e-mailadres.” – Stagiaire bij Klik & Tik-

cursus, 14j., VMBO 

 

“Vaak vroegen cursisten ‘wanneer gaan we nou met e-mail 

beginnen? Dat vinden ze erg belangrijk.” – Informatiemedewerker 

 

 “Mensen vinden het fijn om het niet alleen op de computer te 

zien maar ook om het zo op papier te hebben. (...) Daarom 

hebben wij een hand-out gemaakt. Er staat ook hoe je het het 

beste kan doen als je thuis bent.” – Informatiemedewerker 

 

“Een samenvatting. Een simpele samenvatting… Want dan moet 

je weer naar de NS, en dan moet je weer naar de HEMA (op 

internet). En de belangrijkste stappen; hoe kom je in je e-mail, 

hoe maak je een e-mail, hoe kijk je of er e-mail voor je is, hoe 

haal je de rotzooi weg. (...) Dat er in Klik & Tik momenten zijn dat 

ze van de meest belangrijke momenten samenvattingen leveren. 

(...) Die je uit kunt printen.” – Leerster Klik & Tik-cursus, 71j., 

gepensioneerd juriste 

“Het boek er bij [door de bibliotheek uitgeprinte en gebundelde 

instructiebladen van ETV.nl], naast ons, was wel overzichtelijk en 

informatief.” – Leerster Klik & Tik-cursus, 66j., huisvrouw 

 

Daarnaast noemen zij een aantal onderwerpen waarin leerders 

geïnteresseerd zijn: 

 op het internet zoeken/zoekvaardigheden/Google/recepten zoeken 

 Marktplaats 

 Routeplanner 

 downloaden 

 favorieten toevoegen 

 hoe kan ik mijn eigen startpagina instellen 

 internetbankieren 

 solliciteren 

 foto’s sturen/digitaal foto album 

 grammatica 

 

SUGGESTIES VOOR DE VERSPREIDING EN PROMOTIE VAN ETV.NL-MATERIALEN 

Bibliotheekmedewerkers worden het liefst actief, via de mail, 

geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en oefenmaterialen. Leerders 

die met Klik & Tik oefenen in bibliotheken worden het liefst met 

aankondigingen in de bibliotheek of media geïnformeerd. 

 

“Het is wellicht handig om het binnen de bibliotheekorganisaties 

te mailen als er wat nieuws is. Ik kan natuurlijk zelf ook op de 

site gaan kijken maar via de mail werkt toch het beste denk ik.” – 
Mediacoach 
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“Ik denk vooral bij deze bieb bekendmaken als ze nieuwe 

oefeningen hebben. (...) Misschien op mijn Hotmail, maar zover 

ben ik nog niet.” – Leerster Klik & Tik-cursus, 71j., gepensioneerd juriste 

“Er heeft onlangs een advertentie in de krant gestaan. Toen 

waren er ineens heel veel mensen.” – Mediacoach 
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6.4 Educatie in zorg en welzijnswerk 

 

Het zorg en welzijnswerk is breed en kent veel verschillende sectoren. Het 

gaat om instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, 

gehandicaptenzorg, jeugdzorg, thuiszorginstellingen, verpleeg- en 

verzorgingshuizen, vrijwilligerswerk, ziekenhuizen, huisartsen, 

maatschappelijk werk en opvang, en verslavingszorg. 

 

Veel instellingen in de zorg- en welzijnssector zijn actief op het gebied van 

non-formeel NT2-onderwijs aan nieuwe Nederlanders (inburgeraars, 

allochtone vrouwen e.d.). Het gaat onder andere om gezondheidscentra, 

buurthuizen, wijkorganisaties en migrantenorganisaties. Het non-formele 

NT2-onderwijs van zorg- en welzijnsinstellingen is veelal innig 

verstrengeld met het vrijwilligerswerk. Er wordt samengewerkt met 

vrijwilligersorganisaties als Humanitas, het Landelijk Netwerk 

Thuislesorganisaties, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en 

Gilde SamenSpraak Nederland. Tevens is er in sommige gemeenten ook 

samenwerking met professioneel geleide vrijwilligersorganisaties op het 

gebied van inburgering, participatie en NT2-onderwijs. Voorbeelden 

daarvan zijn het ISKB in Utrecht en NVA, Centrum voor duurzame 

inburgering in Amersfoort. Bekende samenwerkingsprojecten zijn 

ondermeer Taalontmoetingen (Oranjefonds) en Taalcoach (ministerie van 

VROM). 

 

Instellingen in de zorg- en welzijnssector zijn veelal ook werkzaam op het 

gebied van onderwijs in digitale vaardigheden. Daarbij wordt in veel 

gevallen ook samengewerkt met vrijwilligers. Het gaat daarbij vooral om 

de vrijwilligersorganisatie Seniorweb of leerlingen uit het voortgezet 

onderwijs. Cursuslocaties zijn onder andere, het buurthuis, het 

wijkgebouw, de woonzorglocatie of het zorgcentrum. Veel gebruikt 

materiaal is het interactieve CD-rom-programma Dubbelklik van uitgeverij 

Coutinho. 

 

In de oriënterende gesprekken kwam naar voren dat instellingen voor 

geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en 

maatschappelijk werk en opvang minder bereid zijn mee te werken aan 

de face-to-face gesprekken. Uiteindelijk heeft één zorginstelling gezegd 

mee te willen werken aan face-to-face onderzoek, de Vivium Zorggroep in 

Huizen. Daarnaast zijn de vrijwilligersorganisaties voor anderstaligen zeer 

bereid mee te werken en te helpen bij het vinden van begeleiders en 

leerders voor het tweede deel van onderzoek. Zij nemen ook een relatief 

groot deel van de bestellingen van ETV.nl-materialen in de categorie ‘zorg 

en welzijnswerk voor hun rekening. We bespreken de bevindingen van de 

gesprekken met leerders en begeleiders voor vrijwilligersorganisaties voor 

anderstaligen en de thuiszorg afzonderlijk. 

6.4.1 Vrijwilligersorganisaties voor anderstaligen 

ACHTERGRONDEN EDUCATIE DOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES VOOR ANDERSTALIGEN 

In Nederland zijn verschillende vrijwilligersorganisaties actief op het 

gebied van informeel taalonderwijs aan anderstaligen. De bekendste zijn 

Humanitas, Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties, het Rode Kruis, 

Vluchtelingenwerk Nederland en Gilde SamenSpraak Nederland. Het gaat 

daarbij onder andere om de zogeheten ‘taalontmoetingen’ en ‘taalcoach-

projecten’. Daarnaast worden door vele kleinere stichtingen en 

particulieren in het land met vrijwilligers cursussen en individuele 

begeleidingstrajecten voor anderstaligen georganiseerd. Leerders zijn 
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zowel oudkomers als nieuwkomers en hebben verschillende 

opleidingsniveaus, van ongeschoold tot universitair opgeleid. 

 

Vanuit het Oranjefonds zijn afgelopen jaren tientallen projecten voor 

taalontmoeting gefinancierd. In deze projecten kregen geïsoleerde 

allochtone vrouwen ondersteuning bij taalverwerving en 

maatschappelijke participatie, door middel van laagdrempelige 

taalontmoetingen met vrijwilligers. Dit gebeurde individueel, bij hen thuis, 

of buitenshuis in kleine groepjes. In een later stadium werd de doelgroep 

ook verbreed naar allochtone mannen.  

 

Een gezamenlijk landelijk project van bovengenoemde grotere 

vrijwilligersorganisaties is het Project Taalcoach voor inburgeraars. Het 

project is vanuit het ministerie van VROM in 2008 in 50 gemeenten 

gestart. Het aantal gemeenten is inmiddels gestegen tot 216 gemeenten. 

Een taalcoach is een vrijwilliger die inburgeraars helpt de Nederlandse 

taal te leren en hen wegwijs maakt in de Nederlandse samenleving  

 

Onlangs is er een evaluatierapport verschenen (Regioplan, 2011). Het 

rapport laat zien dat vrijwilligers als taalcoach een belangrijke aanvulling 

zijn op de inburgeringcursussen. Er zijn inmiddels ruim 9.000 koppelingen 

tussen inburgeraars en vrijwilligers tot stand gebracht. Gemeenten 

konden voor de periode 2008 tot en met 2011 geld ontvangen van het 

Rijk voor de uitvoering van het Taalcoachproject. Gemeenten die het 

lokale project willen voortzetten, moeten dit uit andere middelen 

financieren. 

 

Per gemeente is de verzorging van het non-formele NT2-onderwijs anders 

georganiseerd. Er is een brede variëteit aan samenwerkingsverbanden.  

Veelal werken de bovengenoemde vrijwilligersorganisaties samen met: 

de openbare bibliotheek (als bijv. faciliterende partner of voor 

gemeentelijke coördinatie), het plaatselijke zorg- en welzijnswerk 

(gezondheidscentra, wijkorganisaties, buurthuizen e.d. als faciliterende 

partner, of voor het werven en aanleveren van de doelgroep),  

professioneel begeleide vrijwilligersorganisaties gericht op 

integratie/inburgering (bijv. ISKM in Utrecht; NVA, Centrum voor 

Duurzame Inburgering in Amersfoort voor bijv. de werving, scholing en de 

begeleiding van NT2-vrijwilligers), de ROC’s en de particuliere 

taalaanbieders die de inburgeringscursussen verzorgen (voor bijv. het 

doorverwijzen hun cursisten naar het taalcoach-project).  

Het komt overigens ook voor dat welzijnsorganisaties professionele NT2-

docenten inhuren voor het verzorgen van non-formele taallessen 

 

Wij hebben in face-to-face interviews en groepsgesprekken gesproken 

met begeleiders, vrijwilligers en deelnemers van 

Gilde SamenSpraak (Zwolle en Den Haag), Mannenontmoetingspunt ISKB 

(Utrecht), Stichting Vluchtelingenwerk (Westland en Den Haag), Stichting 

Komp U ter Hulp (Den Haag) en een vrijwilligster die op eigen initiatief 

een cursus organiseert voor allochtone vrouwen, met materiaal van 

ETV.nl. De leerders zijn overwegend allochtone vrouwen, vluchtelingen en 

oudkomers. Vrijwilligers hebben soms een onderwijsachtergrond, maar 

voor een groot deel gaat het ook om mensen zonder 

onderwijsachtergrond. 

 

Aanvullend hebben we bij de telefonische benadering van 

werkboekbestellers en inlog-geregistreerden gesproken met twee 

vrijwilligers van Taalmaatjes en met deelnemers (m.n. inburgeraars en 

allochtone vrouwen). Telefonische communicatie met de deelnemers 

http://www.nva-amersfoort.nl/
http://www.nva-amersfoort.nl/
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verliep veelal moeizaam. Deze gesprekken zijn daarom buiten 

beschouwing gelaten. 

 

MOTIVATIES EN AMBITIES 

De inzet van de vrijwilligers is vooral gericht op het verbeteren van de 

spreek- en luistervaardigheden Nederlandse taal. Spreek- en 

luistervaardigheid bevordert de integratie van de leerders en maakt hen 

zelfredzaam. Het leren van praktische vaardigheden hoort daar ook bij 

maar de nadruk ligt op het spreken en verstaan van de taal. 

 

“Iets correct kunnen zeggen en iets kunnen verstaan is van groot 

belang. Ja, en taal moet ook ergens over gaan.” – Vrijwilligster 

Vluchtelingenwerk, werkt individueel met oudkomer 

 

“Dat ze niet alleen maar pijn hoeven te zeggen maar dat ze 

kunnen zeggen ‘in m’n buik’ of ‘in m’n hoofd’ of wat dan ook en 

dat ze de dokter kunnen verstaan. En dat ze kunnen zeggen ‘kunt 

u langzamer praten’ (...) En gewoon algemene ontwikkeling dat 

als je wat hebt dat je eerst eens kunt kijken wat je zelf er aan 

kunt doen. Dat is natuurlijk van groot belang.” – Vrijwilligster, eigen 

cursus Thuisdokter opgezet voor analfabete vrouwen. 

 

“Omdat het specifiek om geïsoleerde groepen gaat willen we ook 

dat ze kunnen spreken.” – Vrijwilligster Vluchtelingenwerk, werkt met 

oudkomers op weg naar A1, klassikaal in lokaal van Vluchtelingenwerk 

 

Dat de leerders gebruik maken van het aanbod van de vrijwilligers om hen 

te helpen bij het leren van de Nederlandse taal laat natuurlijk zien dat zij 

graag willen leren. Niet iedereen heeft daar even veel tijd voor. Maar ook 

niet alle leerders lijken even gemotiveerd als het gaat om het leren van de 

taal. Het gaat de leerders voor een deel ook om de sociale contacten die 

het oefenen met zich meebrengt. 

 

“Ja als je tijd kan vinden, veel praten, veel lezen, veel schrijven, is 

beter. Maar één of twee uur in de week is weinig voor mij. Maar 

ik heb geen tijd dus ik ben blij met één of twee uur.” – Vrouw, 

oudkomer, 50 j., schoonmaakster 

 

“Kijk wij vinden het belangrijk dat ze integreren in de 

maatschappij, maar ik heb zelf het idee dat ze zichzelf happy 

voelen zoals ze leven. Ja, eh... met de groep, onderling veel 

Berbers.. eh... als ze ergens heen moeten is er altijd wel een kind 

of een man die meegaat. Ze hebben niet zelf het idee van ik wil 

dat zelf kunnen. Uitzonderingen daargelaten.(...) Het is voor een 

heel groot deel denk ik sociaal.” – Vrijwilligster Vluchtelingenwerk, 

werkt met oudkomers op weg naar A1, klassikaal in lokaal van 

Vluchtelingenwerk 

 

BEKENDHEID RESPONDENTEN MET ETV.NL EN ANDERE OEFENMATERIALEN 

Het lesmateriaal dat gebruikt wordt door de vrijwilligers is heel divers. 

Soms wordt gewerkt met de NT2-methoden van de educatieve uitgevers, 

die ook in de inburgeringscursussen gewerkt wordt (bijv. IJsbreker, 

Contact, werkboeken van Intertaal, Nieuwe Buren). Het Landelijk Netwerk 

Thuislesorganisaties en Vluchtelingen hebben eigen lesmateriaal 

ontwikkeld. Verder wordt ook gebruik gemaakt van non- en informele 

materialen als Steffie.nl, NT2taalmenu, Jufmelis.nl, De Delftse Methode, 

Jekanmewat.nl, kinderboeken, krantenknipsels, televisiejournalen, online 

woordenboeken, Lingo en de ETV-materialen: Taalklas.nl, de werkboeken 

Lees en Schrijf!, de Lees en Schrijf!-weboefeningen, Thuisdokter, 
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Leesplankje, Allemaal Digitale Apparaten en Klik & Tik. Vaak stellen de 

vrijwilligers een lespakket samen met verschillende beschikbare formele, 

non-formele en informele materialen.  

 

“Ik grijp alles aan.” – Vrijwilligster Vluchtelingenwerk, werkt met 

oudkomers op weg naar A1, klassikaal in lokaal van Vluchtelingenwerk 

 

“Elke ochtend Nederlandse nieuws kijken. Ik begrijp niet alles 

maar ik kijk wel.” – Vrouw, oudkomer, 50 j., schoonmaakster 

 

OEFENMATERIALEN VINDEN 

Vrijwilligers gaan vaak zelf op zoek naar vooral informele materialen; 

kinderboeken, krantenknipsels, plaatjes, objecten, journaalfragmenten 

enzovoorts. Daarnaast krijgen zij vaak meer formele en non-formele 

aangereikt door de organisatie waar zij voor werken. Ook zoeken zij zelf 

naar online materiaal met behulp van Google. Niet al het materiaal is 

goed bruikbaar. Wanneer eenmaal voldoende bruikbaar materiaal 

gevonden is kan het zijn dat zij langere tijd niet meer zoeken en met het 

eenmaal gevonden materiaal blijven werken. 

 

“Ik heb een hele lijst gekregen met websites. Allemaal uit zitten 

testen. (...) Een website. Het liep niet zo goed. Of ze waren er 

opeens niet meer. Kennisnet heb ik ook gebruikt maar er waren 

onvoldoende oefeningen. (...) Ik vond deze [Taalklas] het beste. 

(...) Omdat deze veel oefeningetjes had en ook met uitspraak en 

niet te moeilijk.” – Vrijwilligster Vluchtelingenwerk, werkt individueel 

met oudkomer 

 

“Ik heb vroeger wel eens gezocht. (...) Door te Googlen. Van 

‘analfabeten’ tot ‘lesmaterialen’(...). Ik deed weleens 

‘oefenmateriaal analfabeten’, maar dan krijg je allemaal 

beschouwingen daarover. (...) Nu werk ik al een hele tijd met 

Thuisdokter.” – Vrijwilligster, eigen cursus Thuisdokter opgezet voor 

analfabete vrouwen 

 

“We hebben nog niet gezocht naar ander oefenmateriaal want 

we zijn nog niet klaar met Taalklas.” – Vrijwilligster 

Vluchtelingenwerk, werkt individueel met oudkomer 

 

Leerders zelf zoeken veel minder naar oefenmaterialen. Zij werken met de 

materialen die de vrijwilligers hen geven. Materialen bestellen via 

internet is moeilijk voor een deel van de leerders omdat zij de taal 

onvoldoende beheersen, geen computer of computervaardigheden 

hebben, of omdat er kosten aan verbonden zijn. 

 

GEBRUIK EN BELEVING VAN ETV.NL-MATERIALEN 

De ETV.nl-materialen worden door de vrijwilligers op verschillende manier 

ingezet bij het oefenen. Als basis bij individuele begeleiding, als aanvulling 

bij andere methodes, klassikaal in lessen, in praatgroepen en als 

zelfstandig te maken huiswerk voor hoger opgeleiden. Verschillende 

onderdelen kunnen al naar gelang de behoefte uit het materiaal gepikt 

worden. Er wordt zowel online, digitaal (cd/dvd) als schriftelijk materiaal 

gebruikt.  

 

“Ik heb van de lessen die jullie [ETV.nl] erbij hebben gemaakt de 

teksten een beetje gelayout en geprint.” – Vrijwilligster, eigen cursus 

Thuisdokter opgezet voor analfabete vrouwen 

 



Educatie in zorg en welzijnswerk                        Om van gewone dingen meer te weten 

48 

 

“Ik heb ook de boeken. We doen het liever op de computer maar 

als de computer het niet doet of er is wat dan kunnen we het 

[werk]boek gebruiken.” – Vrijwilligster Vluchtelingenwerk, werkt 

individueel met oudkomer 

 

Het bestellen van de werkboeken via de bellijn wordt vaak als een 

oefening gebruikt voor de leerders. 

Over het algemeen zijn de vrijwilligers positief over de materialen. De 

uitleg en de filmpjes zijn helder, het materiaal is mooi en motiverend en 

de onderwerpen en de oefeningen staan dicht bij het dagelijks leven. 

 

“Vooral op de computer is het heel leuk. Want dat vindt zij erg 

leuk. We lachen er ook veel bij. En de filmpjes. Zij begrijpt die 

filmpjes goed.” – Vrijwilligster Vluchtelingenwerk, werkt individueel met 

deelnemer 

 

“Ja dit vind ik goed, ik vind dit compleet (...) het is wel leuk die 

straatinterviews.. het maakt het ook levendig, het kan ze over 

een eerste aarzeling heen helpen.(...) Ik vind die filmpjes erg 

goed. Niet te lang, niet te kort. Ze zijn duidelijk, goed 

gesproken.(...) Ik vind dit compleet.” – Vrijwilligster, eigen cursus 

Thuisdokter opgezet voor analfabete vrouwen. 

 

“Je hebt ook die groene krulletjes, Dat is leuk. Als ze een kruisje 

krijgt dan kijkt ze naar mij. Ze willen alles goed hebben.” – 

Vrijwilligster Vluchtelingenwerk, werkt individueel met oudkomer 

 

De vrijwilligers vinden het ook positief dat het materiaal goed zelfstandig 

te gebruiken is. Veel leerders hebben weinig vrije tijd om een echte cursus 

te gaan volgen. 

“Het is wel fijn dat ETV er is, vind ik. Want als mensen echt 

willen, dan zouden ze daar thuis mee aan de slag kunnen gaan.” 

– Vrijwilligster Vluchtelingenwerk, werkt met oudkomers op weg naar A1, 

klassikaal in lokaal van Vluchtelingenwerk 

 

Enkele vrijwilligers menen dat het door de eigen organisatie geleverde 

materiaal niet volstaat. Zij vinden het ETV.nl-materiaal duidelijker. 

 

“Sinds ik Lees en Schrijf! en Taalklas.nl gebruik, gebruik ik het 

materiaal van Vluchtelingenwerk niet meer. Dat hebben zij bij 

elkaar gesprokkeld en is weinig oefening en samenhang.” – 
Vrijwilligster Vluchtelingenwerk, werkt individueel met oudkomer 

 

Oefenmateriaal van Lees en Schrijf! is over het algemeen nog te moeilijk 

voor allochtone leerders waar de vrijwilligers mee werken. Hoger 

opgeleide NT2-leerders kunnen er vaak wel mee werken en doen dit dan 

ook deels zelfstandig. Taalklas.nl wordt over het algemeen zeer 

gewaardeerd door de beginnende NT2-leerders en lager opgeleiden. 

Taalklas.nl is voor hen vooral goed om de Nederlandse uitspraak te leren. 

Ook de wat gevorderde leerder waarderen het programma voor het 

oefenen van de uitspraak. Voor leerders met een niveau lager dan A1 

gebruiken de vrijwilligers soms liever ander materiaal. Ook Taalklas.nl is 

dan te moeilijk. 

 

“ Voor de mensen waar ik hier mee werk is het te moeilijk. Ik heb 

hier allemaal analfabeten, mensen die nog geen niveau 1 

hebben. (...) Jufmelis.nl vind ik een heel goed programma. (...) 

Dat is heel goed te behappen.” – Vrijwilligster Vluchtelingenwerk, 

werkt met oudkomers op weg naar A1, klassikaal in lokaal van 

Vluchtelingenwerk 
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Daarbij kan met Taalklas.nl alleen op de computer geoefend worden en 

zijn computers vaak niet voorhanden. 

 

“Taalklas.nl, daar werken ze bij Mondriaan veel mee (...)met een 

hele lage groep. Altijd Taalklas. Maar wij hebben hier geen 

computers.” – Vrijwilligster Vluchtelingenwerk, werkt met oudkomers op 

weg naar A1, klassikaal in lokaal van Vluchtelingenwerk 

 

“Taalklas.nl is individueel, Je moet dan een lokaal hebben waar 

al die computers in staan en dat heb ik gewoon niet. (...) Ik heb 

een cd’tje gekocht want online werkt niet in onze situatie en ik 

heb daarvoor een tv-schermpje aangeschaft en een cd-speler en 

die laat ik in het leslokaaltje staan en daar zitten we dan met z’n 

tienen rond de tafel met de afstandsbediening.” – Vrijwilligster, 

eigen cursus Thuisdokter opgezet voor analfabete vrouwen 

 

En bovendien, niet alle leerders waar de vrijwilligers mee werken zijn 

computervaardig. Als er al een computer is kunnen zij daar soms alleen 

met begeleiding van de vrijwilliger op oefenen. 

 

“Dan zeg je ‘ga naar Lees en Schrijf! op internet’. Maar het is 

moeilijk. Want het concept internet is al moeilijk. Ze kunnen het 

lesmateriaal niet gebruiken als ze alleen zijn. Wij gaan dan 

samen die programma’s opzoeken, die oefeningen. Maar het 

blijft moeilijk als je het alleen moet doen.” – Vrijwilligster 

Vluchtelingenwerk, werkt individueel met oudkomer 

 

Anderzijds wordt het oefenen op de computer zelf soms wel als 

makkelijker ervaren als de leerder eenmaal bij de oefeningen is. 

 

“Computer is makkelijker dan boek. Als ik boek lezen dan ik 

helemaal niet begrijpen. (...) Het is makkelijker, kan je luisteren.. 

en leuker!” – Vrouw, oudkomer, 50 j., schoonmaakster 

 

De resultaten die vrijwilligers met hun deelnemers behalen lijken 

gevarieerd. De ETV.nl-materialen dragen bij aan het realiseren van de 

ambities en doelstellingen van de vrijwilliger en de leerder, zij het niet 

altijd even veel. Dit hangt af van het startniveau en de motivatie van de 

leerder. Enkele van de vrijwilligers merken op dat hun deelnemers 

vooruitgang boeken. Door het gemengd gebruik van materialen is het 

echter moeilijk te zeggen wat de bijdrage van de ETV.nl-materialen 

hieraan is. Een vrijwilligers die vooral veel met ETV.nl-materialen werkt 

vindt wel dat haar deelnemer hierdoor vooruit is gegaan. 

 

“Dat merk ik wel. Je [tegen cliënt] zit nu ook hier te praten, je 

hebt een gesprek. Een half jaar geleden had je dit niet gedaan. 

(...) We merken wel dat je makkelijker spreekt of schrijft, dat vind 

ik wel, als je de oefeningen doet. Al doen we het maar één keer 

in de week.” – Taalcoach, begeleid individueel oudkomer 

 

Een andere vrijwilliger merkt op dat het soms moeilijk is voor de leerders 

om vooruit te komen. Het gaat dan vooral om de lagere opgeleide of 

analfabete oudkomers. 

 

“Het zijn allemaal oudere mensen. Ze zijn allemaal 30, 40 en nog 

ouder. En dan merk ik gewoon dat ze dat er niet meer inkrijgen.” 

– Vrijwilligster Vluchtelingenwerk, werkt met oudkomers op weg naar A1, 

klassikaal in lokaal van Vluchtelingenwerk 
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Voor andere leerders, ook de meest gemotiveerden, blijft het spreken 

het lastigst. Voor een deel van de leerders blijft het moeilijk om zelf 

zinnen te formuleren door een gebrek aan inzicht in de taalstructuur. Ze 

kennen vaak ook de grammatica van de eigen taal niet. Bovendien is het 

moeilijk om de uitspraak te oefenen met een computer. Een leerster 

merkt op dat ze flink vooruitgang heeft geboekt met lezen en verstaan 

door het oefenen met ETV.nl-materialen maar dat het spreken nog 

steeds moeilijk gaat. 

 

“Schrijven, lezen en luisteren is voor mij makkelijker. Alleen 

spreken is moeilijk voor mij. Ik moet alleen meer leren spreken. 

Soms kan ik niet antwoorden.” – Vrouw, nieuwkomer, 27 j., niet-

werkend 

 

“Kijk, verstaan lukt sowieso (...) maar het moeilijke is het zelf 

spreken, het zelf formuleren van zinnen. (...) Het is ontzettend 

moeilijk want ze kennen hun eigen taal ook niet (...) als je het 

kan benoemen is het makkelijker.” – Vrijwilligster, eigen cursus 

Thuisdokter opgezet voor analfabete vrouwen 

 

“Dat is het probleem met een taal leren op oudere leeftijd. Als je 

geen basis hebt, is het moeilijk om verder te komen.” – 

Vrijwilligster Vluchtelingenwerk, werkt met oudkomers op weg naar A1, 

klassikaal in lokaal van Vluchtelingenwerk 

 

“Zelf zinnen vormen, dat is moeilijk.(...) Een stukje grammatica 

ontbreekt.” – Vrijwilligster Vluchtelingenwerk, werkt individueel met 

oudkomer 

 

Vrijwilligers benadrukken dat herhaling essentieel is om het gebrek aan de 

grammaticale onderlegging van de leerders te ondervangen. 

Tot slot, gezondheid is een geliefd onderwerp, maar niet iedereen weet 

dat er ook al ETV.nl-oefenmateriaal is voor dit onderwerp. Voor een deel 

van de NT2-leerders zal het niveau van dit Lees en Schrijf!-deel echter ook 

te hoog zijn. 

 

BEHOEFTEN VAN LEERDERS EN BEGELEIDERS 

Hoewel het materiaal van ETV.nl niet ontwikkeld is als doorgaande leerlijn 

willen vrijwilligers het wel als zodanig gebruiken. Vrijwilligers geven 

daarom aan behoefte te hebben aan materiaal op meer verschillende 

niveaus. Een niveau lager dan Taalklas.nl en een ‘tussenniveau’, tussen 

Taalklas.nl en Lees en Schrijf! in. De overstap van Taalklas.nl naar de Lees 

en Schrijf!-oefeningen is vaak te groot voor de NT2-leerders. 

 

“Een makkelijkere versie. Maar die is er niet. (...) Wat volgens mij 

nog steeds niet bestaat is een doorlopende methode voor 

analfabeten tot niveau A1.” – Vrijwilligster Vluchtelingenwerk, werkt 

met oudkomers op weg naar A1, klassikaal in lokaal van Vluchtelingenwerk 

 

“Er zit wel een gat in. (...) Ik vind Taalklas.nl soms te makkelijk, 

maar de oefeningen op het eind zijn precies goed. En Lees en 

Schrijf! is vaak te moeilijk, behalve een aantal oefeningen.(...) En 

dan moet je wel heel goed zoeken, hoor.” – Vrijwilligster 

Vluchtelingenwerk, werkt individueel met oudkomer 

 

“Bij Taalklas.nl krijg je eerst een voorbereidend tekstje. Bij Lees 

en Schrijf! is het een moeilijke tekst. En zij zit er een beetje 

tussenin qua niveau. Het is lastig.” – Taalcoach, werkt individueel met 

oudkomer 
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Vrijwilligers zouden ook graag meer oefenmateriaal hebben om stof te 

kunnen herhalen. Juist omdat de taal niet grammaticaal kan worden 

uitgelegd is het belangrijks steeds maar weer te herhalen tot het 

automatisme wordt. 

 

“Het zou prettig zijn als je meer oefeningen hebt om te kunnen 

herhalen met haar. Op de computer. Er is niet genoeg te vinden. 

Je hebt niet oneindig veel mogelijkheden om een bepaalde 

herhaling op te zoeken.(...) Na een week, dan gaan we het nog 

een keer doen, en nog een keer en dan is het oefenmateriaal op. 

Dan kun je wel weer hetzelfde lesje gebruiken, maarja dan weet 

je het wel. Dat onthoud je dan wel.” – Vrijwilligster 

Vluchtelingenwerk, werkt individueel met oudkomer 

 

“Meer oefeningen vooral. Meer materiaal over het algemeen.” – 

Vrijwilligster Vluchtelingenwerk, werkt met oudkomers op weg naar A1, 

klassikaal in lokaal van Vluchtelingenwerk 

 

Andere punten die vrijwilligers noemen en die hen zouden kunnen helpen 

bij het begeleiden van de deelnemers zijn: 

 Een middel/instrument om het niveau van de leerder te bepalen. 

 Een register op de website om opdrachten snel per onderwerp, 

thema of moeilijkheidsgraad op te kunnen zoeken. 

 Hulp bij het eenvoudig uitleggen van werkwoorden etc., zonder te 

veel in grammaticale termen te vervallen. 

 Een hulpmiddel om lidwoorden te oefenen. Zoals kaartjes met 

plaatjes en op de achterkant de betekenis. 

 Hulp bij het uitleggen van rekensommen. 

 Printbaar materiaal met een heldere en compacte lay-out. 

“Hoe leg ik nou een som uit? Het is heel grappig hoe je daar zelf 

achter komt dat je iets niet kan uitleggen. Het decimale stelsel 

bijvoorbeeld, en de tafels. Dat je die vaardigheden niet hebt. Ik 

ben natuurlijk geen rekendocent.” – Vrijwilligster Vluchtelingenwerk, 

werkt individueel met oudkomer 

 

“Nou die werkwoorden, ik heb zelf eindeloos werkwoorden 

gemaakt want… volgens mij draait de taal om.. nou ik probeer 

de structuur van het Nederlands duidelijk te maken. Het is mij 

ook duidelijk geworden in de loop van de jaren.” – Vrijwilligster, 

eigen cursus Thuisdokter opgezet voor analfabete vrouwen. 

 

“Het is wel lastig vooral als je naar werkwoorden kijkt. 

Tegenwoordige tijd, verleden tijd, enzo. Hoe moet ik dat nou 

uitleggen? Zonder te veel op de grammatica in te gaan. En 

oefeningen daarvoor ontbreken dan ook. Die kan ik niet vinden.” 
– Vrijwilligster Vluchtelingenwerk, werkt individueel met oudkomer 

 

“Voor Thuisdokter was het een aangename verrassing dat er al 

zoveel stond. Ik heb cursistenmateriaal dus genomen en 

sommige dingen uit het docentenmateriaal (...)maar ik vond de 

lay-out niet zo gelukkig. Want als je het zou printen voor heel 

veel mensen, dan heb je stapels papier. En ik heb het dus 

allemaal gecomprimeerd... ja .. het landschap dus liggend 

gemaakt.” – Vrijwilligster, eigen cursus Thuisdokter opgezet voor 

analfabete vrouwen. 

 

“Kijk, wat ik handig zou vinden is wanneer, schijnt op de Hoge 

School ook zo te zijn, dat je kaartjes hebt. Aan de ene kant een 
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plaatje, aan de andere kant het Nederlandse woord met een 

lidwoord erbij. En dan voor volwassenen. Dat zou handig zijn. 

(...) Dat vinden de mensen prettig om mee te werken. Er zijn wat 

dingen op internet, maar sommige dingen zijn dan zo jolig 

getekend. Het is hartstikke vermoeiend als je daar steeds mee 

moet oefenen.” – Vrijwilligster Vluchtelingenwerk, werkt met oudkomers 

op weg naar A1, klassikaal in lokaal van Vluchtelingenwerk 

 

“Ik kan ook naar de bibliotheek gaan en een boekje voor haar 

uitzoeken maar wat voor een niveau neem ik nou? (...) Daar 

lopen wel meer taalcoaches tegenaan. Wat is het niveau van de 

cliënt? En de ene taalcoach gaat daar creatiever mee om dan de 

ander.(...) Het zou handig zijn als er een soort testje was, zodat je 

kan uitzoeken wat voor een niveau zij heeft.” – Vrijwilligster 

Vluchtelingenwerk, werkt individueel met oudkomer 

 

Interessante onderwerpen die worden genoemd om op laag NT2-niveau 

te oefenen zijn: 

 marktplaats 

 gezondheid 

 voeding 

 opvoeding/communicatie met kinderen 

 school en schoolkeuze 

 hygiëne 

 

“Ik heb ook met haar geprobeerd te oefenen met marktplaats. 

Maar dat is heel moeilijk. Het lijkt heel makkelijk maar dat is het 

niet. Al die dingetjes die je in moet voelen met prijs enzo. Al die 

tabjes, scrollen. Dat bieden, niemand snapt daar wat van.” – 
Vrijwilligster Vluchtelingenwerk, werkt individueel met oudkomer 

 

“Kinderopvoeding (...) Mijn dames kunnen niet met kinderen van 

2 of 3 jaar omgaan. Ze weten niet wat die kleintjes beweegt. Ze 

vinden ze alleen maar lastig. Wat één van de Marokkaanse 

dames zei: het viel haar op dat Nederlandse moeders met hun 

kinderen praten. Nou heeft ze een baby van 6 maanden, die 

komt ook mee naar les, en nou zegt ze: weet je wat, ik praat 

tegen haar!  

Die moeders communiceren dus niet met hun kinderen. Laatst op 

straat zie je zo’n kleintje die kijkt naar zijn moeder om op het 

knopje voor oversteken te drukken. Die moeder ziet het niet 

eens. Terwijl Nederlandse moeders tegen hun kinderen zeggen: 

Je mag op het knopje drukken. Ja, dus dat is voor die 

taalvaardigheid van groot belang. Niet alleen voor het contact, 

maar voor het kunnen spreken. Die kinderen, ik ben nog steeds 

leesmoeder hè, sommige kunnen nog steeds geen fatsoenlijke 

Nederlandse zin zeggen.” – Vrijwilligster, eigen cursus Thuisdokter 

opgezet voor analfabete vrouwen 

 

“Voeding! Klinkt misschien gek, maar u heeft zo’n sheet van het 

voedingsinstituut. Maar het is allemaal veel te ingewikkeld, 

onrustig vormgegeven. Daar kunnen mijn dames niks mee, want 

als je niet kan schrijven dan kun je ook geen tekeningen 

herkennen. En hygiëne! Dat gaat nu ook beter, vroeger schrok je 

ervan, handen wassen was er niet bij. Dat is wat beter, maar 

toch kan het geen kwaad.” – Vrijwilligster, eigen cursus Thuisdokter 

opgezet voor analfabete vrouwen 
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SUGGESTIES VOOR DE VERSPREIDING EN PROMOTIE VAN ETV.NL-MATERIALEN 

Vrijwilligers krijgen het liefst bericht over nieuwe materialen via de 

vestigingen waar zij voor werken. De vestigingen zelf krijgen het liefst 

informatie via de hoofdkantoren van de 

stichtingen/vrijwilligersorganisaties. Die zorgen, vaak via bijeenkomsten, 

dat het bij de juiste personen binnen de organisatie terechtkomt.  

Een andere veel genoemde manier waarop vrijwilligers zeggen informatie 

te willen ontvangen is via e-mail. 

 

“Via de mail denk ik. Ik weet niet wat voor meer mogelijkheden 

er zijn. Ik kijk regelmatig op ETV en zo. Maar op een gegeven 

moment heb ik bijvoorbeeld de Thuisdokter gevonden, dan kijk ik 

een tijdje niet, want ik ben bezig. Maar als er wat nieuws is en ik 

krijg een melding dan ga ik weer even kijken. Ik weet niet of u 

een lijst hebt van belangstellenden?” – Vrijwilligster, eigen cursus 

Thuisdokter opgezet voor analfabete vrouwen. 

 

“Voor mij via Vluchtelingenwerk. Want dan weet ik dat het wel 

goed komt. Ze laten dat snel weten als er iets nieuws is. En we 

hebben ook bijeenkomsten. Daar kunnen ze dat dan kenbaar 

maken.” – Vrijwilligster Vluchtelingenwerk, werkt individueel met 

oudkomer 

 

BIJDRAGE IN DE KOSTEN 

De bijdrage van drie euro voor een werkboek wordt door de meeste 

vrijwilligers als overkomelijk gezien. Volgens een enkele vrijwilliger zou 

voor de groep oudkomers die voor een deel ook om de sociale contacten 

oefenen met de vrijwilligers en elkaar zou drie euro een drempel kunnen 

zijn. 

“Drie euro betalen? Dat gaan ze niet meer doen. Dat weet ik 

zeker. Die denken toch anders over dingen dan wij. (...) 

Tenminste, die groep van mij niet. Dat weet ik 100% zeker. (...) 

“Dan zou ik zelf moeten betalen of in overleg met Vluchtelingen 

werk ofzo.” – Vrijwilligster Vluchtelingenwerk, werkt met oudkomers op 

weg naar A1, klassikaal in lokaal van Vluchtelingenwerk 

6.4.2 Vivium Zorggroep 

ACHTERGRONDEN EDUCATIE VIVIUM ZORGGROEP 

Er zijn ook instellingen die professionele docenten inhuren voor hun 

scholingsactiviteiten. De Vivium Zorggroep in Huizen is daarvan een 

voorbeeld. De Vivium Zorggroep is een van de grootste zorgspecialisten in 

de regio Gooi en Vechtstreek en bestaat uit de onderdelen Vivium 

Woonzorg, Vivium Thuiszorg en Vivium Services. Het Servicepakket wordt 

aangeboden door Vivium Services en is bedoeld als aanvullende 

dienstverlening voor leden. Er zijn 36.000 leden. Iedereen kan lid worden, 

ongeacht leeftijd. Het grootste deel van de leden zijn mensen zijn 

ouderen en mensen die zorg c.q. thuishulp behoeven.  

 

De Vivium Zorggroep wil haar leden kwalitatief hoogwaardig 

scholingsaanbod aanbieden en werkt daarom uitdrukkelijk niet met 

vrijwilligers. Er is een groot en breed gevarieerd cursusaanbod van 

babymassage tot en met cursussen gericht op welzijn, gezondheid en 

behoud van zelfstandigheid (Gezond eten, Yoga, Rust en Ruimte in huis en 

hoofd, Tai Chi Qi Gong). Digitale vaardigheden worden gezien als een van 

de basisvaardigheden om zelfstandig te kunnen leven en wonen. Daarom 

worden de cursussen kennismaken met de computer, internet en e-mail 

en omgaan met digitale apparaten aangeboden. Bij laatstgenoemde 
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cursus wordt materiaal van het ETV.nl-programma Allemaal Digitale 

Apparaten gebruikt.  

 

MOTIVATIES EN AMBITIES 

De cursus heeft als doel mensen vertrouwd te maken met allerlei digitale 

apparaten. Voor wie zelfstandig wil kunnen functioneren in het dagelijkse 

leven, is het noodzakelijk om met allerlei apparaten, pasjes, codes en 

automaten vertrouwd te raken en hiermee te kunnen werken. 

De doelgroep is iedereen die moeite heeft met het begrijpen van 

handleidingen voor digitale apparaten en het omgaan hiermee. De 

cursisten zijn zeven vrouwen en één man in de leeftijd 68 tot 79 jaar. 

Zelfredzaamheid is één van de motieven van de deelnemers om deel te 

nemen aan de cursus. 

 

“Mijn man is onlangs overleden. Toen heb ik van mijn kinderen 

een mobiele telefoon gekregen. Nu leer ik er mee omgaan.” – 

Vrouw, autochtoon, 75 jaar. 

 

BEKENDHEID RESPONDENTEN MET ETV.NL EN ANDERE OEFENMATERIALEN 

De docent kent geen andere programma’s van ETV.nl dan het programma 

Allemaal Digitale Apparaten. Zij gebruikt dit materiaal op aanwijzen van 

het cursusbureau van Vivium. 

Ook is geen van de deelnemers bekend met ETV.nl, afgezien van de in de 

cursus getoonde afleveringen. Zij zijn zich er niet van bewust ETV.nl ooit 

ergens gezien te hebben  

OEFENMATERIALEN VINDEN 

De medewerker van het cursusbureau heeft het programma Allemaal 

Digitale Apparaten gevonden via Google. Ze heeft geen andere relevante 

materialen gevonden maar zegt ook dat ze het ETV.nl-aanbod niet goed 

kent. 

 

GEBRUIK EN BELEVING VAN ETV.NL-MATERIALEN 

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van twee uur en wordt gegeven 

in verschillende plaatsen in de regio Gooi en Vechtstreek. Bij de cursus 

hoort ‘een handig en duidelijk cursusboek dat de leerder gratis ontvangt’. 

Het gaat dan om het ETV.nl-werkboek Allemaal Digitale Apparaten dat 

gedownload en uitgeprint is en in een Vivium-ringband is gestoken. 

 

Tijdens de cursusbijeenkomst vertoont de docent op een groot scherm 

een ETV.nl-aflevering uit de serie Allemaal Digitale Apparaten. Vervolgens 

legt de docent de belangrijkste zaken nog eens uit. Daarna gaan de 

cursisten zelf proberen hoe de besproken digitale apparaten werken. De 

docent loopt rond om individuele vragen van de cursisten te 

beantwoorden. De docent gebruikt vooral de afleveringen over vervoer, 

winkelen (pinnen), mobiele telefoons en digitale camera’s. De andere 

onderdelen (medische apparatuur, en huishoudapparaten als 

magnetrons) zijn niet zo relevant. Van bijvoorbeeld de magnetron is het 

basisprincipe erg simpel; maar er zijn talloze varianten en die kun je niet 

allemaal tijden s een groepsbijeenkomst bespreken. 

 

De deelnemers vinden het ETV.nl-materiaal helder en de daarin getoonde 

situaties herkenbaar. Ook de docent is tevreden over het materiaal. 

Positieve punten die de docent noemt zijn: 

• De ETV.nl-programma’s ademen een is een goede sfeer. Het is op een 

leuke realistische manier gedaan.  

• De voorbeeldsituaties zijn zeer herkenbaar.  

• De serie is taboedoorbrekend. Ouderen hoeven zich niet te schamen.  
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• De serie is een veilige manier om kennis te maken met digitale 

apparaten.  

 

Een minpunt is, is dat de afbeeldingen in het werkboek niet altijd even 

duidelijk zijn. 
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6.5 Zelfstudie 

ACHTERGRONDEN ZELFSTUDIE LAAGOPGELEIDE VOLWASSENEN 

Leerders die thuis met de ETV.nl-materialen werken doen dit vaak in het 

kader van andere leercontexten, zoals een inburgeringscursus , een lees 

en schrijfcursus voor laaggeletterden, een vak Nederlandse taal op een 

ROC of in een sociale werkvoorziening, een cursus of een door vrijwilligers 

begeleid traject door zorg en welzijnswerk, enzovoorts. 

Gebruik van de ETV.nl-materialen op deze wijze, zogenaamde 

zelfwerkzaamheid, komt in de hiervoor besproken contexten aan de orde 

voor zover leerders hebben aangegeven naast het gebruik van de 

materialen in de cursuscontext ook thuis met de materialen te werken. 

 

We zijn in deze paragraaf geïnteresseerd in leerders die thuis zelfstandig 

of met hulp van een naaste met de ETV.nl-materialen oefenen en dit niet 

doen in het kader van een cursus, opleiding of vrijwilligerstraject. Het gaat 

dus om zelfstudie. 

Zelfstudie is vooral relevant voor het bereiken van de volgende 

doelgroepen: 

 thuiszitters/mensen die relatief veel thuis zijn: huisvrouwen, 

gepensioneerden, werklozen en arbeidsongeschikten 

 mensen die aan huis gebonden zijn vanwege ziekte, handicap, 

ouderdom, stoornis, sociale angst e.d. 

 mensen die niet mogen deelnemen aan een cursus (bijv. asielzoekers)  

 mensen die geen zin en tijd hebben om een cursus te volgen. 

Bijvoorbeeld mensen met een druk en ongeregeld bestaan maar die 

wel thuis wat willen leren in de uren die toevallig overschieten (bijv. 

in de nachtelijke uren) 

 mensen met faalangst en weinig zelfvertrouwen die bij voor in een 

veilige thuisomgeving willen leren 

 mensen voor wie een cursuslocatie moeilijk bereikbaar is (reisafstand, 

vervoersprobleem e.d.) 

 mensen met een grote zelfsturing (mensen met een hoge mate van 

zelfstandigheid als het gaat om leren) en geen of weinig begeleiding 

nodig hebben.  

 

Bij laagopgeleide volwassenen gaat het bij thuisleren vooral om activering 

en zelfwerkzaamheid door:  

 het aanbieden van laagdrempelige en goedkope leermaterialen 

(bijv. televisie, gratis werkboeken, gratis toegankelijk websites 

e.d.) 

 het bieden van een veilige leeromgeving (veilig thuis oefenen 

zonder bemoeien van anderen) 

 het opdoen van leerervaringen  

 oefenen op de tijden die je het beste uitkomen  

 materialen die aantrekkelijk zijn en zelfvertrouwen geven 

 betekenisvolle contexten 

 kennis die direct bruikbaar is 

 erkenning van behaalde voortgang door een certificaat  

 

Voor laagopgeleide volwassenen kan zelfstudie thuis dan een veilige 

opstap zijn naar buitenshuis leren (een formele of non-formele cursus c.q. 

leren). Door thuisleren kan bijvoorbeeld het zelfvertrouwen gesterkt 

worden, en kan de leerder het idee krijgen dat leren best leuk is.  

 

Om leerders te vinden die zelfstandig leren hebben we contact 

opgenomen met personen die bij bestellingen van werkboeken Lees en 
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Schrijf! en bij aanmeldingen op de oefenwebsites van ETV.nl hun 

contactgegevens hebben achtergelaten en toestemming gaven om te 

worden benaderd voor onderzoek. 

 

Zoals we eerder aangaven is de groep leerders die voor zelfstudie met de 

ETV.nl-materialen oefenen en niet in het kader van een cursus, opleiding 

of vrijwilligerstraject klein. Veel van de personen waar wij contact mee 

hebben opgenomen hebben de ETV.nl-materialen juist wel in het kader 

van een cursus, opleiding of vrijwilligerstraject besteld.  

 

We hebben uiteindelijk 13 leerders gevonden die de ETV.nl-materialen als 

zelfstudie-materiaal gebruiken. Enkele leerders zijn wel op de materialen 

gewezen door een (oud) docent of vrijwilliger maar werken er verder 

zelfstandig mee of met hulp van een naaste. Opvallend is dat leerders die 

zelfstandig of met hulp van een naaste met de ETV.nl-materialen oefenen 

vaker vrouwelijke dan mannelijk zijn. Bovendien zijn vooral de vrouwelijke 

leerders binnen deze groep bereid deel te nemen aan onderzoek. Dat 

heeft er toe geleid dat we slechts één mannelijke zelfstandige leerder 

hebben kunnen vinden voor dit onderdeel van het onderzoek. 

 

De achtergronden van leerders die de ETV.nl-materialen voor zelfstudie 

gebruiken zijn zeer gevarieerd: autochtone laaggeletterden, lager en 

hoger opgeleide allochtonen, oudkomers en nieuwkomers, vluchtelingen 

en huwelijksmigranten, en jong en oud. Wij troffen relatief veel 

vrouwelijke huwelijksmigranten onder de leerders die thuis zelfstandig 

met de materialen werken. 

 

 

 

MOTIVATIES EN AMBITIES 

De respondenten die thuis, zelfstandig oefenen met non-formele 

materialen doen dit om verschillende redenen. Veel leerders leren met 

het oog op de toekomst. Zij willen eenvoudigweg hun vaardigheden 

verbeteren, of ze nu jong of oud zijn, allochtoon of autochtoon. Bij de 

autochtone leerders speelt vaak de problematiek mee die we kennen uit 

eerder onderzoek: in de jeugd te weinig onderwijs genoten, 

concentratieproblemen, beperkte leervaardigheden en laaggeletterd en 

(faal)angst en onzekerheid.  

 

De wat oudere leerders willen met de tijd mee komen en voorbereid zijn 

op een bestaan zonder een helpende partner. De wat jongere autochtone 

leerders zien dat de maatschappij hogere eisen aan hen stelt en kunnen 

niet langer zonder vaardigheden als lezen, schrijven en 

computervaardigheden goed te beheersen. Door thuis te oefenen 

onderhouden zij die vaardigheden of proberen deze te verbeteren. 

 

“Ik heb vroeger op school nooit goed geleerd. Ik ben te vaak 

thuis bleven.” – Vrouw, 46j., autochtoon, schoonmaakster 

 

“In mijn jeugd heb ik door ziekte een schade van hier tot ginder 

opgelopen. De doktoren hadden me al opgegeven. Ik heb 12 jaar 

leerachterstand.” – Vrouw, 52j., autochtoon, huisvrouw 

 

Voor een deel van de leerders is thuis oefenen een mogelijkheid om op 

een veilige manier te ontdekken waar zij wel en niet goed in zijn en om 

fouten te kunnen maken. Het gaat ook dan vooral om de autochtone 

leerders. 
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“Wat je geleerd hebt zakt weg qua kennis. Bijvoorbeeld over 

bepaalde rekendingen. Dan denk ik dat heb ik eigenlijk nooit 

meer gebruikt. Dus qua stof wordt je gewoon weer herinnerd dat 

bepaalde dingen zo zijn. Dat vind ik wel prettig. (...) En op deze 

manier oefenen is anoniem. Je kan je blunders maken.” – Vrouw, 

autochtoon, 52j., niet-werkend verpleegster 

 

“Je bent gewoon alleen en dan kan je er meer over na gaan 

denken. Tijdens dat je bezig bent. En in de klas heb ik heel veel 

moeite om dingen te onthouden en dat moet allemaal zo snel 

gaan soms.” – Vrouw, autochtoon, 55j., niet werkend 

 

De allochtone leerders zijn bezig met het leren van een nieuwe taal en 

maken soms voor het eerst kennis met de Nederlandse samenleving. 

Allochtone respondenten die al een inburgeringscursus gedaan hebben, 

hier geen recht op hebben, of lang geleden een cursus hebben gevolgd 

vinden het moeilijk nu een passende (gratis of goedkope) taalcursus te 

vinden. Thuis oefenen, met een werkboek of op de computer, is dan een 

alternatief. 

 

“Mijn probleem nu, ik vraag bij Taalplein. Ik wil graag door met 

studie. Maar al je de tweede niveau hebt kun je daar niet meer. 

Ik ben naar Mondriaan gegaan maar die stopt misschien met 

taallessen.(...) Ik zoek ook in de buurthuis, maar zij hebben geen 

taalcursus (...) In de bibliotheek was een boek [Lees en Schrijf!]. 

Daar was veel informatie over taal, en ook over deze 

programma. En zo heb ik ook gezien op de computer. Dus thuis 

op de computer nu.” – Vrouw, allochtoon, 60j., niet-werkend biologe 

 

“Er staat [op het certificaat] bel ROC bij u in de buurt voor 

Nederlandse cursus. Ik heb dat gedaan, maar ze hadden niet. Ik 

ben daar geweest maar ze hadden niks.(...) Als Antilliaan heb ik 

geen recht op een inburgeringscursus.” – Vrouw, allochtoon, 21j., 

scholier 

 

Veel jongere allochtone respondenten werken met ETV.nl-materialen ter 

overbrugging van een periode waarin gewacht wordt op de aanvang van 

een inburgeringscursus, ter voorbereiding daarvan, of als onderhoud na 

afronding daarvan. Ook oefenen allochtone jongere respondenten thuis 

als aanvulling op een cursus en het daar opgegeven huiswerk.  

 

“Zij [allochtone partner] is hier op verblijfsvergunning voor 

bepaalde tijd. Dan mag je niet inburgeren. De overheid helpt je 

niet daarbij.” – Man, begeleider, 45j., zakenman 

 

“Ik ben bezig met de voorbereiding van het staatsexamen. Op 

advies van mijn docent van Inova doe ik Lees en Schrijf! erbij.” – 

Man, allochtoon, 33j., niet-werkend 

 

“Geen dure cursussen. En de enige oplossingen is gewoon thuis 

en zelfstandig leren, oefenen en proberen met gratis dingen. Om 

erin te komen.” – Man, allochtoon, begeleider, 24j., student 

 

“Ik krijg wel les op school maar je moet ook thuis zelfstandig 

doorwerken.(...) Ik wil heel graag goed Nederlands leren praten.” 
– Vrouw, allochtoon, 21j., basisonderwijs 

“Op internet heb ik Lees en Schrijf! gevonden. (...) Zodra ze haar 

inburgeringsexamen heeft gehaald gaat ze ermee aan de slag.” – 

Man, autochtoon, begeleider, 65j., gepensioneerd 
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Oudere allochtone respondenten oefenen vaker zelfstandig om oude 

vaardigheden bij te spijkeren, te verbeteren of te onderhouden. 

 

“Mijn probleem, ik kijk veel Spaanse televisie. Ik ga naar Peru en 

dan oefen ik niet. Daar speek ik alleen Spaans. En deze jaar ik ga 

niet naar school. Ik voel ik ga achteruit. (...) Ik praat niet veel. Ik 

wil graag heel goed Nederlands spreken. Ik wil graag mijn 

contact met mensen verbeteren.” – Vrouw, allochtoon, 60j., niet-

werkend biologe 

 

“Wij maken een beetje een fout, want wij vallen te gauw terug 

op het Portugees. Omdat ik redelijk Portugees spreek. De laatste 

2 jaar ben ik meer Nederlands met haar [allochtone partner] aan 

het praten en doen we ETV.” – Man, autochtoon, begeleider, 70j., 

gepensioneerd zeeman 

 

“Ik wilde weer beter Nederlands leren puur om trots. (...) [Maar] 

ik ben echt in de gevangenis van mijn ziektebeeld. Ik kan wel 

voor een cursus inschrijven maar ik ben kapot van mijn ziekte. 

Wat ik heb is de computer en de tv. Thuis is beter.” – Vrouw, 

allochtoon, 60j., niet-werkend juriste 

 

De ambities van de leerders zijn soms hoog. Jonge leerders hopen door 

ook zelfstandig thuis te oefenen sneller hun vaardigheden te ontwikkelen 

en hun doelen te bereiken. Maar ook enkele oudere respondenten geven 

expliciet aan te hopen dat zij geleerde vaardigheden nog kunnen 

verzilveren op de arbeidsmarkt. 

“Als ik mij wat zekerder voel in de taal wil ik ook weer eens naar 

UWV gaan om te vragen wat ze voor mij kunnen betekenen.” – 

Vrouw, autochtoon, 52j., niet-werkend verpleegster 

 

“Vijftien jaar geleden heb ik wel een inburgeringscursus gedaan. 

Maar ik ben terug gegaan naar Mexico. (...) Nu wil ik de taal 

goed leren en als het kan weer wat doen met mijn beroep.” – 

Vrouw, allochtoon, 50j., niet-werkend advocate 

 

BEKENDHEID RESPONDENTEN MET ETV.NL EN ANDERE OEFENMATERIALEN 

De respondenten waar wij in deze context mee spraken zijn allen bekend 

met één of meerdere ETV.nl-materialen en werken hier ook mee. Veel 

van de respondenten blijken echter niet op de hoogte te zijn van nieuwe 

afleveringen en oefeningen van series waar zij mee gewerkt hebben. Ook 

de nieuwe oefenportal Oefenen.nl is nog niet bij iedereen bekend. 

Respondenten oefenen vaak nog via de URL’s Taalklas.nl, Klik & Tik of 

LeesenSchrijf.nl. Mede hierdoor zijn zij vaak ook niet op de hoogte van 

het bestaan van andere materialen van ETV.nl dan die waarmee zij 

oefenen. Sommige leerders zijn gestopt met oefenen omdat zij dachten 

dat er geen nieuw materiaal meer bij kwam terwijl dit wel het geval is. 

 

“Deze [werkboeken Lees en Schrijf! 1 en 2] heb ik gedaan. Maar 

ik wist niet dat het ook met de computer kon.” – Vrouw, allochtoon, 

60j., niet werkend juriste 

 

“Ik denk dus als er nieuwe oefenstof is dan komt het via de mail.” 
– Vrouw, autochtoon, 52j., niet-werkend verpleegster 

“Ik heb Lees en Schrijf! 1 en 2 gedaan en toen ben ik gestopt. Ik 

heb geen andere Lees en Schrijf! gezien op internet.(...) We 

dachten als er nieuwe werkboeken komen zullen we wel een 
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bericht krijgen dat we kunnen bestellen. Maar dat kregen we 

niet, mail of zoiets. Op de website was er volgens mij niks van 

nieuwe boeken ofzo. Een dan, elke week of elke dag zoek je 

gewoon andere mogelijkheden. Je blijft niet daar hangen. Je kijkt 

overal.” – Vrouw, allochtoon, 21j., scholier 

 

De meeste respondenten zijn naast de ETV.nl-materialen ook bekend met 

andere formele en non-formele materialen, zowel online als op papier. 

Vooral jonge leerders, hoger opgeleide leerders en leerders die 

ondersteund worden door een autochtone partner maken van veel 

verschillende materialen gebruik. 

 

“Ik heb ook op mijn school een speciale website. Daar heb je ook 

allemaal oefeningen over werkwoorden enzo. Nedercom.nl. Dit is 

echt via mijn school. Je moet echt inloggen als scholier. Ik doe 

ook beterspellen.nl. Elke dag. Je krijgt daar elke dag 7 vragen 

ofzo, en die moet je invullen [dagelijkse test]. In mijn favorieten 

heb ik nog Hotpotatoes.nl, Caronse.be, Woordenlijst.org. (...) 

ETV.nl heeft wel de meeste video-materialen, dus je kan veel 

luisteren.” – Vrouw, allochtoon, 21j., scholier 

 

“Ze heeft in het buitenland een inburgeringsexamen gedaan (...). 

Dat heeft ze helemaal zelf gedaan met behulp van 

leerboeken.(...) Ze gaat [nu] naar alle websites en overal doet ze 

oefeningen.” – Man, begeleider, autochtoon, 45j., zakenman 

 

“Ja, ik ken oefenen.nl. Je kunt er op verschillende dingen klikken. 

Dan kun je ‘lezen’, ‘schrijven’. Thuis op School ken ik daar ook. 

Het is erg goed. Het houdt mij goed bezig.” – Vrouw, allochtoon, 21j., 

basisonderwijs 

 

Andere materialen en websites die genoemd worden zijn 

inburgeren.eigenstart.nl, jekanmewat.nl, kinderboeken en 

woordenboeken. 

 

OEFENMATERIALEN VINDEN 

Respondenten die thuis oefenen vinden materialen op veel verschillende 

manieren, afhankelijk van hun bredere maatschappelijke context. Veel 

leerders zijn door anderen, vaak professionals, maar ook kennissen, op 

gewezen op de materialen waar zij mee werken. 

 

“Deze website [Oefenen.nl] heeft ze van school [cursus voor 

tijdelijke immigranten]. De leraar heeft deze aangeraden.”– Man, 

begeleider, 45j., zakenman 

 

“Nu, via logopedie heb ik tips voor websites doorgekregen.” – 
Vrouw, autochtoon, 52j., niet-werkend verpleegster 

 

“Mijn broers vriendin die komt uit Peru. Die is ook erg actief 

bezig met Nederlands leren. Die heeft me verteld dat er een 

website is waar je kan kijken en je inschrijven en dergelijks. Dat 

hebben we [hij en vriendin, allochtoon 21j.] gedaan.” – Man, 

allochtoon, begeleider, 24j., student 

 

“Voor ze op cursus ging heeft ze [allochtoon, 21j.] les gehad van 

een kennis van ons, die werkt ook bij Albeda. Die heeft ons ook 

gewezen op deze Lees en Schrijf!-boeken en heeft haar een hele 
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rits aan websites gegeven waar ze gewoon oefeningen mee kan 

doen.” – – Man, begeleider, 45j., zakenman 

 

Leerders die wachten op een inburgeringscursus zijn soms door een 

vrijwilligersorganisatie of medewerkers van een AZC op de 

oefenmaterialen gewezen. Ook speelt de begeleidende (autochtone) 

partner vaak een belangrijke rol bij het vinden van oefenmaterialen. De 

partner zoekt dan actief, op internet, via gemeentelijke loketten, of in de 

bibliotheek, naar oefenmateriaal waar zijn buitenlandse partner (alvast) 

mee kan beginnen. Het gaat dan altijd om oefenmateriaal Nederlandse 

taal.  

 

“We zoeken met internet. Googlen. Bol.com. Meestal pak je dan 

de eerste 3 resultaten van Google. Want dat zijn toch de beste.” 

– Man, allochtoon, begeleider, 24j., student 

 

“Je gaat Googlen en via forums. Zo kom je er achter dat er een 

hele batterij aan materiaal is waarmee ze kan oefenen.” – Man, 

begeleider, 45j., zakenman 

 

“Ik zoek alles op wat ze kan gebruiken.” – Man, autochtoon, 

begeleider, gepensioneerd 

 

Een aantal leerders geeft aan door reclame op televisie de ETV.nl-

materialen te hebben gevonden. 

 

“Ik zat toevallig tv te kijken en toen dacht ik zou dat niet iets 

voor mij zijn, twee jaar terug.” – Vrouw, autochtoon, 52j., niet-

werkend verpleegster 

 

“Ik zag het laatst op tv dat het ook op internet kan.” – Vrouw, 

allochtoon, 60j., niet werkend juriste 

 

Een enkele hogeropgeleide allochtone leerder geeft aan zelfstandig en 

actief te zoeken naar materialen. 

 

In vraagwijzer heb ik de formulieren ingevuld. Dan krijg je de 

boeken thuis. (...) Ik ga naar boekwinkel en vraag om boek om 

Nederlands te leren.” – Vrouw, allochtoon, 50j., niet-werkend advocate 

 

GEBRUIK EN BELEVING VAN ETV.NL-MATERIALEN 

Leerders die thuis oefenen gebruiken de ETV.nl-materialen op momenten 

‘dat ze er zin in hebben’. Dit varieert van een uur per week tot enkele 

uren per dag.  

 

“Ik ga er elke keer weer achter zitten. Elke keer als ik er zin in 

heb. Ik houd ervan om te gaan zitten en wat te gaan doen.” – 
Vrouw, allochtoon, 25j., niveau basisonderwijs 

 

“Voordat ik naar de inburgeringscursus ging oefende ik twee tot 

drie uur per dag. Ik had heel veel tijd. Ik ging nog niet naar 

school. Ik had alleen maar de computer.” – Vrouw, allochtoon, 27j. 

 

 “Met mijn man oefen ik. Twee, drie keer per week.” – Vrouw, 

allochtoon, 50j., niet-werkend advocate 

 

Ik probeer 5 tot 10 woordjes per dag te leren.” – Vrouw, allochtoon, 

50j., niet-werkend advocate 

 



Zelfstudie                                Om van gewone dingen meer te weten 

 

62 

 

De vorderingen zijn navenant. Vooral enkele jongere wat meer 

geschoolde allochtonen zeggen merkbaar taalvordering te maken door 

het oefenen met de ETV.nl-materialen. Het helpt hen op een niveau te 

komen waarmee zij zich verstaanbaar kunnen maken en teksten en ander 

kunnen begrijpen. Daarnaast heeft het ETV.nl-materiaal hen en anderen 

ook vaak geholpen bij het leren van alledaagse praktische vaardigheden. 

Het helpt hen bij het realiseren van hun doelstellingen en ambities met de 

materialen. 

 

“Die boek (...) en de oefeningen op de computer (...)heeft me 

echt heel goed geholpen. Want toen ik hier kwam, ik wist niet 

veel van Nederland. Ik kon niet praten, niet schrijven, sommige 

dingen snap ik niet. En door die boek bijvoorbeeld vragen versta 

ik wel, ik begrijp wel, dus het is goed voor mij. Ik heb er veel van 

geleerd.” – Vrouw, allochtoon, 21j., scholier 

 

“Ik heb een voorsprong op de inburgeringscursus omdat ik al een 

jaar oefen met Lees en Schrijf! Daardoor kan ik beter schrijven en 

lezen. (...) Daarvoor oefende ik een jaar met Taalklas. Het heeft 

me echt geholpen het Nederlands te begrijpen. (...) De leraar zei 

dat ik erg snel ben, dat ik niet mijn tijd verspild heb.” – Vrouw, 

allochtoon, 27j., niet-werkend 

 

“Hier [werkboek Lees en Schrijf!] zijn veel oefeningen over hoe 

dingen te doen. Ik heb veel geleerd van dat.” – Vrouw, allochtoon, 

60j., niet-werkend advocate 

 

“Voor mijn beroep, voor basis, dit is goed. Hoe ga je naar de 

bank. De post. Ziekenhuis. Dokter. Supermarkt. Voor basis is dit 

heel goed.” – Vrouw, allochtoon, 50j., niet-werkend advocate 

 

“Wat ik fijn vind van dit boek [Lees en Schrijf!] is de context. Het 

heeft veel te maken met de omgeving. Dat maakt het ook anders 

dan de andere boeken. Deze is meer gericht op je context, je 

belevingswereld.” – Man, allochtoon, leerder, 24j., student 

 

Ook de mate van begeleiding die leerders thuis krijgen van een naaste 

varieert. Autochtone partners van nieuwkomers helpen hun partner 

meestal actief bij het oefenen. Enkele vluchtelingen echter oefenen thuis 

zonder hulp en zijn meer aangewezen op hulp van 

(vrijwilligers)organisaties. Toch werken de meeste leerders die thuis 

oefenen in eerste instantie zelfstandig. Pas als zij iets niet snappen vragen 

zij om hulp. 

 

“Zij neemt altijd het initiatief. Dus ik laat het aan haar. Ze is 

jarenlang docent geweest. Ze gebruikt ook veel woordenboeken, 

maar soms vraagt ze het me.” – Man, begeleidend partner, 75j., 

gepensioneerd ingenieur 

 

“Ze controleert zichzelf of ze de oefeningen goed doet. Of ze 

vraagt mij of ik wil helpen met dingen die ze niet begrijpt.” – Man, 

begeleider, 45j., zakenman 

 

“Hij helpt mij met lezen en schrijven. (...) Als hij tijd heeft oefenen 

we met spreken.” – Vrouw, allochtoon, 50j., niet-werkend advocate 
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Enkele leerders zijn voor hulp aangewezen op de helpdesk van ETV.nl. Het 

lijkt belangrijk dat leerders snel antwoord krijgen wanneer zij een vraag 

stellen via de helpdesk. Wanneer hulp te lang uitblijft of deze de leerder 

om de één of andere reden niet bereikt, kan dit de leerder frustreren en 

er soms toe leiden dat de leerder niet oefent. 

 

“(…) het nieuwe programma Geld en Rekenen vond ik niet 

duidelijk. (…) Ik heb door de computer een e-mail gestuurd maar 

ik kreeg geen antwoord. Dus ben ik gestopt.” – Vrouw, allochtoon, 

60j., niet-werkend biologe 

 

“Twee keer heb ik het geprobeerd [hulpvraag via de helpdesk], 

allebei de keren duurde het veel te lang. Dan ben je al weer veel 

verder met de stof, dan zit je daar niet meer in. Je vogelt het zelf 

uit tegen die tijd.” – Vrouw, autochtoon, 52j., niet-werkend verpleegster 

 

Het (lang) uitblijven van een antwoord kan hebben gelegen aan het 

doorgeven van onjuiste contactgegevens door de leerder of een 

vakantieperiode waardoor docenten (in de pilot-periode van de helpdesk) 

de vragen niet konden beantwoorden. De reactie van de respondenten 

toont echter dat een helpdesk verwachtingen schept en dat het effect 

averechts is wanneer deze verwachtingen niet waar gemaakt kunnen 

worden.  

 

Over het algemeen wordt het ETV.nl-materiaal als motiverend 

beschouwd. Jongere leerders voelen zich door het materiaal gestimuleerd 

om verder te leren. Dat leerders een certificaat kunnen behalen maakt 

hen trots. 

 

“Het heeft me ook gemotiveerd verder te leren. (...) Ik ben ook 

trots op het certificaat. Het betekent dat ik alles goed heb 

gedaan.” – Vrouw, allochtoon, 21j., scholier 

 

“Ik kreeg zelfs een echt certificaat! Het is wel via de computer 

maar het is wel een certificaat.” – Vrouw, autochtoon, 52j., niet-

werkend verpleegster 

 

Een deel van de leerders, jong en oud, geeft aan het belangrijk te vinden 

dat er naast digitaal materiaal ook een boek is waarmee zij kunnen 

oefenen. De voordelen van een boek zijn dat het een naslagwerk is en dat 

leerders zelf de antwoorden bij een oefening moeten bedenken (in plaats 

van multiple choice). 

 

“Het is wel jammer als het boek er niet meer is. Internet is alleen 

maar selecteren van het goede antwoord. Maar het boek daarin 

moet je zelf schrijven dus het helpt wel.” – Vrouw, allochtoon, 21j., 

scholier 

 

“Ik ben toch oud. Ik wil dingen toch in een boek opzoeken.” – 
Vrouw, autochtoon, 52j., niet-werkend verpleegster 

 

“Met de boeken is beter. Want je kan de dingen beter volgen. Ik 

oefen op de computer om goed te praten en te luisteren. In het 

boek kan je opzoeken. (...) Als ik naar de apotheek ga ik kijk in 

boek en schrijf op en geef papier.” – Vrouw, allochtoon, 50j., niet-

werkend advocate 

 

Tot slot geven de leerders die thuis met het materiaal werken 

verschillende positieve reacties op de ETV.nl-materialen. Het is leuk, 



Zelfstudie                                Om van gewone dingen meer te weten 

 

64 

 

toegankelijk, mooi, duidelijk, betrouwbaar en het helpt een enkele 

leerder te ontdekken waar haar zwakke punten liggen. 

 

 “Taalklas.nl vind ik heel leuk. Het is eenvoudig, en het is heel 

goed de woorden te horen. Uitspraak luisteren is hele goede 

manier. Lees en Schrijf! hoor ik niks.” – Vrouw, allochtoon, 60j., niet-

werkend biologe 

 

 “ETV.nl geeft wel een beetje een upgrade aan de hele groep van 

online oefenmateriaal, een variatie in niveau en kwaliteit. Want 

niet alles is dezelfde kwaliteit. De manier waarop het 

gepresenteerd wordt. De websites zijn heel duidelijk. Je kan goed 

zien dat daar veel tijd en moeite aan besteed is. (...) Het geeft de 

indruk dat het kwaliteit heeft. En dat mis je, in andere dingen mis 

je dat wel eens.” – Man, begeleider, 45j., zakenman 

 

“Naar aanleiding van Klik & Tik ben ik er achter gekomen dat ik 

problemen heb. Dat ik nog veel vaardigheden moet leren, dat je 

dingen toch niet goed leest. Ik merkte dat ik problemen had door 

mijn dyslexie. Daarom ben ik naar een logopedist gegaan.” – 

Vrouw, autochtoon, 52j., niet-werkend verpleegster 

 

BIJDRAGE IN DE KOSTEN 

Vrijwel alle respondenten die thuis met werkboeken van ETV.nl werken 

geven aan hiervoor wel een kleine bijdrage over te hebben. Zij zijn 

gemotiveerd en vinden het belangrijk te kunnen oefenen. De huidige 

bijdrage voor de verzendkosten is voor de respondenten niet te veel. Voor 

mensen met weinig geld is drie euro wel zo’n beetje het maximum. 

Anderen vergelijken de boeken met studieboeken en zijn dan zelfs bereid 

nog meer te betalen. 

 

“Voor mij is het belangrijk dus ik zou er wel wat voor over 

hebben.” – Vrouw, autochtoon, 52j., niet-werkend verpleegster 

 

“Gratis is altijd goed maar ik denk als jij hebt interesse om 

Nederlands te leren, ik denk jij betaalt 3 euro voor de boeken.” – 
Vrouw, allochtoon, 50j., niet-werkend advocate 

 

“Een bijdrage in de kosten is geen belemmering ofzo. Het is voor 

haar belangrijk dat ze zich ook zonder mij kan redden en wij 

moeten gewoon zorgen dat dat gaat gebeuren. Linksom of 

rechtsom. Daar zit geen beperking in ofzo.” – Man, begeleider, 45j., 

zakenman 

 

Als het maar niet meer is dan die drie euro. Als ik een heel boek 

moet betalen, dat is voor mij niet te doen omdat ik invalide ben.” 
– Vrouw, autochtoon, 55j., niet werkend 

 

“Voor deze [werkboek Lees en Schrijf!] zou ik iets minder 

uitgeven dan voor die andere [studieboeken via bol.com]. Deze is 

zeg maar op basisniveau. Ik denk 10 maximaal 20 euro.” – Man, 

allochtoon, begeleider, 24j., student 

 

BEHOEFTEN VAN LEERDERS EN BEGELEIDERS 

Veel van de leerders die thuis oefenen gaan in eerste instantie zelfstandig 

met de materialen aan de slag. Zij vragen pas hulp aan een partner 

wanneer zij er zelf niet uit komen. Autochtone partners met voldoende 

lees- en schrijfvaardigheden kunnen deze hulp goed bieden.  
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“Ik hoef geen begeleiding in de ondersteuning. Wat er op die 

websites staat kan ik allemaal begrijpen en dat kan ik haar ook 

uitleggen.” – Man, begeleider, autochtoon, 45j., zakenman 

 

Ook voor allochtone partners die al langer in Nederland zijn is het geen 

moeite de partner te helpen. Een enkele respondent zou wel graag meer 

willen weten over de manier waarop hij zijn partner het beste kan 

begeleiden. 

 

“Het systeem, hoe je mensen moet onderwijzen, ken ik niet. Het 

niveau daar sta ik wel boven. Maar hoe je moet begeleiden en 

onderwijzen, daar zou ik wel een boekje van willen hebben.” – 
Man, begeleidend partner, allochtoon, 75j., gepensioneerd ingenieur 

 

Leerders zelf zouden soms wat makkelijker willen kunnen reageren op 

oefeningen. Niet zozeer als hulp bij een opdracht maar om hun mening te 

kunnen geven over het materiaal en behoeften kenbaar te maken. 

 

“Vragen kunnen stellen of opmerkingen kunnen maken zou wel 

handig zijn. Als wij bijvoorbeeld bezig zijn met een opdracht 

maar je denkt dat het anders kan moet er een plek zijn voor 

opmerkingen.” – Man, allochtoon, 24j., student 

 

“Jammer dat er geen vragenlijst is na de cursus waarbij je kan 

benoemen wat je miste en wat je belangrijk vond, ook voor de 

volgende cursussen.” – Vrouw, autochtoon, 52j., niet-werkend 

verpleegster 

 

Enkele leerders zouden graag wat meer variatie in de culturele 

achtergronden van de personages in de werkboeken zien. 

 

“Misschien kunnen ze meer goede dingen over andere culturen 

zeggen. Dan leren mensen ook daarover.” – Man, Antilliaan, leerder, 

24j., student 

“Wat ik zie in de boek is dat er veel Arabische mensen in voor 

komen, ook feestdagen en alles. Ook namen, Fatma enzo. De 

aandacht is voor deze groep mensen. Deze nationaliteit. En ik zie 

in Nederland is ook heel veel andere nationaliteiten.” – Vrouw, 

Mexicaans, 50j., niet-werkend advocate 

 

Andere onderwerpen die de zelfstudie-leerders interessant vinden zijn: 

 klachtenbrief schrijven 

 grammatica, zinsopbouw 

 woordenlijst de en het 

 verkeer, verkeersborden, hoe je je moet gedragen op de weg. 

 gebruik van de USB-stick 

 een compact boekje met werkwoordvervoegingen  

 duidelijker verschillende niveaus in het materiaal 

 

SUGGESTIES VOOR DE VERSPREIDING EN PROMOTIE VAN ETV.NL-MATERIALEN 

Veel respondenten die thuis met ETV.nl-materialen oefenen geven aan 

het liefst met e-mail op de hoogte te worden gehouden van nieuwe 

oefeningen. 

Daarnaast willen zij graag hierover geïnformeerd worden door de 

instanties waarmee leerders contact hebben, zoals de IND, de gemeente 

en welzijnsorganisaties. Enkele jonge mensen opperen Facebook en gratis 
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kranten als Metro en Spits als mogelijkheid om hen te informeren en te 

betrekken. 

 

“In de Metro lees ik elke dag die kolom waar mensen hun 

mening kunnen geven. Als je nog een leuke opdracht van ETV.nl 

hebt kun je die ook maken.” – Man, allochtoon, leerder, 24j., student 

HBO 
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7. BEVINDINGEN OBSERVATIES 
 

We hebben twee soorten observaties gehouden: 

 Ten behoeve van de functionaliteit van de nulversie van de ETV.nl-

oefenportal Oefenen.nl zijn acht gestructureerde observaties 

gehouden met respondenten die de oefenportal nog niet eerder 

hebben gezien. Hiervoor is een uitgebreide observatieleidraad 

ontwikkeld (zie bijlage). De observaties duurden gemiddeld 45 

minuten. 

 Daarnaast zijn een aantal kortere, ongestructureerde observaties 

gehouden bij leerders terwijl zij aan het oefenen waren met één van 

de oefenprogramma’s. Hierbij is geen leidraad gebruikt. 

 

Bij de observaties ten behoeve van de oefenportal merken we op dat 

ervaringen van respondenten met de nieuwe oefenportal Oefenen.nl 

betrekking hebben op de nulversie van de portal, net na de lancering. 

Lopende en na het onderzoek is al een aantal aanvullende 

functionaliteiten en verbeteringen gerealiseerd voor de oefenportal. 

Geconstateerde problemen kunnen deels al ondervangen zijn.  

7.1 Observaties nulversie oefenportal 

De acht respondenten die deelnamen aan de observaties met de nulversie 

van de oefenportal werken allen in de sociale werkvoorziening en maken 

voor het eerst kennis met ETV.nl en de oefenportal. 

Twee respondenten uit deze groep kunnen op enkele voor hen bekende 

woorden na niet lezen en schrijven door een hersenbeschadiging (niveau 

lager dan A1). De overige respondenten uit deze groep kunnen voldoende 

lezen en schrijven om teksten op de oefenportal te lezen en te registreren 

(niveau A1-A2).  

 

COMPUTERERVARING EN ZOEKEN 

De ervaring met de computer varieert van niet tot uitgebreid. De meeste 

van de respondenten hebben zich enkele van de meest basale 

mogelijkheden op de computer weten eigen te maken, al dan niet met 

hulp. Surfen, e-mailen en/of internetbankieren zijn de meest genoemde 

activiteiten. Internetgebruik verloopt vaak via ‘klaargezette’ links; in de 

adresbalk van de browser, als icoon op het bureaublad, of via de 

favorieten. 

 

“[Als ik ga internetbankieren] dat staat al onder bij die balk. Bij de 

favorieten? Nee, gewoon waar je in moet vullen www-punt… ABN.. en dan 

komt het naar beneden en dan staat die er bij en dan klik je die aan. Hij 

staat er al helemaal in dus dat is wel lekker.” – Vrouw, 59j. , gebruikt 

computer voor spelletjes en internetbankieren 

 

“Ik heb gewoon de computer gekocht en de mannen van de zaak 

hebben alles er op klaar gezet. Dat is wel handig.” – Man, 28j., 

gebruikt computer vaak voor surfen, e-mail, spelletjes, foto’s 

 

“Als het eenmaal is ingesteld en ik weet wat ik moet doen dan 

lukt het wel.” – Man, 49j., gebruikt geen computer 

 

Al kunnen de respondenten vaak wel uit de voeten met websites of 

programma’s die op de computer ‘klaar staan’, zelf zoeken op internet is 

iets wat ze soms liever niet doen of niet kunnen. De helft van de 
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deelnemers kan zelf niet gericht zoeken op internet, bijvoorbeeld naar 

oefeningen om met de Nederlandse taal te oefenen.  

 

“Daar heb ik helemaal geen geduld voor, ik ben daar helemaal 

geen type voor. Ik laat eigenlijk alles wat ik zelf moet zoeken 

door mijn zoon doen.” – Vrouw, 59j. , gebruikt computer voor spelletjes 

en internetbankieren 

 

“Ik kan wel surfen op het internet maar echt gericht zoeken op 

onderwerp kan ik dan weer niet.” – Man, 28j., gebruikt computer vaak 

voor surfen, e-mail, spelletjes, foto’s 

 

“Ik durf niet zomaar wat aan te klikken op de sites. Dan gaat m’n 

virus op hol slaan, daar heb ik geen zin in. Ik heb gewoon die 

dingen op de menu’s en dan kan ik zien wat ik aanklik.” – Vrouw, 

39j., gebruikt computer soms een spelletje 

 

Enkele andere respondenten maken juist gebruik van de in de browser 

geïntegreerde zoekmachine wanneer we hen vragen naar oefenen.nl te 

gaan. Zij typen de url in in de zoekmachine. Daarbij verschijnt in één geval 

een advertentie van Ask.com bovenaan de zoeklijst. 7 Wanneer deze 

wordt aangeklikt verschijnt er lijst met oefenwebsites. Oefenen.nl staat 

daar echter niet bij. Twee respondenten typen de url wel direct in de 

adresbalk van de browser. 

 

 

 

                                                           
7
 Resultaten van zoekopdrachten in zoekmachines zijn vaak afhankelijk van het 

zoekgedrag van de specifieke gebruiker. 

INTRODUCTIE OEFENEN.NL EN EERSTE INDRUK 

Nadat de respondenten op Oefenen.nl zijn aangekomen (met of zonder 

hulp van de interviewer) luisteren ze aandachtig naar de introductie van 

Jomi. Het werkt goed dat Jomi meteen begint te praten bij het openen 

van de website. De introductie is duidelijk en de meeste respondenten 

begrijpen waar de website voor bedoeld is. Ook de respondenten die niet 

goed kunnen lezen.  

 

“Ja voor mensen met een beperking ofzo. Ja dat is makkelijker 

om voor die mensen te maken dan. Dan (...) begrijpen ze dit 

meer want er staan allemaal plaatjes bij.” – Man, 28j., gebruikt 

computer vaak voor surfen, e-mail, spelletjes, foto’s 

 

“[De website] is om te leren. Voor als je niet goed om kan gaan 

met e computer. OF om te leren lezen schrijven en rekenen. Met 

geld omgaan. Over je werk, dat staat er ook. (...) Ja dit begrijp ik 

wel. (...) Zij [Jomi] legt het heel goed uit.” – Vrouw, 40j., geen 

computerervaring 

 

“Dit is om je vaardigheden in het Nederlands te verbeteren, 

omgang, met taal en spreken. Het staat er ook. ‘Verbeter je 

vaardigheden.” – Man, 60j., ervaren computergebruiker 

 

“Mijn eerste indruk is, het gaat over je gezondheid, hoe je thuis 

leeft een beetje. Het is niet alleen voor jongeren bedoeld, maar 

niet voor kinderen in ieder geval. Ik denk tussen de 18 tot en met 

heel oud. Voor volwassenen.” – Man, 18j., gebruikt computer voor 

Hyves 
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Een enkele respondent denkt dat de website voor anderstaligen is.  

 

“Ik denk dat de website voor buitenlanders is. Als oriëntatie ofzo, 

of om de taal te leren. Ik denk niet dat het erg ingewikkeld is.” – 

Man, 49j., gebruikt geen computer 

 

HET TV’TJE EN HET FILMPJE 

Een aantal respondenten begrijpt niet wat Jomi in haar introductie 

bedoelt met “Klik op het tv’tje.” Op het moment van de observatie staat 

rechtsboven in het blokkenoverzicht een bewegend beeld van 

presentatrice Dieuwertje Blok. Respondenten denken dat dit ‘het tv’tje’ is. 

Het bewegende beeld is ondertussen door ETV.nl verwijderd. 

 

Het filmpje en de uitleg die volgen na het klikken op het tv’tje zijn te lang 

voor de meeste respondenten. Zij kunnen de informatie niet onthouden. 

Repondenten die al bekend zijn met ETV.nl hebben die informatie in het 

filmpje (onder andere registreren) niet of minder nodig. 

 

“Het was wel duidelijk maar ik ben de helft al weer vergeten. Ik 

vergeet ontzettend veel.” – Vrouw, 59j., gebruikt computer voor 

spelletjes en internetbankieren 

 

“Ik zou dat niet in éne terug kunnen doen.” – Man, 40 j., geen 

computerervaring. 

 

“Het filmpje is leuk, het is wel duidelijk dat ze iets verteld, want 

dan snap je het beter. Maar het is wel veel.” – Vrouw, 40j., geen 

computerervaring 

 

“Wat ze allemaal vertelt, dat ben ik zelf weer vergeten.(...) Je 

moet er zelf even mee werken, wat ze allemaal vertelt enzo. Die 

volgorde van de dingen enzo.” – Man, 60j., ervaren computergebruiker 

 

‘Het tv'tje ' blijft in de nulversie van de oefenportal niet zichtbaar na 

afloop van het filmpje. Hierdoor worden leerders er niet toe uitgenodigd 

dit nogmaals te bekijken. 

 

REGISTREREN 

Na het filmpje vragen we de respondenten een oefening te maken. De 

respondenten die voldoende kunnen lezen begrijpen dat zij een keuze 

voor een onderwerp moeten maken en op een blok moeten klikken. Zij 

begrijpen ook dat zij daarna, op de volgende pagina, op Start moeten 

klikken. Na het klikken op Start verschijnt het inlogmenu. Er is immers nog 

niet ingelogd. Naast ‘inloggen’ staat een ‘tab’ om naar registreren te gaan.  

 

De respondenten die niet eerder met ETV.nl-materiaal gewerkt hebben 

moeten zich eerst registreren. Het is voor hen niet altijd duidelijk dat en 

hoe zij dat moeten doen. Wat minder ervaren computergebruikers 

proberen toch iets op het inlogscherm in te vullen. De tekstballonnen bij 

inloggen en registreren worden door de meeste respondenten niet of niet 

goed gelezen. Niemand klikt bij het inlog/registratieformulier uit zichzelf 

op Jomi om uitleg te krijgen. Het is niet duidelijk dat dat kan! 

 

“Gebruikersnaam en wachtwoord voor dit programma, die heb 

ik niet. Dan moet ik eentje maken. Even kijken hoor, dan moet ik 

iets bedenken [respondent blijft in het inlogmenu]. (...) 

Gebruikersnaam en wachtwoord van mijn computer?” – Man, 18 

j., gebruikt computer voor Hyves 
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“Nou ik doe maar wat invullen. Allemaal onjuist.” – Man, 28 j., 

gebruikt computer vaak voor surfen, e-mail, spelletjes, foto’s 

 

Respondenten die wat meer ervaring hebben met de computer, of goed 

kunnen lezen, begrijpen sneller dat zij zich eerst moeten registreren voor 

zij kunnen inloggen. Toch is het invullen van de gegevens bij het 

registreren ook voor hen soms wel lastig, vooral als het taalniveau wat 

lager is. Sommige gegevens kennen zij niet uit het hoofd en ook is er enige 

angst, om de gegevens op te geven of een fout te maken. 

 

“Oh ik heb nog geen gebruikersnaam, dus dan moet ik die 

[Registreren] aanklikken (...) postcode… e-mail… weet ik niet uit 

mijn hoofd. (...)Kijk, dat durf ik nooit hè, ik ben altijd bang dat ik 

fouten doe. ” – Vrouw, 59j., gebruikt computer voor spelletjes en 

internetbankieren 

 

“Maar kan een ander dit nu ook lezen als ik dit allemaal invul? 

Dat niet straks een ander bij me kan inloggen of dat een ander er 

achter kan komen en mij verkeerde e-mails gaat sturen.” – Man, 

28j., gebruikt computer vaak voor surfen, e-mail, spelletjes, foto’s 

 

OEFENEN 

Bij het kiezen van een onderwerp om mee te gaan oefenen vragen enkele 

respondenten zich af wat de taaloefeningen met ‘gezondheid’ of ‘werken’ 

te maken hebben. Ze denken in eerste instantie dat het verbeteren van de 

vaardigheden ook echt alleen op praktische onderwerpen gericht is. 

 

“Ik had toch een andere indruk bij gezondheid. Ik zie dat het over 

taal gaat.” – Man, 49 j., geen computerervaring 

 

Respondenten hebben er soms moeite mee om, wanneer zij in het 

blokkenoverzicht op de homepagina een keuze voor een onderwerp 

hebben gemaakt, terug te keren naar dit blokkenoverzicht. Enkelen 

klikken dan op ‘Programma’s’. Het overzicht dat hier getoond wordt is 

voor de meeste respondenten minder duidelijk. 

 

Respondenten kunnen, wanneer zij eenmaal bij de oefeningen zijn en zij 

voldoende leesvaardigheid hebben, de oefeningen meestal goed maken. 

Enkele respondenten moeten even zoeken bij het doorklikken naar de 

volgende oefening. Maar dit wordt dan ook snel duidelijk. 

 

Veel respondenten willen vanuit de pop-up met het oefenmateriaal terug 

naar oefenen.nl door op 'de pijl naar links' (normaal linksboven in de 

browser) te klikken. Die pijlen vooruit/achteruit of links/rechts worden 

tijdens het surfen veel gebruikt door de doelgroep maar staan niet in de 

pop-up vensters. Uiteindelijk klikken ze in de pop-up dan wel op de grijze 

balk boven de oefeningen (waarin staat 'terug naar oefenen') maar dit is 

meer intuïtief/een toevalstreffer (omdat daar nu eenmaal normaal die 

pijlen staan) dan dat ze begrijpen wat ze doen. Een 'terugpijl' linksboven 

in die grijze balk (puur als plaatje) zou het duidelijker maken. 

 

Respondenten hebben desgevraagd vrij snel door hoe zij op de portal hulp 

kunnen vragen. 

 

“Misschien moet je dan die persoon opbellen. Er staat ‘hulp 

nodig?’ met een telefoontje. Misschien kun je iemand bellen 

erover.” – Man, 28 j., gebruikt computer vaak voor surfen, e-mail, 

spelletjes, foto’s 
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“Ja als je hulp nodig hebt dan kun je er gewoon op drukken. 

Gewoon uitleg. Dit is makkelijk.” – Man, 18 j., gebruikt computer voor 

Hyves 

 

De onderwerpen geld en gezondheid spreken de respondenten het meest 

aan. 

 

RESULTATEN BEKIJKEN 

Nadat de respondenten enkele oefeningen gemaakt hebben vragen we 

hen of zij nu kunnen zien wat hun resultaten zijn. De meeste 

respondenten (met voldoende leesvaardigheid) weten dit vrij snel te 

vinden. Enkele respondenten vragen zich af of ze dit nu ook thuis kunnen 

zien. 

 

“Ja hier, mijn resultaten, … dat stond er net nog niet (...) En dat 

wordt dan naar mijn computer gestuurd?” – Vrouw, 59j., gebruikt 

computer voor spelletjes en internetbankieren 

 

“Het is duidelijk. De resultaten worden bewaard. Het is duidelijk 

wat hier staat.” – Man, 49 j., geen computerervaring 

 

WERKBOEK BESTELLEN 

We vragen de respondenten of het ook mogelijk is een werkboek te 

bestellen op deze website. De meeste respondenten kunnen daar niet 

direct antwoord op geven. De informatie over het bestellen van de 

werkboeken staat onderaan de pagina. Om deze te zien moeten de 

respondenten naar beneden scrollen. Zij hebben dat in eerste instantie 

niet door. Er op gewezen denken alle respondenten dat een werkboek 

8,50, 10, 11,50, of 13 euro kost. Zij kijken in eerste instantie alleen naar 

het rijtje met de bedragen voor organisaties (8,50 of 10 euro). Als de 

interviewers vragen beter te kijken denken zij dat de genoemde 3 euro in 

de tekst boven heet rijtje betrekking heeft op de porto. Zij tellen dit 

bedrag daarom soms nog op bij de bedragen in het rijtje onder de tekst. 

 

“Oh hier staat het, bij informatie, aan de onderkant van de 

website. Gewoon werkboek bestellen. Daar klik je op. (...) 8,50.” 
– Man, 18 j., gebruikt computer voor Hyves 

 

“Soms is het te groot. Het past niet op mijn scherm. Dat is niet 

handig.” – Vrouw, 60 j., gebruikt computer voor surfen, mail, 

internetbankieren 

 

“Ja iedereen gaat misschien dat hier [de bedragen voor 

organisaties] gelijk lezen. Maar als je het goed leest staat er 3 

euro zoals je zegt.” – Man, 28 j., gebruikt computer vaak voor surfen, e-

mail, spelletjes, foto’s 

OVERIGE BEVINDINGEN OEFENEN.NL 

De mate waarin respondenten met de nulversie van de oefenportal uit de 

voeten kunnen hangt af van een combinatie van computer en 

taalvaardigheid. Taalvaardigheid (en begripsvermogen) lijkt daarbij 

belangrijker dan computervaardigheden. Het gebruik van de oefenportal 

wordt stap voor stap uitgelegd maar het vereist enig leesvaardigheid en 

begripsvermogen om de aanwijzingen goed op te kunnen pakken. De 

interviewers krijgen wel de indruk dat iedereen die voldoende kan lezen 

na één keer uitleg en met voldoende tijd om dingen uit te proberen, goed 

met de portal zal kunnen werken, zoals ook door een respondent wordt 

uitgesproken. 
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“Dit is wel duidelijk dit. (...)Alleen als je voor het eerst er mee 

moet beginnen en je hebt nog nooit zo’n website voor je gezien, 

dan is het een beetje moeilijk nog eerst. Maar als je het een 

beetje gedaan hebt wordt het wel makkelijker voor je gemaakt 

dan. Dan is het wel makkelijker.” – Man, 28j., gebruikt computer vaak 

voor surfen, e-mail, spelletjes, foto’s 

“Ik denk dat als jij [interviewer] hier niet had gezeten, dan had ik 

er langer over gedaan. Maar ik was er wel uit gekomen. Ik moet 

even kunnen nadenken.” – Man, 60j., ervaren computergebruiker 

 

“Ik denk dat ik zo misschien makkelijker leren computeren, al 

spelend. Het lijkt me een perfecte systeem. Ik bedoel, hoe het 

werkt ligt bijna voor de hand… Als ik een beetje onzekere ideeën 

of meningen heb en dat je het zo krijgt uitgebeeld, stukjes bij 

stukjes… beter kan niet.” – Man, 40 j., geen computerervaring 

 

Alleen de leerders met wat meer internetervaring gebruiken de opties 

'home', 'programma's' en 'hoe werkt het' bovenaan de portalpagina. 

Vrijwel alle respondenten zijn positief over de portal. Een enkeling vindt 

het niveau te laag, maar de opzet wel leuk. Voor een ander is de website 

te moeilijk maar geven de oefeningen, met begeleiding, veel plezier.  

 
Respondenten zijn over het algemeen enthousiast en geïnteresseerd na 

de observatieoefeningen.  

 

“Het lijkt me wel heel interessant om te gaan doen. Ik denk dat ik 

het thuis ook maar ga opzoeken.” – Vrouw, 59j., gebruikt computer 

voor spelletjes en internetbankieren 

 

“Ik vond dit wel leuk. Ik ga het thuis eens opzoeken.” – Man, 60j., 

ervaren computergebruiker 

 

“Als ik dit kan zou ik dit thuis wel willen doen. Het is leuk, maar 

ook leerzaam, want het leren gaat sneller.(...) Ik zal het 

programma thuis opzoeken wat jij hier hebt.” – Vrouw, 40j., geen 

computerervaring 

 

“Voor mij zou het ook iets kunnen zijn. Het zou zeker voor mij als 

beginner kunnen.” – Man, 40j., geen computerervaring 

 

“Ik zou daar wel zelf mee kunnen oefenen. Dat is wel een goeie. 

Het is goed voor je ontwikkeling ook, vind ik, dit. Als jee soms 

moeilijkheden hebt met geld omgaan ofzo, of met taal ofzo, of 

rekenen, is het wel handig als je zo’n website hebt, waar je kan 

oefenen.” – Man, 28j., gebruikt computer vaak voor surfen, e-mail, 

spelletjes, foto’s 

7.2 Korte observaties bij oefenprogramma’s 

 

We keken mee bij zeven cursisten en twee individuele leerders die 

werken met Lees en Schrijf! en Klik & Tik. Twee cursisten werkten voor het 

eerst met Klik & Tik, één cursist voor de tweede keer. De andere zes 

respondenten waarbij we hebben meegekeken naar het oefenen hebben 

al meerdere malen met de programma’s gewerkt. 

GOED OVERWEG MET DE PROGRAMMA’S, MITS VOLDOENDE TAALNIVEAU 

Respondenten die al meerdere malen met de oefenprogramma’s hebben 

gewerkt kunnen hier op het moment van de observatie allemaal redelijk 
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goed mee overweg. Zij begrijpen de verschillende functies en onderdelen 

van het oefenprogramma waar zij mee werken. Wel hebben zij soms nog 

hulp nodig bij de oefeningen. Soms moeten zij even goed kijken, iets 

opnieuw proberen of iets vragen aan een begeleider. 

Nieuwe leerders met een beperkt leesniveau (geschat A1 of minder) 

hebben moeite met het begrijpen van de functies en onderdelen 

oefenprogramma’s. Deze respondenten kunnen met Leesplankje werken 

maar moeten wel naar deze oefeningen toe begeleid worden.  

Voor nieuwe leerders zonder computerervaring maar met voldoende 

leesvaardigheid zijn de oefenprogramma’s na enige uitleg toegankelijk 

mits deze voor hen klaar staan en zij daar direct mee aan de slag kunnen. 

 

BESTAANDE ETV.NL-LEERDERS NIET OP HOOGTE BESTAAN OEFENPORTAL 

De respondenten in de cursus en de zelfstandige leerders oefenen via de 

websites van de betreffende oefenprogramma’s (www.leesenschrijf.nl, 

www.klikentik.nl). Deze websites hebben nog enige tijd naast de nulversie 

van de oefenportal bestaan. Later zijn deze websites doorgelinkt naar 

www.oefenen.nl. De leerder komt dan direct uit bij de oefeningen van zijn 

keuze. Daarnaast hadden de zelfstandige leerders nog niet geoefend sinds 

de in gebruik neming van de nulversie van de oefenportal. Zij wisten 

daarom niet van het bestaan daarvan. Hierdoor waren veel leerders zich 

(nog) niet bewust van het bestaan van andere of nieuwe ETV.nl 

oefenprogramma’s. De leerders die zelfstandig oefenden gaven expliciet 

aan dat zij verwachtten per e-mail op de hoogte gesteld te zullen worden 

als er nieuw oefenmateriaal is. 

 

INLOGGEN OP NIEUWE OEFENPORTAL EVEN LASTIG 

De zelfstandige leerders ,die eerder met ETV.nl-oefenprogramma’s 

hebben gewerkt, hebben moeite om te ontdekken hoe zij op de nieuwe 

manier (met voor en achternaam achter elkaar) moeten inloggen.De 

begeleidende tekst naast het inlogscherm werd niet goed gelezen. 

NA KLIK & TIK VERDER MET LEES EN SCHRIJF! 

Een aantal respondenten uit de groep cursisten heeft zich eerst met Klik & 

Tik de internetvaardigheden eigen gemaakt en is tijdens de observatie aan 

het werk met Lees en Schrijf!-oefeningen. We constateerden ook eerder 

in de gesprekken met leerders en begeleiders van Klik & Tik-cursussen en 

workshops dat een deel (ongeveer een kwart) van de leerders na de Klik & 

Tik-cursus expliciet heeft aangegeven verder te willen oefenen met 

andere ETV.nl-programma’s. 

 

OVERIGE OPMERKINGEN ONLINE MATERIAAL 

 Bij Dierenheuvel moeten leerders een filmpje bekijken over giraffen, 

maar dat filmpje duurt erg lang. De vraag is, hoe wordt de giraffe 

gevoerd? Als mensen antwoord geven blijft het filmpje doorlopen, 

door het programma heen. Dan hoor je op de achtergrond steeds het 

gebrul van de aanhanger. Dat zorgt voor wat afleiding in het 

programma. 

 De plaatjes op de pagina die volgt na het aanklikken van één van de 

hoofdthema’s op de homepagina, kunnen niet aangeklikt worden. 

Leerders moeten op het woordje START klikken om naar de 

oefeningen te gaan. Veel leerders proberen echter eerst op het 

plaatje te klikken. 

 Bij Lees en Schrijf! Voetbal ‘Info’ staat een link ‘werkboek bestellen’ 

die naar Google linked. (Er is geen werkboek bij deze aflevering.) 

 Bij opnieuw inloggen is het niet mogelijk meteen verder te werken 

waar de leerder gebleven was/vanuit de resultaten kan niet naar 

oefeningen worden geklikt, bijvoorbeeld om fouten opnieuw te 

proberen. (Dit is wel mogelijk met een professioneel account.) 
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 Respondenten hebben niet door dat in het resultatenoverzicht op de 

blokjes geklikt kan worden voor details 

 Wie op de oefenpagina van Klik & Tik op INFO klikt komt bij het 

lesmateriaal/de instructiebladen uit. Dit is minder duidelijk voor de 

leerders. 

 Lees en Schrijf! Geld en Rekenen onthoudt volgens sommige leerders 

niet welke oefeningen al gemaakt zijn. 

 Een aantal leerders geeft aan dat het lang duurde voor er reactie 

kwam van de helpdesk (tot meer dan een maand)
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8. CONCLUSIES 
 

We bespreken de conclusies met betrekking tot de onderzoeksvragen op 

basis van de in de vorige hoofdstukken beschreven empirische 

bevindingen (8.1), daarna trekken we conclusies met betrekking tot de 

meest genoemde programma’s in het onderzoek, Lees en Schrijf!, Taalklas 

en Klik & Tik (8.2). 

8.1 Algemene conclusies met betrekking tot ETV.nl-materialen 

8.1.1 Bereik in non-formele leercontexten 

BREDE MAATSCHAPPELIJKE INZET 

ETV.nl-materialen worden gebruikt door leerders, docenten, begeleiders 

en vrijwilligers in een breed scala aan non-formele leercontexten. Onder 

andere: 

 ROC: Educatie voor volwassenen 

 ROC: Mbo 

 Sociale Werkbedrijven  

 Speciaal Onderwijs 

 Basisonderwijs (oudervoorlichting met Thuis op School) 

 Inburgerings- en re-integratiecursussen 

 Bibliotheken (Uitleen, Lees en Schrijf!-pleinen, Klik & Tik-cursussen 

Inloopspreekuren) 

 Penitentiaire inrichtingen (vooralsnog alleen werkboeken)  

 Zorg en welzijnswerk 

 Vrijwilligerswerk (o.a. Individuele vrijwilligers, Vluchtelingenwerk, 

Taalcoach, , SeniorWeb) 

 Zelfstandig thuisgebruik in het kader van een cursus 

 Zelfstudie 

 

Ook komt materiaal terecht in de bibliotheken van taalcentra op 

universiteiten, op leestafels van huisartsen, in documentatiecentra en bij 

beleidsmakers.  

 

BREED BEREIK ONDER LEERDERS 

ETV.nl-materialen bereiken zo een breed en gevarieerd publiek. Het 

wordt gebruikt door: 

 Man en vrouw 

 jong en oud (senioren) 

 autochtoon en allochtoon 

 Nederlandssprekend en niet Nederlandssprekend, 

 laaggeletterd, laagopgeleid en hoogopgeleid 

 nieuwkomers, inburgeraars en oudkomers 

 werkend, werkzoekend en niet-werkend 

 

GROEIPERSPECTIEF 

ETV.nl bestrijkt met het aanbieden van basisvaardigheden voor 

laagopgeleide volwassenen een groot terrein op het gebied van leven lang 

leren. Als potentiele markt gaat het dan om ongeveer 4 ½ miljoen 

volwassenen. De ontwikkeling is dat door overheidsbezuinigingen de 

reguliere (gesubsidieerde) basiseducatie voor volwassenen afneemt. Dit 

biedt voor ETV.nl een groeiperspectief. 

 

GROOT GEBRUIKERSPOTENTIEEL IN VERSCHILLENDE CONTEXTEN 

Verschillende leercontexten bieden een groot gebruikerspotentieel. In de 

door ons onderzochte contexten gaat het om: 
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 Penitentiaire Inrichtingen: 30.000-40.000 gedetineerden. 

 Sociale Werkbedrijven: op dit moment ruim 95.000 arbeidsplaatsen 

voor Wet sociale werkvoorziening en meer dan 64.000 

arbeidsplaatsen voor mensen uit andere doelgroepen aan de 

onderkant van de arbeidsmarkt. 

 Vrijwilligerswerk voor anderstaligen met alleen al Taalcoachprojecten 

in 216 gemeenten. 

 Overige instellingen voor zorg en welzijn met alleen al 36.000 leden 

van de Vivium Zorggroep in Huizen. 

 

LEERDERS EN BEGELEIDERS NOG MAAR BEPERKT BEKEND MET ETV.NL-MATERIALEN 

Leerders en begeleiders in verschillende leercontexten zijn vaak maar 

beperkt bekend met de ETV.nl-materialen. De respondenten, leerders en 

begeleiders, in dit onderzoek zijn allen bekend met ETV.nl-materiaal (daar 

zijn zij op geselecteerd) maar soms weten ze niet dat het materiaal waar 

zij mee oefenen van ETV.nl is. Soms ook kennen ze alleen dat materiaal en 

zijn niet op de hoogte van het bestaan van andere materialen. Vaak 

kennen zij niet alle materialen die voor hen geschikt zouden zijn om mee 

te oefenen. Dit heeft een aantal redenen: 

 Organisaties die ETV.nl –materialen gebruiken communiceren vaak 

niet dat het om ETV.nl-materialen gaat en dat er ook nog andere 

materialen zijn.  

 Veel docenten blijven via de oude URL’s inloggen/naar de oefeningen 

surfen en laten dit de deelnemers ook zo doen. Wie via de oude URL’s 

naar de oefeningen gaat komt niet op het hoofdscherm van de 

nieuwe portal maar op het gedeelte met de oefeningen die bij de 

oude URL horen (Klik & Tik, of Lees en Schrijf! of Taalklas.nl). Vaak 

wordt dan alleen dat materiaal gebruikt en bekeken.  

 Leerders die met werkboeken werken of vrijwilligers die met een dvd 

werken en verder niet online kijken zijn vaak niet op de hoogte van 

nieuwe materialen omdat zij zich niet voor de nieuwsbrief hebben 

aangemeld. 

 Instellingen zoals bibliotheken, vrijwilligersorganisaties en aanbieders 

van NT1 en NT2 onderwijs maken lijstjes met de voor specifieke 

groepen meest bruikbare oefenwebsites of zetten deze via 

snelkoppelingen klaar op de computers. ETV.nl-materialen zijn hierbij 

in alle gevallen vertegenwoordigd maar niet altijd up-to-date.  

 

ONDERWERP GEZONDHEID POPULAIR MAAR NOG ONBEKEND 

Het onderwerp ‘gezondheid’ wordt veel genoemd als een interessant 

onderwerp. Regelmatig wisten begeleiders en leerders die met ETV.nl-

materialen werken niet dat er ook een Lees en Schrijf!-deel Gezondheid 

is. 

 

VEEL THUISGEBRUIK, MAAR WEINIG ZELFSTUDIE-GEBRUIKERS 

Zowel in de NT2 als in de NT1-context hebben wij weinig leerders 

gevonden die het ETV.nl-materiaal als zelfstudiemateriaal gebruiken, 

zonder het ook in een cursus of taalmaatjes/vrijwilligers-context te 

gebruiken. Wel wordt door veel leerders die kennis maken met het 

materiaal in een cursus of vrijwilligerscontext ook zelfstandige geoefend; 

als huiswerkopdracht of op eigen initiatief omdat zij het leuk vinden. 

Zelfstudiegebruik van de materialen treffen wij vooral aan onder de wat 

hoger opgeleide nieuwkomers. 

 

BEPERKTE AUTONOME ZOEKVAARDIGHEDEN LEERDERS 

Veel van de leerders die met ETV.nl-materialen werken zijn door een 

derde getipt over het ETV-materiaal (bijv. door hun docent, een kennis, 
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partner of hun taalmaatje of het UWV); hetzij als cursus of onderdeel 

daarvan, hetzij als extra oefenmateriaal, hetzij om zelfstandig mee te 

werken (zelfstudie).  

 

Ook leerders die het materiaal als zelfstudiemateriaal gebruiken zijn voor 

een deel getipt door medewerkers uit de branche voor zorg en welzijn 

zoals medewerkers van het AZC of docenten van een andere cursus. 

Autochtone leerders die het ETV.nl-materiaal voor zelfstudie gebruiken 

kennen het vaker via spotjes op de lokale televisie. Zelf materialen zoeken 

doen de meeste leerders maar weinig. Zij zijn vaak ook bang om zelf op 

internet te zoeken naar websites en onderwerpen. 

 

Hoger opgeleide leerders zoeken wel actief en vinden wel op eigen 

initiatief oefenmaterialen, waaronder ETV.nl-materialen. Via Google, op 

Bol.com, in de bibliotheken/op de Lees en Schrijf-pleinen en op websites 

(loketten) van gemeentelijke instanties. Lager opgeleide leerders komen 

ook op de Lees en Schrijf-pleinen in de bibliotheek maar vaker in het 

kader van een cursus. 

 

DOCENTEN EN VRIJWILLIGERS VEELAL BEKEND MET MATERIAAL VIA WERKKRING 

Docenten en vrijwilligers zijn vooral bekend met de ETV.nl-materialen via 

collega’s en voorlichtings- en informatiebijeenkomsten van de branche of 

organisatie. Een deel van de vrijwilligers waar wij mee spraken heeft de 

ETV.nl-materialen zelf ontdekt door te Googlen op internet. Hebben zij 

eenmaal bruikbaar materiaal gevonden dan blijven zij daar vaak lang mee 

werken zonder verder te zoeken. 

8.1.2 Gebruik in non-formele leercontexten 

OM VAN GEWONE DINGEN MEER TE LEREN 

ETV.nl-materialen worden door leerders en begeleiders in alle 

onderzochte contexten primair gebruikt voor het leren van taal- en 

basisvaardigheden. Zij gebruiken de materialen om hun leerdoelen te 

realiseren. Vaak hebben deze betrekking op zelfredzaamheid of ‘om van 

gewone dingen meer te leren’, of het nu om de taal of praktische 

vaardigheden gaat. Het audiovisuele karakter van het online ETV.nl-

materiaal biedt de leerders uitstek mogelijkheden om praktische 

vaardigheden zelfstandig te oefenen. Onderwerpen die worden genoemd 

zijn: treinkaartjes kopen bij de automaat, e-mailen, Hyves, online 

bestellen, de werking van apparaten, onderwerpen over gezondheid, 

budgetbeheer, etc. Daarnaast spelen ook het plezier en de stimulerende 

werking die van de materialen uitgaat een rol bij de keuze van de 

materialen. 

ALTERNATIEF VOOR EEN TAALCURSUS 

ETV.nl-materiaal wordt door sommige leerders gebruikt, en vooral het 

online oefenmateriaal Nederlandse taal, als alternatief voor een cursus. 

Anderstalige leerders die wachten op de aanvang van een NT2-traject 

beginnen soms online al met oefenen. Leerders die klaar zijn met een 

NT2-traject oefenen soms door met de online oefenmaterialen. 

Autochtone leerders met schroom of cursusangst gebruiken online 

ETV.nl-materiaal Nederlands als alternatief voor een cursus NT1. 

VAN SOCIAAL GEBRUIK TOT GROTE AMBITIES 

Leerders zelf hebben verschillende ambities als het gaat om het niveau 

dat zij voor ogen hebben voor de vaardigheden die zij leren. Enkele 

oudkomers oefenen ook om sociale redenen, met elkaar in een cursus die 
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door een vrijwilliger gegeven wordt. Daarnaast is er een groep die de 

ETV.nl-materialen gebruikt om vaardigheden te onderhouden. Anderen, 

zoals nieuwkomers die het materiaal voor zelfstudie gebruiken, of 

autochtone leerders die nu echt eens hun vaardigheden willen 

verbeteren, gebruiken de materialen om hun kansen (op de arbeidsmarkt) 

en zelfredzaamheid te vergroten. Vooral deze groepen hebben behoefte 

aan meer materialen om onderwerpen te herhalen en te verdiepen.  

 

GEBRUIK IN COMBINATIE MET ANDERE NON-FORMELE MATERIALEN 

De ETV.nl-materialen worden meestal in combinatie met andere 

informele en non-formele materialen gebruikt. Wel vormen de ETV.nl-

materialen vaak het belangrijkste non-formele materiaal waar mee 

geoefend wordt. Andere non-formele materialen waar mee gewerkt 

wordt zijn: 

 Inburgeren.eigenstart.nl (PI, zelfstudie) 

 Jekanmewat.nl (PI, vrijwilligers, zelfstudie) 

 Kinderboeken (PI, zelfstudie) 

 Woordenboeken (PI, zelfstudie) 

 Online woordenboeken (Vrijwilligers) 

 Steffie.nl (PI, bibliotheek, vrijwilligers) 

 Stichting IVIO-materialen (SW) 

 Edumedia-sciences.com (SW) 

 Taal-centraal van Visiria (SW) 

 NT2taalmenu (SW, vrijwilligers) 

 Knipsels (SW) 

 Journaals (SW, vrijwilligers) 

 Lingo (Zelfstudie) 

 Mijnabc.nl (Bibliotheek) 

 Ikbenambasadeur.nl (Bibliotheek) 

 Learnonline.nl (Bibliotheek) 

 Eigen lesmateriaal (Vrijwilligers) 

 De Delftse Methode (Vrijwilligers) 

 Jufmelis.nl (Vrijwilligers 

 Werkboeken van Intertaal (Vrijwilligers) 

 Dubbelklik (Vrijwilligers, bibliotheken) 

 

AANBOD NON-FORMEEL EN FORMEEL NT2-MATERIAAL GROOT 

Met name voor NT2-educatie is veel non-formeel en formeel materiaal 

voor handen. IJsbreker, CODE en Nieuweburen zijn de meest genoemden. 

Dit zijn aantrekkelijke materialen voor NT2-leerders. De materialen zijn 

echter niet gratis. Nieuweburen kan wel gratis in de bibliotheek gebruik 

worden. Er wordt veel met deze materialen geoefend, vooral door de wat 

gevorderde NT2-leerders. Hoger opgeleide (allochtone) leerders 

gebruiken over het algemeen ook meer verschillende materialen om mee 

te oefenen. ETV.nl-materialen worden in de NT2-context vaker als 

aanvullende oefenmateriaal gebruikt, en dan met name Lees en Schrijf! 

 

INZET BIJ DIVERSE LEERWIJZEN 

De manier waarop ETV.nl-materialen ingezet en gebruikt worden is divers.  

 Professionele docenten en begeleiders (ROC basiseducatie, Sociale 

Werkvoorziening, Educatie op de Werkvloer) werken klassikaal met 

het materiaal als aanvulling op formele methoden en voor het leren 

van basisvaardigheden, laten hun deelnemers er mee samenwerken, 

of geven het materiaal als huiswerk of extra oefenmateriaal op.  

 Niet-professionele begeleiders zoals vrijwilligers en maatschappelijke 

stagiairs gebruiken de ETV.nl-materialen vaker als hoofdmateriaal. Zij 
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geven in groepsverband cursussen met de ETV.nl-materialen of 

oefenen één-op-één met individuele leerders.  

 Maatschappelijke organisaties en vrijwilligers ontwikkelen ook zelf 

cursussen rondom ETV.nl-beeld- en oefenmaterialen, al dan niet 

aangevuld met eigen oefen- en lesmateriaal.  

 Zelfstandige leerders gebruiken het materiaal thuis of op een 

faciliterende locatie (bibliotheek, buurthuis), al dan niet in 

aanwezigheid van een aanspreekpunt.  

 

BEGELEIDING 

De leerders die wij in de verschillende contexten spraken hebben in ieder 

geval altijd een aanspreekpunt; hetzij een professionele docent, hetzij een 

vrijwilliger, hetzij een naaste. Leerders in sociale werkbedrijven, 

bibliotheken en zorg en welzijn werken afwisselen onder begeleiding van 

een docent, met elkaar of zelfstandig. Leerders in de vrijwilligerscontext 

werken afwisselend samen met een vrijwilliger met de ETV.nl-materialen 

of zelfstandig. Leerders die het materiaal voor zelfstudie gebruiken 

werken vaak zelfstandig. Pas als zij dreigen vast te lopen vragen zij hulp 

van een naaste. 

 

OVERLAP CONTEXTEN EN SOORTEN INSTELLINGEN QUA LEERWIJZEN 

De verschillende contexten en soorten instellingen zijn niet per definitie 

onderscheidend voor de wijze waarop ETV.nl-materialen gebruikt en 

begeleid worden. In verschillende soorten instellingen kan op dezelfde 

manier geleerd worden en vaak werken verschillende soorten instellingen 

samen. Om enkele voorbeelden te geven: ROC-docenten worden soms in 

andere contexten ingehuurd, bijvoorbeeld door Sociale 

Werkvoorzieningen, zowel thuis als in penitentiaire inrichtingen wordt 

zelfstandig geleerd, (gepensioneerde) docenten geven soms les als 

vrijwilliger in de zorg en welzijnssector en de Lees en Schrijf!-pleinen in 

bibliotheken worden bezocht door leerders, begeleiders en docenten uit 

verschillende sectoren van zorg en welzijn.  

8.1.3 Waarde en beleving in non-formele leercontexten 

BELANGRIJK DEEL OEFENMATERIAAL IN CONTEXTEN NON-FORMEEL LEREN 

ETV.nl-materialen maken vaak een belangrijk deel uit van de 

oefenmaterialen waarmee leerders en begeleiders in contexten van non-

formele educatie werken. 

 

WEINIG VERGELIJKBARE ALTERNATIEVEN VOOR ETV.NL-MATERIALEN 

Uit reacties van leerders en begeleiders maken we op dat er weinig 

vergelijkbare alternatieven zijn voor ETV.nl-materialen.  

 Ander gratis online oefenmateriaal is volgens leerders en begeleiders 

vaak minder visueel, minder overzichtelijk en toegankelijk, minder 

compleet en minder betrouwbaar. 

 Enkele docenten menen dat er op de commerciële markt wel 

alternatieven zijn, zoals een pakket dat is ontwikkeld door HEMA of 

producten van uitgevers. De kosten die hiermee gemoeid zijn zijn 

echter voor de meeste organisaties nog een te hoge drempel. 

 Docenten en vrijwilligers geven soms aan sinds het gebruik van de 

ETV.nl-materialen de door de eigen organisatie samengestelde 

readers (vaak kopieën uit verschillende bronnen) niet meer te 

gebruiken.  

 Het is voor laagopgeleide leerders ook niet altijd duidelijk welke 

andere materialen bij hen passen. Ook (vooral vrijwillige) begeleiders 

geven aan hier niet altijd uit te komen. Andere websites of 
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oefenpagina’s kunnen bovendien wel eens ‘zomaar ophouden te 

bestaan’. 

 

FACILITEERT BLENDED-LEARNING 

ETV.nl-materialen faciliteren de in Hoofdstuk 2 besproken leerwijze 

‘blended learning’: 

 De ETV.nl-materialen kunnen in een variatie van gebruikssettingen 

gebruikt worden: thuis, bibliotheek, school, buurtcentrum, open 

leercentrum, en werkvloer.  

 De ETV.nl-materialen kunnen in een variatie van begeleidingsvormen 

gebruikt worden (partner, kinderen, taalmaatje, stagiare, 

onderwijsassistent, bibliotheekmedewerker, docent , on-line helpdesk 

e.d). 

 Printbaar oefen- en lesmateriaal wordt als hand-out gegeven bij 

cursussen en werkboeken worden afgewisseld met online 

oefenmaterialen. 

 

Ervaringsgegevens wijzen uit dat blended learning vanwege afwisseling en 

variëteit, het leren aantrekkelijk maakt en daarom ook het meest effectief 

is. Dit geldt zeker wat betreft de doelgroep van laagopgeleide 

volwassenen. Blended learning heeft tevens het grote voordeel dat de 

leerder zelf kan ontdekken welke leerstijl het beste bij hem/haar past. 

DRAAGT BIJ AAN ZELFSTURING 

De ETV-materialen dragen bij aan de in Hoofdstuk 2 besproken zelfsturing 

c.q. door middel van de ETV-materialen kunnen minder leervaardige 

volwassenen een relatief grote zelfsturing verwerven: 

 Laagopgeleide en minder leervaardige volwassenen kunnen 

zelfstandig c.q. zonder veel begeleiding met de ETV-materialen uit de 

voeten.  

 De ETV-materialen voldoen aan de criteria die gelden voor het leren 

van laagopgeleide volwassenen zoals: 

o authentieke en betekenisvolle contexten 

o het geleerde is direct bruikbaar  

o een veilige leeromgeving 

o positieve feedback 

o kleine leerstappen  

o het bijhouden van voortgang 

o erkenning van behaalde leerresultaten d.m.v. certificaat  

 De ETV-materialen zijn gemakkelijk toegankelijk  

 De ETV-materialen kunnen bij verschillende manieren van leren (c.q. 

bij diverse leerstijlen) gebruikt worden. 

 De ETV-materialen kunnen context-onafhankelijk gebruikt worden: 

thuis, in de bibliotheek, op school, in het buurtcentrum, in het open 

leercentrum, op de werkvloer, in penitentiaire inrichting etc.  

 De ETV-materialen kunnen tijdstip-onafhankelijk gebruikt worden (24 

uur per dag, 7 dagen per week). 

 ETV-materialen kunnen zowel bij formeel leren (in cursusverband) als 

non-formeel leren (buiten cursusverband) gebruikt worden. 

 De ETV-materialen kunnen flexibel gebruikt worden c.q. faciliteren 

blended learning.  

 Niet alleen laagopgeleide volwassenen maar ook hoogopgeleide 

volwassenen (bijv. hoogopgeleide inburgeraars) hebben baat bij het 

gebruik van de ETV-materialen.  
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POSITIEVE WAARDERING 

De waardering van de leerders en begeleiders is hoog voor alle 

programma’s. Veel gehoorde uitspraken zijn:  

 goedkoop, laagdrempelig, toegankelijk en gebruiksvriendelijk  

 aantrekkelijk, handzaam en flexibel inzetbaar materiaal  

o klassikaal 

o zelfstandig 

 in de klas 

 thuis 

o samenwerken 

 uitgebreid aanbod aan onderwerpen en oefeningen met een rijke 

variëteit aan oefenvormen 

 niveau en inhoud passend bij de doelgroep 

 functioneel, aansprekende authentieke leercontexten, herkenbare 

onderwerpen, passend bij de leefwereld van de doelgroep 

 prettig dat er ook een werkboek is (Lees en Schrijf!) 

o als naslagwerk 

o als geen computer beschikbaar is 

o als computervaardigheden ontbreken 

o om gokken te voorkomen 

o om overal te gebruiken 

 prettig dat er ook printbaar lesmateriaal 

o als hand-out bij cursussen 

o als naslagwerk voor cursisten 

 leerzaam, ook op allerhande praktische onderwerpen 

 geeft trots en versterking van zelfvertrouwen (mede door certificaat) 

 betrouwbaar 

 

Deze uitspraken worden vooral gedaan door leerders en begeleiders van 

leerders met een taalniveau A1-A2. Leerders met een lager taalniveau 

vinden het materiaal vaak te moeilijk. 

 

KOSTEN WERKBOEK ACCEPTABEL VOOR INDIVIDUELE LEERDERS, DREMPEL VOOR 

ORGANISATIES. 

Leerders die zelfstandig met de ETV.nl-materialen werken geven aan dat 

de huidige kosten voor het bestellen van een werkboek Lees en Schrijf!, 

drie euro, acceptabel zijn. De meeste leerders geven aan dat het 

maximum rond de vijf euro per werkboek ligt. Veel leerders zijn (nog) niet 

in staat het materiaal zelf online te bestellen en/of af te rekenen. Veel 

leerders geven echter wel aan dat zij hier hulp bij kunnen krijgen van een 

naaste of een docent/begeleider. 

Het hogere bedrag voor werkboeken die door organisaties worden 

besteld lijkt echter wel problematisch. Organisaties geven aan de 

ongeveer tien euro per werkboek niet voor iedere deelnemer te kunnen 

betalen. Zij geven als suggestie toe te staan dat het materiaal gekopieerd 

mag worden. 

8.1.4 Effecten in non-formeel leercontexten 

Over het algemeen kunnen we stellen dat de ETV.nl-materialen bijdragen 

aan de educatieve doelstellingen van een breed spectrum van leerders en 

maatschappelijke organisaties en instellingen. 

We kunnen aan de hand van de bevindingen een aantal concrete effecten 

benoemen. Deze treden niet bij alle leerders in dezelfde mate op, en bij 

leerders met een te laag taalniveau voor de ETV.nl-materialen komen zij 

helemaal niet voor, maar toch geeft het gros van de leerders die wij 

spraken aan deze effecten in meer of mindere mate te ervaren. Hoe groot 
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de effecten zijn lijkt samen te hangen met de manier waarop met de 

materialen gewerkt wordt; in een cursus of zelfstandig, veel of weinig, wel 

of niet in combinatie met andere materialen.  

 

EFFECT 1: MEER ALLEDAAGSE VAARDIGHEDEN 

Veel leerders zijn zeer positief over het brede aanbod aan praktische 

alledaagse onderwerpen in het ETV.nl-materiaal. Leerders zeggen veel 

van de praktische onderwerpen, of zoals zei zeggen ‘gewone dingen’ te 

leren. Opgedane kennis kan meteen in de praktijk gebracht worden en 

het leren van alledaagse vaardigheden geeft zelfvertrouwen. Het leren 

van alledaagse vaardigheden motiveert bovendien verder te oefenen met 

de materialen.  

 

EFFECT 2: MEER TAALVAARDIGHEDEN 

Doordat ETV.nl-materialen veel in combinatie met andere (meer formele) 

materialen wordt gebruikt is het vaak moeilijk te zeggen wat het exacte 

leereffect is van het werken met de ETV.nl-materialen voor wat betreft de 

taalvaardigheid. Enkele vrijwilligers en zelfstandige leerders die alleen 

met ETV.nl-materialen oefenen geven echter wel aan duidelijk 

vooruitgang te hebben geboek op zowel taal als praktische vaardigheden. 

 

EFFECT 3: GROTER ZELFVERTROUWEN EN TROTS 

Online (of ander digitaal) ETV.nl-materiaal met een audiovisuele karakter 

(filmpjes, portretten van lotgenoten, een bemoedigende stem die uitleg 

geeft) en directe feedback bij de antwoorden kan voor gebruikers 

bemoedigend werken, het zelfvertrouwen van de leerder vergroten, 

plezier in het leren vergroten en stimuleren door te gaan met oefenen.  

 

 

EFFECT 4: GEACTIVEERD 

Wat betreft Klik & Tik is sprake van een toeleidingseffect naar 

(vervolg)cursussen over het gebruik van de computer. Een deel (een 

kwart tot een derde) van de deelnemers aan de gratis Klik & Tik 

inloopspreekuren en workshops in de bibliotheken wil na het oefenen 

met Klik & Tik. Het internet op meer leren en volgt een vervolgcursus over 

het gebruik van de computer. Een ander deel raakt geactiveerd en gaat 

bijvoorbeeld op aanwijzen van de Klik & Tik- begeleiders zelfstandig aan 

de slag met Lees en Schrijf! op de bibliotheekcomputers. 

GEEN AANTOONBAAR TOELEIDINGSEFFECT NAAR NT1- OF NT2-CURSUS 

Ondanks de bovengenoemde effecten hebben wij geen aantoonbaar 

toeleidingseffect naar Nederlandse taal cursussen gevonden. Vrijwel alle 

NT1 en NT2 leerders die een cursus volgen en met de ETV.nl-materialen 

werken kennen het ETV.nl-materiaal via de scholingsaanbieder.  

8.1.5 Functionaliteit nulversie Oefenen.nl 

OEFENEN.NL DUIDELIJK MITS VOLDOENDE TAALNIVEAU 

We constateren dat de nulversie van de oefenportal Oefenen.nl goed 

gebruikt kan worden door leerders met minimaal taalniveau A1. Leerders 

met taalniveau A1 kunnen met de portal werken na een introductie door 

een begeleider. Leerder met niveau A2 of hoger kunnen direct zelfstandig 

met de portal werken. Leerder op niveau van het programma Leesplankje 

van ETV.nl kunnen hier niet zelfstandig mee werken. 

 

We geven de belangrijkste op en aanmerkingen bij de nulversie van 

Oefenen.nl: 

 Enige computerervaring is nodig om direct zelfstandig met het 

materiaal te kunnen werken. 
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 Leerders kunnen soms niet goed zelf naar de portal surfen. Zij zijn 

gewend met links en ‘favorieten’ te werken. 

 Het is voor leerders duidelijk voor wie de portal bedoeld is. 

 De eerste uitleg door Jomi is duidelijk voor alle leerders. 

 De tweede uitleg (het filmpje dat volgt na klikken op ‘het tv’tje) is te 

lang voor de meeste leerders. Alleen leerders met ruime 

computerervaring kunnen na het filmpje zelf verder met registreren. 

Maar zij hebben de uitleg in het filmpje ook eigenlijk niet nodig. 

 Het tv’tje dat naar het filmpje linkt blijft niet in beeld na het filmpje 

waardoor leerders het filmpje niet nogmaals kunnen zien. 

 Registreren is daarom voor de meeste leerders moeilijk. Zij hebben 

hierbij hulp nodig. De tab ‘registreren’ naast inloggen wordt door veel 

leerders niet opgemerkt. 

 Het formulier om te registreren is voor een deel van de leerders ook 

te moeilijk omdat de uitleg in het filmpje voor hen te lang was. Zij 

hebben behoefte aan kleinere stappen in de uitleg 

 Het registreren is de grootste beperking voor zelfstandig gebruik van 

de portal. 

 Eenmaal in het oefenmateriaal is de meeste leerders snel duidelijk 

hoe te werk te gaan. Eén keer voordoen is vaak genoeg. 

 Sommige leerders zijn teleurgesteld als zij zien dat de meeste 

oefeningen toch over taal gaan of daar betrekking op hebben, en niet 

alleen maar gaan over bijvoorbeeld Gezondheid. 

 Het bekijken van de resultaten is voor de meeste leerders duidelijk. 

 Hoe een werkboek te bestellen is onduidelijk. Doordat de link naar 

het bestellen van werkboeken onderaan de pagina staat valt dit van 

de pagina af. De leerder moet scrollen om dit te zien. Dit is niet altijd 

duidelijk. 

 Het is voor leerders onduidelijk wat een werkboek kost wanneer zij 

die via Oefenen.nl zouden bestellen. 

 Voor bestaande leerders die doorgelinkt worden van oude url’s is de 

nieuwe manier van inloggen voor even onduidelijk. Door zelf te 

proberen komen zij er meestal wel achter wat de bedoeling is. 

 Leerders die de oefenportal en de materialen voor het eerst zien zijn 

enthousiast en willen er thuis zelf mee gaan werken. 

 Zie pag. 70-71 voor een aantal specifieke aanvullende opmerkingen 

met betrekking tot oefeningen. 

8.1.6 Behoeften, suggesties en verbeterpunten  

We hebben leerders en begeleiders om behoeften, suggesties en 

verbeterpunten gevraagd. We geven een overzicht van de meest 

genoemde behoeften met betrekking tot de materialen, onderwerpen, 

begeleiding en verspreiding en promotie. (Tussen haakjes geven we 

steeds de contexten waarin de uitspraken zijn gedaan.) 

 

GEWENSTE MATERIALEN 

 Schriftelijk materiaal als naslagwerk, ter afwisseling van het online 

oefenen, wanneer online materiaal niet toegankelijk is, of wanneer 

vaardigheden of middelen om met online oefenmateriaal te oefenen 

ontbreken. (Alle contexten) 

 Meer mogelijkheden onderwerpen te herhalen. (Alle contexten) 

 Kaartjes met aan één zijde plaatje, aan andere zijde betekenis om 

lidwoorden te oefenen. (Vrijwilligers, zelfstudie) 

 Een aparte module leren e-mailen. (Klik & Tik) 

 Schriftelijk materiaal bij Taalklas. (Vrijwilligers) 
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 Een serie die qua niveau ‘tussen’ Taalklas.nl en Lees en Schrijf! zit. 

(Vrijwilligers, zelfstudie) 

 

GEWENSTE ONDERWERPEN 

Leerders en docenten noemen in het onderzoek verschillende 

onderwerpen waar zij graag mee zouden oefenen. Vaak bestaan deze 

onderwerpen al binnen het ETV.nl-aanbod maar zijn leerders of 

begeleiders hiervan niet op de hoogte. We noemen de onderwerpen met 

daarachter de context waarin het onderwerp genoemd is.  

Leerders 

 het nieuws te kijken (SW, vrijwilligers) 

 foto’s sturen met e-mail (SW) 

 belastingen/gemeentezaken (SW) 

 klachtenbrief schrijven (SW, vrijwilligers) 

 internetbankieren (SW) 

 marktplaats (SW, vrijwilligers) 

 routeplanner (SW, vrijwilligers) 

 downloaden (SW, vrijwilligers) 

 favorieten toevoegen (SW, vrijwilligers) 

 op internet zoeken (SW) 

 startpagina instellen (Bibliotheek, SW) 

 solliciteren (Bibliotheek) 

 foto’s sturen (SW) 

 digitaal foto album (Bibliotheek) 

 grammatica (Vrijwilligers, zelfstudie) 

 spreekvaardigheid (Vrijwilligers, zelfstudie) 

 meer aandacht voor verschillende culturen in de werkboeken en dit 

ook tot uitdrukking laten komen in de personages (Zelfstudie) 

 verkeersborden en –regels (Zelfstudie) 

 een boekje met werkwoordvervoegingen (Vrijwilligers, zelfstudie) 

 

Docenten/begeleiders 

 Actuele onderwerpen (bijv. OV-chipkaart) (SW, vrijwilligers) 

 Wereldoriëntatie (SW) 

 Maatschappelijke onderwerpen (SW) 

 Sociale vaardigheden (SW) 

 Klokhuisachtige onderwerpen (SW) 

 Voeding (Vrijwilligers) 

 Opvoeding en communicatie met kinderen (Vrijwilligers) 

 Hygiëne (Vrijwilligers) 

 

BEGELEIDING 

Over het algemeen zijn de verschillende begeleiders (professionele 

docenten, vrijwilligers, naasten) goed in staat de leerder te helpen en 

begeleiden bij het werken met de ETV.nl-materialen. Er worden 

desgevraagd enkele zaken genoemd die het begeleiden zouden kunnen 

ondersteunen. 

 kunnen zien waar leerders moeilijkheden hebben (SW) 

 materiaalaanbod in de vorm van lesdelen (SW) 

 instructies uitleg rekenonderwerpen (Vrijwilligers) 

 hulp bij bepalen niveau leerder (Vrijwilligers) 

 samenvatting van onderwerpen om tussendoor te printen (Klik & Tik-

cursus) 

 compact printbaar lesmateriaal (Vrijwilligers) 

 onderwerpenregister (Alle contexten) 
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VERSPREIDING EN PROMOTIE 

Begeleiders willen het liefst op de volgende wijzen op de hoogte worden 

gebracht van nieuwe oefenmaterialen: 

 E-mail (Bibliotheken, vrijwilligers,  

 Aankondiging via de cursusinstelling (Vrijwilligers 

 

Leerders willen het liefst op de volgende wijzen op de hoogte worden 

gebracht van nieuwe oefenmaterialen: 

 Aankondiging via de cursusinstelling (Bibliotheken, SW, Vrijwilligers) 

 E-mail (Zelfstudie) 

 Gemeentelijke en overheidsinstanties (Zelfstudie) 

 Facebook (Zelfstudie) 

Leerders geven de volgende suggesties voor plaatsen om te adverteren:  

 Metro of Spits (Zelfstudie, SW) 

 Lokale kranten (SW) 

 Flyers in SW-bedrijf (SW) 

8.2 Conclusies voor Taalklas.nl, Lees en Schrijf!-programma’s, Klik & Tik 

We bespreken de drie door de respondenten meest gebruikte en 

genoemde programma’s. Het gaat om Taalklas.nl, de serie Lees en Schrijf! 

en Klik & Tik. Het internet op. 

Lees en Schrijf! is door ETV.NL ontwikkeld in het kader van het 

Aanvalsplan Laaggeletterdheid, 2006 – 2010, van het ministerie van OCW. 

Het programma Taalklas gaat al vele jaren mee en wordt nog steeds volop 

gebruikt door beginnende (gealfabetiseerde) NT2-leerders. 'Klik & Tik.  

8.2.1 Lees en Schrijf!-programma’s 

Lees en Schrijf! (zowel werkboeken als website) heeft een groot bereik 

onder zowel laagopgeleide Nederlandssprekende volwassenen 

(Nederlands als eerste taal) als onder oudkomers en hoogopgeleide 

nieuwkomers (Nederlands als tweede taal).  

 

Lees en Schrijf! wordt gebruikt bij een groot scala van zowel formele als 

informele leercontexten: Basiseducatie (ROC), Sociale Werkvoorziening, 

Penitentiaire inrichtingen, Praktijkonderwijs, Re-integratiecursussen, 

Inburgering, Educatie op de werkvloer, Welzijnswerk en het NT2-

vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn er ook zelfstandige gebruikers die geheel 

op eigen initiatief thuis of in de bibliotheek met Lees en Schrijf! aan de 

slag gaan. 

In de meeste gevallen gaat het bij het gebruik van Lees en Schrijf! om een 

vorm van blended learning:  

 combinatie van gebruiksplekken: thuis, cursuslocatie en bibliotheek, 

 afwisseling schriftelijk materiaal (werkboeken) en digitaal leren, 

 afwisseling individuele zelfwerkzaamheid, groepsleren en begeleid 

gebruik door docent of vrijwilliger.  

 

Bij Lees en Schrijf!-gebruikers gaat het om de volgende leerders: 

 Deelnemers in NT1-trajecten in zowel de formele 

volwasseneneducatie (ROC) als in de non-formele 

volwasseneneducatie (o.a. educatie in SW-bedrijven en in 

Penitentiaire Inrichtingen). De werkboeken worden naderhand ook 

wel gebruikt als naslagwerk (bijv. een brief schrijven, hoe ging dat ook 

al weer?). 
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 Laagopgeleide oudkomers (vooral allochtone vrouwen) in 

taaltrajecten in het welzijns- en vrijwilligerswerk. Veelal gaat het om 

taalontmoetings- en taalcoachprojecten. Samen met een taalmaatje 

gaan zij met de werkboeken aan de slag. Veelal worden de 

werkboeken niet chronologisch doorgewerkt, maar worden er 

onderwerpen en oefeningen uitgelicht die op dat moment van pas 

komen (bijv. de voorbereiding van een huisartsbezoek of een 

ouderavond).  

 Hoogopgeleide nieuwkomers, veelal in inburgeringstrajecten, die het 

materiaal als extra oefenmogelijkheid gebruiken, naast de bestaande 

NT2-materialen. Veelal worden ze door hun docent geattendeerd op 

Lees en Schrijf! als gratis oefenmogelijkheid. 

De gebruikservaringen zijn over het algemeen zeer positief en de 

waardering is hoog. Dit geld zowel voor de gebruikers als voor de 

begeleiders en docenten. Veel gehoorde uitspraken zijn:  

 goedkoop, laagdrempelig, toegankelijk en gebruiksvriendelijk  

 aantrekkelijk, handzaam en flexibel inzetbaar materiaal met een rijke 

variëteit aan oefenvormen.  

 volwassen aanspreektoon (je hoeft je niet te schamen als je met het 

werkboek loopt, je voelt je niet ‘in een hoek gezet’) 

 functioneel, aansprekende authentieke leercontexten, herkenbare 

leercontexten 

 leerzaam en versterking van zelfvertrouwen 

8.2.2 Taalklas.nl 

Het programma Taalklas.nl is zeer geschikt voor individueel en zelfstandig 

gebruik, maar het wordt ook gebruikt bij tal van georganiseerde 

leercontexten: inburgeringscursus, welzijnswerk en vrijwilligerswerk. Het 

programma is zowel geschikt voor een deel van de laagopgeleide als voor 

hoogopgeleide NT2-leerders.  

De gebruikservaringen zijn over het algemeen zeer positief en de 

waardering voor het programma is hoog. Dit geldt zowel voor de 

gebruikers als voor de begeleiders docenten. Veel gehoorde uitspraken 

zijn:  

• goedkoop, laagdrempelig, toegankelijk en gebruiksvriendelijk  

• een goed startpunt om Nederlands te gaan leren  

• heel handig programma voor woordenschat en uitspraak. 

 

Een nadeel van dit programma is dat oefeningen alleen online gemaakt 

kunnen worden. Het kent geen werkboek, zoals bij de Lees en Schrijf!-

programma’s het geval is. Een dergelijk werkboek is echter juist voor deze 

groep welkom. Een deel van de laagopgeleide NT2-leerders heeft geen 

middelen of vaardigheden om op internet te oefenen. Soms worden dan 

de werkboeken van Lees en Schrijf! gebruikt. Deze zijn voor de groep 

laagopgeleide NT2-leerders echter vaak te moeilijk. 

 

Bij Taalklas.nl-gebruikers gaat het om:  

 Hoogopgeleide allochtonen: met een grote zelfsturing die het 

materiaal al extra oefenmogelijkheid gebruiken, en het naar eigen 

inzicht gebruiken.  

 Laagopgeleide (gealfabetiseerde) allochtonen, met een beperkte 

zelfsturing. Maar in dit onderzoek hebben we daar een beperkt beeld 

van gekregen (vooral vanuit docenten/begeleiders). 

8.2.3 Klik & Tik-cursus 

In de Klik & Tik-cursussen en workshops wordt gebruik gemaakt van het 

programma Klik & Tik. Het internet op. Het programma gaat over het 
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gebruik van internet, het zoeken en vinden van informatie en het gebruik 

van e-mail. In zeven lessen van 1½ uur worden de cursisten op een 

eenvoudige manier vaardiger gemaakt op internet. Klik & Tik. Het internet 

op is in 2010 gelanceerd. Het programma is bedoeld voor mensen met 

beperkte digitale vaardigheden. 

 

In afgelopen jaar zijn er op diverse plaatsen Klik & Tik-cursussen 

georganiseerd. Op initiatief van bibliotheken zelf en in samenwerking met 

het UWV WERKbedrijf. In het laatste geval is een 'Maatschappelijke 

Digistage' uitgevoerd (Den Haag, Rotterdam, Oss en Amersfoort). Stagiairs 

uit het voortgezet onderwijs helpen in de bibliotheek klanten van UWV 

WERKbedrijf bij het doorlopen van het oefenprogramma.  

 

De gebruikservaringen zijn over het algemeen positief en de waardering 

voor het programma is hoog. Dit geldt zowel voor gebruikers als 

begeleiders. Veel leerders die in de bibliotheek een eerste uitleg hebben 

gehad over het programma werken er vervolgens thuis zelfstandig mee 

verder.  

 

Klik & Tik. Het internet op vereist een leesniveau op A2 en basiskennis van 

de computer (muis en toetsenbord). Deelnemers die vanwege een te laag 

taal- of computerniveau moesten afhaken, zijn doorgestuurd naar het 

ROC of een basiscursus computervaardigheden van bijvoorbeeld 

Seniorweb.  

 

Bij Klik & Tik. Het internet op-gebruikers gaat het om: 

 Laagopgeleide volwassenen, met A2 niveau, die redelijk zelfstandig 

kunnen werken.  

 Hoger opgeleide autochtone ouderen met A2+ niveau die goed 

zelfstandig kunnen werken 

Deelnemers die wat betreft het taalniveau rondom A2 zitten, gaan soms 

in de bibliotheek verder aan de slag met Lees en Schrijf!. Veelal bestellen 

zij dan ook de werkboeken bij dit programma. 
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9. AANBEVELINGEN  

 

Naar aanleiding van de conclusies geven we een aantal aanbevelingen. 

 

MATERIALEN 

 Biedt meer oefenmateriaal aan. 

o Materiaal om onderwerpen te kunnen herhalen. 

o Materiaal om onderwerpen te kunnen verdiepen. 

 Biedt een uitbreiding van het niveaubereik (omhoog en omlaag) aan 

en streef naar een aaneensluitende leerlijn. 

o Een werkboek Nederlandse taal aan op niveau A1. 

o Een Taalklas.nl 2-programma met niveau tussen A1 en A2 als 

opstap naar Lees en Schrijf!. 

o Meer grammaticale oefeningen. 

 Biedt enkele aanvullende schriftelijke materialen aan.  

o Een overzicht met werkwoordvervoegingen. 

o Afbeeldingen met betekenis en lidwoord (kaartjes) 

o Samenvattingen van de belangrijkste behandelde 

onderwerpen. 

 Biedt mogelijkheden aan om gericht in al het oefenmateriaal te 

kunnen zoeken. 

o Een onderwerpenregister. 

 

PROMOTIE 

 Breng materialen via context gerelateerde instellingen onder de 

aandacht van begeleiders. 

 Breng materialen met mailingen bij leerders onder de aandacht. 

 Promoot in gratis landelijke kranten (Metro, Spits) om vooral de 

zelfstudie-leerders te bereiken. 

 Link oude URL’s door naar de homepagina van oefenen.nl i.p.v. naar 

de specifieke programmapagina, of geef duidelijk aan dat er nog meer 

oefenmateriaal is. 

 Streef naar actieve sectorbewerking. 

o Zoek samenwerking met doelgroeporganisaties en branches. 

o Spring in op ontwikkelingen in branches 

 Pilot rondom internet in Penitentiaire Inrichtingen 

 Seniorweb 

 Taalmaatjesprojecten. 

o Houdt organisaties in de sector voortdurend op de hoogte 

van ontwikkelingen. 

o Stel eventueel een klankbordgroep in waarin de diverse 

sectoren vertegenwoordigd zijn. 

 Bouw voort op bestaande producten en good practices. 

o bibliotheken: Klik & Tik, NL-pleinen. 

OEFENEN.NL 

 Link leerders vanuit de oude URL’s door naar de homepagina van 

Oefenen.nl of maak op een andere manier duidelijk dat er meer 

materialen zijn. 

 Houdt de uitleg steeds kort/maak meerdere kleine stukjes die dicht bij 

het moment van handelen van de leerder staan. 

 Creëer de mogelijkheid vanuit de resultaten direct naar de oefeningen 

te klikken. 

 Maak een ‘Voeg toe aan favorieten-optie’, of ‘Plaats link op 

bureaublad-optie’. 
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 Pas de informatie over de werkboeken aan zodat in één oogopslag 

duidelijk is wat werkboeken voor de individuele leerders kosten. 

 

VERDER ONDERZOEK 

 Doe nader onderzoek per sector (of cluster van sectoren) met 

betrekking tot:  

o omvang van de vraag 

o de specifieke wensen en de behoeften van de sector 

o de specifieke doelgroepen binnen de sector 

o het bestaande aanbod van materialen 

o gewenste educatieve arrangementen  

o financieringsmogelijkheden voor nieuwe 

materialen/leermiddelen 

 Doe onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden per sector (of 

cluster van sectoren) op het gebied van: 

o productontwikkeling/materiaalontwikkeling  

o educatieve arrangementen/cursusaanbod voor blended 

learning. 
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GESPREKSLEIDRAAD LEERDERS 
 
Onderzoeksdatum  :   
Projectnummer  : 10007  
Context   : 
Locatie    : 

  

INTRODUCTIE                      3’ 
 

 In contact gekomen met rp door/via (ITR: vat samen) 

 Doel van het onderzoek 

 Het gesprek zal ongeveer 50 minuten duren 

 Uitleg opnameapparatuur en notuliste, anonimiteit en rapportage 

 Introductie van ITR: naam, leeftijd, beroep, huishouden, hobby’s 

 Introductie van rp:  
o naam 
o leeftijd 
o beroep of beroep partner als rp zelf niet werkt 
o indien geen beroep: wel/niet werkzoekend, duur 
o samenstelling huishouden 
o hobby’s, (sociale) activiteiten, cursussen 

 
A)  THEMA I: Welke leer- en oefenmaterialen                     5’ 
 

 Kan rp vertellen met welke materialen hij zelf oefent 
o online/niet online 
o ETV.nl-materialen/andere materialen 
o Bekend met www.oefenen.nl? 

 

 Welke materialen om zelf te oefenen kent rp daarnaast nog meer zonder 
deze (nog) te gebruiken 
o online/niet online 
o ETV.nl-materialen/andere materialen? 
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B)  THEMA II: Motivatie en ambities               10’ 
 

 Kan rp vertellen over de aanleiding/doelen om te leren/oefenen in het 
algemeen 
o werk/privé 
o verplicht/vrijwillig 
o praktisch (vaardigheden)/sociaal/emotioneel? 

 

 Waarom wil rp juist op deze manier (zelfstandig) leren/oefenen? 
o wat zijn voor- en nadelen? 
 

 En waarom is rp juist met deze materialen aan de slag gegaan 
o de verschillende ETV.nl-materialen 
o andere materialen 
o voor en nadelen? 

 

 Wat is het ambitieniveau als het gaat om de doelen van rp met de 
materialen 
o wat wil rp uiteindelijk kunnen 
o welke veranderingen wil rp in haar/zijn leven bereiken met de 

materialen 
 praktisch 
 sociaal 
 emotioneel 

 

 
C)  THEMA III: Materialen vinden                     5’ 
 

 Kan rp iets vertellen over de manier waarop hij de materialen waarmee 
hij nu oefent heeft gevonden/verkregen 
o via welke bronnen (websites, personen, instanties) 

 de ETV.nl-materialen 
 de andere materialen 

o heeft rp zelf gezocht en waar? 
 

 Hoe makkelijk/moeilijk was het voor rp de materialen te 
vinden/verkrijgen 
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D)  THEMA IV: Gebruik en beleving                 15’ 
 

 Kan rp iets vertellen over de manier waarop hij oefent met de genoemde 
materialen 
o online/niet online 
o waar/hoe vaak/hoe lang 
o combinatie verschillende materialen 
o welke hulp en begeleiding? 
 

 Hoe ervaart rp deze manier van oefenen 
o algehele beleving 
o de begeleiding 
o voor- en nadelen? 

 

 In hoeverre levert deze manier van leren (de gewenste) 
resultaten/effecten op 
o waarom wel/niet 
o verschil ETV.nl-materialen andere materialen? 
 

 Welke onderdelen van de ETV.nl-materialen dragen beter/minder bij aan 
de gewenste resultaten 
o waarom? 

 

 Waarom gebruikt rp eventuele andere genoemde materialen niet 
(meer)? 

 

 
D)  THEMA V: Behoeften en verbeteringen                 5’ 

 

 Kan rp iets vertellen wat hem nu al te binnen schiet waardoor rp beter 
zou kunnen leren? 

 

 Wat zou er aan de ETV.nl-materialen kunnen verbeteren? 
o nieuwe onderwerpen 
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E)  THEMA VI: Bereik en aanbod                                5’ 
 

 Hoe wil rp op de hoogte gebracht willen worden van nieuwe ETV.nl 
materialen? 
o via welke bronnen (websites, media, personen, instanties) 

 

 In hoeverre zou rp bereidt zijn iets voor (het gebruik van) de ETV.nl-
materialen te betalen 

 
 
 
 
 

 
 
AFSLUITING                                      2’ 

 

 dank 

 wat wil RP nog toevoegen 

 de attentie en veel succes met…. 
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GESPREKSLEIDRAAD BEGELEIDERS  
 
Onderzoeksdatum  :   
Projectnummer  : 10007  
Context   : 
Locatie    : 

  

INTRODUCTIE                                   3’ 
 

 In contact gekomen met rp door/via (ITR: vat samen) 

 Doel van het onderzoek 

 Het gesprek zal ongeveer 50 minuten duren 

 Uitleg opnameapparatuur en notuliste, anonimiteit en rapportage 

 Introductie van rp:  
o naam 
o leeftijd 
o beroep 
o achtergronden leerder(s) die begeleider begeleid 

 niveau 
 leeftijd 
 werk 
 sociale/culturele achtergrond 

 
A)  THEMA I: Welke leer- en oefenmaterialen                               5’ 

 
 Kan rp eerst vertellen bij welke materialen hij begeleiding geeft 

o online materialen 
o niet online materialen 
o ETV.nl-materialen 
o andere materialen 
o bekend met www.oefenen.nl? 

 

 Welke materialen voor de leerder(s) om zelf mee te oefenen kent rp nog 
meer, zonder deze (nog) te gebruiken bij de begeleiding 
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o online/niet online 
o ETV.nl-materialen/andere materialen? 

 

B)  THEMA II: Motivatie en ambities               10’ 
 

 Kan rp eerst vertellen over de aanleiding/doelen voor zijn 
leerder(s)/cliënt(en) om te leren/oefenen in het algemeen 
o werk/privé 
o verplicht/vrijwillig 
o praktisch (vaardigheden)/sociaal/emotioneel? 

 

 Waarom oefent/leert de leerder juist op deze manier (zelfstandig/ non-
formeel)? 

 

 En waarom werkt rp/leerder/instelling juist met deze materialen 
o de ETV.nl-materialen 
o andere materialen 

 

 Wat is het ambitieniveau als het gaat om de doelen van rp of leerders 
met de materialen 
o wat willen/moeten leerders uiteindelijk kunnen 
o welke veranderingen willen/moeten leerders in hun leven bereiken 

met de materialen 
 praktisch 
 sociaal 
 emotioneel 
 

 Zijn er (voor de leerder(s) of begeleider) verschillen in doelen bij het 
gebruik van de verschillende materialen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
C)  THEMA III: Materialen vinden                                5’ 

 

 Wie maakt de keuze om met deze materialen te oefenen 
o rp/leerder/instelling 
 

 Kan rp iets vertellen over de manier waarop hij de materialen waarbij hij 
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nu bij begeleid heeft gevonden/verkregen 
o via welke bronnen (websites, personen, instanties) 
o heeft rp zelf gezocht naar materialen  

 waar? 
 

 Hoe makkelijk/moeilijk was het voor rp de gezochte materialen te 
vinden/verkrijgen 

 
D)  THEMA IV: Gebruik en beleving                 10’ 

 

 Kan rp iets vertellen over de manier waarop hij de materialen gebruikt en 
de leerder(s) bij het werken met de materialen begeleid 
o online/niet online 
o waar/hoe vaak/hoe lang 
o combinatie verschillende materialen 
o welke hulp en begeleiding 
 

 Hoe ervaart rp deze manier van werken/begeleiden 
o algehele beleving 
o effectiviteit 
 

 In hoeverre levert deze manier van werken effecten op 
o verschil ETV.nl-materialen andere materialen? 
 

 Welke onderdelen van de ETV.nl-materialen dragen volgens rp 
beter/minder bij aan de gewenste resultaten bij de leerders 
o online oefenen/werkboeken/helpdesk 
o waarom? 

 

 Waarom gebruikt/begeleid rp eventuele andere genoemde materialen 
niet (meer)? 

 

 

D)  THEMA V: Behoeften en verbeteringen                 5’ 
  

 Kan rp vertellen wat hem te binnen schiet waardoor rp leerder(s) beter 
zou kunnen begeleiden? 
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 Wat zou er in het algemeen moeten veranderen voor de rp om zijn 
cliënten beter te kunnen helpen 
o wat ontbreekt aan de huidige mogelijkheden? 

 

 Wat zou er aan de ETV.nl-materialen kunnen veranderen of worden 
toegevoegd zodat rp de cliënt beter kan helpen 

 

E)  THEMA VI: Bereik en aanbod                                5’ 
 

 Hoe wil rp op de hoogte gebracht willen worden van nieuwe ETV.nl 
materialen? 
o via welke bronnen (websites, media, personen, instanties) 

 
o In hoeverre zou rp bereidt zijn iets voor (het gebruik van) de ETV.nl-

materialen te betalen 

 

 
AFSLUITING                                      2’ 

 

 dank 

 wat wil RP nog toevoegen 

 de attentie en veel succes met…. 
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GESPREKSLEIDRAAD OBSERVATIES 
 
Onderzoeksdatum  :   
Projectnummer  : 10007  
Context   : 
Locatie    : 

  

INTRODUCTIE                                   5’ 
 

 In contact gekomen met rp door/via (ITR: vat samen) 

 (Kort) Doel van het onderzoek 

 Het gesprek zal ongeveer 45 minuten duren 

 Uitleg opnameapparatuur/notuleren, anonimiteit en rapportage 

 Uitleg bedoeling gesprek: 
o we gaan straks een website bekijken 
o eerst korte introductie 

 Introductie van ITR: naam, leeftijd, beroep, huishouden, hobby’s 

 Introductie van rp:  
o naam,  
o leeftijd 
o opleiding(en) 
o beroep of beroep partner als rp zelf niet werkt 
o samenstelling huishouden 
o hobby’s, (sociale) activiteiten, cursussen 

 
A)  Thema I: Gesprek; computergebruik en bekendheid met oefenmaterialen                           5’ 

 
 Welke computervaardigheden heeft rp 

o hoe vaak gebruik 
o voor wat 
o hoe goed vind rp zichzelf met 

 de muis 

 het toetsenbord 

 internet 

 
Laat rp steeds hardop 
zeggen wat hij 
ziet/denkt. 
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 tekstverwerken (bijv. brieven schrijven) 

 e-mail 

 games 

 anders…..? 
 

 Oefent rp wel eens op het internet? 
o zoja, wat 
o op welke websites? 

 

 Is rp bekend met oefenmaterialen van ETV.nl? 
o zoja, welke materialen van ETV.nl kent rp 
o zonee, is rp bekend met: 

 Lees en Schrijf! 

 Taalklas.nl 

 Klik & Tik 

 www.oefenen.nl? 
 

 Kent rp (andere) materialen om op internet te leren/oefenen 
o zoja, welke 

 kan rp vertellen met welke materialen hij zelf oefent 

 hoe vaak 

 welke ervaringen heeft rp met deze materialen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B)  THEMA II: Observatie; zoeken op internet                              5’ 

 

 Kan rp op het internet op zoek gaan naar oefeningen om taal te oefenen 
o hoe gaat rp te werk 

 gebruik muis 

 gebruik toetsenbord 

 welke browser 

 welke zoekmachine 

 welke trefwoorden 

 welke resultaten 

Laat rp steeds hardop 
zeggen wat hij 
ziet/denkt. 
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C)  THEMA III: Observatie; oefenen.nl                             20’ 
 

 Vraag rp naar www.oefenen.nl te gaan 
o hoe gaat rp te werk 

 gebruik muis 

 gebruik toetsenbord 

 hoe naar site? 
 

 Wat is de eerste indruk van rp op oefenen.nl 
o wat ziet rp 
o waar gaat deze site over 
o wat kun je hier allemaal doen 
o wat vindt rp van de site 

 eerste reactie 

 wat is duidelijk/niet duidelijk? 
 

 Voor wie is deze website bedoeld? 
 

 Door wie is deze website gemaakt? 

Laat rp steeds hardop 
zeggen wat hij 
ziet/denkt. 

 

 Vraag rp naar de oefeningen te gaan (ITR: níet Taalklas.nl) 
o laat rp alles zoveel mogelijk zelf proberen en uitvinden 
o laat rp eerst de helpfunctie (‘eerst Jomi dan het tv-tje’) gebruiken als 

het niet lukt 
 

 Wanneer rp is ingelogd vraag rp nogmaals naar door hem gekozen 
oefeningen te gaan  
o wat ziet rp op de pagina na het klikken op ‘start’ 
o wat is wel/niet duidelijk? 
o laat rp 2 opgaven maken 

 wat ziet rp 

 is dit duidelijk? 
 
ITR: Vraag rp na de 2 opgaven te stoppen met deze oefeningen en terug te 
gaan naar oefenen.nl 

 Kan rp nog twee oefeningen maken uit één van de andere onderwerpen 

ITR: RP moet eerst 
registreren. Geef rp tijd 
om dit te proberen.  
 
 
Laat rp steeds hardop 
zeggen wat hij 
ziet/denkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oefenen.nl/
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(Taal, Rekenen, Werk, Opvoeding, Geld, Gezondheid, Internet) op 
oefenen.nl? 
o wat ziet rp na het klikken op ‘start’ 
o wat is wel/niet duidelijk? 
o laat rp 2 opgaven maken 

 wat ziet rp 

 is dit duidelijk? 
 

 Vraag rp naar het overzicht van ‘zijn resultaten’ te gaan en te beschrijven 
wat hij ziet. 
 

 Hoe kan rp werkboeken bestellen? 
o Hoeveel kost een werkboek? 

 
 
 
 
 
 
 
 
ITR: de resultaten zijn 
niet bewaard gebleven. 

 
ITR: Zet monitor uit. 
 

D)  Thema IV: Gesprek; indruk van de website                               5’ 
 

 Wat vindt rp van hetgeen hij gezien heeft? 
o Algemeen 
o Voor wie is de website bedoeld 
o Wat was duidelijk/niet duidelijk 
o Wat zou beter kunnen 
o Zou hij de website zelfstandig kunnen gebruiken? 
 

 

AFSLUITING                                      2’ 
 

 dank 

 wat wil RP nog toevoegen 

 de attentie en veel succes met…. 
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INSTELLINGEN 
 

Pantar Sociale Werkvoorziening, Amsterdam 

Haeghe Groep Sociale Werkvoorziening, Den Haag 

Prago (Praktisch Gericht Onderwijs), Utrecht 

 

Hoofdbibliotheek Den Haag 

Hoofdbibliotheek Zoetermeer 

Bibliotheek Loosduinen, Den Haag 

Bibliotheek Nieuw Waldeck, Den Haag 

Bibliotheek Maasland, Oss 

Bibliotheek Eemland, Amersfoort 

 

Stichting Vluchtelingenwerk Westland 

Stichting Vluchtelingenwerk Den Haag 

Gilde Samenspraak, Taalcafé, wijkcentrum Bestevaer, Zwolle 

Gilde Samenspraak Den Haag 

ISKB Taalcoach, Utrecht 

Vivium Zorggroep Gooi en Vechtstreek 

 

PI Amsterdam, locatie Tafelberg 

Dienst Justitiële Inrichtingen 

PI Leeuwarden, locatie Marwei 

PI Vught 

PI Rotterdam, locatie Hoogvliet 

PI Lelystad en Almere 
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RESPONDENTEN 
 

BIBLIOTHEKEN 
 

Leerder # Geslacht Allochtoon/Autochtoon Leeftijd Beroep/functie Woonplaats Gebruikte ETV.nl-
materialen

8
 

Interviewmethode 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 
Man 
Man 
Man 
Man 
Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 
Man 

Autochtoon 
Autochtoon 
Autochtoon 
Autochtoon 
Autochtoon 
Autochtoon 
Autochtoon 
Autochtoon 
Autochtoon 
Autochtoon 
Allochtoon 
Autochtoon 

65j. 
70j. 
66j. 
71j. 
35+ 
45+ 
55+ 
45+ 
65+ 
35+ 
45+ 
51j. 

Huisvrouw 
Huisvrouw, voorheen secretaresse 
Huisvrouw 
Niet-werkend, juriste 
Werkzoekend 
Werkzoekend 
Werkzoekend 
Werkzoekend 
Werkzoekend 
Werkzoekend 
Werkzoekend 
Werkzoekend metselaar 

Zoetermeer 
Zoetermeer 
Zoetermeer 
Den Haag 
Oss 
Oss 
Oss 
Oss 
Oss 
Oss 
Oss 
Breda 

KT 
KT 
KT 
KT 
KT 
KT, LS 
KT, LS 
KT 
KT 
KT 
KT 
KT, LS 

Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Telefonisch 

 
Begeleider # Functie Locatie Gebruikte ETV.nl-

materialen
 9 

Interviewmethode 

1. 
2. 
3. 
4. 

Stagiair Klik & Tik, 3
e
 jaars HBO 

Stagiair Klik & Tik, 2
e
 jaars MBO 

Stagiair Klik & Tik, 2
e
 jaars MBO 

Stagiair Klik & Tik, 2
e
 jaars MBO 

Centrale Bibliotheek en Nieuw Waldeck, Den Haag 
Bibliotheek Loosduinen 
Bibliotheek Loosduinen 
Bibliotheek Oss 

KT 
KT 
KT 
KT 

Telefonisch
10

 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 

 
Coördinator
/beleidsvoe
rder # 

Functie Locatie Gebruikte ETV.nl-
materialen

 11
 

Interviewmethode 

1. 
2. 
3. 

Bibliothecaris/Mediacoach 
Beheerster Lees en Schrijfplein/team volwassenen. 
Informatiemedewerker, leeskringen, internetactiviteiten 

Bibliotheek Loosduinen 
Bibliotheek Zoetermeer 
Bibliotheek Zoetermeer 

KT, LS 
LS 
KT, LS 

Interview, face-to-face 
Interview, face-to-face 
Interview, face-to-face 

                                                           
8
 KT=Klik & Tik, LS=Lees en Schrijf!, TK=Taalklas.nl, TD=Thuisdokter, ADA=Allemaal Digitale Apparaten 

9
 KT=Klik & Tik, LS=Lees en Schrijf!, TK=Taalklas.nl, TD=Thuisdokter, ADA=Allemaal Digitale Apparaten 

10
 Het interview is gehouden volgens de gespreksleidraad voor begeleiders, het gesprek is opgenomen en getranscribeerd 

11
 KT=Klik & Tik, LS=Lees en Schrijf!, TK=Taalklas.nl, TD=Thuisdokter, ADA=Allemaal Digitale Apparaten 
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4. 
5. 

Accountmanager dienstverlening 18jr en ouder 
Domeinspecialist Leven Lang Leren, projectleider Klik & 
Tik. Het internet op  

Bibliotheek Zoetermeer 
Bibliotheek Oss 

KT, LS 
KT, LS 

Interview, face-to-face 
Groepsgesprek 

 
SOCIALE WERKVOORZIENINGEN 
 

Leerder # Geslacht Allochtoon/Autochtoon Leeftijd Beroep/functie Woonplaats Gebruikte ETV.nl-
materialen

 12
 

Interviewmethode 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Vrouw 
Vrouw 
Man 
Man 
Vrouw 
Man 
Man 
Man 
Vrouw 
Man 
Man 
Vrouw 

Autochtoon 
Autochtoon 
Autochtoon 
Allochtoon 
Allochtoon 
Autochtoon 
Autochtoon 
Autochtoon 
Allochtoon 
Allochtoon 
Autochtoon 
Autochtoon 

35 jaar 
32 jaar 
45 jaar 
52 jaar 
36 jaar 
31 jaar 
28 jaar 
29 jaar 
45 jaar 
35 jaar 
55 jaar 
52 jaar 

Inpakster snoepafdeling 
Inpakster snoepafdeling 
Tuinman 
Schoonmaker 
Administratief medewerker 
Administratief medewerker 
Tuinman, groepsleider 
‘Vliegende keep’ 
Secretaresse 
Schoonmaker 
Fietsenmaker 
Vrijwilligster 

Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 

LS, TK, KT 
LS, TK, KT 
LS, TK, KT 
LS, TK, KT 
LS, TK, KT 
LS, TK, KT 
LS, TK, KT 
LS, TK, KT 
LS, TK, KT 
LS 
LS 
LS 

Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 

 
Docent/bele
idsvoerder# 

Functie Locatie Gebruikte ETV.nl-
materialen

 13
 

Interviewmethode 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Docent afd. opleidingen, part-time ROC docent. 
Docent afd. opleidingen 
Coördinator en begeleider 
Directeur 
Docent educatie op de werkvloer 

Den Haag 
Den Haag 
Utrecht 
Utrecht 
Diemen 

LS, TK, KT 
LS, TK, KT 
LS, TK, KT 
LS, TK, KT 
TK 

Interview, face-to-face 
Interview, face-to-face 
Interview, face-to-face 
Interview, face-to-face 
Telefonisch 

 
  

                                                           
12

 KT=Klik & Tik, LS=Lees en Schrijf!, TK=Taalklas.nl, TD=Thuisdokter, ADA=Allemaal Digitale Apparaten 
13

 KT=Klik & Tik, LS=Lees en Schrijf!, TK=Taalklas.nl, TD=Thuisdokter, ADA=Allemaal Digitale Apparaten 
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INSTELLING ZORG EN WELZIJN 
 
- Thuiszorg  
 

Leerder # Geslacht Allochtoon/Autochtoon Leeftijd Beroep/functie Woonplaats Gebruikte ETV.nl-
materialen

 14
 

Interviewmethode 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Man 
Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 

Autochtoon 
Autochtoon 
Autochtoon 
Autochtoon 
Autochtoon 
Autochtoon 
Autochtoon 
Autochtoon 

65+ 
65+ 
65+ 
65+ 
65+ 
65+ 
65+ 
65+ 

Niet-werkend/gepensioneerd 
Niet-werkend/gepensioneerd 
Niet-werkend/gepensioneerd 
Niet-werkend/gepensioneerd 
Niet-werkend/gepensioneerd 
Niet-werkend/gepensioneerd 
Niet-werkend/gepensioneerd 
Niet-werkend/gepensioneerd 

Huizen e.o. 
Huizen e.o. 
Huizen e.o. 
Huizen e.o. 
Huizen e.o. 
Huizen e.o. 
Huizen e.o. 
Huizen e.o. 

ADA 
ADA 
ADA 
ADA 
ADA 
ADA 
ADA 
ADA 

Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 

 
Begeleider 
/beleidsvoe
r# 

Functie Locatie Gebruikte ETV.nl-
materialen

 15
 

Interviewmethode 

1. 
2. 

Docent 
Medewerker cursusbureau 

Huizen 
Huizen 

ADA 
ADA 

Interview, face-to-face 
Telefonisch 

 
- Vrijwilligersorganisaties 
 

Leerder # Geslacht Allochtoon/Autochtoon Leeftijd Beroep/functie Woonplaats Gebruikte ETV.nl-
materialen

 16
 

Interviewmethode 

1.  
2. 
3. 
4.  
5.  
6.  
7. 

Man 
Man 
Man 
Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 

Allochtoon 
Allochtoon 
Allochtoon 
Allochtoon 
Allochtoon 
Allochtoon 
Allochtoon 

30 jaar 
? 
? 
? 
35 jaar 
50 jaar 
45 jaar 

Werkzoekend econoom 
Werkzoekend, HBO 
Werkzoekend ingenieur 
Niet-werkend 
Fabrieksarbeider 
Schoonmaakster 
Niet-werkend 

Zwolle 
Zwolle 
Zwolle 
Zwolle 
Zwolle 
Naaldwijk 
Den Haag 

TK, LS 
TK, LS 
TK, LS 
TK, LS 
TK, LS 
TK, LS 
TK, LS 

Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Interview, face-to-face 
Interview, face-to-face 

                                                           
14

 KT=Klik & Tik, LS=Lees en Schrijf!, TK=Taalklas.nl, TD=Thuisdokter, ADA=Allemaal Digitale Apparaten 
15

 KT=Klik & Tik, LS=Lees en Schrijf!, TK=Taalklas.nl, TD=Thuisdokter, ADA=Allemaal Digitale Apparaten 
16

 KT=Klik & Tik, LS=Lees en Schrijf!, TK=Taalklas.nl, TD=Thuisdokter, ADA=Allemaal Digitale Apparaten 
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8. Vrouw Allochtoon 27 jaar Niet-werkend Den Haag TK, LS Interview, face-to-face 

 
Vrijwilliger# Functie Locatie Gebruikte ETV.nl-

materialen
 17

 
Interviewmethode 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Coördinator Taalcafe/Diëtiste 
Taalmaatje/Eigenaar tekstbureau 
Taalcoach/Gepensioneerd docente 
Taalcoach/Huisvrouw 
Vrijwilligster/Gepensioneerd lerares Frans 
Taalcoach/Gepensioneerd basisschoolonderwijzeres 

Zwolle 
Zwolle 
De Lier 
’s-Gravenzande 
Breukelen 
Arnhem 

TK, LS 
TK, LS 
TK, LS 
TK, LS 
TD 
LS 

Groepsgesprek 
Groepsgesprek 
Interview, face-to-face 
Interview, face-to-face 
Telefonisch 
Telefonisch 

 
PENITENTIAIRE INRICHTINGEN 
 

Begeleider/
beleidsvoer
der # 

Functie Locatie Gebruikte ETV.nl-
materialen

18
 

Interviewmethode 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Landelijk Contact Persoon Onderwijs, docent PI 
Projectleider Terugkeeractiviteiten 
Docent PI 
Docent PI, docent ROC Friesland 
Docent PI 
Docent PI 
Docent PI, docent ROC Flevoland 

Amsterdam, Tafelberg 
Dienst Justitiële Inrichtingen, Den Haag 
Ter Peel 
Leeuwarden, Marwei 
Vught 
Rotterdam, Hoogvliet 
Lelystad en Almere 

LS werkboeken 
LS werkboeken 
LS werkboeken 
LS werkboeken 
Geen 
Geen 
LS werkboeken 

Telefonisch 
Telefonisch 
Telefonisch 
Telefonisch 
Telefonisch 
Telefonisch 
Telefonisch 

 
ZELFSTUDIE 
 

Leerder # Geslacht Allochtoon/A
utochtoon 

Leeftijd Beroep/functie Woonplaats Gebruikte ETV.nl-
materialen

19 
Oefent thuis 
n.a.v. 

Begeleiding 
naaste 

Interviewmethode 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 

Nederlands 
Mexicaans 
Sierra Leoons 
Braziliaans 
Antilliaans 

52 j. 
50 j. 
25 j. 
60 j. 
21 j. 

Werkzoekend verpleegster 
Werkzoekend juriste 
Niet werkend 
Niet werkend (advocate) 
Scholiere (MBO) 

Zwijndrecht 
Rotterdam 
Vlaardingen 
Rotterdam 
Gouda 

KT 
LS 
LS, TK 
LS 
LS 

Eigen initiatief 
Partner 
Partner 
Eigen initiatief 
Partner 

Geen 
Partner 
Partner 
Partner 
Partner 

Individueel, face-to-face 
Individueel, face-to-face 
Met partner, face-to-face 
Met partner, face-to-face 
Met partner, face-to-face 

                                                           
17

 KT=Klik & Tik, LS=Lees en Schrijf!, TK=Taalklas.nl, TD=Thuisdokter, ADA=Allemaal Digitale Apparaten 
18

 KT=Klik & Tik, LS=Lees en Schrijf!, TK=Taalklas.nl, TD=Thuisdokter, ADA=Allemaal Digitale Apparaten 
19

 KT=Klik & Tik, LS=Lees en Schrijf!, TK=Taalklas.nl, TD=Thuisdokter, ADA=Allemaal Digitale Apparaten 



Respondenten                                                   Om van gewone dingen meer te weten 

 

111 

 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 
Man 
Vrouw 
Man 
Vrouw 

Peruaans 
Nederlands 
Nederlands 
Pools 
Irakees 
Marokkaans 
Indonesisch 
Allochtoon 
Allochtoon 

60 j. 
55 j. 
44 j. 
50 j. 
38 j. 
33 j. 
32 j. 
24j. 
27j. 

Niet werkend (biologe) 
Niet werkend 
Schoonmaakster 
Niet-werkend 
Niet-werkend 
Onbekend 
Niet-werkend 
Student, docent 
Niet-werkend 

Den Haag 
Gendringen 
Soest 
Eindhoven 
Eindhoven 
Alkmaar 
Amsterdam 
Gouda 
Den Haag 

TK, LS 
LS, KT, TK 
LS 
LS 
LS 
LS 
LS 
LS 
LS. TK 

Eigen initiatief 
Tip docent 
Tip zus 
Eigen initiatief 
Tip vrijwilliger 
Tip docent 
Partner 
Eigen initiatief 
Tip AZC 

Partner 
Partner 
Zus 
Geen 
Geen 
Geen 
Partner 
Geen 
Geen 

Met partner, face-to-face 
Individueel, face-to-face 
Telefonisch 
Telefonisch 
Telefonisch 
Telefonisch 
Telefonisch 
Individueel, face-to-face 
Individueel, face-to-face 

 
OBSERVATIES  
 
- Oefenen.nl 
 

Leerder # Geslacht Allochtoon/A
utochtoon 

Leef-
tijd 

Beroep/functie Woonplaats Gebruikte 
ETV.nl-
materialen

20
 

Ervaring met computer Lezen en 
schrijven NL 

Interview-methode 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Vrouw 
Man 
Vrouw 
Man 
Man 
Vrouw 
Man 
Man 

Nederlandse 
Nederlandse 
Nederlandse 
Surinaamse 
Nederlandse 
Nederlandse 
Nederlandse 
Nederlandse 

59 j. 
28 j. 
39 j. 
40 j. 
18 j. 
40 j. 
49 j. 
60 j. 

Sociale werkvoorziening 
Sociale werkvoorziening 
Sociale werkvoorziening 
Sociale werkvoorziening 
Sociale werkvoorziening 
Sociale werkvoorziening 
Sociale werkvoorziening 
Sociale werkvoorziening 

Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 

Geen 
Geen 
Geen 
Geen 
Geen 
Geen 
Geen 
Geen 

Spelletjes, e-bankieren 
Foto’s. e-mailen, surfen 
Sites uit ‘favorieten’  
Geen 
Surfen, Hyves 
Met hulp van vriend 
Geen 
Ervaren gebruiker 

Voldoende 
Voldoende 
Onvoldoende 
Goed 
Goed 
Onvoldoende 
Goed 
Goed 

Observatie, met leidraad 
Observatie, met leidraad 
Observatie, met leidraad 
Observatie, met leidraad 
Observatie, met leidraad 
Observatie, met leidraad 
Observatie, met leidraad 
Observatie, met leidraad 

 
- Klik & Tik en Lees en Schrijf! 
 

Leerder # Geslacht Allochtoon/A
utochtoon 

Leeftijd Beroep/functie Woonplaats Gebruikte 
ETV.nl-
materialen

21
 

Ervaring met computer Lezen en 
schrijven NL 

Interview-methode 

1. 
2. 
3. 
4. 

Vrouw 
Vrouw 
Man 
Man 

Nederlandse 
Peruaans 
Autochtoon 
Autochtoon 

71 j. 
60 j. 
35-45j. 
45-55j. 

Gepensioneerd docent 
Niet-werkend, biologe 
Werkzoekend 
Werkzoekend 

Den Haag 
Den Haag 
Utrecht 
Utrecht 

KT 
LS, TK 
LS 
LS 

Beginner, surfen, mail 
Surfen, mail, e-bankieren 
K&T Certificaat 
K&T Certificaat 

Goed 
Voldoende 
Voldoende 
Voldoende 

Observatie, ad-hoc 
Observatie, ad-hoc 
Observatie, ad-hoc 
Observatie, ad-hoc 

                                                           
20

 KT=Klik & Tik, LS=Lees en Schrijf!, TK=Taalklas.nl, TD=Thuisdokter, ADA=Allemaal Digitale Apparaten 
21

 KT=Klik & Tik, LS=Lees en Schrijf!, TK=Taalklas.nl, TD=Thuisdokter, ADA=Allemaal Digitale Apparaten 
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5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Man 
Man 
Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 

Autochtoon 
Autochtoon 
Autochtoon 
Autochtoon 
Allochtoon 

55-65j. 
45-55j. 
65-75j. 
45-55j. 
35-45j. 

Werkzoekend 
Werkzoekend 
Gepensioneerd 
Werkzoekend 
Werkzoekend 

Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 

KT 
KT (2

e
 keer) 

Geen 
Geen 
KT 

Verouderde ervaring 
Geen 
Geen 
Mail 
Tekstverwerking 

Voldoende 
Voldoende 
Onvoldoende 
Voldoende 
Voldoende 

Observatie, ad-hoc 
Observatie, ad-hoc 
Observatie, ad-hoc 
Observatie, ad-hoc 
Observatie, ad-hoc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


