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INLEIDING

Voor u ligt het verslag van een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van
laaggeletterden en docenten met het multimediaprogramma Lees en Schrijf! Taal
op je werk. Het programma is door Stichting Expertisecentrum ETV.nl ontwikkeld
in het kader van het landelijke Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 ‘Van A
tot Z betrokken’ van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
(OCW).
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de wijze waarop Lees
en Schrijf! Taal op je werk wordt gebruikt en beleefd door gebruikers en de mate
en wijze waarop het materiaal aansluit bij de leerwijzen en leerbehoeften van
deze groep. Daarnaast geven we een indruk van de effecten van het werken met
Lees en Schrijf! Taal op je werk en bieden we handvatten voor de verdere
ontwikkeling van ETV.nl-programma’s volgens een Lees en Schrijf!-benadering.
Tot slot doen we enige suggesties voor vervolgonderzoek.
Opdrachtgever voor het onderzoek is Stichting Expertisecentrum ETV.nl. Het
onderzoek is in de periode januari - juni 2009 opgezet en uitgevoerd door Sander
Smit en Thomas Bersee.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 gaan we in op laaggeletterdheid in Nederland en de doelstellingen
van het landelijke Aanvalsplan van het ministerie van OCW. In hoofdstuk 3 geven
we een beschrijving van multimediaprogramma Lees en Schrijf! Taal op je werk. U
leest hoe het programma is opgebouwd en welke filosofie er achter de aanpak
zit.
In hoofdstuk 4 gaan we in op de onderzoeksopzet. Wat zijn de onderzoeksvragen,
met welke methode hebben we die willen beantwoorden en hoe zijn we daarbij
tewerk gegaan? In hoofdstuk 5 doen we verslag van de bevindingen en
uitkomsten. Hoofdstuk 6 bevat de samenvatting en de conclusies. In hoofdstuk 7
komen we met een serie aanbevelingen.
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2.3 Bewustmaking, taboedoorbreking en werving
2

LAAGGELETTERDHEID

Er zijn er nog veel Nederlanders die menen dat laaggeletterdheid in hun directe
omgeving niet voorkomt. Zij zullen er dan ook weinig attent op zijn en het
meestal over het hoofd zien. Voor de laaggeletterden in hun omgeving is dat een
gemiste kans.
Om meer laaggeletterden te stimuleren een cursus lezen en schrijven te volgen
dient het probleem beter bespreekbaar te worden gemaakt en het taboe
hieromheen (voor zowel de laaggeletterde als de sociale en werkomgeving)
doorbroken te worden.
Bewustmaking, taboedoorbreking en werving geschiedden tot aan de
totstandkoming van het Aanvalsplan vooral op landelijk niveau. Eén van de lessen
die uit het oude Meerjarenplan zijn getrokken, is dat communicatie op lokaal
niveau zeer effectief is (OCW, 2005). Dat is dan ook het niveau waarop de
inspanningen van het Aanvalsplan zich richten. Zo wordt de mediacampagne die
het probleem meer bekendheid moet geven en nieuwe cursisten moet werven, in
de eerste plaats gevoerd in lokale kranten en op lokale radio- en TV-zenders.
Het multimediaprogramma Lees en Schrijf! Taal op je werk is in dit kader bedoeld
om laaggeletterden en hun omgeving te bereiken. Het moet laaggeletterden en
hun omgeving helpen bewustmaken van de lees- en schrijfproblemen en de
mogelijkheden daar iets aan te doen, het taboe omtrent laaggeletterdheid
helpen doorbreken en laaggeletterden stimuleren hun lees- en
schrijfvaardigheden te verbeteren en door te stromen naar een opleiding.

2.1 Laaggeletterden
Nederland kent naar schatting 1,5 miljoen laaggeletterden. Een laaggeletterde is
iemand die wel kan lezen en schrijven, maar onvoldoende om effectief te kunnen
handelen in persoonlijke en maatschappelijke situaties en in situaties van studie
en werk. Mensen of groepen die werkelijk niet kunnen lezen of schrijven komen
vanwege de leerplicht, nauwelijks meer voor (zie o.a. Bersee, Boer et al 2007;
Houtkoop 2000).
In zowel het maatschappelijke als het economische leven, spelen kennis en het
omgaan met informatie een steeds grotere rol. Dit is bijvoorbeeld direct zichtbaar
in het toegenomen gebruik van de computer thuis en op het werk en de snelheid
van informatieverspreiding en vernieuwing. Wie niet goed kan lezen en schrijven
is belemmerd in het functioneren in het dagelijkse leven en werk, en een
beperking als deze kan uiteindelijk zelfs een bron van sociale, politieke en
culturele uitsluiting zijn.
2.2 Aanvalsplan
Om het probleem van laaggeletterdheid aan te pakken is door het ministerie van
OCW het landelijke Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 ‘Van A tot Z
betrokken’ geformuleerd. Het Aanvalsplan gaat uit van een integrale aanpak van
de problematiek. Het volgt de levensloop van de opgroeiende, lerende en
werkende mens. Heel het onderwijs, van A tot Z, van vroegschoolse educatie tot
lerarenopleiding, wordt bij de strijd tegen laaggeletterdheid betrokken. De
nadruk ligt op preventie, er is aandacht voor leesbevordering, en er wordt gepleit
voor een zogeheten ketenaanpak met een actieve rol voor gemeenten,
provincies, werkgevers, scholen en bibliotheken. Een van de doelen is de
verhoging van het aantal deelnemers aan alfabetiseringscursussen tot rond de
12.500. Het Aanvalsplan richt zich voor een belangrijk deel op bewustmaking,
taboedoorbreking en werving. Ten behoeve daarvan is het programma Lees en
Schrijf! Taal op je werk ontwikkeld.

Lees en Schrijf! Taal op je werk is niet bedoeld als lesmethode (zie verder
paragraaf 3.7).
2.4 Diverse groep
Laaggeletterden zijn een diverse groep. Een andere term voor laaggeletterde is
functioneel analfabeet of semi analfabeet. Het functionele aspect geeft aan dat
het niveau van noodzakelijke geletterdheid afhankelijk is van de functionele
context waarin die geletterdheid ingezet moet worden. Om in een bepaalde
context te functioneren dienen mensen over een zeker niveau van geletterdheid
te beschikken. Dat niveau kan variëren van groep tot groep en kan in de tijd
veranderen. Functionele geletterdheid heeft daarmee niet alleen betrekking op
bepaalde achterstandsgroepen, maar in principe op alle volwassenen. Een nadere
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profielschets is dan ook lastig is te maken. Er is in Nederland ook geen
vastgestelde norm voor laaggeletterdheid. Wel is het zo dat de volwassenen die
functioneren op het niveau Blokkendoos Nederlands niveau KSE 1 of 2 (of
Raamwerk Nederlands voor (v)mbo A1 en A2) in ieder geval laaggeletterd
genoemd mogen worden (zie o.a. Houtkoop, 1999).1
In de loop der jaren is de aandacht voor alfabetisering van laaggeletterden voor
wat betreft de doelgroepen verschoven van migranten en ongeschoolden, via de
drop outs onder de laagst geschoolden, naar al dan niet werkende
laaggeschoolden in het algemeen. Geletterdheid heeft zo steeds meer betrekking
gekregen op het al dan niet bezitten van voldoende vaardigheden om in het
moderne dagelijks leven te kunnen functioneren (zie bijvoorbeeld Kamp,
Scheeren et al. 1995; Vanhoren 2007).

was dit circa 5000 per jaar, of in totaal 1% van de laaggeletterden. Schaamte
speelt hierbij een belangrijke rol. Schaamte blokkeert de weg naar een cursus en
er is een soort emotionele ‘coming out’ nodig om de weg naar onderwijs vrij te
maken (Bersee, De Boer et al. 2007). Ook de negatieve ervaringen uit de vroegere
schooljeugd, faalangst en het eerder genode gebrek aan vertrouwen in het eigen
leervermogen spelen mee. Daar komt bij dat volwassenen hun leven vaak al
geheel hebben ingesteld op hun laaggeletterdheid. Zij besteden lees- en
schrijftaken uit aan familie, kinderen, partner, collega’s of vrienden, weten
leestaken te compenseren met een goed ontwikkeld geheugen, en zijn mentaal
zo vergroeid met hun laaggeletterdheid dat ze de behoefte niet meer voelen er
iets aan te doen. Voorts is vaak sprake van meervoudige problematiek waardoor
laaggeletterdheid een ondergeschikt probleem wordt of heeft men gebrek aan
tijd en gelegenheid om scholing te volgen. Jongeren zijn zich daarbij bovendien
vaak niet eens bewust van hun (te) lage taalniveau.

Tweederde van de groep laaggeletterden bestaat uit autochtone Nederlanders,
een derde is van buitenlandse afkomst; de groep bestaat uit ouderen maar ook
jongeren die op vroege leeftijd school verlaten hebben, en uit zowel mannen als
vrouwen. Jongeren doen het over het algemeen wel wat beter op de
geletterdheidsschalen dan ouderen. Toch komt onder de groep van
2
schoolverlaters (16 – 19 jaar) rond de 7% niet verder dan taalniveau KSE 1. Het
gaat dan in de helft van de gevallen wel om jongeren die met een andere taal dan
het Nederlands opgroeiden. (Houtkoop 1999)

De motieven om toch weer terug naar school te gaan zijn zeer gevarieerd. Goede
(groot)ouders willen zijn en de (klein)kinderen willen kunnen voorlezen, het
wegvallen van de behulpzame partner, handhaving of positieverbetering op de
arbeidsmarkt en het beschikbaar komen van tijd door pensionering zijn enkele
aanleidingen (Bersee, Boer et al. 2007). Maar voordat deze factoren aanleiding
zijn om de stap naar het onderwijs te maken, moet eerst de angst en schaamte
overwonnen worden.
Bersee en Boer (2003) spreken samenvattend van vier soorten barrières voor
scholing:
 situationele barrières: zoals kosten en gebrek aan tijd;
 institutionele barrières: zoals verkeerde lestijden en/of locaties;
 informationele barrières: informatie niet kunnen vertalen naar de eigen
situatie;
 psychosociale barrières: zoals zich te oud vinden, balen van school, faalangst.

2.5 Barrières
Gebleken is dat de stap voor laaggeletterden om weer te gaan leren in een
formele setting vaak te groot is. Tussen 2002 en 2004 heeft slechts een zeer klein
deel van deze groep mensen een officiële cursus gevolgd. De afgelopen drie jaren
1

Er zijn verschillende geletterdheidsschalen in omloop. Naast Blokkendoos Nederlands bestaan
Raamwerk Nederlands voor (v)mbo-opleiding, beroep en maatschappij, Doorlopende leerlijnen taal en
rekenen en Raamwerk NT2. In NT1 onderwijs wordt meestal de Blokkendoos aanduiding gebruikt,
KSE1, 2 en 3. Deze niveaus zijn vergelijkbaar met Raamwerk Nederlands voor (v)mbo-opleiding,
beroep en maatschappij niveau A1, A2 en A3 en Raamwerk NT2 niveau A1, A2 en A3 (Bohnenn et al.,
2009). Zie Bohnenn (2009) voor een omschrijving van de geletterdheidniveaus.
2
Het antwoord op de vraag of volwassenen die functioneren op niveau B1 ook als laaggeletterd
moeten worden beschouwd, is sterk afhankelijk van de context waarbinnen de vraag wordt gesteld.
Het begrip laaggeletterdheid kent zoals gezegd geen absolute grenzen.

2.6 Moeilijk bereikbaar
Laaggeletterden zijn ook moeilijk te bereiken met klassieke voorlichting via de
massamedia. Alleen wanneer het gaat om lokale massamedia en ‘community
intervention’ wordt enig resultaat geboekt (Gent en van Katus, 2000). Bovendien
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dient veel en herhaald gebruik gemaakt te worden van verschillende
wervingskanalen (Boode, Hendricksen et al., 2006).
Ook is bekend dat voor laaggeletterden geldt dat aan te leren kennis en
vaardigheden vooral praktisch bruikbaar moeten zijn en betekenis moeten
hebben binnen de concrete belevingswereld. En ook bij de werving van
laaggeletterden is het belangrijk aan te sluiten bij problemen en situaties uit het
dagelijks leven van deze groep (zie bijvoorbeeld Kamp, Scheeren et al. 1995;
Boode, Hendricksen et al. 2006).
Alles bij elkaar bestaat zo een ‘educatief gat’ waar het gaat om het verbeteren
van de basistaalvaardigheden voor de groep volwassenen laaggeletterden. Lees
en Schrijf! Taal op je werk beoogt met een brede en laagdrempelige aanpak een
bijdrage te leveren aan het dichten van dit ‘educatieve gat’ (Stichting
Expertisecentrum ETV.nl, 2006).
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Het verschil tussen Lees en Schrijf! Taal op je werk en het eerste deel van de Lees
en Schrijf!-reeks is dat in de oefeningen en teksten van het eerste deel algemene
onderwerpen en de sociale omgeving tot onderwerp werden genomen en het
accent nu ligt op onderwerpen en relaties binnen de werkomgeving. In Lees en
Schrijf! Taal op je werk is dan ook de werkplek gekozen als setting voor de
televisieserie en de voorbeelden in de leermomenten komen uit de
werkomgeving. Bovendien zijn rekenen en omgaan met cijfers en getallen
toegevoegd aan de oefeningen.

LEES EN SCHRIJF! TAAL OP JE WERK

3.1 Inleiding
Lees en Schrijf! Taal op je werk is het tweede deel in de door ETV.nl gebrachte
Lees en Schrijf!-reeks. Lees en Schrijf! is ontwikkeld in het kader van de peiler
‘Bewustwording, taboedoorbreking en werving’ van het Aanvalsplan
Laaggeletterdheid 2006-2010, ‘Van A tot Z betrokken’ van OCW. Daarbij beoogt
Lees en Schrijf! Taal op je werk met een bredere en laagdrempelige aanpak ook
een bijdrage te leveren aan het dichten van het ‘educatieve gat’ waar het gaat
om het verbeteren van de basistaalvaardigheden voor laaggeletterden.
De Lees en Schrijf!-reeks is gebaseerd op de succesvolle Ierse serie Read Write
Now (Stichting Expertisecentrum ETV.nl, 2006). In Ierland heeft de serie Read
Write Now ertoe bijgedragen dat in een periode van 5 jaar het aantal
volwassenen dat aan alfabetiseringscursussen deelneemt vervijfvoudigd is.
De opzet van Lees en Schrijf! Taal op je werk is gelijk aan die van het eerste deel
van de reeks en bestaat uit: een televisieserie van 12 afleveringen, een gratis
verstrekt werkboek, en een website met aanvullende oefeningen en de
mogelijkheid om de televisieserie te bekijken. Ook is er een gratis bellijn om het
werkboek aan te vragen en bestaat er communicatiemateriaal in de vorm van
flyers en posters.

3.3 De televisieserie
De afleveringen van de televisieserie van Lees en Schrijf! Taal op je werk duren
net als de serie bij het eerste deel 20 minuten en worden via de kabel in zendtijd
van de regionale omroepen uitgezonden. De uitzendingen hebben daarmee een
landelijk dekkend bereik. Vanaf 2 april 2008 zijn de regionale omroepen met de
uitzendingen van Lees en Schrijf! Taal op je werk begonnen. Vanaf september
2008 wordt de serie herhaald op in ieder geval de regionale televisiezenders waar
ETV.nl mee samenwerkt. De uitzendingen zijn overdag op verschillende dagen in
de week (zie Bijlage 9.3 Uitzendschema Lees en Schrijf! Taal op je werk). In iedere
aflevering van de serie wordt een laaggeletterde gevolgd die met succes zijn of
haar lees- en schrijfvaardigheden heeft verbeterd. We zien de laaggeletterde in
zijn werkomgeving terwijl hij en collega’s of leidinggevende vertellen over hun
ervaringen met laaggeletterdheid en het verbeteren van de vaardigheden.
De portretten zijn gelardeerd met oefenblokjes met een docent die verschillende
taal- en rekenoefeningen aan de orde laat komen. Ook wordt regelmatig
verwezen naar het de bellijn voor meer informatie of om het werkboek te
bestellen, en wordt verwezen naar de website voor extra oefeningen. Het
programma wordt gepresenteerd door Dieuwertje Blok.

3.2 Onderwerpen
De onderwerpen die in de Lees en Schrijf!-reeks behandeld worden zijn concreet
en hebben betrekking op de dagelijkse leef- en werkomgeving van de
laaggeletterden.
Door middel van activiteiten waarvoor de doelgroep intrinsiek gemotiveerd is,
kunnen laaggeletterden bovendien geconfronteerd worden met hun gebrek aan
lees- en schrijfvaardigheden. Deze confrontatie is noodzakelijk om de
laaggeletterde te laten realiseren dat hij of zij een probleem heeft. Hierin dient
wel een balans gevonden te worden want het teveel benadrukken van de
beperkingen schrikt de laaggeletterde af. Het moet een probleem zijn waar iets
aan gedaan kan worden.

3.4 Het werkboek
Het werkboek bestaat uit 12 hoofdstukken met daarin steeds lees-, schrijf-, en
spellingsoefeningen, een extra oefening en een taalspel. Per hoofdstuk staan in
gekleurde informatieblokjes de bij het hoofdstuk horende taalregels en –tips. Het
hoofdstuk begint steeds met een leesoefening waarbij een aan werk gerelateerd
onderwerp wordt aangesneden. Voor in het boek staat een inleiding waarin
wordt uitgelegd hoe het boek te gebruiken is. Ook wordt in het boek verwezen
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naar de website van Lees en Schrijf! en andere websites waar met taal geoefend
kan worden. Achter in het boek staan de antwoorden bij de oefeningen per
hoofdstuk aangegeven. In het boek wordt ook verwezen naar de website en de
bellijn.

laaggeletterden te activeren (Stichting Expertisecentrum ETV.nl, 2006). Het
tweede deel, Lees en Schrijf! Taal op je werk, beoogt daarbij wel iets
gemakkelijker te zijn dan het eerste dat op niveau A2-B1 is samengesteld.
We constateren dat alle laaggeletterden die met het multimediaprogramma ‘Lees
en Schrijf! Taal op je werk’ aan de slag zijn gegaan tot de doelgroep van het
programma horen. Met ‘aan de slag zijn gegaan’ bedoelen we dan dat zij uit
interesse de taalvaardigheid te verbeteren de televisieserie volgen en/of het
werkboek hebben besteld en/of oefeningen op de website maken. Zij zijn hier
bovendien niet direct mee gestopt omdat het programma of veel te moeilijk, of
veel te makkelijk bleek.

3.5 De website
Op de website www.leesenschrijf.nl kunnen de laaggeletterden inloggen en extra
oefeningen maken. Zij dienen zich hiervoor eerst aan te melden met behulp van
hun voor- en achternaam. Na het aanmelden krijgt de deelnemer direct een
wachtwoord waarmee in het vervolg samen met de voor en achternaam kan
worden ingelogd. Er kan dan gekozen worden uit 12 hoofdstukken met
oefeningen en binnen ieder hoofdstuk kan gekozen worden voor het maken van
schrijf-, spellings-, lees-, of extra oefeningen of voor het oefenen van de hele les.
Bij het inloggen en het maken van de oefeningen wordt steeds in audio een
toelichting gegeven. Tijdens het maken van de oefeningen kan de deelnemer op
ieder gewenst moment stoppen om later weer verder te gaan. De website
onthoudt waar de deelnemer gebleven is. Vragen die fout beantwoord zijn
kunnen één of twee keer worden overgedaan. Deelnemers die alle oefeningen op
de website hebben gemaakt, kunnen een certificaat uitprinten. Op de website
kunnen ook de afleveringen van de televisieserie bekeken worden.

Behalve de laaggeletterden behoren ook de mensen uit de omgeving van de
laaggeletterden tot de doelgroep van de Lees en Schrijf!-reeks. Bij de serie Taal
op je werk betreft dat in het bijzonder de werkomgeving van de laaggeletterden.
Met name de leidinggevenden en werkgevers van laaggeletterden dienen zich
bewust te worden van laaggeletterdheid, van de mogelijkheden die er zijn voor
laaggeletterden om verder te leren, en van het belang het onderwerp
bespreekbaar te maken.
3.7 Geen lesmethode
Lees en Schrijf! Taal op je werk is niet bedoeld als lesmethode maar als informeel
leermiddel voor laaggeletterden. Het biedt volwassenen de mogelijkheid om op
een ontspannen manier in hun eigen privéomgeving te leren (Stichting
Expertisecentrum ETV.nl, 2006).
In de literatuur worden drie vormen van leren onderscheiden: formeel leren,
non-formeel leren en informeel leren (Doets en Esch et al., 2008).
 Formeel leren vindt plaats in onderwijs- en scholingstrajecten. Het gaat dan
om intentionele en systematische overdracht van kennis, vaardigheden en
attituden. Daarbij is sprake van interactie tussen de docent als
kennisoverdrager en de lerenden als kennisontvanger. Formeel leren leidt in
de regel tot erkende diploma’s en kwalificaties gerelateerd aan een bepaald
civiel effect.
 Met non-formeel leren wordt intentioneel en systematisch leren bedoeld dat
zich in een ander institutioneel verband dan de school afspeelt. Voorbeelden

3.6 De doelgroep
Lees en Schrijf! Taal op je werk is gericht op dat deel van de 1,5 miljoen
laaggeletterden dat ofwel werkzaam is of (opnieuw) bezig is een plek te
veroveren op de arbeidsmarkt. Zoals we in paragraaf 2.1 beschreven, is een
laaggeletterde iemand die wel kan lezen en schrijven en rekenen, maar
onvoldoende om effectief te kunnen handelen in persoonlijke en
maatschappelijke situaties en in situaties van studie en werk. Ook constateerden
we dat de groep laaggeletterden daarmee een zeer diverse groep is, en dat een
nadere profielschets lastig is te maken.
Het multimediaprogramma Lees en Schrijf! Taal op je werk is samengesteld op
niveau A2. Dit betekent niet dat laaggeletterden die lezen en/of schrijven op A1
of B1 geen gebruik (kunnen) maken van het materiaal. De bedoeling van de Lees
en Schrijf!-serie blijft om een zo groot mogelijk deel van de diverse groep
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hiervan zijn zowel te vinden in werkgerelateerde activiteiten, als in op
maatschappelijke participatie gerichte activiteiten en in activiteiten die
primair gericht zijn op persoonlijke ontplooiing. Non-formeel leren leidt niet
tot erkende diploma’s en kwalificaties.
Met informeel leren wordt het leren bedoeld dat zich, min of meer spontaan,
in contexten voordoet die niet expliciet rond leren georganiseerd zijn. Dit kan
voor jong en oud op diverse manieren plaatsvinden. Bijvoorbeeld: ruimtelijk
inzicht krijgen door hinkelen of Nintendo, de beginselen van het koken
meekrijgen bij het helpen in de keuken, bij groepsactiviteiten doorkrijgen
wat wel en niet acceptabel is, beroepsvaardigheden verwerven door op de
werkplek van anderen de kunst af te kijken.

ontwikkelingen laten bovendien zien dat, wat certificering betreft, formeel leren
en non-formeel leren dichter bij elkaar komen. (Doets, Esch et al. 2008)

Werken met het Lees en Schrijf!-materiaal is zowel een manier van informeel
leren als non-formeel leren, afhankelijk van het onderdeel van het programma.
De portretten, die laaggeletterden door processen van identificatie stimuleren
aan hun lees- en schrijfprobleem te werken, mogen gezien worden als informeel
‘leermateriaal’. De kijker kijkt omwille van de amusementswaarde van het
programma maar neemt tegelijkertijd onbewust iets over van de motivatie of
3
attitude van de geportretteerde. Ook wanneer de taalspelen aan het eind van
een hoofdstuk in het werkboek gemaakt worden, wordt informeel geleerd. De
oefeningen in het werkboek en op de computer, die expliciet gericht zijn op het
verbeteren van vaardigheden, en waarmee zelfs een certificaat behaald kan
worden, zijn een vorm van non-formeel leren.
Informele en non-formele vormen van leren, zoals met Lees en Schrijf!, worden
vanwege de laagdrempeligheid en directe nabijheid gezien als een manier van
toeleiding naar formele educatie, beroepsopleidingen en uiteindelijk naar werk.
Auteurs wijzen er daarbij wel op dat informeel en non-formeel leren zich moeilijk
in meetbare beleidsinstrumenten laat vatten. Het focussen op processen in plaats
van op tevoren vastgestelde effecten lijkt volgens deze auteurs de meest voor de
hand liggende invalshoek voor onderzoek naar deze instrumenten. Recentelijk
3

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kijkers gewoontes en (voor)oordelen overnemen
van televisie). Educatieve TV kan daarbij invloed hebben op: gedrag, gewoontes, normen en waarden
en kennis en vaardigheden (zie bijvoorbeeld Moeller 1996).
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onderzoek in op één of enkele specifieke van de in het kwantitatieve onderzoek
gevonden verbanden.

ONDERZOEKSOPZET

4.1 Inleiding

Voorafgaande aan dit onderzoek zijn al drie onderzoeken uitgevoerd naar de Lees
en Schrijf!-serie. Twee kwantitatieve (monitor)onderzoeken door CINOP (2007,
2008) en een kwalitatief publieksonderzoek door Mira Media (Sterk, 2008).
De kwantitatieve onderzoeken geven antwoord op de vraag hoeveel volwassenen
die moeite hebben met lezen en schrijven door Lees en Schrijf! (respectievelijk
deel 1 en 2) worden geactiveerd en wat deze activering inhoudt. Naast een
inventarisatie van het aantal bestelde werkboeken, achtergronden van bestellers,
en het geregistreerde gebruik van de website en de bellijn is een telefonische
enquête gehouden. De enquêtevragen richtten zich op eerdere
onderwijservaringen van de respondenten, frequentie gebruik en waardering van
de verschillende onderdelen van het programma, redenen voor deelname,
redenen voor niet gebruik van onderdelen, de gepercipieerde toename van
vertrouwen in de eigen vaardigheden, en het aantal mensen dat zich via de
Nationale bellijn voor een cursus heeft aangemeld. Het gaat hier dus vooral om
een inventarisatie van gebruiksaantallen en –intensiteit en om beoordelingen
met betrekking tot vooraf gedefinieerde onderwerpen. De belangrijkste conclusie
van deze onderzoeken is dat de serie Lees en Schrijf! zich in een grote
belangstelling mag verheugen (Kuiken, 2009). Met de uitzending van de series
zijn in 2008 zo’n 15.000 mensen bereikt. Het onderzoek is minder gericht op
inzicht in de beleving van het programma door de gebruikers, de wijze van
4
gebruik en de aansluiting van het programma bij de doelgroep .
Het door Mira Media uitgevoerde kwalitatieve onderzoek geeft enig inzicht in
beleving, bereik en effecten van het programma bij de doelgroep. Conclusies zijn
onder andere dat de multimediale en geïntegreerde communicatiecampagne van
Lees en Schrijf! en het samenwerkingsverband tussen media, onderwijs,
maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven in staat zijn om een moeilijk
bereikbare groep in al zijn diversiteit aan te spreken, laaggeletterdheid
voorstelbaar te maken voor kijkers die in de praktijk weinig geconfronteerd
worden met het fenomeen, en om vage noties en vooroordelen weg te nemen.

Aanleiding voor de eerste gesprekken met Stichting Expertisecentrum ETV.nl was
de wens van het Expertisecentrum meer inzicht te krijgen in het gebruik van Lees
en Schrijf! Taal op je werk door de doelgroep en het verkregen leerrendement.
Daarnaast zocht het expertisecentrum aanknopingspunten voor de verder
ontwikkeling van ETV.nl-programma’s volgens een Lees en Schrijf!-benadering.
Vervolgens wilde het nieuwe onderwerpen of indicatoren formuleren voor de
kwantitatieve monitor van Lees en Schrijf! die jaarlijks door het Centrum voor
Innovatie van Opleidingen (CINOP) wordt uitgevoerd. In dit hoofdstuk beschrijven
we de onderzoeksopzet zoals die in overleg met Stichting Expertisecentrum
ETV.nl tot stand is gekomen.
4.2 Onderzoeksinstrument
Kwantitatief onderzoek is gericht op vragen over ‘wat’, ‘hoe vaak’, ‘hoeveel’,
‘wanneer’, ‘wie’ etc. met hoofdzakelijk vooraf gedefinieerde categorieën en
indicatoren. Kwalitatief onderzoek beschrijft en biedt inzicht in (aspecten van) de
leef- en belevingswereld van de respondent en de relatie die hij of zij vanuit die
leef- en belevingswereld met het te onderzoeken onderwerp heeft (ervaringen,
belevingen, motivaties, etc.). Het kan daarbij juist categorieën en indicatoren
benoemen die voortkomen uit de ervaringen van de respondenten.
Vragen met betrekking tot het door het expertisecentrum gewenste inzicht in
proces en rendement van het werken met Taal op je werk zullen dus deels bij
kwantitatief onderzoek kunnen thuishoren, en deels bij kwalitatief onderzoek.
Daarbij kunnen deze methoden elkaar ook aanvullen. Kwalitatief onderzoek geeft
dan beschrijvend inzicht in de wijze van gebruik, de waardering en de
achterliggende motieven, en benoemt daarbij eventueel verschillende
subgroepen en categorieën. Kwantitatief onderzoek toetst dan vervolgens in
hoeverre de kwalitatieve bevindingen zich bij de totale doelgroep of subgroepen
voordoen en welke verschillen er zijn tussen de subgroepen onderling (de
zogenaamde statistische onderbouwing). Een andere optie is dat kwalitatief
onderzoek de onderliggende mechanismen van in kwantitatief onderzoek
gevonden statistische verbanden beschrijft. In dat geval zoomt kwalitatief
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Bovendien vergroten de taaltips in het televisieprogramma, indien het lukt de
oefening te maken, het zelfvertrouwen van de laaggeletterde. Minder aandacht
gaat in dit onderzoek uit naar de verschillende onderdelen van het
multimediaprogramma, de leerwijzen en -behoeften van de respondenten en de
relatie die zij vanuit die leerwijzen en -behoeften met het multimediaprogramma
Lees en Schrijf! heeft.

Ongeveer 42% van de bestellers van werkboeken is 18-45 jaar, 58% 45-65+ jaar.
(CINOP 2007, 2008)
Uit het CINOP (2008) onderzoek blijkt ook dat veel docenten NT1 en NT2 het Lees
en Schrijf!-materiaal als (aanvullend) oefenmateriaal aan hun leerlingen
adviseren en in hun lessen gebruiken. Deze docenten kunnen als deskundigen en
informanten optreden in het onderzoek. Zij kennen het materiaal goed en
kennen de belevingswereld en leergewoonten van laaggeletterden doordat zij
dagelijks met deze groep mensen werken in hun lessen. Uitspraken door
deskundigen kunnen in het onderzoek naast de ervaringen van de
laaggeletterden zelf geplaatst worden.

In overleg met Stichting Expertisecentrum ETV.nl is daarom besloten uit te gaan
van de hiervoor beschreven eerste variant van kwalitatief onderzoek; ten
behoeve van beschrijvend inzicht in de doelgroep en de wijze van gebruik en
beleving van Lees en Schrijf! Taal op je werk, in een later stadium eventueel
aangevuld met statistische informatie.

Naast laaggeletterden zelf beoogt Lees en Schrijf! Taal op je werk ook de
werkomgeving en dan met name leidinggevenden te bereiken. Het is op het
moment van dit onderzoek nog onbekend in hoeverre werkgevers door Taal op je
werk bereikt worden. In overleg met Stichting Expertisecentrum ETV.nl hebben
wij daarom in eerste instantie werkgevers benadert via contacten van ETV.nl die
contact hebben met werkgevers van laaggeletterden, te weten via Stichting
5
Lezen & Schrijven en Taal Vakwerk. Volgens Taal Vakwerk was het echter niet
zinvol werkgevers/leidinggevenden te benaderen omdat bedrijven nauwelijks
bekend zijn met het Lees en Schrijf!-materiaal, en er eigenlijk weinig over kunnen
zeggen. Een belronde van ons met bedrijven waar Stichting Lezen & Schrijven
contact mee heeft bevestigde dit beeld.6 Bij geen van deze bedrijven waren
leidinggevenden voldoende op de hoogte van de inhoud van het Lees en Schrijf!materiaal om hierover uitspraken te kunnen doen. Wel wordt het Lees en Schrijf!materiaal door (externe) docenten NT1 en NT2 die bij bedrijven op de werkvloer
les komen geven als oefenmateriaal gebruikt, zoals door de docenten van Taal

4.3 Onderzoeksgroep
We stelden eerder dat Lees en Schrijf! Taal op je werk een zo groot mogelijk deel
van de diverse groep laaggeletterden aan wil spreken. Maar door wie wordt het
Lees en Schrijf!-materiaal nu daadwerkelijk gebruikt?
Uit de onderzoeken van CINOP (2007, 2008), gebaseerd op de gegevens van
bestellers van werkboeken via de landelijke bestellijn, weten we dat het Lees en
Schrijf!-materiaal besteld wordt door zowel allochtone als autochtone
laaggeletterden. In 2007 was 49% van de bestellers van werkboeken autochtoon
en 51% allochtoon, in 2008 is 35% autochtoon en 65% allochtoon. Het Lees en
Schrijf!-materiaal is echter niet bedoeld voor allochtone leerders die de
Nederlandse taal nog helemaal niet spreken. Voor hen is het materiaal te
moeilijk. Voor deze specifieke groep heeft ETV.nl het programma ‘Taalklas.nl’
ontwikkeld. De allochtone leerders die tot de onderzoeksgroep van dit onderzoek
behoren zijn dus de Nederlands sprekende allochtone leerders.
Daarnaast wordt het materiaal door zowel individuele leerders als leerders in
onderwijstrajecten Nederlandse taal (NT1 en NT2) gebruikt. Deze laatste groep
maakt zo’n 49% uit van het totale aantal gebruikers van werkboeken. Nog eens
26% heeft al eerder een NT1-cursus gevolgd. Het percentage gebruikers van Lees
en Schrijf!-werkboeken dat nog niet eerder een cursus had gevolgd is ongeveer
24%. Van alle gebruikers van de werkboeken is 59% vrouw en 41% man.

5

Taal Vakwerk biedt arbeidsgerichte training in de Nederlandse taal op de werkvloer en Stichting
Lezen & Schrijven zet zich in voor het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid en bijdragen aan
oplossingen voor dit probleem.
6

Gesproken is met personeelsfunctionarissen en leidinggevenden van Asito, CSU, Haeghe Groep, van
Gansewinkel, SAB Catering, Caparis Leeuwarden en de gemeente Deventer.
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Vakwerk. Deze docenten kennen het Lees en Schrijf!-materiaal dus goed èn zijn
goed op de hoogte van de werkvloer van laaggeletterden daar zij hun taaltraining
op maat, beroepsgericht, en op de werkplek zelf geven. In overleg met Stichting
Expertisecentrum ETV.nl is daarom besloten om naast interviews met docenten
van ROC’s interviews te houden met docenten op de werkvloer.

Op basis van de inzichten in gebruik, beleving, leerwijzen, leerbehoeften en
gepercipieerde effecten kunnen we ook uitspraken doen over het effect van Lees
en Schrijf! Taal op je werk op bewustwording, taboedoorbreking en activering.
Dergelijke uitspraken zijn geen statistische zekerheden, maar er wordt door
empirische inbedding aannemelijk gemaakt in hoeverre het programma zal
bijdragen aan bewustwording, taboedoorbreking en/of activering. Het betreft
dan een zogenaamde theoretische generalisatie; de validiteit van de uitspraken is
gebaseerd op argumenten over de ‘analogie’ van verschillende situaties en niet
7
op statistische redenering.

We hebben het onderzoek daarom gericht op de volgende onderzoeksgroepen:
 Laaggeletterden (autochtoon en Nederlands sprekend allochtoon) die
bereikt worden door het programma en hiermee aan de slag zijn gegaan;
o laaggeletterden in een onderwijstraject (NT1 en NT2)
o individuele leerders.
 Docenten die met het Lees en Schrijf!-materiaal werken;
o docenten NT1 en NT2 op ROC’s
o docenten op de werkvloer.

4.5 Groepsgesprekken en individuele interviews
Bij het zoeken naar een algemeen beeld en een inventarisatie van wat leeft onder
bepaalde groepen ten opzichte van een bepaald product (opinies, belevingen,
motieven etc.) en voor het genereren van ideeën, is het gebruikelijk
groepsgesprekken in te zetten. Groepsgesprekken nodigen de respondenten uit
om op elkaar te reageren en geven zo inzicht in consensus en eventueel in
verschillen tussen verschillende soorten gebruikers. Door ook te luisteren naar de
interactie en de gespreksdynamiek tussen de respondenten ontstaat inzicht in
hoe over een onderwerp wordt gedacht door de doelgroep en indien nodig
kunnen de individuele deelnemers om beurten het woord worden gegeven om
op specifieke onderwerpen de variëteit aan antwoorden naar voren te laten
komen. Het is daarbij gebruikelijk een groepsgrootte te hanteren van zes tot acht
respondenten.

4.4 Onderzoeksvragen
We hebben voorgesteld kwalitatief onderzoek te doen voor een beschrijvend
inzicht in de doelgroep en de wijze van gebruik en beleving van Lees en Schrijf!
Taal op je werk, in een later stadium eventueel aangevuld met statistische
informatie. We formuleren daarbij de volgende onderzoeksvragen:
 Hoe gebruiken en beleven laaggeletterden en docenten die met Lees en
Schrijf! Taal op je werk werken het programma en de verschillende
onderdelen en welke effecten ervaren zij daarbij?


Wat zijn de leerwijzen en leerbehoeften van de laaggeletterden die met Lees
en Schrijf! Taal op je werk aan de slag gaan en in hoeverre sluit de Lees en
Schrijf!-aanpak daarop aan?

Bij het eerder door Mira Media uitgevoerde kwalitatieve onderzoek is gebleken
dat het moeilijk is om individuele laaggeletterden die met Lees en Schrijf! werken
bij elkaar te krijgen voor een groepsgesprek. Dit is alleen mogelijk gebleken met

Daarbij zullen we op basis van de onderzoeksbevindingen conclusies trekken en
aanbevelingen formuleren met betrekking tot de vragen:
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Welke onderwerpen zijn interessant voor kwantitatief onderzoek?

We constateerden eerder dat informeel en non-formeel leren zich bovendien moeilijk in meetbare
beleidsinstrumenten laat vatten. Het focussen op processen in plaats van op tevoren vastgestelde
effecten lijkt volgens deze auteurs de meest voor de hand liggende invalshoek (Doets, Esch et al.
2008).

Hoe kan multimediale educatieve televisie volgens de Lees en Schrijf!-aanpak
nog meer en beter aansluiten bij de leerwijzen en behoeften van de groepen
die door het programma bereikt worden?
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laaggeletterden die ook deelnemen aan een formeel traject en zodoende als klas
al wekelijks bij elkaar komen. Gesprekken met alleen deelnemers aan formele
leertrajecten houden echter een beperking in. Het is moeilijker te beoordelen
hoe het voor de laaggeletterde is om zelfstandig met het materiaal te werken
daar er sprake is van begeleiding vanuit het onderwijstraject. Anderzijds behoren
deelnemers aan formele leertrajecten wel tot de onderzoeksgroep daar een
groot deel van de bestelde werkboeken door deze groep is besteld. We hebben
er daarom voor gekozen zowel groepsgesprekken met de deelnemers aan
formele trajecten als individuele gesprekken met de informele leerders te
houden.

behandelen zodat de verschillende groepsgesprekken en interviews met elkaar
vergelijkbaar zijn. Wanneer bevindingen uit de gesprekken met de individuele
leerders en de groepsgesprekken met de ROC-cursisten naast elkaar gelegd
worden, kunnen de door de achtergronden ontstane verschillen in beleving en
waardering benoemd en onderscheiden worden. De groepsgesprekken en
interviews hebben zodoende een semigestructureerd karakter. Daarbij merken
we op dat het voor de laaggeletterden sowieso belangrijk is zo concreet
mogelijke vragen en onderwerpen te behandelen. Ook is omwille van de
aandachtsspanne van de respondenten in overleg met de docenten besloten de
groepsgesprekken maximaal twee uur te laten duren, halverwege onderbroken
door een korte pauze.

Om voldoende diepgang te bereiken hebben we er naar gestreefd de individuele
gesprekken face-to-face bij de laaggeletterden thuis te houden. De
groepsgesprekken met de ROC-cursisten wilden we zoveel mogelijk in de voor de
laaggeletterden vertrouwde omgeving van de ROC onderwijslocaties houden.

4.7 Werving en selectie
Cursisten
Om gespreksgroepen met cursisten die met Lees en Schrijf! Taal op je werk
werken te kunnen samenstellen hebben we respondenten geworven via
docenten NT1 en NT2 op de diverse ROC’s in het land. Om een zo breed mogelijk
scala aan ervaringen aan bod te laten komen hebben we daarbij naar variatie in
de achtergrondfactoren (leeftijd, duur van deelname aan cursus, geslacht,
werkomgeving) van de individuele respondenten en landelijke spreiding van de
gespreksgroepen gestreefd.
We konden deze scheidingen en variatie aanbrengen zover dat mogelijk was in
overleg met de docenten van de deelnemers die aan het onderzoek mee wilden
werken en bereid waren hun deelnemers hiervoor te vragen. We hebben
gesproken met:
 drie groepen leerders in NT1-onderwijs:
o één groep in de leeftijd van 37-63 jaar (waarvan drie autochtoon +
twee Nederlands sprekend allochtoon8);
o één groep in de leeftijd van 47-72 jaar (waarvan acht autochtoon);

Tot slot fungeren de docenten als deskundigen. Omwille van de landelijke
spreiding van de verschillende ROC’s en opleidingsinstituten is besloten met deze
respondenten individuele gesprekken te voeren, indien mogelijk face-to-face op
de werkplek.
4.6 Gespreksleidraden
Voor de (groeps)gesprekken zijn gespreksleidraden ontwikkeld (zie bijlage 9.2).
Hierin komen vragen en onderwerpen aan bod die moeten helpen bij het kunnen
formuleren van antwoorden op onze onderzoeksvragen. Daarnaast hebben we
een aantal onderwerpen over de achtergronden en algemene ervaringen over
het laaggeletterd zijn van de respondenten in de gespreksleidraad opgenomen.
Zij bieden een basis voor de interpretatie van de bevindingen over de
onderzoeksvragen en geven bovendien een beeld van de samenstelling van de
onderzoeksgroep en in hoeverre deze overeenkomt met wat we uit de literatuur
weten over laaggeletterden. Zodoende hebben we een beeld van de mate waarin
we uitspraken van de onderzoeksgroep kunnen generaliseren.

8

Het is gebruikelijk dat goed Nederlands sprekende NT2-leerdersin het volwassenenonderwijs in NT1groepen geplaatst worden. In de gesprekken leidde dit ook niet tot problemen door mogelijk grote
verschillen in beleving van het Lees en Schrijf!-materiaal.

De gespreksleidraden bieden de respondenten ruimte voor het eigen verhaal
maar zijn er ook op gericht gestructureerd een aantal onderwerpen te

11

Wer

o



één groep in de leeftijd van 43-73 jaar (waarvan zes autochtoon +
één Nederlands sprekende allochtoon9).
één groep leerders in NT2-onderwijs:
o één groep in de leeftijd van 16-47 jaar (waarvan zes Nederlands
sprekend allochtoon).10

Uiteindelijk is met zes autochtone en twee Nederlands sprekende allochtone
laaggeletterden die het werkboek zelfstandig gebruikten een face-to-face
interview gehouden. Het gaat om vier mannen en vier vrouwen. De groep
11
individuele leerders varieert in leeftijd van 13 tot 67 jaar.
De individuele interviews duurden 45 à 60 minuten. Indien de respondent
daarvoor toestemming gaf is het gesprek opgenomen en getranscribeerd. Dit
gebeurde driemaal. De overige gesprekken zijn op basis van aantekeningen
uitgewerkt. Voor een overzicht van de individuele respondenten zie bijlage 9.1.

Er is in de groepsgesprekken gesproken met in totaal elf mannen en vijftien
vrouwen met een leeftijd variërend van 16 tot 74 jaar. De deelname aan de NT1en NT2-cursussen varieert van 2 maanden tot 11 jaar. In de groepen zijn negen
respondenten Nederlands sprekend allochtoon, zeventien respondenten zijn
autochtoon.
De meeste respondenten hadden op het moment van interview een taalniveau
‘A1 op weg naar A2’, 2 of ‘A2 op weg naar B1’ voor lezen en/of schrijven. Enkelen
een niveau A1 of B1. De groepsgesprekken duurden uiteindelijk anderhalf à twee
uur en zijn opgenomen. Van de opnames is steeds een transcriptie gemaakt. Voor
een overzicht van de respondenten in de groepen zie bijlage 9.1.

Van de laaggeletterden die wij individueel gesproken hebben kan niet met
zekerheid het taalniveau benoemd worden maar uit de gesprekken, allen
gevoerd door dezelfde interviewer, kon worden opgemaakt dat het niveau
overeenkomt met dat van de cursisten. Bovendien is het werkboek gericht op
een geletterdheidsniveau A2 en hebben we geen individuele leerders gesproken
die het boek veel te moeilijk of veel te makkelijk vonden.
Docenten
Docenten van laaggeletterden die met het Lees en Schrijf!-materiaal werken zijn
benaderd via de ETV.nl-projectleiders op de verschillende ROC’s in het land en via
Taal Vakwerk en de Haeghe Groep. Uiteindelijk is met negen ROC-docenten, vier
Taal Vakwerk-docenten, en 1 docent van de Haeghe Groep over het Lees en
Schrijf!-materiaal gesproken. Het betrof zowel NT1- als NT2-docenten. De
gesprekken duurden 40 à 50 minuten. Voor een overzicht van de docenten
waarmee gesproken is zie bijlage 9.1.

Individuele leerders
Naar individuele leerders met Lees en Schrijf! Taal op je werk is gezocht met de
door ETV.nl beschikbaar gestelde lijst van bestellers van werkboeken Lees en
Schrijf! Taal op je werk in de periode september – december 2008. Voor deze
periode is gekozen opdat het niet te lang geleden zou zijn dat de betreffende
deelnemer het werkboek had besteld en niet te kort geleden om er goed mee
aan de slag te kunnen zijn gegaan. De interviews vonden plaats in de periode half
maart – half mei 2009.

Spontane gesprekken en verslagen
Naast de geplande gesprekken hebben we een aantal spontane gesprekken
gevoerd met bestellers die niet tot de groep individuele leerders behoren.
Vijftien mensen op de bestellijst hadden de werkboeken besteld voor hun werk.
Het betrof docenten NT2 en NT1 (privaat, MBO-1), maar ook therapeuten,
logopedisten, welzijnswerkers, en begeleiders en vrijwilligers die de werkboeken

Om de geplande acht laaggeletterden (autochtoon of Nederlands sprekend
allochtoon) die niet aan een NT1-cursus deelnamen individueel te kunnen
interviewen zijn in totaal 61 mensen van de werkboekenbestellijst gebeld.
9

Idem.

10

5 Respondenten waren in de leeftijd van 16-28 jaar, de 6de respondent was 47 jaar. Deze
respondent mengde zich niet in de discussie van de jongeren en heeft grotendeels los van de groep
antwoord gegeven op de vragen, meestal nadat de jongeren uitgediscussieerd waren.

11

Eén individuele leerder in de onderzoeksgroep is 13 jaar de overige individuele leerders variëren in
leeftijd van 40 tot 67 jaar.
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bij hun werk gebruiken. Zij zijn werkzaam voor onder andere de afdeling Sociale
Zaken van een gemeente, Vrijwilligersvereniging Het Gilde, het LOV, BAVO
Europoort en een re-integratiebureau. Hen is kort gevraagd wat zij en leerlingen
en cliënten van het materiaal vinden en hoe zij het gebruiken. Deze gesprekken
duurden vijf tot tien minuten.
Ook bestelden zes mensen een werkboek voor een buitenlandse partner of
kennis die nog geen Nederlands sprak. Het betrof kennissen of partners met
verschillende nationaliteiten; Cubaans, Chinees, Thai, Keniaans, Marokkaans en
Turks. Deze mensen waren vaak in afwachting van de aanvang van een
inburgeringstraject, net met een inburgeringstraject begonnen, of niet in staat
een inburgeringstraject te volgen. Aan deze bestellers is kort gevraagd wat zij van
het materiaal vinden, welke reacties zij van kennis of partner hebben gekregen
en indien mogelijk is kort met de kennis of partner zelf gesproken. Dit laatste
gebeurde tweemaal. De gesprekken met deze groep bestellers duurden vier tot
zeventien minuten. Voor deze groep bleek het materiaal overigens veelal te
moeilijk.12
Naast de spontane gesprekken hebben drie cursisten die niet bij de
groepsgesprekken aanwezig konden zijn een klein verslag gemaakt van hun
ervaringen met Lees en Schrijf! Taal op je werk. Dit betrof verslagen van één
pagina.
De bevindingen van de spontane gesprekken zijn genoteerd en dragen samen
met de verslagen bij aan het algemene beeld over het gebruik en de waardering.

12

Nog eens 5 mensen bestelden een werkboek op aangeven van een cursus NT1 bij een ROC waaraan
zij op het moment van het gesprek nog steeds deelnamen, 1 besteller heeft het materiaal nooit
ontvangen, 18 bestellers gaven op twee tijdstippen (’s avonds en overdag) geen gehoor en 5
telefoonnummers waren niet in gebruik. Drie individuele leerders wilden niet geïnterviewd worden.
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5

laaggeletterden hebben vaak slechts een korte onderwijsloopbaan gehad,
hebben te kampen gehad met leerproblemen en/of zijn op vroege leeftijd
begonnen met werken. Veel van de gesproken laaggeletterden hebben het
vervolgens lang volgehouden te functioneren met hun beperkingen zonder dat
anderen dit opmerkten. Vaak was er in de werkomgeving weinig lees- en
schrijfvaardigheid nodig en was er thuis de altijd behulpzame partner.
Respondenten zijn op het moment van interview onder andere werkzaam als
conciërge, chauffeur, marktkoopman, trambestuurder, bankwerker,
peutervrijwilligster, huismeester, schoonmaakster, zorghulp en verkoopster,
beveiligingsbeambte,en brandwacht. Mocht zich toch onverwacht een lees- of
schrijftaak voordoen dan was men ‘de bril vergeten’, werd het formulier thuis
door de partner ingevuld of wist men op een andere manier het lezen of
schrijven aan een ander over te laten. We verwachten in die zin met een redelijk
representatieve groep respondenten te hebben gesproken.
Alleen de groep Nederlands sprekende NT2- leerders op MBO-1 niveau mag als
afwijkend van de traditionele groep laaggeletterden worden beschouwd. Deze
groep is overwegend jonger en beheerst het lezen en schrijven vooral minder
door het opgroeien met Nederlands als tweede taal. Overigens ervaren NT2leerders in het algemeen nauwelijks schaamte en taboe rondom hun beperkte
taalbeheersing.
In de volgende paragrafen beschrijven we kort de diverse aanleidingen voor de
verschillende leerders om met een cursus te beginnen of om zelfstandig met het
Lees en Schrijf! Taal op je werk-materiaal aan de slag te gaan.

BEVINDINGEN

5.1 Inleiding
In dit onderdeel bespreken we de bevindingen zoals die in de gesprekken met de
verschillende respondenten, laaggeletterden en docenten naar voren zijn
gekomen. We beginnen daarbij met een aantal bevindingen over achtergronden
van de gebruikers van Lees en Schrijf! Taal op je werk zoals de aanleiding voor de
laaggeletterden om aan een cursus te beginnen of zelfstandig met het Lees en
Schrijf!-materiaal aan de slag te gaan en de aanleiding voor docenten om het
materiaal te gebruiken.
Vervolgens gaan we in op gebruik, beleving en ervaren effecten van het
materiaal. We doen dat eerst voor Lees en Schrijf! Taal op je werk in het geheel
en zoomen vervolgens in op de verschillende onderdelen. Tot slot bespreken we
de wijzen waarop de laaggeletterden in de onderzoeksgroep zelf aangeven het
liefst zelfstandig te leren.
Waar nodig zullen we onderscheid maken naar de belevingen en beoordelingen
van verschillende soorten gebruikers. Hebben zelfstandige gebruikers van het
Lees en Schrijf!-materiaal andere ervaringen dan laaggeletterden die het
materiaal (deels) in een cursus gebruiken, of waarderen docenten het materiaal
anders dan laaggeletterden dan zal dat in de beschrijving van de bevindingen
naar voren komen.
5.2 Achtergronden van leerders

Cursisten: klaar om te leren
Respondenten zijn ook om de diverse bekende redenen aan een cursus
begonnen. Men voelde zich genoodzaakt om in het arbeidsproces mee te kunnen
blijven komen, men wilde de (klein)kinderen kunnen voorlezen, werd
doorverwezen door een werkgever, wilde ‘eindelijk eens zelfstandig worden, of
wilde het Nederlands als tweede taal beter beheersen.

We beginnen met een aantal bevindingen over achtergronden van de gebruikers
van Lees en Schrijf! Taal op je werk zoals de aanleiding voor de laaggeletterden
om aan een cursus te beginnen of zelfstandig met het Lees en Schrijf!-materiaal
aan de slag te gaan en de aanleiding voor docenten om het materiaal te
gebruiken.
Laaggeletterden: weinig onderwijs en functioneren met beperkingen
De verhalen van de laaggeletterde respondenten, over hun schoolcarrière, over
hun motieven om een werkboek Lees en Schrijf! Taal op je werk te bestellen,
hiermee aan de slag te gaan, of al dan niet de stap naar school te wagen, komen
overeen met wat uit de literatuur algemeen bekend is over laaggeletterden. De

“Ik wil nou eens een keer zelfstandiger worden!” – Cursiste, huisvrouw, 65 jaar
“Straks kom je toch een keer alleen te staan. Moet je ook alles zelf doen, de
formulieren enzo.” – Cursist, productiemedewerker, 44 jaar
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“Deze cursus zag mijn vrouw in de krant staan en toen heeft mijn vrouw gebeld.”
– Cursist, terreinbaas, 60 jaar

“Ik wil niet meer afhankelijk zijn van mijn kinderen, ik wil het zelf doen.” –
Cursiste, huisvrouw, 59 jaar

“ Mijn vrouw had de juf […] gebeld. Ze had het ergens in een tijdschrift gezien,
met ROC.” – Cursist, productiemedewerker, 43 jaar

“Ik voelde me op het werk tekort komen met de Nederlandse taal. […]
Tegenwoordig gaat steeds meer met de computer. […] je krijgt allerlei rapporten
onder je neus en dan wordt toch gevraagd wat jij daarvan vindt […] dat is lastig.”
– Cursist, huismeester, 50 jaar

“Ik heb het gelezen in de krant en toen ben ik hier gewoon langs gekomen.” –
Cursiste, huisvrouw, 58 jaar

“Vroeger leerde je van je werk, maar nu moet je ook leren. Je ontkomt er niet aan.
Je krijgt tegenwoordig cursus op zo’n fabriek, en die moet je gewoon doen.
Veiligheidscursus bijvoorbeeld.” – Cursist, terreinbaas, 60 jaar

“Iemand die hier op cursus zit informeerde mij. Eerst durfde ik niet, ik heb nog een
jaar gewacht.” – Cursiste, huisvrouw, 73 jaar
“Mijn baas zei ‘wil je niet weer eens naar school om te leren schrijven. Het wordt
ook allemaal betaald en je mag er onder je werk naar toe’.” – Cursist, conciërge,
58 jaar

“Ik moet voor mijn werk steeds meer papieren invullen en mensen begeleiden,
invullen wat er aan de hand is.” – Cursist, productiemedewerker, 43 jaar
“Ik werk in de chemie en het wordt steeds moeilijker allemaal. […] Ik moet elke 5
jaar mijn twee rijbewijzen voor de chemie vernieuwen. […] Thuis zit mijn vrouw
alles in te vullen en vraag ik mijn dochters dingen voor te lezen […] maarja… het is
wel handig als je het zelf kan.” – Cursist, chauffeur, 55 jaar.

“De directeur heeft mij naar school gestuurd […] heeft heel duidelijk tegen mij
gezegd dat ik me er helemaal niet voor hoef te schamen.” – Cursiste, conciërge,
57 jaar
“ Het stond in de Posthoorn. En toen zei mijn vrouw: “ En nou ga je!” – Cursist,
gepensioneerd marktkoopman, 72 jaar

“Dat ze niet zeggen: “Oma je zegt alleen domme dingen”, dat wil ik niet.” –
Cursiste, huisvrouw, 55 jaar
Bovendien lijken cursisten door een stabiele levensfase, het hebben van
(klein)kinderen, een vaste baan of pensioen, en de aanwezigheid van een
omgeving die het leren stimuleert vaak net dat zetje te krijgen wat nodig is om de
stap naar het onderwijs te maken. De meeste respondenten zijn door
aanmoediging van een partner of werkgever met de cursus begonnen. De meeste
cursisten zijn op de cursus voor het eerst met het Lees en Schrijf!-materiaal in
aanraking gekomen.

Individuele leerders (I): zelfde motivatie als cursisten
Aanleidingen voor respondenten om individueel met het Lees en Schrijf!materiaal aan de slag te gaan zijn vergelijkbaar met die van de cursisten om een
cursus te volgen. Men ziet zich op een gegeven moment geconfronteerd met de
lees- en schrijfbeperkingen en voelt zich genoodzaakt hier wat aan doen.
Individuele leerders kennen Lees en Schrijf! Taal op je werk van de televisie of zijn
deels door een eerder gevolgde lees- en schrijfcursus met het Lees en Schrijf!
Taal op je werk in aanraking gekomen.

“Ik ben hier gekomen via vrijwilligerswerk. Ik heb het hen verteld en die hebben
me toen doorverwezen hiernaartoe.” – Cursiste, vrijwilligster, 59 jaar

“Ik zit nogal wat in besturen, en dan vind ik het belangrijk dat je een goede brief
kan schrijven.[…] Ik zag een korte cursus van de Rotterdam Pas. Daar heb ik het
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eerste werkboek besteld.” – Zelfstandig leerder, gepensioneerd
gebouwbeheerder, 67 jaar

Het is te duur om eerst Nederlands te gaan leren.” – Zelfstandig leerster,
werkzoekend productiemedewerkster, 44 jaar

“Ik ken Lees en Schrijf! van de televisie. Ik zag het vaak voorbij komen maar heb
het nummer nooit opgeschreven. Op een keer heb ik het nummer van een vriendin
gehad.[…] mijn doel is beter Nederlands spreken en lezen en schrijven. Ja ik wil mij
eigenlijk gewoon beter leren redden met alles wat ik op mijn pad tegenkom. Dan
is Lees en Schrijf! een ideaal lesprogramma.” – Zelfstandig leerster, werkzoekend
productiemedewerkster, 44 jaar

“Ik deed een cursus bij Zadkine maar toen mijn WW afliep moest ik stoppen.” –
Zelfstandig leerster, werkzoekend kinderdagverblijfmedewerkster, 55 jaar
“Ik pas niet in zo’n klasje met buitenlandse mensen die ik niet kan verstaan.” –
Zelfstandig leerster, werkzoekend, 55 jaar
“Wat mij verbaasd is dat als je naar een computercursus gaat, dan kom je tig
Nederlanders tegen, het merendeel is gewoon Nederlands, en als je naar Zadkine
gaat voor Nederlands schrijven, en dan zeg ik 60 jaar geleden was dat onderwijs
toch een beetje anders dan dat dat nu is, dat je dan weinig Nederlanders ziet.” –
Zelfstandig leerder, gepensioneerd gebouwenbeheerder, 67 jaar

“Ik zag het programma op televisie. Ik vond dat leuk met al die mensen die uitleg
gaven. Toen heb ik het werkboek besteld. […] Gewoon om beter Nederlands te
leren.” Zelfstandig leerster, scholiere speciaal onderwijs, 13 jaar
“Toen mijn vrouw in het ziekenhuis kwam merkte ik dat ik helemaal niks kon. En
toen zag ik Lees en Schrijf!. Het gaat mij erom dat ik mijzelf kan redden.[…] Er
moest gewoon eerst heel wat gebeuren voor ik er iets aan ging doen.” –
Zelfstandig leerder, beveiligingsbeambte, 64 jaar

Maar ook het aan de slag gaan met het Lees en Schrijf!-materiaal heeft soms nog
behoorlijk wat voeten in aarde voor deze groep. Men kan zich er door
verschillende omstandigheden niet altijd even gemakkelijk toe zetten om met het
materiaal aan de slag te gaan.

Individuele leerders (II): meer barrières dan cursisten
Dat individuele leerders de stap naar een cursus nog niet (opnieuw) gemaakt
hebben heeft te maken met de eerder in paragraaf 2.6 genoemde barrières voor
scholing zoals gebrek aan informatie, tijd en faalangst.

Het gaat dan bijvoorbeeld om gevoelens van onzekerheid, maar ook om
problemen in de privésfeer en meer levensfasegebonden problemen.
Respondenten die zelfstandig met het Lees en Schrijf!-materiaal werken zijn vaker
werkzoekend of arbeidsongeschikt dan de cursisten in de onderzoeksgroep.
De portretten in de televisieserie hebben enkele zelfstandige leerders wel
geholpen om toch met het materiaal aan de slag te gaan.

“Ik heb er wel eens aan gedacht [om een cursus te volgen, red.] maar het is er
eigenlijk nog nooit van gekomen. […] Ja ik weet niet hoe dat komt. Dan laat je
dingen versloffen en ga je jezelf weer verschuilen enzo, van ja dat red ik wel
enzo.[…]Ik weet ook niet hoe dat uitpakt. Ik heb niet altijd tijd ’s avonds en je bent
natuurlijk elke keer verplicht te gaan he? […] Ja en het is misschien ook te duur.” –
Zelfstandig leerder, brandwacht, 40 jaar

“Ik baal ervan dat ik maar zo weinig kan. […] Op dat certificaat [van de
computeroefeningen, red.] ben ik niet trots. Dat kan toch iedereen?” – Zelfstandig
leerder, beveiligingsbeambte, 64 jaar

“Ik wil wel naar school maar de laatste keer [in uitkeringssituatie, red.] kwam er
een regeling dat ik niet meer naar school mocht of het zelf moest betalen. Nu wil
ik naar school gaan en proberen om het af te maken maar het kan niet meer. […]

“Ik had het op televisie gezien en ben er mee aan de slag gegaan. Ik wil kunnen
schrijven met de kleinkinderen. Maar ik kan nu moeilijk lezen en heb er geen
aandacht voor omdat ik ziek ben.” Zelfstandig leerder, taxichauffeur, WAO, 62
jaar
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niet als lesmethode is bedoeld. Bestaand lesmateriaal is volgens de docenten
echter te veel gericht op alfabetisering of wordt als te formeel ervaren voor de
laaggeletterden. Juist voor de NT1-leerders, die vaak specifieke problemen
hebben, zijn maatwerk en specifieke onderwerpen nodig. De mate waarin het
Lees en Schrijf!-materiaal als extra of als basis wordt gegeven varieert per docent.

“Ik heb niet zoveel tijd gehad verder [om met het Lees en Schrijf!-materiaal te
werken, red.] want ik had veel problemen.” – Zelfstandig leerster, werkzoekend
kinderdagverblijfmedewerkster, 55 jaar
“Ik had het van de buurvrouw gehoord en toen het boek besteld. Ik heb er
eigenlijk nog maar weinig mee kunnen doen. Ik heb veel met ziekte te kampen
gehad.” – Zelfstandig leerster, huisvrouw, 60 jaar

“Ik heb wel eens een gedeelte dat ik eruit haal, vooral met ‘Taal op je werk’, en
dat ik daar weer oefeningen bij zoek. Dus dat je dan zelf de verdieping aanbrengt.
Of dat ik denk, dat is een leuk onderwerp, of dat komt ter sprake in de groep.
Maar niet als lesmiddel.[…]Vooral ook als stimulans, om thuis mee te werken. Een
bestaande methode is voor deze groep sowieso moeilijk.” – Docente NT1/NT2,
Meppel

Docenten NT (I): materiaal sprokkelen
En wat is de aanleiding voor de docenten om het Lees en Schrijf!-materiaal te
gebruiken in hun lessen en cursussen? Docenten geven aan dat er geen of
onvoldoende compleet lesmateriaal voor de laaggeletterde doelgroep bestaat. Zij
stellen het lesmateriaal daarom zelf samen door uit verschillende bronnen te
putten.

“De verschillende onderdelen worden benoemd en het sluit aan bij de leervraag
van de mensen. Je probeert toch zoveel mogelijk aan te sluiten bij de beleving van
de mensen.” – Docente NT1

“Specifiek voor NT1 is er heel weinig. Er is in verhouding meer NT2 materiaal. […]
Het is dan toch een beetje wat je uitwisselt met collega’s en dat je zelf wat maakt
en dat je sprokkelt uit verschillende methodes. […] Je kijkt waar mensen tegenaan
lopen, wat ze tegenkomen, formulieren die mensen zelf meenemen soms, […]
folder materiaal, je gebruikt eigenlijk van alles.” – Docente NT1/NT2

“Het is niet een methode dat weet ik ook wel, maar het is voor mensen wel heel
leuk om er zelf thuis, of op school, zelf extra mee te oefenen. Of ze vragen het
boek aan en ze gaan er thuis zelf maar mee oefenen. Nou en dan denk ik dat dat
met dit materiaal vrij makkelijk kan.” – Docente NT2, MBO-1

“Bestaand materiaal is te directief. Kijk, hij zit daar niet mee, en zij weer wel. Of
ze zijn er eens een week niet, of ze zijn een keer overspannen, zijn ze 3 maanden
niet op school. Hier kan ik toch hapsnap uit halen.” – Docente NT1

“De les is anders dan het werkboek van Lees en Schrijf! Taal op je werk. En je mag
het niet als lesmateriaal gebruiken dus doe ik het ook niet. Maar het sluit wel aan
op het niveau waar we zitten”. – Docente NT1

Docenten NT (II): aansluiten bij de beleving
Docenten gebruiken het materiaal voornamelijk omdat zij met het werkboek en
de computeroefeningen van Lees en Schrijf! een verzameling oefeningen en
onderwerpen bij de hand hebben die zij ‘op maat’ kunnen aanbieden aan de
verschillende cursisten. De onderwerpen passen goed bij de belevingswereld van
de verschillende cursisten die behoefte hebben aan maatwerk. Docenten kiezen
de hoofdstukken die bij de cursist passen of laten deze zelf kiezen. Vaak vullen zij
deze oefeningen zelf aan met grammatica of spellingsoefeningen uit formeel
onderwijsmateriaal. Zij zijn zich ervan bewust dat het Lees en Schrijf!-materiaal

Andere docenten en begeleiders: handig voor in de kast
We meldden eerder dat we tijdens het zoeken naar laaggeletterden die
zelfstandig met het Lees en Schrijf! Taal op je werk-materiaal aan de slag zijn
gegaan ook spontane gesprekken hebben gevoerd met therapeuten,
logopedisten, welzijnswerkers, en begeleiders en vrijwilligers, werkzaam voor
onder andere de afdeling Sociale Zaken van een gemeente, Vrijwilligersvereniging
Het Gilde, het LOV, BAVO Europoort en een re-integratiebureau, die de
werkboeken bij hun werk gebruiken. Deze ‘andere docenten en begeleiders’
bestelden werkboeken Lees en Schrijf! Taal op je werk voor gebruik in de
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beroepspraktijk. Meestal hebben zij het materiaal dan in de kast staan om
desgewenst uit te lenen, of weg te geven, aan een cliënt, of het staat op een
centrale locatie in een bibliotheekje om daar gebruikt te kunnen worden door
medewerkers. Ook deze bestellers zijn over het algemeen positief over het Lees
en Schrijf!-materiaal.

5.3 Gebruik, beleving en effecten

“De oefeningen en onderwerpen spreken aan voor wat oudere kinderen. Collega’s
gebruiken het ook. Losse stukjes ervan. Het materiaal is smeuïg, er zijn
taalpuzzels, lesjes over sms-en. Het is dus als een soort uitbreiding van de
therapie.” – Logopediste

5.3.1

In deze paragraaf gaan we in op de bevindingen over gebruik, beleving en de
door de gebruikers ervaren effecten van het Lees en Schrijf! Taal op je werkmateriaal. We doen dat eerst voor Lees en Schrijf! Taal op je werk in het geheel
en zoomen vervolgens in op de verschillende onderdelen.
Algemeen

Lees en Schrijf! in plaats van naar school gaan
Niet alleen docenten en cursisten maar ook de zelfstandig leerders zien het Lees
en Schrijf!-materiaal als leermateriaal. We merkten eerder op dat zelfstandig
leerders dezelfde motieven hebben als de cursisten om het Lees en Schrijf!materiaal te gebruiken. Werken met Lees en Schrijf! Taal op je werk betekent ook
voor de zelfstandige leerder proberen de lees- en schrijfvaardigheden te
verbeteren en alledaagse praktische kennis op te doen. Voor sommige zelfstandig
leerders lijkt het Lees en Schrijf!-materiaal daarbij zelfs (tijdelijk) in de plaats te
komen van het volgen van een cursus.

“Er zijn meer vrijwilligers die het besteld hebben. Het staat ook in een soort
bibliotheek hier. Goed dat het gedaan wordt.” – Vrijwilligster Het Gilde
“Ik gebruik het ook in lessen NT2 voor academisch geschoolde mensen,
specialisten van ziekenhuizen. Het is prettig om erbij te gebruiken.” – Privé
docente NT2

“Ik zat er al een hele tijd mee, om die stap naar een cursus te maken. En toen zag
mijn vrouw dit op tv, die reclame [een stukje van Lees en Schrijf!, red.] en die zei is
dat niks voor jou. En toen ging ik bellen. […] En misschien helpt het zo van dat ik
dan helemaal geen cursus meer nodig heb dan.” – Zelfstandig leerder,
brandwacht, 40 jaar

“De boeken zijn aanwezig in ons bibliotheekje. Ik had ervan gehoord via internet
en zag ook een folder bij de woningbouwvereniging.” – Medewerkster Centrum
Zelfstandig Wonen, BAVO Europoort.
“Aan de hand van dit boek zie ik waar hun problemen zitten, grammatica,
spelling, etc. Het niveau is goed, heerlijk. Ik gebruik het als rode draad en als
aanvulling. Het is een fijn handvat omdat ze alles al gehad hebben, je kunt niet
helemaal opnieuw beginnen met deze groep. Ze hebben al een oud- of
nieuwkomerscursus gedaan en willen het niveau bijhouden.” – Vrijwilligster
Vrouwencentrum

“De juffrouw van mijn dochter […] heeft mij al die series van de televisie laten
zien, hoe ze het hebben gedaan enzo. […]Eerst dacht ik “ik pas niet in zo’n klasje”,
Nu doe ik het zo, met de juf die me helpt.” – Zelfstandig leerster, werkzoekend, 55
jaar
“Misschien ga ik wel een cursus doen. Maar nu eerst even kijken hoe dit uitpakt,
of ik hiermee [Lees en Schrijf! Taal op je werk, red.] verder kom.” – Zelfstandig
leerder, brandwacht, 40 jaar

Een aantal vrijwilligers en docenten dat het werkboek voor beginnende NT2deelnemers heeft besteld geeft aan dat het materiaal voor deze groep te moeilijk
is.

Voor gebruik wanneer en wat het beste uitkomt
Cursisten gebruiken het materiaal zowel thuis als in de lessen. Zelfstandige
leerders gebruiken het materiaal allemaal thuis. Het materiaal wordt daarbij
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thuis, door zowel cursisten als zelfstandig leerders, op willekeurige momenten
gebruikt, wanneer het even of het beste uitkomt. Sommige leerders doorlopen
werkboek en computeroefeningen van voor naar achteren, anderen, vooral
cursisten, pikken er onderdelen uit die hen op dat moment aanspreken. Sommige
leerders kiezen ervoor alleen het werkboek te maken, anderen doen (ook) de
computeroefeningen. Dat deze vrije manier van werken met het materiaal goed
mogelijk is wordt door de laaggeletterden als een voordeel gezien.

van de digitale geletterdheid van de cursisten en de aanwezigheid van de nodige
computervoorzieningen. Sommige docenten kijken het in de werkboeken
gemaakte huiswerk na.

“Ik neem het werkboek als ik tijd heb, en dan ga ik erin schrijven, ga ik het boek
lezen”. Cursiste, vrijwilligster, 55 jaar

“We zeggen dus bijvoorbeeld hoofdstuk 5. Dan neem ik de helft van het
hoofdstuk, die bladeren we door, en we kijken ernaar. Dan vraag ik: “Is dit
duidelijk, zou dit moeilijk zijn, wat denken jullie?”. En dan kijken we een beetje zo
en als het moeilijk wordt ga ik het uitleggen. En dan nemen ze het mee naar huis
en vraag ik een week later of het moeilijk was en zeggen ze wat echt moeilijk was
en leg ik het uit. En als het niet moeilijk was zeg ik: “Nou hartstikke goed.” Maar
ik gebruik het niet echt als lesmateriaal.” – Docente NT1

“ Op dinsdag bijvoorbeeld oefenen we met de computer, op maandag oefenen we
wel het boek. We kijken wel wie wat doet, en hoe ver ie is en wat ie gedaan heeft
en hoe het is gegaan.” – Cursiste NT2, MBO-1, 20 jaar

“Omdat ik het nu met de computer doe, pak ik gewoon verschillende dingen. Daar
leer ik het meest van. […] Ik ga het liefst iedere keer wat anders doen.” – Cursist,
sociale werkplaats, 41 jaar
“Net als in het weekend. Nou dan vind ik het heerlijk ’ s zondagsmiddags dan ga ik
een uurtje in dat boek zitten.” – Cursist, chauffeur, 55 jaar

De televisieserie wordt minder ingezet door de docenten. Soms laten zij de
cursisten enkele afleveringen zien of wijzen zij de cursisten op het bestaan van de
serie. Docenten vinden het voor hun leerlingen, die de stap naar een cursus al
gemaakt hebben, ook een minder belangrijk onderdeel van het materiaal.

“Ik werk het liefst ’s ochtends heel vroeg, als iedereen nog slaapt. Dan is het
lekker rustig.” – Zelfstandig leerster, werkzoekend productiemedewerkster, 44
jaar

Leuk, duidelijk en aansprekend materiaal
Vrijwel alle laaggeletterden en docenten die wij gesproken hebben waarderen
het Lees en Schrijf!-materiaal positief in algemene zin. Men vindt de
onderwerpen en oefeningen over het algemeen duidelijk, aansprekend en leuk.
En laaggeletterde cursisten en individuele leerders vinden de onderwerpen over
het algemeen goed aansluiten bij hun beleving en behoeften. Ook zijn de
respondenten over het algemeen te spreken over de hoeveelheid verschillende
onderwerpen. Deze positieve waardering geldt voor zowel intensieve als minder
intensieve gebruikers van het materiaal.

“Ik heb het wel altijd op m’n gemakkie gedaan. Dan deed ik altijd zo van een
bladzijde of 8, 9, 10, en dan moet je het, dat is mijn ervaring, weer overlezen
zodat je het snapt. Heb ik wel eens zinnen gehad dat je… nee dan zit je niet meer
lekker in je vel… boek dicht, morgen weer verder.” – Cursist, conciërge, 58 jaar
“Ik vind de charme ook wel dat je het gewoon als extraatje in kunt zetten. […] Dat
mensen gewoon kunnen denken ‘nou, als ik zin heb doe ik het en als ik geen zin
heb hoeft het niet perse.” – Docente NT2, MBO-1
Afwisselend werkboek of website
Docenten gebruiken het materiaal zoals gezegd als welkome aanvulling of als
basis voor hun lessen (zie paragraaf 5.3). Docenten maken daarbij in hun lessen
afwisselend gebruik van de werkboeken of de computeroefeningen, afhankelijk

“Er zit heel veel in. Je kunt met heel veel dingen oefenen. Lezen van loonstrookjes,
lezen van heel veel dingen, formulieren invullen, er zit heel veel in.” – Zelfstandig
leerster, 44 jaar
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“Het is belangrijk, werk en taal. Want wij gaan in de toekomst naar werk. En dit is
allemaal nodig voor iemand die wil werken.” – Cursiste NT2, MBO-1, 48 jaar

het juist leuk om over andere branches en werkomgevingen te lezen dan die
waarin zij zelf werkzaam zijn.
Alleen enkele vrouwelijke cursisten die altijd huisvrouw waren geweest vonden
het tweede deel, Taal op je werk, in zijn geheel niet zo interessant en waren door
de onderwerpen weinig gemotiveerd met het werkboek te werken.

“Ik ben blij dat ik het gedaan heb.” – Cursist, sociale werkplaats, 51 jaar
“Het is leuk. Het is niet moeilijk, als je het maar begrijpt. De computer is nog
leuker, het boek gaat meer over werk. Ik heb er wel van geleerd hoor.” – Cursiste
NT2, MBO-1, 18 jaar

“Het tweede boek spreekt me gewoon niet aan. […] Dat programma onderdeel
van een verlof aanvragen dat zegt mij niks, want ik werk niet bij een fabriek.” –
Cursiste, bejaarden en peutervrijwilligster, 59 jaar

“Ik vind het leuk materiaal. Afwisselend en gevarieerd.[…] En het staat er lekker
duidelijk.[…] Geen ellenlange instructies, lekker duidelijk voorbeeldje. Ook op de
computer. Je bent gauw aan het doen. Nou dat is prachtig.” – Docente NT2, MBO1

“Er zitten veel dingen in waarvan ik zeg wat moet ik daarmee. Mijn urenlijst ziet
er ook heel anders uit dan dat ik hier heb. […] Het gaat mij om grammatica,
gewoon een brief kunnen schrijven.” – Cursist, huismeester, 51 jaar

Het is fantastisch materiaal, en ook levensecht. Het zijn gewoon mensen… Het is
mooi, een goede lay-out. Ik ben gewoon erg enthousiast.” – Docente NT1

“Als er iets over werkbriefjes in staat sla ik het over, maar wel formulieren. Dan
weet ik wat voor formulieren ik moet invullen de laatste tijd.” –Cursiste,
huisvrouw, 74 jaar

“Het is een leuke en eigentijdse verwerking van allerlei vaardigheden. Leerlingen
vinden het leuk dat ze er zelfstandig mee kunnen werken. Het is goed om mee te
stoeien. Ik ben er heel blij mee.” – Docent MBO-1

“Nou je leert er altijd wat van natuurlijk.” – Cursist, gepensioneerd terreinbaas,
61 jaar

Enkele laaggeletterden merken ook op dat het taalgebruik in de boeken, op de
website en in de serie goed is. Niet kinderlijk, maar op een volwassen toon. Ook
vinden de laaggeletterden desgevraagd de instructies in het werkboek en op de
website over het algemeen duidelijk. Later zullen we meer specifiek ingaan op
het werkboek en de website.

“Het is ook wel voor een klein beetje algemene kennis. Dan weet je ongeveer oh
die werkt zo en die gaat zo en die gaat zo.” – Cursist, bankwerker, 52 jaar
Zelfstandig werken is niet altijd makkelijk
Het minder zelfstandig gebruiken van het Lees en Schrijf!-materiaal door enkele
van de leerders heeft vooral te maken met de eerder genoemde soms moeilijke
(levens) omstandigheden. Door ziekte of andere problemen kan men niet aan het
werken met Lees en Schrijf! toekomen. Bovendien zijn concentratie en
volharding, en dan met name wanneer men zelfstandig met het materiaal werkt,
(ook) voor laaggeletterden in het algemeen niet altijd een gemakkelijke opgave.
Zij voelen zich onzeker over de antwoorden die zij geven, ook al staan de
antwoorden in het werkboek achterin en geeft de computer aan wanneer een
antwoord fout is, of hebben cognitieve beperkingen die het minder makkelijk
maken zelfstandig te werken.

Soms te specifieke onderwerpen, maar ook goed voor algemene kennis
Sommige van de onderwerpen die in Lees en Schrijf! Taal op je werk behandeld
worden zijn voor enkele respondenten te specifiek. Voor laaggeletterden die niet
werken bijvoorbeeld is het moeilijker zich te identificeren met een aantal
onderwerpen in het werkboek maar ook voor werkenden hebben sommige
onderwerpen minder betrekking op de eigen werkomgeving. Dit neemt niet weg
dat ook deze respondenten het materiaal van Lees en Schrijf! Taal op je werk over
het algemeen positief waarderen. Bovendien vindt een deel van de respondenten
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“Ik vraag me af hoe mensen die geen hulp hebben deze oefeningen kunnen
maken.” – Cursist, conciërge, 58 jaar

“Ik heb nog niet zoveel tijd gehad om oefeningen te maken. Ik heb teveel
problemen gehad.” – Zelfstandig leerster, werkzoekend, 55 jaar

“Het is goed om thuis mee te werken als je het maar kan laten nakijken op
school.” – Cursist, productiemedewerker, 44 jaar

“Ja het heeft even stil gestaan omdat ik toen weg ging bij mijn werk, voelde ik me
niet lekker natuurlijk, zat m’n hoofd helemaal vol… en toen werkte het niet.” –
Zelfstandig leerder, brandwacht, 40 jaar

“Op school is het veel gemakkelijker want dan moet het.” – Cursiste NT2, MBO-1,
20 jaar

“Het begrijpen, dat zit een beetje moeilijk. Ik kan wel lezen maar om te begrijpen
moeten ze me duizend keer uitleggen voordat ik iets begrijp.” – Cursiste,
huisvrouw, 52 jaar

“Er zitten veel mensen bij die deuken hebben opgelopen in hun leven. En ik denk
dat het in feite niet echt lukt zonder begeleiding. Er moet toch een stuk
begeleiding aan te pas komen. En in ieder geval ‘het wordt nagekeken en ik word
er op afgerekend’.[…] Want als ze echt vast blijven zitten, dat zie je ook hier in de
les, dan kunnen ze niet verder.” – Docente NT1

“ Ik kan dat thuis allemaal niet doen. Want als ik fouten maak en ik zit daar dan
sla ik dicht. […] Dan ga ik twijfelen en kap ik ermee.[…] En aan m’n vriendin kan ik
het niet vragen want die is net zo knap als ik.” – Cursist, gepensioneerd
marktkoopman, 72 jaar

“Het moet ook een bepaald type leerling zijn. […] Het ligt een beetje aan de
studievaardigheden. Het vraagt toch wel studievaardigheden.” – Docent MBO-1

“Als ik het thuis zou meenemen dan zou ik het niet eens doen. Dan weet ik het
niet meer wat ik moet doen. Dan klap ik helemaal dicht.” – Cursiste, conciërge, 57
jaar

“Ze hebben die begeleiding nodig omdat ze er alleen niet uitkomen. Je ziet ze
zitten “ik snap er niks van, ik snap er niks van”, en als je dan naast ze gaat zitten
en zegt “nou lees het nou eens, wat staat er nou?”, dan worden ze rustiger en dan
‘ohja, ohja dat staat er’.” – Docente NT1

“Ik kan wel lezen, maar dan denk ik: “ Waar gaat het nou eigenlijk over?” […] Het
wil niet in mijn bovenkamer blijven plakken.” – Cursist, chauffeur, 55 jaar

Wel geven enkele leerders aan bij het maken van de oefeningen thuis, begeleid
en gestimuleerd te worden door een familielid.

Feedback en begeleiding zijn vaak wenselijk
Cursisten en docenten merken dan ook op dat zij zich voor kunnen stellen dat het
zonder de cursus moeilijk is om met het Lees en Schrijf!-materiaal aan de slag te
blijven. De laaggeletterden willen graag weten wat ze fout doen, hoe ze het goed
kunnen doen en welke regels daar achter zitten. Bovendien hebben ze
aanmoediging of een ‘dragende’ omgeving nodig.

“ Als ik het niet begrijp dan vraag ik het gewoon aan mijn dochter of
schoonzoon.” – Cursiste, vrijwilligster, 55 jaar
“Mijn man zegt:”Nou kom, nou ga je even computeren, nu even aan dat Lees en
Schrijf!.” Ik zie eigenlijk wel leukere dingen dan om te doen. […] Of ik ben te lui om
bepaalde dingen te lezen. En dan zegt mijn man: “Je moet het lezen!”. – Cursiste,
huisvrouw, 48 jaar.

“Dat stukje extra wat we hier krijgen hebben we wel nodig.[…] De juf kijkt het
werkboek niet na. Dat vind ik jammer, ik wil het wel.” Cursiste, huisvrouw” –
Cursiste, huisvrouw, 59 jaar
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“Mijn vrouw zit vaak naast me bij de computer en helpt me bij het maken van de
opgaven.” – Zelfstandig leerder, beveiligingsbeambte, 64 jaar.

“Ik vind het tweede deel wel moeilijker dan het eerste.” – Cursist, huisvrouw, 74
jaar.

Leuk helpt bij het concentreren
Dat de leerders het Lees en Schrijf!-materiaal leuk vinden, dat de onderwerpen
hen aanspreken en dat er oefeningen op de computer gemaakt kunnen worden
helpt hen in ieder geval wel bij de concentratie. Dat leuke onderwerpen
belangrijk zijn voor het volhouden van het werken met leerstof lijkt voor de
jongere leerders bovendien nog belangrijker dan voor de volwassenen.

“Het tweede boek, daar staan lange woorden in van heb ik jou daar.” – Cursiste,
huisvrouw, 52 jaar
“Ik vond de tweede serie wel duidelijker dan de eerste. Overzichtelijker. Het staat
er wat makkelijker. Wat meer uitgelegd.” – Cursiste, huisvrouw, 55 jaar
“Het tweede deel, is dat nou moeilijker of makkelijker?” – Cursist, chauffeur, 55
jaar

“Ik moet het leuk vinden. Anders lukt het niet. Ik heb vroeger wel eens geprobeerd
om een gewoon boek te lezen maar bij de tweede bladzijde was ik in slaap
gevallen. Of ik krijg pijn in mijn hoofd *…+ Als ik eenmaal bezig ben [met het
werkboek Lees en Schrijf!, red] besteed ik er heel de avond aan.” – Zelfstandig
leerder, 40 jaar

Geschikt voor niveau A1 tot en met B1
Docenten weten over het algemeen wel dat de tweede serie makkelijker is. Een
enkele docent merkt op dat het werkboek wel erg moeilijk is als je niet goed kan
lezen. Dan is de computer makkelijker. Ook cursisten vinden de uitleg zoals die op
de computer gegeven wordt heel duidelijk.

“Als het onderwerp me niet aanspreekt heb ik meer moeite met de oefening. Dan
kan ik me niet concentreren.” – Zelfstandig leerder, 64 jaar.

“Het tweede deel vond ik beter dan het eerste deel […] omdat dat iets makkelijker
was. Het tweede deel is wat toegankelijker. […] En ik heb op het moment vrij veel
mensen in de groep die werken. Dus dan sluit het wat beter aan bij de
belevingswereld van de mensen.” – Docente NT1/NT2

“[Als het onderwerp leuk is, red.] Jaaa, dan maak je het echt snel, dan ben je echt
snel gemotiveerd, dan doe je het vanzelf.” – Cursiste NT2, MBO-1, 16 jaar.
“Mij viel het op dat je sommige dingen door dit materiaal veel makkelijker oppikt
en ook onthoudt. En dat heeft gewoon te maken met de manier waarop ze dingen
in het boek gezet hebben.” – Cursist, huismeester, 51 jaar

“Ik vind dat als je niet goed kan lezen dan is dat werkboek moeilijk voor sommige
leerlingen. Die krijgen dan moeilijkheden met de opdrachten. Die leerlingen
vinden de computer dan makkelijker.” – Docente NT1

Serie 2: makkelijker en moeilijker
De tweede serie (Lees en Schrijf! Taal op je werk) is als iets makkelijker bedoeld
door de makers dan de eerste serie, maar de mate waarin dit als zodanig wordt
ervaren verschilt. Vooral leerders die zich goed met de onderwerpen kunnen
identificeren of hierin interesse hebben vinden serie 2 wat gemakkelijker dan
serie 1. Sommige leerders merken het verschil niet en anderen vinden het juist
moeilijker door de meer specifieke (werkgerelateerde) onderwerpen die aan bod
komen en de bijbehorende ‘moeilijke’ woorden.

“Het is belangrijk dat het goed uitgelegd wordt. Dat is het fijne met dat
computergebeuren, dat het heel duidelijk wordt verteld.” – Cursist,
gepensioneerd trambestuurder, 67 jaar
Samenvattend kunnen we, mede op grond van de bevindingen van de docenten,
stellen dat het materiaal van Lees en Schrijf! Taal op je werk:

zeer geschikt is voor zelfstandig gebruik voor de NT1-leerder met een niveau
A2 voor lezen/schrijven;
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5.3.2

goed bruikbaar is voor leerders met een niveau lezen/schrijven lager dan A2,
maar de bruikbaarheid neemt af naarmate het niveau afneemt. De
woordenschat en leesoefeningen gaan problemen opleveren en begeleiding
van een docent is nodig om geschikte oefeningen te selecteren;
voor leerders met een verstandelijke beperking op niveau A1-A2 bruikbaar is
wanneer er sprake is van enige mate van begeleiding;
voor leerders met een lees en/of schrijf niveau B1 al snel wat minder
uitdagend wordt;
voor de Nederlands sprekende NT2-leerder goed bruikbaar is wanneer de
leerder qua spreken/luisteren al een niveau B1 heeft. Daarbij geldt net als bij
de NT1-leerder dat bij een lezen/schrijven niveau onder A2 enige begeleiding
nodig is.

De televisieserie

Als je het toevallig ziet
De afleveringen van de televisieserie worden vooral bekeken door de
respondenten wanneer zij er toevallig al zappend ‘tegenaan lopen’. Wij hebben
met enkele respondenten gesproken die de serie echt volgen door steeds naar de
volgende aflevering te kijken. Enkele andere cursisten hebben alleen een
aflevering op de computer tijdens de NT1-cursus gezien. Een enkele respondent
gaf expliciet aan het werkboek in combinatie met de serie te gebruiken. Deze gaf
overigens aan dat dit hem hielp het werkboek te begrijpen. Werkende leerders in
deze onderzoeksgroep zien de serie niet (tenzij tijdens een NT1-les). Voor hen zijn
13
de uitzendtijden, veelal overdag op doordeweekse dagen, te ongunstig .
Dat het programma regelmatig herhaald wordt draagt wel bij aan de kans dat
leerders het programma tegenkomen. Enkele leerders geven ook expliciet aan
minder geïnteresseerd te zijn in de serie wanneer zij eenmaal zijn begonnen met
de werkboek- of computeroefeningen.

Activering en zelfvertrouwen door beter lezen en schrijven
Door de docenten, cursisten en zelfstandig leerders ervaren effecten van Lees en
Schrijf! Taal op je werk komen vooral voort uit het verbeteren van de lees en
schrijfvaardigheden door de oefeningen in het werkboek en op de computer. Met
het beter leren lezen en schrijven neemt het (zelf)vertrouwen van de
laaggeletterden toe, ook op andere gebieden van het leven. Dit is bekend uit de
literatuur over cursisten. Daarnaast lijkt ook bij enkele zelfstandige leerders die
met Lees en Schrijf! Taal op je werk leren het zelfvertrouwen wat toegenomen.

“Ik weet niet eens wanneer dat komt.” – Cursiste, huisvrouw, 59 jaar
“Ik heb er veel van gezien.[…] Soms vergeet ik het en dan kan ik weer naar de
herhaling kijken.” – Cursiste, huisvrouw, 52 jaar
“Ik heb het één keer gezien en verder heb ik het ook niet meer gezien. Want ik
weet niet precies hoe laat het begint.” – Cursiste, huisvrouw, 55 jaar

“Als iets de tweede keer lukt, pak je de derde erbij!” – Zelfstandig leerder,
beveiligingsbeambte, 64 jaar

“Je moet wel thuis zijn om die tv te kijken. Hierzo werkt bijna iedereen.” – Cursist,
bankwerker, 52 jaar

“Ik lees nu heel veel voor aan de kinderen, en ja dat gaat wel redelijk nu.” […]
“[Vrouw vervolgt, red] Ja hij kan er nu ook een beetje toon in leggen, hij ziet de
zinnen voordat hij ze uitgesproken heeft.” – Zelfstandig leerder, brandwacht, 40
jaar

“Ik heb het gezien. Maar nu maak ik gewoon de oefeningen, ook op de
computer.” – Zelfstandig leerster, werkzoekend productiemedewerker, 44 jaar

Daarnaast doen zowel cursisten als zelfstandige leerders ook algemene kennis op
over dagelijkse activiteiten, we bespraken dit al eerder. Leerders voelen zich
hierdoor zelfstandiger worden.
Laaggeletterden voelen zich ook gestimuleerd en gemotiveerd door de
televisieserie. We komen hier in de volgende paragraaf op terug.

Ook een aantal docenten geeft aan dat hun cursisten vaak onbekend zijn met de
tv-lessen en enkele docenten zeggen hiermee zelf ook niet goed bekend te zijn.
13
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Bovendien geven zij aan dat een aantal NT2-cursisten vaker naar televisiezenders
in de eigen taal kijkt. Voor deelnemers die al enkele jaren in de basiseducatie
zitten zijn de portretten in de serie volgens hen sowieso niet meer zo interessant.
Verder merken enkele docenten op dat de serie voor de laaggeletterden te lang
duurt om op de computer te bekijken. De twintig minuten die de serie duurt,
vraagt een te lange aandachtsspanne voor het medium computer/internet.

De meeste respondenten vinden desgevraagd ook de presentatie van de serie
leuk. Jongeren vinden de presentatie echter soms wat te eenzijdig en het format
niet spannend genoeg. Enkele van hen verwijzen bijvoorbeeld naar ‘Taalklas.nl’
dat zij leuker en speelser vinden.
Maar niet per se taboedoorbrekend
Wanneer de respondenten gevraagd wordt of zij het programma ook
taboedoorbrekend vinden, en of zij denken dat zij of anderen door het
programma meer over hun lees- en schrijfbeperking gaan praten, is het antwoord
negatief. De respondenten zouden zelf niet gemakkelijker spreken over hun
beperkingen en denken ook niet dat anderen dat zouden doen. Ook denken zij
niet dat het laaggeletterden veel zal helpen om de stap naar een cursus te
maken. Die stap blijft volgens hen toch te groot.

Motiverend en stimulerend
Voor zover de respondenten een of meerdere afleveringen van de televisieserie
gezien hebben wordt deze over het algemeen wel positief gewaardeerd.
Spontaan refereren de meeste respondenten vooral aan de portretten wanneer
zij de serie beoordelen. Zij vinden het mooi om te zien hoe mensen vooruit zijn
gegaan door het leren. Enkele zelfstandige leerders geven expliciet aan dat de
portretten voor hen wel stimulerend zijn. Tegelijkertijd vinden enkele cursisten
toch ook dat dit onderdeel voor hen minder interessant is, vooral wanneer zij niet
werkend zijn.

“Ik vind het heel mooi dat die mensen eraan meedoen, maar ik zou het zelf nooit
doen. […] Ik zou nooit aan iemand vertellen dat ik iets niet schrijven kan. Nooit.”
Cursiste, huisvrouw, 55 jaar

“Er was een man die helemaal niks kon. Die man was heel onzeker. En later heeft
die man zich helemaal opgewerkt. […] Nou en die man was erg zelfverzekerd
geworden van zichzelf. Nou dat vond ik toch wel interessant.” – Cursiste,
huisvrouw, 48 jaar

“Ik vind de portretten in de serie stimuleren maar de serie vind ik niet
taboedoorbrekend. Ik zou er niet meer door gaan spreken met anderen hoor.” –
Zelfstandig leerder, beveiligingsbeambte 64 jaar
“Ik denk niet dat de filmpjes helpen om naar school te gaan. De stap is toch te
groot.” – Cursiste, conciërge, 57 jaar

“De filmpjes motiveren je ook wel. Je hebt zoiets van als die persoon moeite heeft
gedaan om naar school te gaan en nu is hij verder gegaan met leren en veel
vooruitgang geboekt, ja dat vind ik interessant.” – Zelfstandig leerster, 44 jaar

“Ik denk dat als de mensen gestimuleerd worden, dat ze iemand hebben die hun
stimuleert, dat ze dan toch eerder die stap durven nemen. Want zo is het met mij
gegaan.” – Cursiste, huisvrouw, 65 jaar

“Ik denk dat het een heel goed programma is omdat het heel herkenbaar is. De
mensen komen toch in situaties waar ze zelf ook mee te maken hebben.” –
Docente NT1

“Ik heb alle oefeningen gemaakt maar ik heb er nog steeds niet op het werk over
gesproken”. – Zelfstandig leerder, parttime beveiligingsbeambte, 64 jaar

“Die mensen gaan dan zitten vertellen wat ze op hun werk doen. Dat boeit me
niet zo want dat gaat over hun werk.” – Cursist, gepensioneerd marktkoopman,
72 jaar

Ook docenten zijn van mening dat de serie niet sterk taboedoorbrekend zal zijn
en de meeste docenten hebben ook geen cursisten via het programma binnen
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gekregen. Een enkele docent geeft aan wel cursisten door Lees en Schrijf! binnen
te krijgen.

“ […] dat mensen precies zien hoe het hier gaat. Elkaar behulpzaam zijn enzo.” –
Cursist, gepensioneerd marktkoopman, 72 jaar

“Ik heb toch het idee dat het zinvol is. We krijgen ook wel wat mensen binnen via
ETV die dat programma gezien hebben maar nog heel weinig. De meeste mensen
komen toch een beetje via via of via werk of via andere kanalen.” – Docente
NT1/NT2

“Ja ze moeten ook gewoon zeggen dat je met de Ooievaarspas voor de helft kan.
Dan denk ik dat er meer mensen gaan dan dat ze 50 euro moeten betalen.” –
Cursiste, conciërge, 57 jaar
5.3.3

Soms gaan de oefeningen wat te snel
Aan de oefeningen in de televisieserie wordt over het algemeen minder
gerefereerd door de laaggeletterden. De paar respondenten die dit wel deden
zijn positief maar merken op dat ze de oefeningen wat snel vonden gaan.

Het werkboek

Een mooi hebbeding, en nog gratis ook
We constateerden eerder dat het Lees en Schrijf!-materiaal en de oefeningen in
het werkboek voor docenten een welkome aanvulling zijn voor het voor de
doelgroep beschikbare materiaal (zie ook voorgaande sectie ‘docenten NT1;
materiaal sprokkelen’, pag. 17).
Door de laaggeletterden zelf wordt het werkboek over het algemeen met
enthousiasme ontvangen. Zij zijn positief over het bestaan, over de inhoud en
over de vormgeving van het werkboek. Dat het ‘leuk’ materiaal is met een goede
uitleg en een mooie vormgeving helpt de laaggeletterden dan ook weer bij het
concentreren en zelfstandig werken. Daarbij is het boek voor een aantal
laaggeletterden ook een echt hebbeding en nog eens gratis ook. Ze zijn er zuinig
op en werken soms in aparte schriftjes om het boek later nog eens te kunnen
gebruiken en oefeningen te kunnen herhalen. Dat het boek gratis te bestellen is
maakt ook dat leerders het aan vrienden en familie adviseren.

“Ze gaat heel snel. Maar ze zegt er ook gelijk achteraan als je het niet begrijpt
moet je in het werkboek kijken.” – Cursist, bankwerker, 52 jaar
“Ik vind wel dat je eerst de filmpjes moet bekijken, want er zit ook uitleg in. Die
juffrouw die het uitlegt gaat wel iets te snel soms. […] Ik vind wel dat je er een
hoop van kunt leren” – Cursist, gepensioneerd terreinbaas, 61 jaar
Laten zien hoe het op de cursus is
Een aantal respondenten suggereert dat kijkers eerder over de streep zullen
worden getrokken een cursus te volgen wanneer zichtbaar wordt hoe het er
daadwerkelijk in de cursus aan toe gaat. De cursisten zijn bijvoorbeeld over het
algemeen zelf heel blij met de steun die ze aan elkaar hebben tijdens de cursus.
Ze helpen elkaar bij het maken van de oefeningen, en ook is er veel gezelligheid
in de groep. Ook de bijna individuele wijze waarop zij les krijgen zou in de serie te
zien moeten zijn. Daarnaast zou duidelijk moeten worden dat het niet veel kost
om aan een cursus mee te doen.

“Ik vind het een goed boek. Ik ben er wel blij mee.” – Cursiste, huisvrouw, 59 jaar
“Ze vinden het ook gewoon een mooi boek om te hebben. Dat het niet allemaal
losse blaadjes zijn. Dat het gewoon een boek is. Dat ze ook nog gratis kunnen
bestellen. En het stimuleert ook wel dat ze het voor anderen bestellen, dat ze
anderen erop wijzen. […] De lay-out enzo, het ziet er mooi uit.” – Docente
NT1/NT2

“Het moet veel beter gepromoot worden. Het moet op de televisie komen ‘ zo
werken de mensen hier, zo krijgen de mensen les en zo gaat het’. – Cursist,
conciërge, 58 jaar

“De leerlingen zijn er enthousiast over. Het ziet er mooi uit. Ze hadden iets van
‘goh dat is een mooi boek voor mij’, van ‘goh een boek met kleur en plaatjes’. Niet
van die bij elkaar gekopieerde dingen maar ik heb nou echt iets voor ons. En
omdat het gratis is, ja dat blijft aantrekkelijk. […] Ik had in de vorige groep een
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meisje en die had haar tante er ook aangezet, die vond het ook zo leuk.” –
Docente NT1

“En dan zeggen ze achterin kan je kijken voor het antwoord maar dat vind ik geen
leren.[…] Als het niet uitgelegd wordt heb je het voor mijn gevoel voor Jan met de
korte achternaam gedaan.” – Cursist, conciërge, 58 jaar

“Ik schrijf de antwoorden niet in het boek, dan kan ik op die manier later die
oefeningen nog een keer maken.” – Zelfstandig leerder, beveiligingsbeambte, 64
jaar

“Ja achterin maar dat is geen kunst. Ik ga toch niet achterin zitten, daar leer ik
niet van.” – Cursist, chauffeur, 55 jaar

“Kijk ik ben zo handig geweest om alles niet in het boek te schrijven. Dus ik heb
alles zo gedaan [op A4 lijntjes schrijfblok, red.] want dan schrijf ik de vragen over
daar leer je denk ik ook van.” – Zelfstandig leerder, brandwacht, 40 jaar

Bestellen als leerdoel
De werkboeken worden doorgaans op aanwijzing van de docenten door de
deelnemers zelf besteld bij de bellijn. Het bestellen alleen is al een leerdoel. In
enkel gevallen worden de boeken in een grotere partij zelf door docent of
instituut aangeschaft. Dit om te zorgen dat alle deelnemers bij aanvang de
werkboeken in bezit hebben.
De bestelprocedure verloopt doorgaans zonder problemen. Hoewel enkele
respondenten, laaggeletterden en docenten meldden dat zij lang op de boeken
hebben moeten wachten.

Alleen enkele jongere cursisten vinden het boek wat sneller saai, zij werken liever
met de oefeningen op de website (zie ook volgende sectie
‘computeroefeningen’).
“Ik kan het leuk vinden, maarja de leerlingen vinden de computer veel leuker, ‘een
boek is niet zo leuk’.” – Docente NT2 MBO-1
De antwoorden achterin?
Een deel van de laaggeletterde respondenten weet niet dat de antwoorden van
het boek achterin staan. Zelfs een enkele docent bleek dit niet weten. Gezien het
gegeven dat leerders niet meer verder gaan met het werk wanneer zij ‘vast
komen te zitten’ en feedback nodig hebben is dit een belangrijk euvel. Bovendien
wordt de werkwijze met antwoorden in het boek niet door iedereen als even
positief ervaren. Enkele leerders merken op dat het ‘geen leren is als je de
antwoorden krijgt zonder uitleg’, dat ‘je de antwoorden over kan schrijven als je
geen zin hebt’, en enkele jongere leerders vinden het teveel moeite om de
antwoorden op te zoeken, zeker vergeleken met het gemak van de computer.
Tevens blijft feedback, ondanks aanwezigheid van de antwoorden, belangrijk
voor doelgroep. Vooral wat betere leerders willen weten waarom iets fout is. Ook
aanmoediging en aandacht van anderen is belangrijk.

Moeilijker als je je niet met de onderwerpen kan identificeren
In de eerdere algemene beschrijving spraken we al over de beleving van het
niveau van Lees en Schrijf! Taal op je werk als geheel. Wat voor de serie als
geheel geldt, geldt ook voor het werkboek: een iets te laag niveau (A1) brengt al
snel moeilijkheden mee waarbij begeleiding wenselijk is. Door een aantal van de
laaggeletterde respondenten die met het werkboek aan de slag zijn gegaan werd
het werkboek soms (te) moeilijk gevonden, terwijl het voor enkele anderen weer
wat makkelijker bleek. Dit is, behalve van het niveau, ook afhankelijk van de
achtergrond van de laaggeletterde. Laaggeletterden die zich met de
onderwerpen kunnen identificeren vinden het werkboek vaak makkelijker dan
diegenen die dat niet of minder goed kunnen. Toch weerhield dit laatste de
respondenten er over het algemeen niet van om met het materiaal te werken.
Telefonisch, bij het zoeken naar de individuele leerders, zijn we wel in contact
gekomen met een aantal bestellers van werkboeken die het materiaal helemaal
niet (meer) gebruiken omdat het materiaal voor hen te moeilijk was. We gaven al
eerder aan dat we niet met deze groep mensen in gesprek zijn omdat zij buiten
de voor dit onderzoek relevante onderzoeksgroep vallen. Het betrof dan veelal

“Af en toe ben je lui en dan denk je ‘moet ik weer helemaal achterin gaan kijken’.
[…] Je wordt er moe van. Dan denk je bij jezelf ‘laat maar zitten, ik doe het wel
morgen op de computer.” – Cursiste NT2 MBO-1, 16 jaar
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beginnende NT2-leerders. Slechts een enkele besteller van het werkboek vond
het boek te gemakkelijk om er iets mee te doen. De desbetreffende besteller
wilde specifiek goed leren brieven schrijven en vond hierover te weinig in het
werkboek terug.

“Wij geven dit programma altijd als extra maar ik denk dan moet je er op een
gegeven moment een lesprogramma bij hebben waar ze gewoon nog wat meer
uitdaging krijgen.” – Docente NT2, MBO-1
“Het oefent te weinig [om echt als lesmethode te gebruiken, red.]. Het wordt één
keer behandeld en dan heb je weer een ander onderdeeltje. En dat [alleen als
lesmateriaal, red.] is voor de meeste mensen gewoon te weinig. […] Ik breng dus
zelf verdieping aan.” – Docente NT1

Voor uitblinkers meer herhaling, opbouw en grammatica
Enkele van de laaggeletterde respondenten zouden graag wat meer herhaling
van wat voorafgaande aan een hoofdstuk is besproken en tegelijkertijd wat meer
opbouw, voorbeelden en grammatica in het werkboek zien. Het gaat hier vooral
om cursisten die wat vlotter met het materiaal werken. Zij hebben soms wat
meer behoefte aan meer diepgang en opbouw. Dit geldt bovendien vooral voor
de mannelijke cursisten met een wat hoger taalniveau (A2-B1) en de jongere
cursisten in dit onderzoek.

Meer rekenen en meer zelfstandig schrijven
Meerdere laaggeletterden die met het werkboek werken waarderen de
rekenoefeningen maar zouden graag nog meer rekenoefeningen in het werkboek
zien. Bovendien zouden ze wat moeilijker mogen zijn. Ook docenten merken de
behoefte hieraan op.
Enkele leerders die alleen met het werkboek werken geven bovendien aan dat er
voor hen te weinig oefeningen in het werkboek zijn waarbij de woorden niet
direct uit de tekst kunnen worden overgeschreven. Het overschrijven van
woorden is een strategie die laaggeletterden ook in het dagelijks leven hanteren
wanneer zij (moeilijke) woorden moeten opschrijven, bijvoorbeeld door deze op
te zoeken in een krant of tijdschrift. In het werkboek zouden zij graag meer
oefeningen zien waarbij de woorden niet direct in de tekst zijn terug te vinden.
Dit zijn overigens leerders die niet met de computer werken. De
computeroefeningen bieden deze mogelijkheid wel meer en leerders merken dit
voordeel ook veelvuldig op.

“De uitleg wordt vaak eenmalig gegeven. […] Daar moet je het dan mee doen. […]
Er zouden best ook meer voorbeelden bij mogen. […] Ik denk ook qua niveau een
beetje opbouwend.” – Cursist, huismeester, 51 jaar
“Ze gaan ineenkeer weer naar een andere oefening.” – Cursist, gepensioneerd
terreinbaas, 61 jaar
“De herhalingen moeten van één punt opgebouwd worden. Nu is het allemaal
verspreid door het boek. […] Het gaat er gewoon om dat je elke keer kan
terugvallen om te herhalen. […] De regels van de taal moeten constant vooraan.
Dan kan je kijken.” – Cursist, bankwerker, 52 jaar

“De rekenoefeningen zijn leuk. Niet zo moeilijk, maar wel interessant.” –
Zelfstandig leerster, werkzoekend productiemedewerkster, 40 jaar

“Ik zou graag willen dat deeltje drie een beetje moeilijker wordt. Dan gaat het
voor mij ook een beetje omhoog. Ja nu ook wel, want ik had echt veel problemen
met ‘dt’ enzo.” – Cursist, sociale werkplaats, 41 jaar

“Het rekenen dat is goed. Het zou wel wat moeilijker mogen.. en meer.” – Cursist,
huismeester, 51 jaar

Dat het materiaal deze diepgang en opbouw niet heeft maakt ook dat het zich
onderscheid van een echte leermethode.

“[Rekenen, red.] Dat is ook zo’n onderbelicht thema eigenlijk terwijl er ook heel
veel mensen zijn, zowel allochtonen als autochtonen, die heel veel problemen
hebben met rekenen. Dus als dat verwerkt wordt in zo’n werkboek….” – Docenten
NT1/NT2
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beeldmateriaal geeft meer informatie en maakt de oefeningen inzichtelijker. Ook
de mogelijkheid een certificaat te halen draagt bij aan het leerplezier. Over het
algemeen vinden de laaggeletterden de computer daarom leuker om mee te
oefenen dan het werkboek. Enkele respondenten die minder of niet vertrouwd
zijn met het werken met de computer gaan liever met het werkboek aan de slag.

“Ja, dat schrijven is dus het probleem. Dat is niet zo moeilijk. Ik kan die woorden
wel schrijven, maar ja als ze in de tekst staan dan. Dat is dus …. Dat ik ze dan
overschrijf, dan is het makkelijk.” – Zelfstandig leerder, brandwacht, 40 jaar
Overige opmerkingen en suggesties
Behalve de bovengenoemde onderwerpen zijn er nog diverse meer specifieke
opmerkingen, bevindingen en suggesties in de gesprekken met de verschillende
leerders naar voren gekomen. We behandelen ze puntsgewijs.
 Het bestellen van de werkboeken ging soms mis. Enkele leerders ontvingen
de verkeerde boeken, moesten lang wachten of ontvingen de boeken
helemaal niet.
 Sommige leerders suggereren de opname van een ‘moeilijke woordenlijst’ in
het werkboek. Leerder maken ook zelf lijstjes met de woorden die zij moeilijk
vinden.
 De inleiding wordt lang niet door iedereen (goed) gelezen. Dit maakt dat
informatie ontgaat aan een aantal mensen. Bijvoorbeeld dat de antwoorden
achterin staan, of dat er ook oefeningen op internet te doen zijn.
 Sommige leerders zouden graag willen leren werken met de
spellingscorrector op de computer.

Veel mensen gaan na werkboek 1 door met 2. Ze verwachtten hier dan iets
meer van maar het boek is juist wat eenvoudiger. Dit wordt soms als
onlogisch ervaren.
 De volgorde van de hoofdstukken is soms niet logisch. In Hoofdstuk 3 wordt
de uitleg voor klinkers en medeklinkers gegeven terwijl al in hoofdstuk 1 en 2
van klinkers, medeklinkers en meervoud gesproken wordt. In Hoofdstuk 6
wordt de uitleg voor korte en lange klinkers gegeven, terwijl al in hoofdstuk 1
en 2 van klinkers, medeklinkers en meervoud gesproken wordt.

“Je leert van je fout. Van de fout die je hebt gemaakt. Als je het niet nog een keer
probeert dan leer je niet. In het boek kan je het niet nog een keer proberen. […]
Door de video wordt het makkelijker, dan begrijpen we heel goed wat bedoeld
wordt. Bijvoorbeeld met die zinnen of die brief.” – Cursiste NT2, MBO-1, 48 jaar
“Ik ben nu met internet bezig en dan wil ik m’n certificaat halen. En ik vind het
gewoon heel leuk om te doen. Soms heb ik best wel moeite om achter die
computer vandaan te komen.” – Cursiste, huisvrouw, 48 jaar
“De computer vind ik leuker. Als ik een fout maak kan ik dat meteen zien en moet
ik dat verbeteren, en met schrijven probeer ik dan extra mijn best te doen om dan
geen fouten te maken zodat ik geen commentaren krijg.” – Zelfstandige leerster,
44 jaar
Soms heb ik best wel moeite om achter die computer vandaan te komen. Ik vind
het leuker dan het boek. – Cursist, huisvrouw, 48 jaar
“Ja het is makkelijker met de computer […] want je ziet het als je het fout doet.” –
Cursist, automonteur WAO, 45 jaar
“Als ik eerlijk mag zijn vind ik internet leuker […] Je kunt je veel beter
concentreren. Je zit er helemaal in, meer dan in zo’n boek. […] Het was op een
gegeven moment bijna verslavend.” – Cursist, huismeester, 51 jaar

5.3.4 De computeroefeningen
Pakkend en leuker dan het boek
De computeroefeningen worden door zowel laaggeletterden als docenten over
het algemeen zeer positief gewaardeerd. Belangrijkste factor daarbij is de directe
feedback, de afwisseling in de oefeningen en de aanwezigheid van videoclipjes.
Dit bevordert de concentratie en maakt het oefenen ‘minder saai’. Het

“Ik oefen thuis veel met de computer. Het is wat meer uitgebreid dan het boek. Ik
vind het ook iets leuker. Ik begrijp het ook iets meer dan het boek. In het boek kijk
ik wel soms hoe het moet als ik het op de computer niet snap.[…] dan werkt het
gewoon weer.” – Cursiste, sociale werkplaats, 30 jaar
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Groot voordeel van het medium computer is ook dat er met geluid gewerkt kan
worden en op die manier bijvoorbeeld dictees gemaakt kunnen worden. De
leerders moeten dan helemaal zelf bedenken hoe de woorden geschreven
worden zonder dat zij die uit de tekst (zoals in het werkboek het geval is) kunnen
overschrijven. Bovendien geven enkele NT2-leerders aan dat zij door de
voorleesstem op de website leren hoe zij de woorden ‘netjes kunnen uitspreken’.

Je ziet niet waarom je het fout doet
Hoewel het zeer positief gewaardeerd wordt dat bij het maken van de
oefeningen op de computer direct zichtbaar wordt dat een antwoord goed of
fout is willen veel van de leerders bij de computeroefeningen toch graag ook nog
uitleg over waarom het dan fout is en uiteindelijk wat het goede antwoord had
moeten zijn. Zowel leerders als docenten zijn van mening dat, dat leerzamer is.

Voor jongeren mag het nog dynamischer
Vooral de jongeren zijn unaniem positief over het oefenen op de computer. Een
boek lijkt voor hen nog minder toegankelijk dan bij volwassenen het geval is.
Maar jongere leerders zijn tegelijkertijd ook weer wat kritischer. Zij willen nog
meer dynamiek in de presentatie van de oefeningen. Voor sommige van hen lijkt
‘entertainment‘ nog belangrijker bij het leren.

“Er was een vraag op de computer die ik niet kon beantwoorden. Ik wist het niet
en ik weet het nog steeds niet. Terwijl het op school uitgelegd zou worden.” –
Zelfstandige leerster, 44 jaar

“Ik heb veel op de computer gedaan, maar niet zo veel uit het boek, Ik vind het
leuk op de computer. Dan zie ik wat fout is wat ik heb gedaan en wat goed is. Dan
is de computer dus beter.” – Cursiste NT2, MBO-1, 18 jaar

“Als er een moeilijke zin komt en je schrijft maar één woordje verkeerd, dan is het
weer fout.” – Cursiste, huisvrouw, 52 jaar

“ De kans dat er één fout is is gewoon heel groot. En je kan het nergens opzoeken.
Fout is fout, je weet niet waarom.” – Cursist, 51 jaar

“Het computerprogramma is leuk en afwisselend, alleen ze kunnen soms niet
zien… als ze dingen verkeerd doen krijgen ze niet feedback op wat het had moeten
zijn. Je krijgt de vragen steeds opnieuw.[…] en ook niet na drie keer “nou dit had
het moeten zijn”. Dat je denkt “oh dan leer ik er nog wat van”. Dat vind ik een
beetje jammer.” – Docente NT2, MBO-1

“Ja via internet ook met die video’s ook dat maakt het leuker. Boek is alleen maar
lezen lezen lezen, dan maak je zelf een beeld. […] Maar soms dan herhalen ze
steeds maar weer dingen. […] Dat mag van mij wel wat korter en moeilijker. ” –
Cursiste NT2, MBO-1, 20 jaar

“Sommige willen ook weten waarom iets fout is en anders wordt het ook een
beetje gokken. Ik vind het zelf ook wel belangrijk dat ze kunnen zien wat er niet
goed aan is. Vooral ook mensen die tegen niveau B1 of rond B1 zitten willen dat
graag weten.” – Docente NT1/NT2

“ De computer geeft het gelijk aan. Dan ben je ook meer gemotiveerd. […] Alleen
er was maar één vrouw op het filmpje. Er mag bijvoorbeeld ook wel een man
komen een keer.” – Cursiste NT2, MBO-1, 17 jaar
“ Het is wel spannend. Het is wel leuk om te kijken op de computer. Het is leuker
dan een boek. Ik lees nooit een boek, echt. […] Ik vind echt dat hele boek saai.[…]
Taalklas vind ik nog leuker. Er zitten grappige dingen in, films, spelletjes alles. Er
zijn mensen die rollen spelen en dingen doen, die schreeuwen, alles. Als ik ze
vergelijk zou ik toch Taalklas kiezen. Steeds diezelfde vrouw is saai saai saai.” –
Cursiste NT2, MBO-1, 16 jaar

Overige opmerkingen en suggesties
Naast het hierboven beschreven gebruik en de beleving van de
computeroefeningen hebben verschillende respondenten nog een aantal
verschillende opmerkingen gemaakt over het oefenen via de website. We zetten
ze kort op een rij.

Verschillende leerders weten in eerste instantie niet dat je op elk moment
kunt stoppen met de computeroefeningen, ze komen daar later pas achter.
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het helpt als het onderwerp dat of waarmee geleerd moet worden leuk en
aansprekend is. Maar beperkte concentratie, moeite met het begrijpen van
teksten, gevoelens van onzekerheid en het risico ‘vast te komen zitten’ maken
toch dat veel leerders behoefte hebben aan begeleiding en/of feedback. Althans,
als het gaat om het werken met het Lees en Schrijf!-materiaal. Maar wat zeggen
de laaggeletterden over het zelfstandig iets nieuws leren, non-formeel of
informeel, in het algemeen? Welke ervaringen hebben zij met ‘zelfstandig iets
nieuws leren’ en hoe zijn zij daarbij tewerk gegaan? Hoe leren zij het liefst en wat
zouden zij nog zelfstandig willen leren?

Er is geen duidelijke ‘wachtwoord vergeten?’ optie bij het inloggen op de
website. Er wordt wel gezegd ‘als je nog geen wachtwoord hebt kun je je
aanmelden’. Wanneer dan bij het opnieuw aanmelden het eerder gebruikte
e-mailadres gebruikt wordt, wordt de leerder teruggeleid naar het
startscherm, waardoor een cirkel ontstaat.
Voor enkele zelfstandig leerders bleek het aanmaken van een account toch
te moeilijk. Er was onzekerheid over het al dan niet zelf moeten bedenken
van een wachtwoord. Lastiger werd het nog wanneer er al eerder een
(mislukte) poging was gewaagd.
Een aantal leerders en docenten geeft aan dat het jammer is dat leerders het
certificaat zelf uit moet printen. Soms hebben respondenten bovendien geen
(kleuren)printer. Een suggestie is dat het certificaat wordt toegestuurd.
Een enkele docent merkt op dat de leerders niet gemakkelijk terug in de
oefeningen kunnen. Zo kunnen ze sommige dingen niet corrigeren.
Soms slaat de website toch niet op wat er gedaan is. Dan is alles weg.
Een enkele zelfstandige leerder was niet bekend met computeroefeningen;
de inleiding van het werkboek waarin dit staat wordt niet goed gelezen.
Een enkele leerder had een probleem door gebruik van een breedbeeld
monitor. Hierdoor valt het onderste deel van webpagina weg. Het
beeldscherm dient op 75% zoom gezet te worden.
Een enkele leerder heeft niet begrepen dat hij het certificaat zelf uit moet
printen.
Niet alle laaggeletterde respondenten hebben geluid bij de computer of dit
aan staan.
Enkele leerders typen ‘lezenschrijven’ in de url.
Zelfstandig leerders hebben vaak toch begeleiding, al is het maar als
klankbord, nodig bij het maken van de oefeningen. Vaak is het een partner
die (af en toe) meekijkt.

Dagelijks leven, klusjes, dat leer je niet op school
Desgevraagd weten vrijwel alle laaggeletterde respondenten wel iets te
bedenken wat ze zonder er voor naar school te zijn geweest hebben geleerd. Het
zijn de alledaagse dingen die de meeste van ons op voornamelijk informele wijze
leren; koken, strijken, fietsen, hardlopen, doe-het-zelven zoals behangen,
meubels in elkaar zetten en planken ophangen, kleding maken, breien, tuinieren,
touwtje springen, de administratie doen, de was doen, met de computer omgaan
zoals e-mailen en internetbankieren, met de mobiele telefoon omgaan zoals smsen, typen, noem maar op. Het zijn zaken waaraan gerefereerd wordt in termen
van ‘dagelijks leven’, ‘leuk om te doen’, ‘klusjes’. En dat leer je niet op school.
“Dagelijks leven, dat leer je niet echt op school, wat je elke dag moet doen, dat
leer je thuis. Koken, schoonmaken, boodschappen doen, afwassen. – Cursiste NT2,
MBO-1, 18 jaar
“Verven, koekjes maken, koken, ik vind dat leuk om te doen.” – Cursiste NT2,
MBO-1, 17 jaar
“Klusjes doen, ik heb een hele zandbak in elkaar gezet.” – Cursiste, conciërge, 57
jaar

5.4 Leerwijzen en behoeften
In deze paragraaf bespreken we de wijzen waarop de laaggeletterden in de
onderzoeksgroep zelf aangeven het liefst zelfstandig te leren. We constateerden
al dat het voor laaggeletterden niet altijd gemakkelijk is zelfstandig te leren. Met
betrekking tot het werken met het Lees en Schrijf!-materiaal merkten we op dat

“Een fiets uit elkaar halen, een ketting schoonmaken en vervangen.” – Cursist,
werkzoekend, 47 jaar
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Kijken hoe anderen het doen, gewoon proberen, en klein beginnen
De werkwijze die bij het zelfstandig leren, in het dagelijks leven, gehanteerd
wordt is er vooraleerst een van ‘kijken hoe anderen het doen’. Dat kan zijn bij
een persoon uit de directe omgeven, een vriend of familielid, maar ook van
voorbeelden uit de media. Belangrijk daarbij is dat er ‘bij de basis’ en eenvoudig
begonnen kan worden.

gemaakt worden of het kan een stapje moeilijker gemaakt worden. Eventueel
wordt het dan nog eens aan een persoon in de buurt gevraagd.
“Eerste keer makkelijk, dan weet je hoe het gaat, wat je moet doen, en bij de
tweede gaat het vanzelf.” – Cursist, terreinbaas, 61 jaar
“Beginnen met wat je wilt. Als je weet wat je wilt dan ga je erop
experimenteren.” – Cursist, bankwerker, 52 jaar

“Krant, tijdschriften, televisie, programma’s dingen die je oppikt.” – Cursist,
huismeester, 51 jaar

“Gewoon beginnen. Daar leer je van. Bijvoorbeeld een koekje van chocolade kan
je zelf veranderen. Er andere of moeilijker dingen mee doen. Dan ga je slim leren.”
– Cursiste NT2, MBO-1, 17 jaar

“Gewoon kijken, daar kan je heel veel van leren.” – Cursiste, huisvrouw, 48 jaar
“Ik heb het van mijn vader geleerd. Als er dan een lekke band was dan zij die ‘kom
op, meekijken’.” – Cursiste, conciërge, 57 jaar

En als het niet lukt vraag je hulp
Wanneer het even te moeilijk is of wordt kan de hulp van een kennis of familielid
worden ingeroepen. Dan kijkt men weer hoe het moet om het vervolgens zelf
weer te proberen.

“Je leert het meestal ook als je het ziet. Op televisie komt het ook gewoon. Hoe
heet het…’Makelaar’. Zulke dingen allemaal, dan zie je het wel.[…] Het is echt een
kwestie van eerst uitproberen en eerst zien. Ik zou het nooit kunnen leren vanuit
boeken. Iemand moet het me echt voor doen. Dan leer ik pas.” – Cursiste NT2,
MBO-1, 20 jaar

“Eigenlijk ben ik op een gegeven moment eens naar de buurvrouw gelopen van
joh ik wil meer, vertel mij eens ‘ik ga de andijvie opzetten, hoe lang moet dat
koken?’.” – Zelfstandig leerder, gepensioneerd gebouwbeheerder, 67 jaar

“Toen ik met de VUT was vond ik het noodzakelijk dat als mijn vrouw thuis kwam
het eten op tafel stond. […] Toen ben ik heel voorzichtig begonnen met
aardappels te schillen en ze op wat water te zetten. Ik ben maar gewoon
begonnen.” – Zelfstandig leerder, gepensioneerd gebouwbeheerder, 67 jaar

“Als je bijvoorbeeld een probleem met de computer hebt, dan komt de zoon van
de buurvrouw en dan vraag ik het. Ik ga dan eerst alleen kijken hoe hij het doet,
en dan de volgende keer doe ik het zelf.[…] Je probeert eerst kleine stapjes te
maken.” – Cursist, werkzoekend monteur, 45 jaar

“Eerst met een kleine fiets leren fietsen, dat is makkelijk voor leren.” – Cursiste
NT2, MBO-1, 48 jaar

“Na het uitproberen hulp, met iemand, als het niet lukt.” – Cursiste NT2, MBO-1,
48 jaar

“Bij de basis beginnen, en niet meteen in het diepe gooien, en dat opbouwen.” –
Cursist, huismeester, 51 jaar

Recht op je doel af gaan en op je eigen tempo
Respondenten noemen het recht op je doel af kunnen gaan, het kunnen werken
in het eigen tempo en kunnen stoppen wanneer je wilt, als belangrijke voordelen
van het zelfstandig leren. Men is praktisch ingesteld en wil alleen dat weten wat
voor een specifieke taak nodig is om te weten.

Vanuit de basis verder werken
Is de basis eenmaal duidelijk dan kan er zoals sommige respondenten dat
noemen ‘geëxperimenteerd worden’. Er kunnen variaties op de bekende basis
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Ook hulp bij de discipline om het huiswerk te maken, controle, en ‘dat het werk
15
in ieder geval wordt nagekeken’, worden als wenselijk genoemd bij non-formeel
leren.

“Recht op je doel af gaan wat je wilt weten en niet al die toeters en bellen
eromheen, informatie waar je niks aan hebt. Dat vond ik op school, met leren, ook
zo vervelend.” – Cursist, productiemedewerker, 44 jaar

Eisen aan hulp en uitleg
Wanneer hulp nodig is, willen de laaggeletterden vervolgens het liefst hulp van
een ‘deskundige’, iemand die er ‘echt verstand van heeft’. Aan zo’n deskundige
worden vervolgens bepaalde eisen gesteld. In eerste instantie mag deze hulp
‘prettig en eigentijds’, duidelijk en met veel herhaling en met behulp van
verschillende voorbeelden zijn.

“Ik kan beter zelfstandig op mijn eigen tempo werken dan op school.” –
Zelfstandig leerster, werkzoekend productiemedewerkster, 40 jaar
Non-formeel leren: hulp essentieel
Voor het zelfstandig leren waarbij expliciet gebruik wordt gemaakt van
14
leermateriaal (non-formeel leren ) of wat moeilijkere, minder alledaagse
onderwerpen, worden vooral goede uitleg, de mogelijkheid tot het stellen van
vragen en het krijgen van hulp als belangrijke voorwaarden van zelfstandig leren
genoemd.

“De uitleg die wordt vaak eenmalig gegeven. […] En meestal krijg je maar één
voorbeeld te zien. Daar moet je het dan mee doen. Er zouden best nog meer
voorbeelden bij mogen. Want anders ga je je helemaal zitten focussen op dat ene
voorbeeldje. Dat gaat niet altijd op in de praktijk.” – Cursist, huismeester, 51 jaar

“Internet bankieren, kan ik een mooi voorbeeld van geven. Als je dat aangaat krijg
je meestal van de bank een hele duidelijke uitleg. Kom je er helemaal niet uit dan
kan je nog altijd contact opnemen met de bank. Dus kom je er wel uit.” – Cursist,
huismeester, 51 jaar

“Dat het wel op een prettige en eigentijdse manier wordt uitgelegd, niet zo
oubollig maar dat het leuk is.” – Cursiste, vrijwilligster, 59 jaar
“Duidelijke uitleg; naar wat je moet kijken, de manier waarop ook, de
verschillende manieren.” – Zelfstandig leerder, gebouwbeheerder, 67 jaar

“Ik denk dat het ideaal is dat als ik zoiets ga leren dat ik dat op de computer zou
kunnen gaan doen. Dat je daar dus die ondersteuning krijgt van let daar op of als
je dit zou willen, dan zou je dat zo kunnen doen.[…]of dat iemand het nakijkt, en
je krijgt een antwoord van waar je op moet letten.” – Zelfstandig leerder,
gepensioneerd gebouwbeheerder, 67 jaar

Bovendien is er veel angst om initiatief te nemen. Men is vooral bang niet
begrepen te worden, ongeduldig te woord te worden gestaan en met een
teleurgesteld gevoel achter te blijven. Dat een persoon die helpt geduldig is en
goed kan luisteren wordt dus ook als belangrijk ervaren.

“Voor het instellen van de video raadpleeg ik altijd de gebruiksaanwijzing.” –
Zelfstandig leerder, gepensioneerd gebouwbeheerder, 67 jaar

“Ik ben bang als ik zelf bellen moet ook enzo.” – Cursiste, huisvrouw, 74 jaar
“Hoe moet je beginnen met een telefoongesprek? En hoe moet je doorgaan? Het
is angst voor dat die aan de andere kant jou niet goed begrijpt, of dat je niet goed

14

15

Zie paragraaf 3.7 voor de definities van de verschillende leervormen.
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geholpen wordt en met een bepaalde teleurstelling blijft zitten.” – Cursist,
bankwerker, 52 jaar

“Ook met geld rekenen, procenten zit daar een stukje in, rekenen op het werk is
minder belangrijk. Wel inhoudsmaten, voor het schoonmaken, etiketten lezen,
verhoudingen leren kennen. Voor het lage niveau ook omgaan met tijd. “Als ze
een uitnodiging krijgen en ze moeten ergens om 15.45 zijn, zijn er heel veel
mensen die dat niet begrijpen.” – Docente NT1

“Geduld is ook belangrijk. Die moet ook begrijpen dat sommigen niet zo snel zijn.”
– Cursist, productiemedewerker, 44 jaar
Jongeren experimenteren meer
Met betrekking tot het zelfstandig leren waarbij expliciet gebruik wordt gemaakt
van leermateriaal verschillen de jongere leerders in de onderzoeksgroep (16 tot
20 jaar oud) van de oudere leerders (28 jaar en ouder).
De jongere leerders durven meer eerst zelf te proberen en te experimenteren. Zij
willen pas uitleg van iemand persoonlijk (of als dat niet kan een handleiding) als
ze er zelf niet uit komen. Bovendien willen ze dan liever eerst alleen weten wat ze
niet goed gedaan hebben om het zo eerst zelf nog eens te kunnen proberen.
Echte hulp, iemand die hen persoonlijk begeleidt, iemand die het voordoet,
wordt als laatste optie genoemd.

“Ik kan sommige apparaten in huis niet goed bedienen, de dvd-speler, de
telefoon, de wasmachine, dan haal ik niet alles eruit wat erin zit.” – Cursist,
bankwerker, 52 jaar
“Waar ook een beetje aandacht aan besteed mag worden is, je hebt dan
administratie, maar naast administratie komt er ook nog een stukje rekenwerk
bij. […] Je moet thuis ook met je boodschappen, je moet ook gaan rekenen,
hoeveel geld heb ik in die maand? Hoeveel heb ik uitgegeven?” – Cursist,
huismeester, 51 jaar

Onderwerpen om nog te leren zijn vooral Lees en Schrijf! gerelateerd
Onderwerpen die respondenten nog willen leren zijn zeer divers. Wel merken zij
op dat het goed leren lezen en schrijven voor hen op dit moment het belangrijkst
is. Met betrekking tot lezen en schrijven noemen zij rekenen, formulieren
invullen, goed leren formele brieven te schrijven, handleidingen kunnen lezen,
goed met de computer leren schrijven en moeilijke woorden leren als
belangrijkste onderwerpen om op door te leren. Bovendien noemen
respondenten de onderwerpen en manier van werken zoals in Lees en Schrijf!
‘maar dan op een wat hoger niveau’ of de meer bijzondere ‘foefjes’ daarbij, als
iets wat zij nog zouden willen leren.

“Op de computer kwamen al veel onderwerpen ter sprake […] Mijn idee zou zijn
‘hetzelfde maar op een iets hoger niveau’. Zelfde onderwerpen en systeem, alles
door elkaar, maar dat het iets moeilijker wordt. […] Belastingformulieren, daar
moet ik echt aandacht aan besteden.”- Zelfstandig leerster, werkzoekend
productiemedewerkster, 40 jaar
“De basis heb ik wel door. Maar zijn nou juist allemaal van die foefjes. En juist die
foefjes zijn zo belangrijk. Ik bedoel, tabellen maken, daar had ik beslist moeite
mee, en nu weet ik echt hoe de vork in de steel zit. Het zijn juist de kleine dingen
waarvan je zegt hier schiet het tekort.”- Zelfstandig leerder, gepensioneerd
gebouwbeheerder, 67 jaar

“Abonnementen beëindigen, brieven schrijven voor opzeggen, echt kunnen
schrijven wat je wilt.” – Cursist, huismeester, 51 jaar

Van onderwerpen die niet direct met lezen en schrijven te maken hebben, vinden
respondenten het vaak moeilijker zich voor te stellen hoe zij dat met de
computer zouden kunnen leren. Enkele genoemde onderwerpen zijn: foto’s
bewerken op de computer, koken en klusjes doen.

“Moeilijke woorden dat zou ik willen leren. Ik kan het ook moeilijk uitspreken.” –
Cursiste, huisvrouw, 59 jaar
“Polisvoorwaarden. Dat is nogal ingewikkeld.” – Cursist, terreinbaas, 61 jaar
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6

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

6.1 Het onderzoek

6 korte telefonische gesprekken gevoerd met mensen die het werkboek voor
een buitenlandse partner of kennis bestelden.

Bij het samenstellen van de gespreksgroepen en het vinden van individuele
leerders hebben wij onderscheid gemaakt naar NT1-leerders, Nederlands
sprekende NT2-leerders en beginnende NT2-leerders. Hoewel het werkboek veel
is besteld door de laatste groep hebben wij deze buiten beschouwing gelaten in
het onderzoek. Voor hen is het materiaal niet bedoeld en te moeilijk.

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de wijze waarop Lees
en Schrijf! Taal op je werk wordt gebruikt en beleefd door gebruikers en de mate
en wijze waarop het materiaal aansluit bij de leerwijzen en leerbehoeften van
deze groep. Onderzoeksvragen zijn:
 Hoe gebruiken en beleven laaggeletterden en docenten die met Lees en
Schrijf! Taal op je werk werken het programma en de verschillende
onderdelen. Welke effecten ervaren zij daarbij?
 Wat zijn de leerwijzen en leerbehoeften van de gebruikers van Lees en
Schrijf! Taal op je werk? In hoeverre sluit de Lees en Schrijf!-aanpak daarop
aan?
 Hoe kan multimediale educatieve televisie volgens de Lees en Schrijf!-aanpak
nog beter aansluiten bij de leerwijzen en behoeften van de
gebruikersgroepen?
 Welke onderwerpen zijn interessant voor kwantitatief onderzoek?

6.2 Bevindingen
6.2.1

Achtergronden van de gebruikers

De achtergronden van de leerders komen overeen met wat uit de literatuur
bekend is over laaggeletterden. Zij hebben een korte schoolcarrière gehad,
verrichten laaggeschoolde arbeid, hebben veel angst (gehad) om weer naar
school te gaan en hebben hun lees- en schrijfbeperkingen al lange tijd weten te
verbergen. Veranderingen in het arbeidsproces of de wens meer zelfstandig te
functioneren maken dat de stap naar een cursus of zelfstandig leren gemaakt is.
Cursisten bevinden zich vaak in meer stabiele levensfase dan zelfstandige
leerders. Zij hebben een vaste baan of zijn juist met pensioen. Ook hebben zij
meer steun van een partner of naaste familie dan zelfstandige leerders.

Interviews en groepsgesprekken
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden hebben we:
 ‘face-to-face’ interviews gehouden met 34 laaggeletterden die met het
materiaal van Lees en Schrijf! Taal op je werk aan de slag zijn gegaan. We
hebben de respondenten geworven onder de bestellers van werkboeken
Lees en Schrijf! Taal op je werk en onder NT1- en NT2-cursisten. Deels ging
het om individuele gesprekken en deels om groepsgesprekken (zie de
bijlagen voor de gespreksleidraad). De gesprekken duurden ongeveer 2 uur;
 gesprekken gevoerd met 14 NT1- en NT2-docenten die het materiaal in of als
aanvulling op hun lessen gebruiken. Het ging daarbij vooral om telefonische
gesprekken van ongeveer een uur (zie de bijlagen voor de gespreksleidraad);
 15 korte telefonische gesprekken gevoerd met docenten, therapeuten en
welzijnswerkers die het werkboek Lees en Schrijf! Taal op je werk voor
gebruik in hun beroepspraktijk bestelden;

6.2.2

Gebruik en beleving

Docenten Nederlandse Taal gebruiken het materiaal als aanvulling op het
lesmateriaal, vaak in combinatie met grammatica en lesstof die verdieping
aanbrengt, of andersom. De hoofdstukken in het Lees en Schrijf!-materiaal
worden als een stimulerende aanvulling op het bestaande lesmateriaal gebruikt,
tijdens de les, of voor thuis. Andere docenten, begeleiders en therapeuten
hebben het materiaal in de kast staan om desgewenst uit te lenen, weg te geven
aan een cliënt, of om gebruikt te kunnen worden door medewerkers. Docenten
zijn zich ervan bewust dat het materiaal niet als lesmateriaal bedoeld is.
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Laaggeletterden gebruiken het materiaal van Lees en Schrijf! Taal op je werk
16
vooral als non-formeel leermiddel. Laaggeletterden gebruiken het materiaal
intentioneel, om beter te leren lezen en schrijven, en zij beoordelen het
materiaal ook als zodanig. Sommige zelfstandige leerders zien het materiaal als
een alternatief voor een cursus.

om met het materiaal aan de slag te gaan. Dit heeft niet met het materiaal te
maken maar met zelfvertrouwen, discipline en concentratie van de leerders. Dat
het materiaal als leuk en aansprekend ervaren wordt helpt bij de concentratie en
motivatie maar voor een deel van de leerders blijft persoonlijke begeleiding
onontbeerlijk.

Als NT-leermateriaal wordt het Lees en Schrijf!-materiaal door zowel
laaggeletterden als docenten zeer positief gewaardeerd. Er is eindelijk leuk
leermateriaal dat op maat kan worden ingezet, dat aansluit bij de
belevingswereld van de laaggeletterden, en dat duidelijk, praktisch en niet
oubollig is vormgegeven. Bovendien met gratis een echt boek erbij.
En er kan afwisselend gebruik worden gemaakt van werkboek en website.

Televisieserie
Van de onderdelen van Lees en Schrijf! Taal op je werk wordt de televisieserie het
minst gebruikt. De meeste respondenten hebben slechts enkele van de
uitzendingen gezien. Een groot deel van de respondenten weet wel dat het
televisieprogramma bestaat, maar er zijn maar weinig respondenten die de serie
echt volgen. Belangrijkste oorzaak is het tijdstip van uitzending, voornamelijk op
doordeweekse dagen overdag. Een deel van de respondenten is dan aan het
werk. Voor zover de laaggeletterden de televisieserie gezien hebben vinden zij de
portretten aansprekend, interessant en stimulerend. Een uitzondering hierop zijn
de jongere laaggeletterden. Zij zouden graag meer variatie in de presentatie en
meer leuke sketches in de serie zien.

De onderwerpen in de oefeningen spreken aan en men verbetert behalve de
lees- en schrijfvaardigheden ook alledaagse praktische vaardigheden. Vooral
hierom wordt het materiaal ook door andere docenten, sociale vrijwilligers,
therapeuten en begeleiders voor hun cliënten besteld. Bovendien kan met het
materiaal gemakkelijk korte stukjes gewerkt worden wat als prettig wordt
ervaren door zowel leerders als docenten.

Werkboek
Alle respondenten hebben het werkboek besteld en vrijwel alle respondenten
hebben ook oefeningen uit het werkboek gemaakt. Voor sommige cursisten is
het bestellen van het boek een leerdoel op zich. De werkboeken worden in de
cursussen of als huiswerkmateriaal gebruikt, al dan niet aangevuld met
computeroefeningen.
Het werkboek wordt positief gewaardeerd. Leerders vinden het leuk om een
mooi boek te hebben en vinden de oefeningen duidelijk en leerzaam. Een deel
van de respondenten houdt het boek netjes en schrijft de antwoorden in een
schrift. Dat het werkboek gratis is, maakt dat het ook aan familieleden en
kennissen wordt aangeraden.
De respondenten voor wie het boek moeilijk is, zouden graag een lijst met de
moeilijke woorden in het boek opgenomen zien en meer herhaling van leerregels
en oefeningen. Respondenten voor wie het materiaal makkelijker is, wensen
meer diepgang en grammatica, en meer herhaling en opbouw van de
moeilijkheidsgraad.

Het niveau van Lees en Schrijf! Taal op je werk sluit goed aan bij het niveau van
de groep waarvoor het bedoeld is. Leerders op niveau A2 kunnen goed
zelfstandig met het materiaal werken. Daarnaast kunnen ook leerders op niveau
A1 met het materiaal werken, zij het met begeleiding. Ook voor leerders op
niveau B1 is het materiaal interessant, zij het met enige inhoudelijke aanvulling
17
en verdieping.
Redenen voor leerders op niveau A1-B1 om het materiaal niet te gebruiken
hebben vooral te maken met het ontbreken van een onderwijscontext. De
laaggeletterden hebben begeleiding en stimulering van een leeromgeving nodig

16

Zie paragraaf 3.7 voor een beschrijving van de verschillende leerwijzen.

17

Zie paragraaf 2.4, pagina 4, voor een beschrijving van de verschillende geletterdheidniveaus.
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Website
Net als het werkboek wordt ook de website met oefeningen positief
gewaardeerd door de respondenten. Over het algemeen zijn respondenten over
de internetoefeningen nog enthousiaster dan over het werkboek door de directe
feedback bij deze oefeningen. Ook kunnen de respondenten zich bij de
internetoefeningen beter concentreren en het oefenen langer volhouden dan
met het werkboek. Dit komt door het medium en door de leuke en afwisselende
presentatie van de oefeningen.
Wanneer een antwoord fout is wordt niet duidelijk wat het goede antwoord had
moeten zijn en welke uitleg hier achter steekt. Dit wordt als een nadeel ervaren.
Wordt het werkboek soms nagekeken en uitgelegd door de docente, bij de
computeroefeningen moeten de laaggeletterden het ermee doen dat een
antwoord goed of fout is. Dat er een aantal hernieuwde pogingen mag worden
ondernomen wanneer het eerste antwoord fout is wordt wel gewaardeerd. Dit
dwingt de leerder goed na te denken.
6.2.3

Activering
Ook lijkt Lees en Schrijf! Taal op je werk de genoemde barrières niet weg te
kunnen nemen. De informatie die over de feitelijke cursussen wordt gegeven is
beperkt en er wordt in de verschillende onderdelen van het programma alleen
naar een telefoonnummer verwezen waar men meer informatie over cursussen
kan krijgen.
Cursisten zelf denken dat het belangrijk is ook te laten zien hoe het er in de
cursussen aan toe gaat en duidelijk te maken wat de kosten zijn. Ook het inzetten
op meer persoonlijke begeleiding en motivatie vanuit de directe(re) omgeving om
de stap naar de cursus te maken lijkt hen een goede aanpak.
Lees en Schrijf! Taal op je werk biedt wel een alternatief voor het formele
onderwijs voor wie daar nog niet aan toe is. Zelfstandige leerders gebruiken het
materiaal om de lees- en schrijfvaardigheden te verbeteren zonder hiervoor naar
een cursus te hoeven.
In dit opzicht maakt Lees en Schrijf! Taal op je werk de laaggeletterden bewust
dat zij zelf iets aan hun vaardigheden kunnen verbeteren en activeert het tot
zelfstudie. Indien enige voortgang wordt geboekt in het lees- en schrijfniveau
heeft het programma ook een positieve invloed op het zelfvertrouwen van de
leerder. Bovendien geven respondenten aan naast lees- en schrijfvaardigheden
ook praktische vaardigheden op te doen.

Effecten

Hoewel we niet kunnen zeggen hoe groot de effecten van Lees en Schrijf! Taal op
je werk zijn op het verbeteren van de taalvaardigheden van laaggeletterden
verwachten we dat het effect positief zal zijn. Vormgeving, onderwerpen en
format werken activerend, helpen leerders bij de concentratie en werken
motiverend. Ook het feit dat laaggeletterde leerders nu eindelijk ‘een eigen boek
hebben’, en thuis achter de computer kunnen oefenen, wordt door zowel
leerders als docenten als zeer positief en motiverend ervaren. We mogen
aannemen dat dit hoe dan ook bijdraagt aan het leerproces.

Taboedoorbreking
Respondenten geven aan dat zij niet verwachten of ervaren dat het programma
taboedoorbrekend werkt in de zin dat zij zelf meer durven spreken over hun leesen schrijfproblemen. De angst om deze stap, na jaren van zwijgen, te maken is
daar te groot voor. Zelfs leerders die al een cursus volgen en hierin gevorderd zijn
geven regelmatig aan hierover niet spreken met anderen dan met gezinsleden of
de meeste nabije familie. We kunnen daarom ook niet verwachten dat Lees en
Schrijf! Taal op je werk aantoonbaar taboedoorbrekend werkt. De psychosociale
barrières zijn daar te groot voor. Docenten geven aan dat het programma en de
media-uitingen daaromheen wel bijdragen aan het geheel aan aandacht voor de
problematiek en zo aan taboedoorbreking rondom dit onderwerp.

Bewustwording
Leerders die met Lees en Schrijf! Taal op je werk aan de slag gaan zijn al
doordrongen van het feit dat het voor hen belangrijk is goed te kunnen lezen en
schrijven. Vaak hebben zij al langere tijd de wens iets aan hun lees- en
schrijfvaardigheden te doen maar voel(d)en zij zich belemmert om naar school te
gaan door psychosociale, of situationele barrières. Er lijkt door het programma
geen sprake van extra bewustwording van de problematiek bij de
laaggeletterden.
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6.2.4

Leerwijzen en –behoeften

vooral voor de individuele leerders een probleem. Cursisten hebben altijd docent
als aanspreekpunt.

Laaggeletterden leren het liefst door klein en bij de basis te beginnen en eerst te
kijken naar een voorbeeld waarbij een ander deze basiskennis of -vaardigheden
toepast. Praktisch zien hoe iets gedaan wordt werkt volgens de respondenten
beter dan een uitleg in woord. Vervolgens willen de respondenten nadoen wat zij
gezien hebben. In een later stadium willen zij de basis uitbreiden met moeilijkere
varianten. Zij willen daarbij vooral in hun eigen tempo kunnen werken.
Leerstof moet direct praktisch toepasbaar zijn, inhoudelijk aansluiten bij de
belevingswereld en bij voorkeur op een doelgerichte, leuke, en eigentijdse
manier gebracht worden.

Aansluiting bij leerwijzen en -behoeften
De aansluiting van Lees en Schrijf! Taal op je werk bij informeel en non-formeel
leren, is goed als het gaat om de (praktische) aansluiting van de onderwerpen bij
de ervaringswereld van de laaggeletterden. Belangrijk daarbij zijn de
doelgerichte, aansprekende en eigentijdse informatie en de mogelijkheid in het
eigen tempo te kunnen werken.
Minder goed sluit het materiaal aan bij de leerbehoeften wanneer het materiaal
wat moeilijker wordt voor de leerder. Er is dan al snel behoefte aan extra uitleg
en/of herhalingen in het materiaal. Leerders die thuis met het materiaal werken
zijn dan afhankelijk van de aandacht die de naaste familieleden hen kunnen
geven bij het maken van de oefeningen.
Leerders voor wie het materiaal wat makkelijker is verlangen meer opbouw en
extra oefeningen. Dit laatste geldt vooral voor een aantal leerders in de NT1cursussen. In deze cursussen worden door de docenten echter vaak extra
oefeningen of uitleg geven wanneer dat gewenst is.

Begeleiding
Wanneer de te leren kennis of vaardigheden moeilijker wordt, of wanneer er
sprake is van het gebruik van (niet-formele) leermiddelen, is meer behoefte aan
goede uitleg vooraf, en herhaling en variatie van voorbeelden. Ook os een
aanspreekpunt dan essentieel. In eerste instantie voor het stellen van vragen, en
in tweede instantie voor hulp en begeleiding bij het maken van de oefeningen.
Respondenten benadrukken dat een persoonlijk aanspreekpunt geduldig moet
zijn, goed moet kunnen luisteren en goed moet kunnen uitleggen. Jongere
respondenten geven aan ook in de moeilijkere gevallen eerst zelf te willen
experimenteren.

6.3 Conclusies
De belangrijkste conclusies zijn:
 De verschillende onderdelen van het programma worden positief
gewaardeerd en beleefd door zowel docenten als laaggeletterden.
 Het programma is voor docenten een zeer welkome aanvulling op het
bestaande NT1-materiaal.
 Het programma is niet alleen goed bruikbaar voor NT1-leerders maar ook
voor Nederlands sprekende NT2-leerders. Deze leerders dienen niveau
B1/B2 te hebben voor spreken en luisteren
 Het programma biedt een alternatief voor laaggeletterden die nog niet aan
een cursus toe zijn.
 Het programma heeft een positief effect op de motivatie en concentratie van
laaggeletterden om zelfstandig of in de cursus aan de lees- en
schrijfvaardigheden te werken. Er gaat een activerende werking van het Lees
en Schrijf!-materiaal uit.

Onderwerpen die respondenten nog willen leren zijn rekenen, formulieren
invullen, formele brieven schrijven, handleidingen lezen, goed met de computer
omgaan en moeilijke woorden. Zij kunnen zich moeilijk voorstellen hoe zij andere
vaardigheden dan die met lezen en schrijven te maken hebben ‘van achter de
computer’ kunnen leren.
Voor een deel van de leerders is het sowieso moeilijk om de concentratie,
discipline en het zelfvertrouwen op te brengen om zelfstandig met het Lees en
Schrijf!-materiaal te werken. Dit geldt zowel voor individuele leerders als voor
leerders in een cursus. Begeleiding en feedback op de gemaakte oefeningen zijn
voor zowel cursisten als individuele leerders belangrijk voor de motivatie. Het
Lees en Schrijf!-materiaal zelf biedt daar nu wat te weinig mogelijkheid toe. Dit is
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Het programma draagt, doordat het als welkome aanvulling in NT1cursussen wordt gebruikt, als alternatief voor een cursus dient, en door haar
positieve effect op motivatie en concentratie, bij aan de verbetering van de
lees- en schrijfvaardigheden van laaggeletterden.
Indien vooruitgang wordt geboekt in het lees- en schrijfniveau heeft het
programma een positieve invloed op het zelfvertrouwen van de leerder.
Leerders doen naast lees- en schrijfvaardigheden ook praktische
vaardigheden op.
Het programma heeft geen duidelijk aantoonbaar effect op
taboedoorbreking bij laaggeletterden. Het is een te grote stap voor
laaggeletterden om met meer mensen over hun lees- en schrijfproblemen te
spreken.
Het moment om de stap naar een cursus te maken hangt vooral af van het al
dan niet aanwezig zijn van situationele en psychosociale barrières. Lees en
Schrijf! Taal op je werk heeft op deze barrières geen aantoonbare invloed.
Laaggeletterden zijn zich al bewust van de beperkingen die hun lees- en
schrijfprobleem met zich meebrengt. Ook weten zij vaak al van het bestaan
van cursussen hiervoor. De promotiecampagne van Lees en Schrijf! brengt dit
opnieuw onder de aandacht van laaggeletterden en hun omgeving.
Eerder onderzoek toonde aan dat Lees en Schrijf! bijdraagt aan de
bewustwording van de problematiek van laaggeletterdheid onder het
algemeen publiek (Mira Media, 2008).





Leerders met een hoger niveau dan A2 hebben soms wat meer uitdaging
nodig dan het materiaal nu biedt.
Niveauverschillen worden in de NT1- en NT2-cursussen goed ondervangen
door extra aandacht of oefenmateriaal van docenten. Individuele leerders
voor wie het materiaal wat te moeilijk of te makkelijk is raken eerder
gedemotiveerd.
Jongere leerders willen graag nog meer afwisseling en dynamiek in de
presentatie van het Lees en Schrijf!-materiaal.

6.4 Verantwoording
De achtergronden van de respondenten die met het materiaal aan de slag zijn
gegaan komen overeen met wat uit de literatuur bekend is over laaggeletterden.
Wij verwachten daarom met een representatieve groep te hebben gesproken. De
gesprekken zijn gevoerd door twee onderzoekers met behulp van een
semigestructureerde checklist. Interpretaties van bevindingen zijn intersubjectief
tot stand gekomen. Bovendien is behalve met laaggeletterden zelf, gesproken
met docenten van laaggeletterden die daarbij optraden als ‘deskundigen’.
Op basis van de inzichten in gebruik, beleving, leerwijzen, leerbehoeften en
gepercipieerde effecten hebben we uitspraken gedaan over het effect van Lees
en Schrijf! Taal op je werk op bewustwording, taboedoorbreking en activering.
Dit zijn geen statistische zekerheden, maar we hebben door empirische
inbedding aannemelijk gemaakt of en in hoeverre het programma zal bijdragen
aan bewustwording, taboedoorbreking en/of activering. Het betreft een
theoretische generalisatie. De validiteit van de uitspraken is gebaseerd op de
‘analogie’ van verschillende situaties en gebruikers en niet op statistische
redenering.

De conclusies over de leerwijzen en leerbehoeften van laaggeletterden en de
mate waarop Lees en Schrijf! Taal op je werk hierop aansluit zijn:
 Het programma sluit goed aan bij de ervaringswereld van de laaggeletterden.
 Voor een deel van de leerders is het door beperkte concentratie, discipline
en doorzettingsvermogen moeilijk zelfstandig met het Lees en Schrijf!materiaal te werken.
 Leerders, zowel cursisten als individuele leerders, hebben behoefte aan meer
feedback op de gemaakte oefeningen dan het materiaal zelf nu biedt.
 Lees en Schrijf! Taal op je werk sluit over het algemeen goed aan bij de
leerwijzen en leerbehoeften van leerders op niveau A2.
 Leerders met een lager niveau dan A2 hebben wat meer begeleiding en
herhaling nodig dan het materiaal nu biedt.
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Ook kunnen een aantal kleine hulpmiddelen aan het materiaal worden
toegevoegd, zoals:
 een verklarende woordenlijst voor moeilijke woorden in het werkboek;
 een schrift of notitieblok waarin de antwoorden kunnen worden geschreven
en aantekeningen kunnen worden gemaakt, een schrift dat eventueel kan
worden opgestuurd naar een nakijkservice;
 een overzicht met alle regels die in het boek behandeld zijn, bijvoorbeeld als
losse kaart.

AANBEVELINGEN

Tot slot geven we aanbevelingen over hoe de serie Lees en Schrijf! beter bij de
leerwijze van laaggeletterden kan aansluiten en doen we een aantal suggesties
voor vervolgonderzoek.
Aansluiting bij de leerwijzen en –behoeften
Allereerst merken we daarbij op dat ETV.nl het Lees en Schrijf!-materiaal vooral
aanbiedt als materiaal bij de televisieserie. Als ware dit het vertrekpunt voor het
gebruik van de website en het werkboek. De ondertitel bij het werkboek Lees en
Schrijf! Taal op je werk luidt werkboek bij televisieserie 2 en bij de oefeningen op
e
e
de website wordt ook gesproken van oefeningen ‘1 serie’, ‘2 serie’ en ‘extra
oefeningen’. Ook spreekt ETV.nl wanneer zij over het gehele multimediapakket
spreekt steeds over ‘de serie’. Toch blijkt het materiaal niet altijd op deze wijze
door de gebruikers geïnterpreteerd en gebruikt te worden. Veeleer is het
werkboek het vertrekpunt voor het bekijken van de serie of het maken van de
internetoefeningen. Dit maakt de kaders waarbinnen nagedacht kan worden over
toekomstige presentatie van het materiaal wat breder.

Verder kan de opbouw van het werkboek op een aantal punten verbeterd
worden, zoals:
 de belangrijke informatie in de inleiding nadrukkelijker presenteren;
 een betere opbouw in de leerregels presenteren en leerregels aan het begin
van een nieuw hoofdstuk terug laten komen.
Vanuit de doelstellingen taboedoorbreking, activering en bewustmaking zijn de
aanbevelingen:
 de televisieserie richten op het verlagen van de barrières voor onderwijs
door een bredere en duidelijkere informatieverschaffing over werkwijze,
sfeer, plaats, tijd en kosten van cursussen;
 ook in het werkboek en op de oefenwebsite meer informatie over werkwijze,
sfeer, plaats, tijd en kosten van cursussen opnemen;
 proberen meer interactief in contact te komen met de zelfstandige leerders,
bijvoorbeeld door het bieden van een nakijkservice of inloopcentra in de
buurt.

Aanbevelingen vanuit het perspectief van non-formeel18 leren, hebben in eerste
instantie betrekking op het creëren van meer uitdaging voor de betere leerders,
meer basisoefeningen en herhalingen voor de minder goede leerders en meer
ondersteuning en aandacht en betrokkenheid voor de zelfstandige leerders.
Bijvoorbeeld door:
 meer herhalingsoefeningen met verschillende voorbeelden;
 extra oefeningen in het werkboek, die wat moeilijker zijn. (Er zouden ook
moeilijkheidsgraden in de oefeningen kunnen worden gepresenteerd. De
leerder kan dan zelf kiezen wat het beste bij hem/haar past.);
 de antwoorden bij het werkboek interactief geven. Bijvoorbeeld online of
door een nakijkservice of inloopcentrum in de buurt.

18

Om het materiaal nog aansprekender te maken en het nog beter aan te laten
sluiten bij informeel leren kunnen:
 meer spelletjes en een afwisseling in de presentatie toegevoegd worden aan
het Lees en Schrijf!-materiaal;
 meer verschillende voorbeelden en videoclipjes in het materiaal worden
opgenomen (kortere clipjes werken ook beter op internet).

Zie paragraaf 3.7 voor de definities van de verschillende leervormen.
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Vervolgonderzoek
Kwantitatief onderzoek kan zich richten op de vraag in hoeverre de bevindingen
uit dit onderzoek representatief zijn voor de totale doelgroep van
laaggeletterden. Daarbij kan kwantitatief onderzoek zich tevens richten op de
vraag naar de omvang van de potentiële gebruikersgroep c.q. gebruikersgroepen
voor programma’s met een Lees en Schrijf!-aanpak. Op basis van variabelen als
leerstijl, leerwens en persoonskenmerken, zouden gebruikersprofielen kunnen
worden gemaakt. Vervolgens kunnen dan aanbevelingen worden geformuleerd
voor het ontwikkelen van specifieke producten en/of productaanvullingen voor
specifieke groepen.
Een tweede punt voor kwantitatief onderzoek is het bereik en de effecten van
Lees en Schrijf! Taal op je werk onder werkgevers.
Tot slot kan onderzoek zich verder richten op de wijze waarop leerders die niet
deelnemen aan een formele cursus begeleid kunnen worden bij het werken met
Lees en Schrijf!-producten. Zelfstandige leerders hebben In tegenstelling tot
cursisten niet de beschikking over een docent die het materiaal nakijkt,
aanvullende oefeningen kan geven of extra ondersteuning kan bieden. Dit terwijl
de onderzoeksgegevens erop wijzen dat juist deze groep meer problemen bij het
leren ondervindt. Zelfstandige leerders lijken minder steun vanuit de omgeving
te krijgen en vaker problemen in de privésfeer te ervaren, bijvoorbeeld met werk
en gezondheid. Goede begeleiding kan hen ook helpen alsnog de stap naar een
cursus te maken.
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BIJLAGEN

9.1 De respondenten
Gebruikers Lees en Schrijf!-materiaal in cursus Nederlandse taal (NT1 of NT2) op ROC, groepsgesprekken
RP
Gesl
Lee
Werkzaam als
Land van
Volgt een lees
Op cursus gekomen
acht
ftij
herkomst
en schrijf
door/via
d
cursus sinds
Den Haag, NT1 (120 minuten
1
M
58
Conciërge
Nederland
1 jaar
Werk
2
V
65
Niet werkzaam
Nederland
1 jaar
Internet (dochter)
3
V
57
Conciërge
Nederland
2 jaar
Werk
4
V
48
Niet werkzaam
Nederland
2 jaar
TV-West
5
M
55
Chauffeur afvalverwerking
Nederland
2 mnd
TV spotjes
6
M
72
Gepensioneerd
Nederland
4 mnd
Advertentie ROC
marktkoopman
Posthoorn
7
M
67
Gepensioneerd
Nederland
6 mnd
Bellijn
trambestuurder
8
M
47
Werkzoekend
Nederland
2 jaar
Eigen initiatief
Veenendaal, NT1 (120 minuten)
1
V
58
Bejaarden en peuter
Nederland
6 mnd
Vrijwilligerswerk
vrijwilligster
2
M
50
Huismeester soc.-cult
Nederland
3 mnd
Eigen initiatief
centrum
3
M
60
Gepensioneerd terreinbaas
Nederland
Meerdere
Advertentie van ROC in
op steenfabriek,
jaren
krant (vrouw)
heftruckrijder
4
M
51
Bankwerker, lasser
Antillen
6 jaar
Artikeltje in de krant
5

M

43

Productiemedewerker

Nederland

6 jaar

6

V

58

Niet werkzaam

Nederland

3 jaar

7

V

73

Niet werkzaam

Nederland

2 jaar

Advertentie van ROC in
tijdschrift
Advertentie van ROC in
krant
Eigen initiatief

Suriname

11 jaar

CWI

Meppel, NT1 (120 minuten)
1
V
63
Vrijwilligers werk
19

Lees en schrijfniveau zoals door de docenten aangegeven.

42

Lees- en
19
schrijfniveau

Kent van de serie Lees en Schrijf!
Taal op je werk de onderdelen

Werkt of heeft gewerkt met de
onderdelen

Begin KSE 3
Begin KSE 2
KSE 2
Begin KSE 2
Begin KSE 3
Lezen KSE 2,
Schrijven KSE 1
Begin KSE 3

Tv-serie, werkboek, website
Tv-serie, werkboek, website
Tv-serie, werkboek, website
Tv-serie, werkboek, website
Tv-serie, werkboek, website
Tv-serie, werkboek, website

Werkboek, website
Werkboek, website
Werkboek, website
Werkboek, website
Werkboek, website
Werkboek, website

Tv-serie, werkboek, website

Werkboek, website

KSE 2

Tv-serie, werkboek, website

Werkboek, website

Lezen A1,
Schrijven A1
Lezen A2,
Schrijven A2
Lezen A2,
Schrijven A1

Tv-serie, werkboek, website

Werkboek, website, serie

Tv-serie, werkboek, website

Werkboek, website

Tv-serie, werkboek, website

Werkboek, website

Lezen A2,
Schrijven A2
Lezen A2,
Schrijven A2
Lezen A2,
Schrijven A1
Lezen A2,
Schrijven A2

Tv-serie, werkboek, website

Werkboek, website

Tv-serie, werkboek, website

Werkboek, website

Tv-serie, werkboek, website

Werkboek, website, serie

Tv-serie, werkboek, website

Werkboek, website

KSE 2

Tv-serie, werkboek, website

Werkboek 1 en 2 af.

Wer

2

V

54

Niet werkzaam

Nederland

3 jaar

Eigen initiatief

KSE 1-2

Tv-serie, werkboek, website

3

M

53

WAO, werkzoekend

Iran (NT2)

1 jaar

CWI

KSE 1-2

Tv-serie, werkboek, website

4

M

51

Sociale werkplaats,
stoffeerder

Nederland

1,5 jaar

Sociale werkplaats

KSE 2

Tv-serie, werkboek, website

5

V

37

Sociale werkplaats

Nederland

3 mnd

Sociale werkplaats

KSE 1

Tv-serie, werkboek, website

Afghanistan
(NT2)

8 maanden

Onderdeel ROC MBO-1
opleiding zorghulp

Lezen A1-A2,
Schrijven A1

Tv-serie, werkboek, website

Somalië
(NT2)
Somalië
(NT2)

8 maanden

Onderdeel ROC MBO-1
opleiding zorghulp
Onderdeel ROC MBO-1
opleiding zorghulp

Lezen A1-A2,
Schrijven A1
Lezen A1-A2,
Schrijven A1-A2

Tv-serie, werkboek, website

lezen tussen A1
en A2 schrijven
boven A1
A2-A2

Tv-serie, werkboek, website

A2-A2

Tv-serie, werkboek, website

Amersfoort, NT2 (90 minuten)
1
V
48
Niet werkzaam

2

V

18

Schoonmaker

3

V

16

Vakkenvuller

4

V

28

Babysitten

Marokko
(NT2)

8 maanden

Onderdeel ROC MBO-1
opleiding zorghulp

5

V

17

Zorghulp bij ouderen

8 maanden

6

V

20

Verkoopster in
schoenenwinkel

Marokko
(NT1,5)
Marokko
(NT1,5)

Onderdeel ROC MBO-1
opleiding zorghulp
Onderdeel ROC MBO-1
opleiding zorghulp

8 maanden

8 maanden

Individuele gebruikers van Lees en Schrijf! Taal op je werk-materiaal, individuele interviews
Verschillende locaties, (45-60 minuten)
RP
Gesl
Lee
Werkzaam als
Land van
Kent het Lees en Schrijf!-materiaal via
acht
ftij
herkomst
d
1
M
64
Parttime
Nederland
Televisie
Beveiligingsbeambte
1
V
55
Werkzoekend,
Spanje (NT2)
Zadkine (eerder korte op cursus geweest via
kinderdagverblijfmedewerk
WW, gebruikt nu zelfstandig)
ster
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Tv-serie, werkboek, website

Tv-serie, werkboek, website

Af en toe oefeningen op de computer.
1x de serie gezien.
Werkboek 1 en 2 af.
1 Deel op de computer af.
Veel van de serie gezien.
Werkboek 2 tot de helft gemaakt.
2x de serie op de computer gezien.
Werkboek 2 tot de helft gemaakt
1-2x de serie op tv gezien
(heeft geen computer)
Werkboek 2 gemaakt.
Een beetje op de computer geoefend.
Serie niet gezien.
Werkboek t/m hoofdstuk 3 gemaakt.
Computer deel 1 gemaakt en
certificaat ontvangen en nu bezig met
deel 2.
Een beetje uit het werkboek gemaakt.
Alles op de computer gemaakt.
Deel oefeningen in werkboek serie 2
gemaakt, oefeningen op computer
gemaakt
Bijna klaar met computer serie 2

Oefeningen op de computer gemaakt
en certificaat behaald
Deel oefeningen in werkboek serie 2
gemaakt, oefeningen op computer
gemaakt en certificaat behaald

Kent van de serie Lees en Schrijf! Taal op je
werk de onderdelen

Werkt of heeft gewerkt met de onderdelen

TV-serie, werkboek, website

Alles op de computer gemaakt en certificaat
behaald
Werkboek gemaakt

Werkboek, website

Wer

1
1

M
V

40
13

Brandwacht
Scholier (SO)

Nederland
Nederland

Televisie
Televisie

TV-serie, werkboek
TV-serie, werkboek, website

1

V

44

Werkzoekend,
productiemedewerker

Liberia (NT2)

Televisie

TV-serie, werkboek, website

1

M

67

Nederland

V

55

TV-serie, werkboek

Werkboek gemaakt

1

M

62

WAO Taxichauffeur

Nederland

Zadkine (eerder kort op cursus geweest via
Rotterdampas, gebruikt nu zelfstandig)
Via juffrouw van dochter op serie gewezen,
via serie werkboek
Vrouw

Werkboek, website

1

Gepensioneerd
gebouwbeheerder
Werkzoekend

Werkboek gemaakt
Alles op de computer gemaakt en certificaat
behaald
Werkboek gemaakt
Paar keer serie gezien
Alles op de computer gemaakt en certificaat
behaald
Werkboek gemaakt
Paar oefeningen uit werkboek gemaakt

TV-serie, werkboek, website

Alles op de computer en certificaat behaald
Werkboek gemaakt

Onderdelen van Lees en Schrijf! die voor het
onderwijs gebruikt worden
Boek en computer
Boek en computer
Boek en computer

Kent van de serie Lees en Schrijf! Taal op je
werk de onderdelen
Alles
Alles
Alles

Boek en computer
Boek en computer
Boek en computer
Boek en computer
Boek en computer
Boek en computer
Werkboek, attendeert op tv-serie

Alles
Alles
Alles
Alles
Alles
Alles
Alles

Werkboeken

Werkboeken

Werkboeken (serie en computer thuis)

Alles

Werkboeken, computer
Werkboek, serie, computer

Alles
Alles

Suriname

Docenten NT1 en NT2 die het materiaal van Lees en Schrijf! Taal op je werk bij het onderwijs gebruiken
Onderwijsinstelling
Niveau waarop docent
Wijze waarop het materiaal gebruikt wordt
les geeft
1
ROC Haaglanden
Blokkendoos 1-3
Aanvullend, ter indicatie, extra
2
ROC Meppel
Blokkendoos 1-3
Aanvullend, ter indicatie, extra
3
ROC (MBO Zorghulp)
Blokkendoos 1-3
Aanvullend, ter indicatie, extra
Amersfoort
4
ROC Veenendaal
Blokkendoos 1-3
Aanvullend, ter indicatie, extra
5
ROC Midden Nederland
Blokkendoos 1-3
Aanvullend, ter indicatie, extra
6
ROC Twente
Blokkendoos 1-3
Aanvullend, ter indicatie, extra
7
Friesland College
Blokkendoos 1-3
Aanvullend, ter indicatie, extra
8
Noorderpoort College
Blokkendoos 1-3
Aanvullend, ter indicatie, extra
9
Friesland College
Blokkendoos 1-3
Aanvullend, ter indicatie, extra
10
Taal Vakwerk
Raamwerk A1
Taal op de werkvloer, incidenteel, specifieke
thema’s
11
Taal Vakwerk
Raamwerk NT2:
Structureel tijdens lessen NT1, NT2 op werkvloer;
spreken A2-B2, lezen en
bij NT2 oudkomers inburgering als verrijkings-,
schrijven A1, A2
extra materiaal
12
Taal Vakwerk
Raamwerk A1
NT2 taal op de werkvloer (voorbereiding MBO),
structureel; NT2 activering werk
13
Taal Vakwerk
Raamwerk NT2: A1-A2
NT1 individueel, NT2 activering werk
14
Haeghe Groep
Blokkendoos 1-2
NT1/NT2

44

Wer

9.2 Gespreksleidraden
9.2.1

Individuele gesprekken

Onderzoeksdatum
Projectnummer
Locatie
INTRODUCTIE






A)

5’

in contact gekomen omdat RP werkboek Lees en Schrijf! Taal op je werk heeft besteld; te kennen gegeven mee
te willen werken aan onderzoek.
doel van het onderzoek: we zijn geïnteresseerd in ervaringen van mensen die moeite hebben met lezen en
schrijven, of deze vaardigheden willen verbeteren, met Lees en Schrijf! Taal op je werk.
uitleg opnameapparatuur
anonimiteit en rapportage
introductie van de respondent: voornaam, leeftijd, beroep, samenstelling van huishouden, kinderen en leeftijd,
hobby‟s, cursussen, hoe bekend met Lees en Schrijf! Taal op je werk, waarom werkboek Lees en Schrijf! Taal
op je werk besteld?

Ervaringen laaggeletterd zijn







B)

:
: 08009
:

10’

Kan rp nog wat meer vertellen over de aanleiding om het werkboek te bestellen?
o
hoe met programma in contact gekomen
o
waarom lees en schrijfvaardigheden verbeteren
Waar loopt rp in dagelijks leven en op werk tegenaan mbt lees en schijfvaardigheden
o
problemen/uitdagingen
o
Wat gaat juist wel goed?
o
En wat niet gaat; hoe gaat rp daarmee om?
In hoeverre ervaart rp zijn lees en schrijfvaardigheden als een probleem?
Spreekt rp met anderen over zijn/haar lees/schrijf beperkingen? wordt erover gesproken?
o
met wie
Ervaart rp taboe mbt dit onderwerp?
o
in hoeverre
o
waarom wel/niet

Lees en Schrijf! Taal op je werk



15’

Welke onderdelen kent RP van het programma?
Hoe wordt het Lees en Schrijf!Taal op je werk-materiaal door RP gebruikt?
o
waarmee gewerkt
o
hoe vaak
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C)

20’

Zelfstandig leren en de Lees en Schrijf!-aanpak










D)

o
sinds wanneer
Welke ervaringen heeft RP met het materiaal?
o
Wat was wel/niet goed?
o
Waarom?
Welke effecten ervaart RP door het gebruik van het materiaal?
o
concrete acties; verschil voor en na gebruik Lees en Schrijf!-materiaal
In hoeverre denkt RP dat het programma Lees en Schrijf! Taal op je werk er aan bijdraagt/heeft bijgedragen dat
hij/zij over zijn/haar taalvaardigheid spreekt?
o
concrete ervaringen
In hoeverre ervaart RP het programma als taboe doorbrekend?
o
concrete ervaringen
In hoeverre heeft RP het idee dat het programma Lees en Schrijf! Taal op je werk er aan bijdraagt/heeft
bijgedragen dat hij/zij bewust is van zijn/haar taalvaardigheid/niveau en hoe dat wel/niet problematisch is.
o
concrete ervaringen
In hoeverre heeft RP het idee dat het programma Lees en Schrijf! Taal op je werk er aan bijdraagt/heeft
bijgedragen dat hij/zij bewust is van de mogelijkheid zijn/haar taalvaardigheid/niveau te verbeteren.
o
concrete ervaringen

Welk onderwijs/cursussen heeft rp gevolgd?
o
ervaringen daarmee
o
positief/negatief
Zijn er ook dingen die rp zichzelf geleerd heeft?
o
Wat, hoe
o
(welke) hulp/begeleiding
Waarin verschilt de wijze waarop rp zichzelf dingen leert van de ervaringen die hij/zij heeft met onderwijs?
o
Werkwijze/hulp/begeleiding/tijdstippen/duur
o
voor- en nadelen
Wat is belangrijk wanneer rp iets nieuws wil leren? Waar moet dat „leren‟ dan aan voldoen?
En als rp zelfstandig iets nieuws wil leren/ gebruik wil maken van zelfstudie?
(ITR: noteer)
o
het allerbelangrijkste
o
en daarna
o
en daarna
In hoeverre sluit het leren met Lees en Schrijf! aan op de manier waarop rp het liefst zelfstandig leert?
o
op welke punten en wel/niet
(ITR: koppel
terug naar eerder genoemde punten over zelf leren en voorkeuren daarbij.)
o
hoe zou dat beter kunnen
Wat zou rp nog willen leren zonder hiervoor naar school te willen gaan?
o
zou een aanpak zoals die van Lees en Schrijf! hierbij kunnen helpen?

hoe

waarom wel/niet

Ideeën voor de Lees en Schrijf!-aanpak

8’
46

Wer



Op welke wijze kan educatieve televisie volgens de Lees en Schrijf!-aanpak volgens RP nog meer bijdragen aan
het leren van de doelgroep?
o
welke onderwerpen?
o
op welke (andere) wijzen?

AFSLUITING




2’

dank
wat wil RP nog toevoegen
attentie en veel succes met….
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9.2.2

Groepsgesprekken

Onderzoeksdatum
Projectnummer
Locatie
INTRODUCTIE







A)

15’

welkom
doel van het onderzoek: we zijn geïnteresseerd in de ervaringen van mensen, die moeite hebben met lezen en
schrijven of deze vaardigheden willen verbeteren, met het programma Lees en Schrijf! Taal op je werk.
er zijn geen foute antwoorden! Alle meningen zijn interessant
uitleg opnameapparatuur
anonimiteit en rapportage
introductie van de respondenten:
o
voornaam, leeftijd, beroep, samenstelling van huishouden, hobby‟s, cursussen, hoe op ROC
gekomen, sinds wanneer, waarom?

Ervaringen laaggeletterd zijn








B)

:
: 08009
:

20’

Waar loopt men tegenaan mbt lees en schijfvaardigheden
(rondvraag)
o
wat gaat wel/niet goed
En wat niet gaat; hoe gaat men daarmee om?
(rondvraag)
o
welke oplossingen/strategieën
Hoe ervaart men zijn/haar beperkingen in lees en schrijfvaardigheden?
(open)
o
in hoeverre wel/geen probleem
o
mbt dagelijks functioneren
o
in relatie tot anderen/zelfbeeld/zelfvertrouwen
In hoeverre heeft men het idee dat er, naast de NT cursus, wel/geen mogelijkheden tot oplossingen (verbetering
van vaardigheden) zijn?
(discussie)
o
privé/op het werk
Spreekt men met anderen over zijn/haar lees/schrijf beperkingen? wordt erover gesproken?
(rondvraag)
o
met wie
o
privé/op het werk
Ervaart men taboe mbt dit onderwerp?
(discussie)
o
privé/op het werk

25’

Lees en Schrijf! Taal op je werk



Welke onderdelen kent men van het programma?
Hoe wordt het Lees en Schrijf!-materiaal gebruikt?
o
waarmee gewerkt
o
hoe vaak
o
sinds wanneer
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Welke ervaringen heeft men met het materiaal?
o
wat was wel/niet goed
o
waarom
o
met betrekking tot de verschillende onderdelen
Welke effecten ervaart RP door het gebruik van het materiaal?
o
concrete acties; verschil voor en na gebruik Lees en Schrijf!-materiaal
In hoeverre denkt men dat het programma Lees en Schrijf! Taal op je werk er aan bijdraagt/heeft bijgedragen
dat men/laaggeletterden over hun taalvaardigheid en -problemen spreken?
(discussie)
o
waarom wel/niet
o
concrete ervaringen
In hoeverre ervaart/ziet men het programma als taboe doorbrekend?
(discussie)
o
concrete ervaringen
In hoeverre heeft men het idee dat het programma Lees en Schrijf! Taal op je werk er aan bijdraagt/heeft
bijgedragen dat men zich meer bewust is van zijn/haar taalvaardigheid/niveau en hoe dat wel/niet problematisch
is?
(discussie)
o
waarom wel/niet
In hoeverre heeft men het idee dat het programma Lees en Schrijf! Taal op je werk er aan bijdraagt/heeft
bijgedragen dat men zich bewust is van de mogelijkheid het taalvaardigheid/niveau te verbeteren? (discussie)
o
waarom wel/niet
o
concrete acties
(10 minuten pauze)

C)

Zelfstandig leren en de Lees en Schrijf!-aanpak











30’

Welk onderwijs/cursussen heeft men, naast huidige, gevolgd?
o
ervaringen daarmee
o
positief/negatief
Zijn er ook dingen die men zichzelf geleerd heeft?
(flip-over)
o
wat
o
hoe
o
(welke) hulp/begeleiding
Waarin verschilt de wijze waarop men zichzelf dingen leert van de ervaringen die men heeft met onderwijs?
o
werkwijze/hulp/begeleiding/tijdstippen/duur
o
voor- en nadelen
Wat is belangrijk wanneer rp‟s iets nieuws willen leren? Waar moet dat „leren‟ dan aan voldoen?
En als rp‟s zelfstandig iets nieuws willen leren/gebruik wil maken van zelfstudie?
(flip-over)
o
het allerbelangrijkste
o
en daarna
o
en daarna
In hoeverre sluit het leren met Lees en Schrijf! aan op de manier waarop men het liefst zelfstandig leert?
o
op welke punten en wel/niet
(ITR: koppel
terug naar eerder genoemde punten over zelf leren en voorkeuren daarbij.)
o
hoe zou dat beter kunnen
Wat zou men nog willen leren zonder hiervoor naar school te willen gaan? (flip-over)
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o

D)

zou een aanpak zoals die van Lees en Schrijf! hierbij kunnen helpen?

hoe

waarom wel/niet

15’

Ideeën voor de Lees en Schrijf!-aanpak



Op welke wijze kan educatieve televisie volgens de Lees en Schrijf!-aanpak nog meer bijdragen aan het leren
van de doelgroep?
(flip-over)
o
welke onderwerpen?
o
op welke (andere) wijzen?

5’

AFSLUITING




dank
wat wil men nog toevoegen
attentie en veel succes met….
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9.2.3

Gesprekken met docenten

Onderzoeksdatum
Projectnummer
Locatie
INTRODUCTIE







A)

5’

Doel onderzoek is het creëren van inzicht in proces en rendement van het werken met Lees en Schrijf! Taal op je
werk (verder: „Taal op je werk‟), en het vinden van handvatten voor de verder ontwikkeling van ETV.nl-programma‟s
volgens een Lees en Schrijf! benadering.
Doel interview:
o
hoe zetten docenten van laaggeletterden het multimedia programma „Taal op je werk‟ in
o
hoe beoordelen zij het programma en de aanpak, vanuit hun ervaringen met laaggeletterden
o
welke aanbevelingen geven zij?
uitleg opnameapparatuur en notulist
anonimiteit en rapportage
introductie van de respondent: naam, beroep/functie, onderwijsinstelling

THEMA I: Algemeen






B)

:
: 08009
:

10’

Achtergronden/profiel leerlingen
Hoe wordt „Taal op je werk‟ gebruikt?
o
Waar
o
Hoe vaak/intensief
o
Welke onderdelen
o
Met welk doel
o
Welke aansturing/begeleiding/feedback?
Met welke motivatie is het materiaal gebruikt/aanbevolen?
Welke reacties heeft RP over het materiaal gekregen van leerlingen?
o
Naar de verschillende onderdelen

Wat zeggen leerlingen er van te leren

Wat denkt RP zelf dat leerlingen er van leren

Waarom?

Verbetersuggesties?

THEMA II: Ervaringen met laaggeletterden/laaggeletterdheid



25’

Kan RP iets meer vertellen over zijn/haar ervaringen met/kennis van laaggeletterdheid
o
Welke problematiek ziet RP voor laaggeletterden in zijn/haar praktijk?

Studeren/Dagelijks leven/Werk?
In hoeverre meent RP dat „Taal op je werk‟ wel/niet bijdraagt aan het wegnemen van taboe op
laaggeletterdheid.
o
Waarom
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C)

o
Hoe beter?
In hoeverre meent RP dat „Taal op je werk‟ wel/niet bijdraagt aan het creëren van bewustzijn met betrekking tot
de problematiek van laaggeletterdheid?
o
Waarom, hoe
o
Hoe beter?
In hoeverre meent RP dat „Taal op je werk‟ wel/niet bijdraagt aan het stimuleren van laaggeletterden om hun
vaardigheden te verbeteren?
o
Hoe, waarom
o
Hoe beter?
Welke andere effecten van het programma verwacht/ziet RP?
o
In relatie tot de wijze waarop RP het programma inzet
o
Verder..
o
Waarom?

THEMA III: Lees en Schrijf!-aanpak










15’

Hoe kijkt RP aan tegen zelfstudie door laaggeletterden?
o
Ervaringen
o
Wat kan/gaat wel/niet, voorwaarden/beperkingen
Hoe beoordeeld RP „Taal op je werk‟ als middel om zelfstandig mee te leren?
Wat ziet RP als de kracht en zwakte van het programma als het gaat om zelfstandig leren?
Welke andere programma‟s (voor laaggeletterden) kent RP?
Gebruiken cursisten/werknemers ook ander ETV.nl materiaal?
o
Wat/waarom?
Hoe verhouden de Lees en Schrijf! –programma‟s zich tot andere programma‟s?
o
Positief/negatief?
Welke andere onderwerpen zouden nog meer interessant zijn voor een Lees en Schrijf! –aanpak?
Wat zou er bij andere onderwerpen anders/toegevoegd/verbeterd moeten worden aan de huidige Lees en
Schrijf! aanpak?
Zijn docenten/werkgevers van plan om (ook) in de toekomst andere (bestaande/nieuwe) ETV.nl materialen te
gebruik?
o
Wat

5’

AFSLUITING





dank
wat wil RP nog toevoegen/opmerken
rapportage
attentie voor RP
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9.3 Uitzendschema 2008
ETV.nl-venster
ETV.nl Rotterdam

Omroep
ETV.nl

Uitzendingen 2008
1e uitzending
vanaf 9 april

herhaling

8 t/m 14 september
vanaf 15 september

ETV.nl
Haaglanden

ETV.nl
Amsterdam

Omroep West

AT5

ETV.nl Utrecht

RTV Utrecht

ETV.nl Groningen

RTV Noord

ETV.nl Drenthe

RTV Drenthe

1e uitzending

Vanaf 6 april

herhaling

vanaf 21 september

1e uitzending

vanaf 7 april

herhaling

vanaf 1 september

1e uitzending
herhaling
1e uitzending
herhaling
1e uitzending

vanaf 7 april
vanaf 8 september
vanaf 14 april
vanaf 29 september
vanaf 5 april

herhaling

vanaf 20 september

Tijdstippen
woensdag vanaf 08.00 uur
donderdag vanaf 09.00 uur
zondag vanaf 08.30 uur
maandag t/m zondag vanaf 8.00 uur
maandag vanaf 8.00 uur
dinsdag vanaf 9.00 uur
zondag vanaf 9.00 uur
maandag t/m zaterdag 10.00 uur
zondag 11.00 uur
zondag 11.15 uur
maandag 9.00 uur en 13.00 uur
woensdag 9.00 uur en 13.00 uur
vrijdag 9.00 uur en 13.00 uur
maandag 9.00 en 13.00 uur
dinsdag 9.00 en 13.00 uur
woensdag 9.00 en 13.00 uur
maandag t/m zondag 10.00 uur
maandag t/m zondag 10.00 uur
maandag t/m zondag 14.05 uur
maandag t/m zaterdag 14.00 uur
maandag t/m vrijdag 09.30 uur
zaterdag en zondag 13.30 uur
maandag t/m vrijdag 9.30 uur
zaterdag en zondag 13.30 uur
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Betrokken ROC’s
Albeda College
(Zadkine)

de Mondriaan
onderwijsgroep
(ROC Leiden)
(ID College)
ROC van Amsterdam

ROC Midden Nederland
Noorderpoort
Alfa-college en Drenthe
College

Wer

ETV.nl Brabant

ETV.nl Overijssel

ETV.nl
Gelderland

Omroep Brabant

RTV Oost

Omroep
Gelderland

1e uitzending

vanaf 7 april

maandag 01.00 uur met herhaling elk
uur tot 17.00 uur

herhaling

6 september

zaterdag 7.30 uur herhaling elk uur
tot 17.00 uur

1e uitzending

vanaf 5 april

zaterdag 10.00 uur

herhaling

6 september

zaterdag om 10.00 uur en 15.30 uur

1e uitzending

vanaf 3 april

herhaling

2 oktober

donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur
zondag 15.00 uur
donderdag en vrijdag 16.30 uur
zaterdag en zondag 16.00 uur

1e uitzending
herhaling
1e uitzending

vanaf 12 april
vanaf 2 april

herhaling
1e uitzending
herhaling
1e uitzending

vanaf 8 april
vanaf 2 april

herhaling
1e uitzending
herhaling

vanaf 8 april
vanaf 22 september

Overige regionale omroepen
Omroep Flevoland
Omrop Fryslân

L1
RTV Noord-Holland

Omroep Zeeland

zaterdag 09.00 uur
woensdag t/m vrijdag 10.00 uur
zaterdag en zondag 12.00 uur
dinsdag t/m donderdag 10.00 uur
woensdag 09.25 uur en 10.25 uur
donderdag 09.25 uur en 10.25 uur
donderdag en zondag 11.00 uur
donderdag en zondag 11.00 uur
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Koning Willem I College,
ROC Eindhoven, ROC
West-Brabant (Kellebeek
College), ROC ter AA,
ROC de Leijgraaff
ROC Deltion, ROC
Aventus, ROC Landstede,
ROC van Twente

Graafschap College, ROC
A12, ROC Aventus, ROC
Nijmegen, Rijn IJssel
College, ROC Rivor,
Landstede

