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Conferentie Geletterdheid 
De klok tikt door... 

 Ongeveer  120 deelnemers uit alle rangen van het onderwijsveld vulden vorige maandag de 
aula van het Provinciehuis te Leuven.  Deze mooie mix van mensen èn het gevarieerde aanbod 
aan workshops vormde alvast een veelbelovende start voor een stevige gedachtewisseling rond 
geletterdheid.  Een verslag van een goed gevulde dag.  Voor wie er niet bij kon zijn, of voor  wie 
er wel bij was maar graag nog even terugblikt...  

Over vroeger en nu  

'Hoe vaak kijkt u elke dag naar een tekst op papier of op een  scherm?  
En uw ouders toen die even oud waren als u?'  Geletterdheid RAAST 
door onze tijd, aldus Kris Van den Branden.  Of zoals Jeanne Kurvers 
haar uiteenzetting opende: 'Geletterdheid is een historische variabele 
en geletterdheid is historisch variabel.  De definitie van geletterdheid is 
geëvolueerd van 'je handtekening kunnen zetten' in de Middeleeuwen 
tot 'complexe grafische, numerieke en visuele multimodale info 
verwerken' nu.  En waar in de 18e, 19e eeuw geletterdheid een exclusief 
voorrecht was voor de elite, stelt onze huidige maatschappij zich als 
norm 'Iedereen geletterd'.  Die norm hebben we nog niet gehaald:  er 
zijn  nog zeer veel  volledig ONgeletterden en laaggeletterden in 
Nederland en Vlaanderen.   

Met de huidige, verruimde invulling van het begrip geletterdheid vallen  meer mensen uit de boot.  
En ook screening/cijfermateriaal past zich aan de veranderde context aan.  Zo neemt PIAAC 
(lopend internationaal geletterdheidsonderzoek, in opdracht van de OESO) ook 'vaardigheden op 
het werk' mee in de  meting van geletterdheidscompetenties. Op de resultaten van dit groots 
opgezette onderzoek is het nog even wachten, maar in afwachting presenteren we hieronder 
enkele alarmerende cijfers uit de verschillende lezingen en workshops: 

Facts&Figures 

 - 1 op 6 Vlamingen beschikt anno 2010 niet over voldoende geletterdheid om vlot in de 
samenleving te participeren. 

- 1 op 3 Belgen tussen 16 en 75 jaar zijn niet of onvoldoende in staat op informatie op te zoeken 
met een zoekrobot (workshop Laure Van Hoecke) 

- 1 op 3 volwassen Vlamingen loopt een geletterdheidsrisico. (workshop Lode Vermeersch) 

Besluit: Het is 5 na 12 voor velen!   
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Veel informatie, ideeën en inspiratie volgden in de workshops van 
verschillende organisaties die hun expertise met het publiek  wilden delen.  
Door de zinvolle reacties en aanvullingen van de deelnemers werd de theorie 
meteen aan de praktijk getoetst.  Wie nog op zoek was naar geschikt 
materiaal voor zijn doelgroep, kon een kijkje nemen bij de verschillende 
stands van de materialenmarkt, waar bekende en minder bekende 
organisaties hun boeken en cursussen op geanimeerde wijze voorstelden.  
We schetsen hieronder enkele grote lijnen die uit de vele lezingen naar voren 
kwamen.i 

 

Naar een geïntegreerde aanpak 

...op de werkvloer 

De nood aan een geïntegreerde aanpak van geletterdheid dringt zich op. Die integratie betekent 
niet enkel dat de ondersteuning zich verplaatst naar een authentieke locatie waar mensen  
geconfronteerd worden met levensechte situaties waarin geletterdheid een rol speelt.  Zo pleit 
Hugo Verdurmen er in de ‘trends en keuzes voor het plan geletterdheid’ voor om geletterdheid te 
integreren in specifieke contexten zoals op de werkvloer in plaats van het  geïsoleerd te 
onderwijzen  in de Centra voor Basiseducatie. Ook moet geletterdheid opgenomen worden als 
prioriteit in  verschillende beleidsdomeinen.   

Hoe je die “G-factor” in je bedrijf of organisatie kan vergroten vatte Tineke Padmos samen in een 
aantal concrete aandachtspunten.  Van bij de aanwerving doorheen iemands  loopbaan, en 
doorheen  alle segmenten van het bedrijfsbeleid kan gewerkt worden aan geletterdheid.  Maar 
zelfs  al tijdens de beroepsopleiding loont het om aan geïntegreerde geletterdheidstraining doen, 
zo bleek uit de workshop van Matthias Vienne.  “G-coach” staat voor het  het geïntegreerd werken 
aan vakinhouden van de beroepsopleiding en geletterdheid: daardoor is er minder uitval en 
worden de geletterdheidseisen beter bereikt.   

Dat werd ook verder ondersteund door Lode Vermeersch, die stelt dat 22,2 % van de volwassenen 
met een geletterdheidsrisico 'on the job' leren.  De werkplaats is dus zeker een krachtige 
leeromgeving. 

 

...op school 

In betekenisvolle situaties aan geletterdheid werken kan echter ook binnen een klaslokaal.  In hun 
workshop rond “G-kracht” illustreerden Vandommele en Goossens hoe je de geletterdheidskracht 
van de lessen in het BSO en TSO kan verhogen. Vakleerkracht Jan getuigde hoe via een 
taakgerichte les over drinkwater de leerlingen geboeid geraakten en er bovendien nog veel meer 
van onthielden dan van zijn 'mededelende lessen'.   

Een blik over de grens bood nog meer inspiratie voor het creëren van motiverende leersituaties. 
Martine Braaksma toonde met verschillende voorbeelden uit de klaspraktijk dat schrijflessen 
niet saai hoeven te zijn.  Door leerlingen mekaars teksten te laten beoordelen en aan mekaar 
feedback te geven, leren leerlingen beter schrijven. Ze kunnen verrassend genoeg zelfs leren 
schrijven zonder te schrijven; het observeren van andere schrijvers blijkt soms effectiever dan zelf 
te schrijven. 
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Ook in het ASO is er nog werk aan de winkel. Peters & Van Houtven brachten in hun onderzoek 
de taalvaardigheid van instromende studenten in het hoger onderwijs in kaart.  Zo bleken velen 
niet goed in staat om  een samenvatting te maken van een informatieve tekst; sommige 
instromende studenten produceerden  onzinnige, poëtisch aandoende paragrafen in plaats van 
een informatieve samenvatting.  

Maar wat is de oorzaak van deze gebrekkige academische taalvaardigheid?  In 'Goed uitgerust 
aan de eindmeet?' schetsten Bogaert en Verheyden de onduidelijke einddoelen voor cognitieve 
academische taal aan het einde van het secundair onderwijs en de al te impliciete cognitieve eisen 
bij het begin van het hoger onderwijs.  In het project Gelaarsd Gespoord en Geletterd 
ontwikkelden zij lessenreeksen waarbij leerlingen vanuit hun eigen leefwereld en aan de hand van 
academische lees- en schrijftaken een complex thema kunnen verkennen.  

Integratie ≠ locatie 

Integratie van geletterdheidsonderwijs hangt dus niet alleen samen met locatie.  Het heeft geen 
zin je te verplaatsen naar een andere omgeving als je daar niet in betekenisvolle situaties aan 
geletterdheid werkt. Het gaat er ook niet alleen om dat mensen nieuwe media leren bedienen: met 
de computer werken is niet hetzelfde als digitaal geletterd zijn.  Zo heeft Laure Van Hoecke het in 
digitaal (on)geletterd over 'mediawijsheid' in plaats van  loutere knoppenkennis; je hebt niet 
alleen nood aan de nodige technische kennis om met computers te werken, maar je moet ook 
informatie kunnen opzoeken en kritisch kunnen selecteren. 

"Technische basisvaardigheden, expliciete kennis van lees- en schrijfstrategieën, expliciete 
kennis van tekstsoorten, -genres, woordenschat blijven steriele kennis indien de taalleerder niet 
leert ze gepast toe te passen, al naargelang het doel, de inzet, de functie en de kenmerken van de 
geletterdheidssituatie, en daarbij niet de nodige attitudes opbouwt." 

Iedereen is het er roerend over eens: We hebben  nood aan goede leerkrachten die jongeren en 
volwassenen kunnen begeleiden en coachen  bij het geletterd worden.  En die leerkrachten 
moeten op hun beurt goed ondersteund worden door hun coaches en ondersteuners  om de 
'puntjes op de G' te zetten.  Het CTO wil aan de kar blijven trekken en veel inspiratie bieden aan 
het onderwijsveld, samen met andere organisaties die 100 % op de grote 'G' willen inzetten. 

Samen op weg naar een nieuw plan Geletterdheid?   

Voor nog meer inspiratie en informatie verwijzen we graag naar onze website 
www.geletterdheid.be; die we regelmatig zullen aanvullen.  Binnenkort vind je er de presentaties 
van alle sprekers op terug, zodat je alles nog eens rustig kan nalezen. 

 

 

 

                                                            
i Zie www.geletterdheid.be voor de volledige presentaties van alle sprekers 

http://www.geletterdheid.be/
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