
Taal begint thuis
Taallessen voor ouders helpen ook hun kinderen



Wanneer is iemand 
laaggeletterd?

Je bent als volwassene laaggeletterd, als je moeite hebt met lezen, schrijven, 
rekenen en of digitale vaardigheden. Dit kunnen volwassenen zijn met 
Nederlands als moedertaal (NT1) of Nederlands als tweede taal (NT2).  
In de huidige samenleving en op de arbeidsmarkt is een goede beheersing 
van deze basisvaardigheden noodzakelijk om mee te kunnen doen aan de 
samenleving. 

• NT1-volwassenen zijn laaggeletterd als ze een lager taalniveau hebben 
dan niveau 2F. Dit staat gelijk aan het taalniveau van eind vmbo. 

• Voor NT2-volwassenen gebruiken we een andere niveauaanduiding: van 
het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (CEFR). 
Laaggeletterden hebben niveau A0-A2. A2 Dat staat gelijk aan het 
niveau van leerlingen aan het einde van de basisschool. NT2’ers zijn niet 
meer laaggeletterd als ze Nederlands beheersen op minimaal B1-niveau. 

Voorbeeld 1F- of A2-niveau: 
Uw kind zit in groep 2. Hij gaat naar groep 3. De juf wil graag met u 
praten over uw kind. Over wat hij in groep 3 gaat leren. 

Voorbeeld 2F of B1-niveau:
Uw kind gaat binnenkort naar groep 3. Wij maken graag een 
afspraak met u over de overgang naar groep 3. 
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Taalvaardigheid 
van kinderen

De taalvaardigheid van Nederlandse kinderen daalt al jaren. PISA 
(Programme for International Student Assesment) monitort elke drie jaar 
wereldwijd de prestaties van leerlingen op verschillende domeinen. Hierbij 
ligt de focus niet op wat leerlingen precies leren op school, maar hoe zij hun 
kennis en vaardigheden in het dagelijks leven toepassen. 

Uit het meest recente PISA-2018 onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid 
van 15-jarigen in Nederland lager is dan in andere EU- en OESO-landen. 
Een kwart van de Nederlandse leerlingen haalt niet het niveau dat nodig is 
om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Deze groep heeft een 
extra grote kans om op latere leeftijd laaggeletterd te worden. 

Kinderen leren een taal te spreken door te luisteren naar woorden en klanken 
na te bootsen. Kinderen die in de thuisomgeving meer taal en woorden horen, 
ontwikkelen een beter fundament voor taal, dan kinderen die opgroeien in 
een taalarme omgeving. Dit verschil is op latere leeftijd niet meer in te halen. 
Zonder ingrijpen, blijven de taal- en schoolprestaties van kinderen van 
laaggeletterde ouders laag. Dus is het belangrijk om ouders te ondersteunen 
met taallessen en hen te stimuleren hun kinderen thuis voor te lezen.
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Taal begint thuis
Ouders kunnen de taalvaardigheid van kinderen vergroten door thuis actief 
met kinderen te spreken. Niet iedereen is dat vanuit de eigen opvoeding 
gewend. Het taalcursusaanbod van de gemeente Rotterdam kan hierbij 
helpen. Onderzoeker Maurice de Greef concludeert in meerdere 
onderzoeken dat deelname aan taaltrajecten de taalbeheersing en positie 
in de samenleving van de deelnemers vergroot.

De woordenschat van kinderen kun je vergroten door hen voor te lezen. 
Als kinderen in hun eerste vier jaar dagelijks meerdere keren worden 
voorgelezen uit kartonnen boekjes of prentenboeken, horen zij naar 
verwachting een miljoen woorden meer dan kinderen die nooit worden 
voorgelezen. Ouders gebruiken bij het voorlezen andere, moeilijkere 
woorden, en besteden ook tijd aan het uitleggen van lastige begrippen. 
Kinderen die vervolgens zelf een kwartier per dag lezen leren 55 keer zoveel 
woorden per jaar als een kind dat maar vijf minuten per dag leest. 
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Herken 
laaggeletterdheid 
bij ouders

• Ze zijn moeilijk te bereiken, vooral via geschreven brieven of e-mails.
• Reageren vaak niet op uitnodigingen voor bijvoorbeeld ouderavonden.
• Komen vaak niet of te laat op afspraken, omdat ze moeite hebben met 

data en klokkijken.
• Begrijpen (makkelijk te lezen) informatie vaak niet, waardoor ze heel 

veel of juist heel weinig vragen stellen.
• Gebruiken vaak smoesjes uit schaamte, zoals: 

• wil formulieren alleen thuis invullen;
• bril vergeten;
• wil niet op een computer werken De ouder geeft aan  

dat hij of zij niets heeft met op de computer werken;
• heeft geen e-mailadres;
• schrijft te onleesbaar schrijven om zelf iets te noteren;
• geeft zelf aan dyslexie te hebben of dat woordblindheid  

in de familie voorkomt.
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Zelf aan de slag
• Besteed tijd aan voorlezen in de groep en/of stimuleer ouders om deel te 

nemen aan initiatieven, zoals de VoorleesExpress.
• Help laaggeletterdheid opsporen door de signalen te herkennen.
• Herhaal de belangrijkste informatie in een gesprek.
• Kijk met de medewerker ouderbetrokkenheid wat er in jouw organisatie 

mogelijk is voor deze groep. De gemeente werkt samen met 
taalaanbieders die taallessen voor ouders kunnen aanbieden op school.

• Zorg voor draagvlak binnen jouw organisatie, zodat je niet de enige bent 
die zich met dit probleem bezighoudt. Let ook op of je laaggeletterdheid 
herkent bij collega’s.

• Heb je ideeën en wil je daar iets mee doen? Of herken je het probleem 
van laaggeletterdheid en weet je juist niet zo goed wat je kunt doen? 
Neem dan contact op met de gemeente via taal@rotterdam.nl. 
De gemeente biedt hulp, advies en kan je ook in contract brengen met 
taalaanbieders, taalcoaches of taalambassadeurs.

• Volg een van de e-learnings van Stichting Lezen en Schrijven om te leren 
hoe je laaggeletterde ouders herkent en hun naar verdere scholing 
verwijst.
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Maak 
laaggeletterdheid 
bespreekbaar 

Bouw een vertrouwensband op met de ouders en probeer erachter te komen 
of jouw intuïtie juist is. Dit kun je controleren door bijvoorbeeld te vragen of 
iemand zijn post zelf leest of het moeilijk vindt om formulieren in te vullen. 
Ga in gesprek met ouders. Spreek hierbij voornamelijk in de tegenwoordige 
tijd en gebruik gewone woorden in korte zinnen (blijf wel als volwassenen 
met elkaar praten). Vermijd oordelen om te voorkomen dat mensen zich 
onwetend voelen. Normaliseer juist het probleem en vertel de ouders dat zij 
niet de enige zijn die moeite heeft met taal. Eén op de vijf volwassenen in 
Rotterdam heeft immers moeite met lezen en schrijven.

Motiveer en stimuleer de ouders om een taalcursus te volgen. Je kunt ouders 
warm doorverwijzen naar de gemeente. De gemeente biedt gratis 
taaltrainingen – van korte cursussen tot een hele opleiding – voor mensen 
die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. 
Er wordt een cursus aangeboden specifiek op het thema Taal en Ontwikkeling. 
In deze cursus leren ouders meer over naar school gaan en ontwikkeling van 
kinderen. Door deze cursus te volgen, kunnen ouders hun kinderen beter 
begeleiden met school en thuis actief leren voorlezen. Er zijn ook opleidingen 
waarbij ouders een officieel taaldiploma kunnen behalen dat zij nodig 
hebben voor bijvoorbeeld een (vervolg)opleiding of werk. Het cursusaanbod 
van de gemeente is te vinden op beterintaal.nu. 
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https://www.beterintaal.nu/


Stimuleer lezen bij 
kinderen en ouders

In Rotterdam zijn er verschillende laagdrempelige initiatieven beschikbaar waar 
ouders en kinderen aan mee kunnen doen. Bekijk hieronder een kort overzicht. 

• De Bibliotheek op school: debibliotheekopschool.nl 
Met de Bibliotheek op school worden kinderen in het basis- en voortgezet 
onderwijs gestimuleerd om meer te lezen. In deze bibliotheken op school 
zijn leesconsulenten aanwezig om kinderen en jongeren hierbij te 
ondersteunen. 

• BoekStart: boekstart.nl 
Als een baby ongeveer drie maanden oud is, ontvangen ouders de 
uitnodiging om een gratis BoekaStartkoffertje op te halen in de 
bibliotheek. Hierin zitten twee boekjes met handige en leuke voorleestips 
om kinderen te inspireren en te vermaken. 

• De cursus ‘Voor jou en je kind!’: lezenenschrijven.nl/wat-doen-wij/
oplossing-voor-je-vraagstuk/voor-jou-en-je-kind 
Voor jou en je kind! is een cursus van Stichting Lezen en Schrijven voor 
ouders van peuters, kleuters en kinderen op de basisschool. Ouders leren 
de taalvaardigheid van hun kind te stimuleren, bijvoorbeeld door te oefenen 
met taalspelletjes of het stellen van vragen. Scholen, VVE-aanbieders en 
welzijnsorganisaties kunnen de cursus aanbieden.

• VoorleesExpress: voorleesexpress.nl 
De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen die moeite hebben met taal 
extra aandacht krijgen. Ouders kunnen een half jaar lang met een 
vrijwilliger aan de slag met taal en (voor)lezen. De vrijwilliger stimuleert 
ouders ook om taal een belangrijke plek in het gezin te geven.
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Wist je dat…
• meer dan de helft van de laaggeletterden van 16 tot 65 jaar Nederlands 

als moedertaal heeft? 
• kinderen die opgroeien in gezinnen met laagopgeleide ouders 

600 woorden per uur horen, terwijl kinderen in hoogopgeleide gezinnen 
2.000 woorden per uur horen? Op vierjarige leeftijd is dit verschil 
opgelopen tot 30 miljoen woorden. 

• er een kwalitatief verschil is tussen de taal die kinderen horen? Kinderen 
in hoogopgeleide gezinnen horen vaker aanmoedigende woorden, dan 
in laagopgeleide gezinnen. 

• ouders met een andere moedertaal dan Nederlands, in hun eigen taal 
een taalrijke omgeving kunnen bieden? Kinderen pikken later op school 
de Nederlandse vertaling van de woorden op.

• onder basisvaardigheden niet alleen taal valt, maar ook rekenen en 
digitale vaardigheden? Voor elk domein biedt de gemeente Rotterdam 
cursusaanbod.
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Meer informatie 
Stichting Lezen en Schrijven:
lezenenschrijven.nl/voor-organisaties/gezin-en-preventie
rotterdam.nl/taal

Totale cursusaanbod in Rotterdam: 
beterintaal.nu

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Tessa Cuperus, 
Beleidsadviseur Taal en Ontwikkeling, via taal@rotterdam.nl. 
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