Docentenversie

EenVandaag in de klas
Laaggeletterdheid: niet
kunnen lezen en schrijven
Leeftijd:
Niveau:

Kijkvragen
1 Wanneer is iemand laaggeletterd?

13-15 jaar 16 – 18 jaar
VO-onderbouw & VObovenbouw

Samengevat
Lang niet iedere volwassene heeft goed
leren lezen. Maar liefst één op de tien
Nederlanders is laaggeletterd. Dit kan
lastige situaties opleveren en daarom
kunnen laaggeletterden alsnog de
schoolbanken in.
Vakgebied
Maatschappijleer, Nederlands
Kernbegrippen
Lezen, schrijven, laaggeletterd
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij het volgende
kerndoel in het voortgezet onderwijs:
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 42
Bovenbouw: Maatschappijleer, Domein E
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl
vind je meer video’s uit deze serie, zoals:
‘Louis Couperus’.
Antwoorden
1 Iemand is laaggeletterd als hij/zij
problemen heeft met lezen en schrijven,
omdat diegene is blijven hangen op het
niveau van de basisschool. 2 A 3 Extra
uitkeringen, gemiste
arbeidsproductiviteit, ziektekosten e.d.
4 Kosten als extra uitkeringen en
ziektekosten hoeven dan niet meer of
minder gemaakt te worden.
5 Werknemers krijgen meer
zelfvertrouwen, worden zelfstandiger, ze
zijn minder snel ziek en ze hebben minder
instructies nodig. b De werknemers
kunnen efficiënter werken en er worden
minder fouten gemaakt. 6 Eigen
antwoord.

2 Hoeveel Nederlanders zijn laaggeletterd?
A 1,5 miljoen
B 2 miljoen
C 2,5 miljoen
D 3 miljoen
3 Laaggeletterdheid kost de Nederlandse
samenleving ruim 556 miljoen euro op
jaarbasis. Waar gaat dit geld heen?
4 Hoe levert het investeren in de
taalvaardigheid van mensen de
Nederlandse samenleving geld op?
5 Het opleiden van laaggeletterden levert
bedrijven ook wat op.
a Wat gebeurt er met de laaggeletterden
als ze opgeleid worden?
b Waarom is dit voordelig voor een bedrijf?
Verdiepingsvraag
6 Mensen die laaggeletterd zijn schamen
zich er vaak voor. Waarom zijn mensen
beschaamd dat ze laaggeletterd zijn? En
zou er iets kunnen gebeuren of
georganiseerd kunnen worden wat de
schaamte weg kan nemen? Vergelijk je
antwoorden met de antwoorden van je
klasgenoten.
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Leerlingenversie

EenVandaag in de klas
Laaggeletterdheid: niet
kunnen lezen en schrijven
Leeftijd:
Niveau:

Kijkvragen
1 Wanneer is iemand laaggeletterd?

13-15 jaar 16 – 18 jaar
VO-onderbouw & VObovenbouw

Samengevat
Lang niet iedere volwassene heeft goed
leren lezen. Maar liefst één op de tien
Nederlanders is laaggeletterd. Dit kan
lastige situaties opleveren en daarom
kunnen laaggeletterden alsnog de
schoolbanken in.
Vakgebied
Maatschappijleer, Nederlands
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl
vind je meer video’s uit deze serie, zoals:
‘Louis Couperus’.
Profielwerkstuk
Vind je dit een interessant onderwerp en
wil je dit gebruiken voor je
profielwerkstuk?
Het thema laaggeletterdheid is te
gebruiken als onderwerp voor je
profielwerkstuk bij de vakken Nederlands
en maatschappijleer.
Studiekeuze
Ben je benieuwd welke studies passen bij
de beroepen uit de video? Je zou
bijvoorbeeld het volgende kunnen
studeren:
Nederlandse Taal en Cultuur (wo)
Lerarenopleiding Nederlands (hbo)
Taalkunde (hbo)
Taalwetenschappen (wo)
Pabo (hbo)

2 Hoeveel Nederlanders zijn laaggeletterd?
A 1,5 miljoen
B 2 miljoen
C 2,5 miljoen
D 3 miljoen
3 Laaggeletterdheid kost de Nederlandse
samenleving ruim 556 miljoen euro op
jaarbasis. Waar gaat dit geld heen?
4 Hoe levert het investeren in de
taalvaardigheid van mensen de
Nederlandse samenleving geld op?
5 Het opleiden van laaggeletterden levert
bedrijven ook wat op.
a Wat gebeurt er met de laaggeletterden
als ze opgeleid worden?
b Waarom is dit voordelig voor een bedrijf?
Verdiepingsvraag
6 Mensen die laaggeletterd zijn schamen
zich er vaak voor. Waarom zijn mensen
beschaamd dat ze laaggeletterd zijn? En
zou er iets kunnen gebeuren of
georganiseerd kunnen worden wat de
schaamte weg kan nemen? Vergelijk je
antwoorden met de antwoorden van je
klasgenoten.
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