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Werving specifieke 
doelgroepen in 
de volwasseneneducatie

Wat beweegt mensen om deel te nemen aan volwasseneneducatie? 

Belangrijke motieven zijn het krijgen van werk of beter werk óf het volgen van een specifieke opleiding. Maar 
de volwasseneneducatie is er vooral ook voor mensen die moeite hebben met de eisen die onze maatschappij 
stelt. Denk bijvoorbeeld aan taal-, reken- of digitale vaardigheden. De maatschappelijke functies van volwassenen-
educatie zijn deelname aan de arbeidsmarkt en een volwaardige participatie in het dagelijks leven. Het accent 
voor laaggeletterden ligt hierbij op de Nederlandse taal- en rekenen.

Benadering op maat

Bij werving van NT1-leerders is een duidelijke tendens waarneembaar naar een benadering op maat. De leer-
wens is het uitgangspunt. Deze maakt deel uit van de motivatie om te leren en vormt de basis van het aanbod. 
Een gedegen intake past hierbij en ook een ‘coachende’ houding van de docent of begeleider. Niet doceren 
maar observeren en begeleiden. NT1’ers met een leerwens heten ‘laaggeletterd’ en worden vaak geassocieerd 
met schuldenproblematiek en een ongezonde leefstijl. Welke volwassene wil zich hierin herkennen?

Data-onderzoek is nodig

Er is nog weinig data-onderzoek gedaan naar de werving van NT1-cursisten. De meeste documenten zijn 
gebaseerd op ervaringen in de praktijk. Gedegen onderzoek is hard nodig om de beweringen en constateringen 
van de deskundigen in het vakgebied te staven.

Inspiratie

Verdiep u in de artikelen over werving van specifieke doelgroepen in de volwasseneneducatie en neem kennis 
van andere inzichten en oplossingen. 

Ook een mening of aanvulling? Gebruikt u zelf een wervingsmethode die werkt? Wij stellen uw bijdrage op 
prijs! Laat het weten door een eigen bijdrage te plaatsen of e-mail ons via epale@cinop.nl.

Team EPALE Nederland

https://ec.europa.eu/epale/nl
mailto:epale%40cinop.nl?subject=
mailto:epale%40cinop.nl?subject=
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Enkele gedachten over 
werving NT1-deelnemers

Bereiken van 
laaggeletterden voor 
onderzoek

Het team van EPALE NL

Recht op leren: ook voor 
laaggeletterden! 

Methodiek blended leren 
als maatwerk NT1 

Blog Nieuws

Algemeen

Materiaal

Materiaal

Waarom is het vinden en bereiken van NT1-leerders vaak een moeizaam 
proces? Marian Jansen - de Goede (Zet een Punt) en Riet Thijssen (EPALE) 
zetten in een blog enkele gedachten over de werving van NT1-deel-
nemers uiteen. 

Lees meer

Voor een beter bereik van laaggeletterden laat het CBS uitnodigings-
brieven voor deelname aan een onderzoek testen door taalambassadeurs. 
Zij hebben de kennis over hoe laaggeletterden brieven lezen en inter-
preteren. I&O research onderzocht of een aangepaste uitnodigings-
brief meer deelname van laaggeletterden oplevert dan een standaard 
uitnodigingsbrief. 

Lees meer

In Nederland is CINOP aangewezen als National Support Service (NSS) 
en heeft als taak om EPALE te laten leven bij iedereen die zich inzet 
voor het leren van volwassenen. Een team van 5 professionals binnen 
CINOP (Nationaal Agentschap Erasmus+) faciliteert de Nederlandse 
content op EPALE. Als NSS blijven we in nauw contact met de belang-
rijkste spelers in Nederland.

In de publicatie 'Het recht op leren: ook voor NT1’ers? 40 jaar bestrijding 
van laaggeletterdheid' (2018) beschrijven Marga Tubbing en Wim 
Matthijsse, vanuit hun eigen expertise in het NT1-werk, de geschiedenis 
van 40 jaar aanpak laaggeletterdheid. Lees de interessante aanbevelingen 
over het verbeteren van het bereiken van laaggeletterden en specifiek 
het onderwijs aan NT1’ers.

Lees meer

NT1leren.nl is een blended leren-methodiek. Lesstof wordt op verschil-
lende manieren aangeboden met meerdere vormen van begeleiding. 
De samenstelling van het aanbod wordt bepaald door de behoeften en 
achtergrond van de deelnemers. Deze methodiek is ontwikkeld door 
Oefenen.nl en CINOP. 

Lees meer

https://ec.europa.eu/epale/nl
https://epale.ec.europa.eu/nl/node/89264
https://epale.ec.europa.eu/nl/node/89175
https://epale.ec.europa.eu/nl/node/88275
https://epale.ec.europa.eu/nl/node/89179
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Herkennen, bereiken en activeren 
van mensen met onvoldoende basis-
vaardigheden

Toolkit 
werving: 
campagne 
Brabant

EPALE 
materialen

Welke 
typen laag-
geletterden 
zijn er?

Kansen voor bibliotheken  
om laaggeletterden te 
bereiken 

Nieuws Materiaal

Materiaal

Nieuws Materiaal

Lost Lemon en Muzus onderzochten hoe het bereik van de moeilijkere bereikbare doelgroep, van Nederlands-
taligen met lage basisvaardigheden, vergroot kan worden. Daarbij stonden de thema’s ‘werknemers en 
werkzoekenden’ en ‘schulden en armoede’ centraal. In het onderzoeksrapport wordt antwoord gegeven op de 
onderstaande vragen: 
1. Welke stappen doorloop je om de moeilijkere bereikbare doelgroep te herkennen, bereiken en activeren? 
2. Wat zijn succesvolle interventies uit de praktijk? 
3. Wat zijn daarbij werkzame elementen? 

De opdracht is uitgevoerd in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven. 

Lees meer

Een campagne van Stichting 
Lezen & Schrijven, voor de 
werving van NT1-cursisten in 
Noord-Brabant, stelt taalambas-
sadeurs centraal in de werving van 
laaggeletterden. Er is een toolkit 
beschikbaar met video’s van taal-
ambassadeurs, posters en ansicht-
kaarten met uitspraken over wat 
NT1-onderwijs taalambassadeurs 
heeft gebracht. 

Deze taalambassadeurs zijn 
mensen die zelf hun lees- en 
schrijfvaardigheid hebben ver-
beterd en dat graag uitdragen. 
Het materiaal is gratis te down-
loaden.

Lees meer

Op EPALE zoekt u in een uit-
gebreide materialenbank. Er zijn 
al meer dan 6.000 materialen 
en documenten over leren en 
volwassenen online!

Lees meer

Onderzoeksbureau Lost Le-
mon deed onderzoek naar de 
doelgroep laaggeletterden voor 
Stichting Lezen en Schrijven. Zij 
spraken zowel laaggeletterden 
als professionals. Met de ver-
kregen input ontwierpen ze per-
sona's. Deze persona's zijn type 
laaggeletterden die dezelfde be-
hoeften en motivaties delen. En 
dus elk op een andere manier te 
motiveren zijn voor het werken 
aan hun basisvaardigheden. 

Lees meer

De Koninklijke Bibliotheek deed onderzoek naar diverse aspecten van werving 
in relatie tot de bibliotheken. De meeste conclusies van dit onderzoek zijn 
ook van toepassing op andere onderwijs- of leersituaties. Lees meer over 
hoe bibliotheken een grotere rol kunnen spelen voor laaggeletterden.

Lees meer

https://ec.europa.eu/epale/nl
https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/Ondezoek_herkennen,_bereiken_en_activeren_van_mensen_met_onvoldoende_basisvaardigheden.pdf
https://epale.ec.europa.eu/nl/node/89254
https://ec.europa.eu/epale/nl/resource-centre
https://www.lostlemon.nl/welke-typen-laaggeletterden-zijn-er
https://epale.ec.europa.eu/nl/node/89251
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KLASSE! voor werving 
van Nederlandstalige 
laaggeletterden

Framing: hoe wordt 
laaggeletterdheid onder 
de aandacht gebracht

Hoe bereik je laaggeletterden met 
weinig basisvaardigheden?

Materiaal

Materiaal

Nieuws

KLASSE! is een nieuw en innovatief programma, ontwikkeld door Marian 
Janssen -de Goede van ‘Zet een punt!’ Het programma focust op het 
vinden, benaderen en werven van laaggeletterde NT1’ers. Om de kans 
op succes - inschrijving voor een cursus - te optimaliseren, spreekt 
KLASSE! een potentiële cursist zo direct mogelijk aan: in de communi-
catie en met een passende methode. De individuele deelnemer met zijn 
leerwens is het uitgangspunt.

Lees meer

Het beeld dat van laaggeletterden bestaat, heeft invloed op de werving. 
Onderzoekers van Bureau Taalstrategie doen op basis van hun bevindingen 
concrete aanbevelingen voor de communicatie over het onderwerp laag-
geletterdheid. Het onderzoek, naar framing van het thema laaggeletterd-
heid, brengt in beeld welke woorden, beelden en taal worden gebruikt 
om laaggeletterdheid onder de publieke aandacht te brengen. 

Lees meer

Lost Lemon en Muzus onderzochten hoe het bereik van de moeilijkere bereikbare doelgroep, van Nederlands-
taligen met lage basisvaardigheden, vergroot kan worden. 

Daarbij stonden de thema’s ‘werknemers en werkzoekenden’ en ‘schulden en armoede’ centraal. In het onder-
zoeksrapport wordt ingegaan op de te nemen stappen om de doelgroep te activeren, succesvolle interventies 
uit de praktijk en de daarbij werkzame elementen.

Lees meer

https://ec.europa.eu/epale/nl
https://epale.ec.europa.eu/nl/node/89176
https://epale.ec.europa.eu/nl/node/89248
https://epale.ec.europa.eu/nl/node/91180
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Deel ook uw 
verhaal

Vergroot uw Europese 
netwerk!

Algemeen

Algemeen

Materiaal

Zelf een mooi verhaal over leren 
en volwassenen? Maak een profiel 
aan en deel uw verhaal. Het 
Nederlandse EPALE team helpt u 
graag om ook uw bijdrage op het 
platform te zetten. Of misschien 
kunnen wij u helpen met het 
insturen van een ‘partnerverzoek’ 
voor internationale samenwerking?
Kijk ook eens hier voor hand-
leidingen of neem contact met 
ons op via epale@cinop.nl.

Heeft u plannen voor een project in de volwasseneneducatie? Bent u 
op zoek naar partners om internationaal mee samen te werken? EPALE 
heeft een handige partnerzoekfunctie waarmee u snel potentiele pro-
jectpartners of gelijkgestemden kunt vinden.

Lees meer

Ina den Hollander gaf tijdens een bijeenkomst van het Bondgenootschap voor Geletterdheid NO-Brabant, bij 
IBN te Uden een presentatie over de succes- en risicofactoren rondom werving NT1-leerders.

Lees meer

Er bestaan veel misvattingen over laaggeletterdheid. Dit wordt ver-
sterkt doordat veel mensen geen laaggeletterden in hun omgeving ken-
nen. Laaggeletterdheid wordt vaak gezien als hetzelfde als dyslexie en 
analfabetisme. Meer begrip leidt tot meer herkenning. Markteffect deed 
onderzoek naar het kennisniveau, de houding en het gedrag van de Ne-
derlandse bevolking ten aanzien van laaggeletterdheid. Een waardevol 
onderzoek voor de aanpak van werving van NT1-cursisten

Lees meer

Voor huisartsen kan het moeilijk zijn 
om mensen met een migranten-
achtergrond te bereiken. Onder 
hen is laaggeletterdheid een veel-
voorkomend probleem. Het 
organiseren van moskeedagen kan 
hierin uitkomst bieden. Praktijk-
verpleegkundige Gonnie Vollebregt, 
werkzaam bij gezondheidscentrum 
Hoograven, en diëtiste Yvon Albers, 
werkzaam bij Careyn, vertellen 
over hun ervaringen met moskee-
dagen waar gerichte zorg en 
voorlichting wordt gegeven.

Lees meer

Materiaal

Onderzoek naar 
denkbeelden laag-
geletterdheid 

Succes- en risicofactoren werving NT1

Huisartsen 
bereiken 
laaggelet-
terden via 
moskee-
dagen 

Nieuws

https://ec.europa.eu/epale/nl
https://www.cinop.nl/europese-programmas/
mailto:epale%40cinop.nl?subject=
https://ec.europa.eu/epale/nl/about-partner-search
https://epale.ec.europa.eu/nl/node/89260
https://epale.ec.europa.eu/nl/node/89210
https://epale.ec.europa.eu/nl/node/83991
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