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EEN DERDE PLAN
waarom en voor wie?



Meer dan ooit een urgent probleem

• 1 op 7 volwassenen in Vlaanderen is laaggeletterd

• Structureel verankeren 

• Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid



IEDEREEN met geletterdheidsnoden

• 1 op 7 onder niveau 2 (PIAAC)

• Én de mensen op niveau 2 (PIAAC)

• Ongeacht
• (moeder)taal

• sociale achtergrond 

• leeftijd



Ontstaan 
–

een uitgebreid participatief proces



Voorbereidend

• Evaluatie Strategisch Plan Geletterdheid 2012-2016

• Bevraging bij cursisten van de Centra voor Basiseducatie

• Kenniskring Geletterdheid

• Wetenschappelijk syntheseverslag – Geletterdheid in Vlaanderen 
gewikt en gewogen (CTO)



Doelstellingen bepalen

• Workshops om mogelijke inhouden te verzamelen

• Workshops om prioriteiten te bepalen

• Schrijfrondes

• Feedbackmogelijkheden

• Resultaat door de Vlaamse Regering goedgekeurd 
op 15 september ‘17 



Acties formuleren

• Bilaterale gesprekken
• Met meer dan 30 partners en overheidsdiensten

• Rondetafelgesprekken
• Met de Centra voor Basiseducatie

• Met alle partners van het Plan

• Feedbackmogelijkheden



ZEVEN FACTOREN
voor succesvol werken



1. Door structureel samen te werken en een horizontaal 
geletterdheidsbeleid te voeren

2. Door te sensibiliseren en informeren

3. Door in te zetten op professionalisering

4. Door helder en toegankelijk te communiceren

5. Door geletterdheid te integreren en contextualiseren

6. Door efficiënte inzet van middelen

7. Door in te zetten op onderzoek



VIJF DOELEN
waar we samen voor gaan



TIEN ACTIES
een ruim engagement 



Strategische doelstelling 1

We zorgen voor een significante toename van het aantal 

jongeren dat het secundair onderwijs verlaat met 
voldoende geletterdheidscompetenties, opdat zij 
zelfstandig kunnen functioneren en participeren in de 
samenleving en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en 
bijleren





Voor jongeren in het secundair onderwijs kansen 
creëren om hun geletterdheid te verhogen.

Actie 1



Strategische doelstelling 2

We zetten in op het verhogen van geletterdheid binnen 

de familieomgeving om het doorgeven van 
laaggeletterdheid van generatie op generatie te 
doorbreken





Voor ouders kansen creëren om hun geletterdheid te 
verhogen in de context van het leerplichtonderwijs van 
hun kinderen

Actie 2



Voor ouders kansen creëren om hun geletterdheid te 
verhogen in de context van welzijnswerking (inclusief 
armoedebestrijding)

Actie 3



Strategische doelstelling 3

We versterken de geletterdheidscompetenties van 

werkzoekenden en werkenden in het 
kader van hun beroepsopleiding, hun traject naar werk 
of binnen hun tewerkstelling, om de kans op het vinden 
en behouden van werk te verhogen en bij te blijven met 
de evoluties op de arbeidsmarkt





Voor werkzoekenden kansen creëren om hun 
geletterdheid te verhogen in de context van een 
beroepsopleiding of traject naar werk

Actie 4



Voor werkenden kansen creëren om hun geletterdheid 
te verhogen op de werkvloer

Actie 5



Strategische doelstelling 4

We versterken geletterdheidscompetenties van 

mensen in armoede, om hun kansen te 
vergroten om uit de armoede te geraken en hun 
participatie aan de samenleving te verhogen





Voor mensen in armoede kansen creëren om hun 
geletterdheid te verhogen via een gepast educatief 
aanbod

Actie 6



Strategische doelstelling 5

We zetten in op het verhogen van de 

digitale geletterdheid van jongeren en 
volwassenen, opdat zij meekunnen in de snel 
digitaliserende maatschappij





Voor mensen met digitale geletterdheidsnoden kansen 
creëren door het aanbod rond e-inclusie en 
webtoegankelijkheid op elkaar af te stemmen en meer 
efficiënt in te zetten

Actie 7



Drie acties
over de doelstellingen heen



Voor cursisten (met focus op jongeren, ouders, 
werkenden, werkzoekenden en mensen in armoede) in 
het (secundair) volwassenenonderwijs kansen creëren 
om hun geletterdheid te verhogen

Actie 8



Voor eerste-generatie-migranten (met focus op 
ouders, werkenden, werkzoekenden en mensen in 
armoede) kansen creëren om hun geletterdheid te 
verhogen

Actie 9



Inzetten op onderzoek

Actie 10



Een blik vooruit



Stuurgroepen

• Opstart – deze namiddag

• Doel =
samen de doelstellingen en acties realiseren

• Wie =
alle partners van het Plan



Sensibiliseringsplan

• Elke 2 jaar

• Elke partner minimum 1 actie

• Toolkit ter inspiratie



Monitoring

• Waarom
• Doeltreffende en efficiënte evaluatie

• Meetplan

• Wat
• Streefdoelen
• Algemene indicatoren
• Outputindicatoren 

• Wanneer
• Najaar 2018 (nulmeting)
• Voorjaar 2021
• Najaar 2023



Een nieuw Plan, een nieuwe website

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/geletterdheid


