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Tel mee met Taal
Tel mee met Taal is een landelijk

actieprogramma dat zich richt op
het voorkomen en bestrijden van
laaggeletterdheid en het bevorderen
van lezen, in aanvulling op het
reguliere onderwijs.

Met Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra

impuls aan het bestrijden van lage taal-, reken- en
digitale vaardigheden en het voorkomen hiervan.
Dankzij het actieprogramma leren tienduizenden
volwassenen beter lezen, schrijven, rekenen en

computeren en worden één miljoen schoolgaande
kinderen bereikt met lees- en taalactiviteiten. Het

actieprogramma is een initiatief van de ministeries
van OCW, SZW en VWS en diverse (landelijke)
partners en loopt tot eind 2018.

Laaggeletterdheid voorkomen en bestrijden

De hoofddoelstelling van Tel mee met Taal is het ondersteunen van lokale partners om
laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden. Gemeenten, scholen, bibliotheken,

welzijnsorganisaties en andere partners worden vanuit het actieprogramma ondersteund
met advies, onderzoek en materialen om cursisten te werven, te trainen en te toetsen.
Tel mee met Taal heeft ook een werkgeversbenadering: het Taalakkoord werkgevers.

Taalvaardigheid is een belangrijke werknemersvaardigheid. Investeren in taalvaardigheid
is investeren in je eigen bedrijf. Voor bijvoorbeeld verbetering van de veiligheid, klantcontacten, scholingsmogelijkheden en verlaging van het ziekteverzuim.

Samenwerking is een belangrijk doel van Tel mee
“Door de investering in
taal zijn medewerkers
meer betrokken en

groeien sneller door
in hun functie.”

Dorothee Colijn,
Compass Group

met Taal. Wanneer alle betrokken partners op lokaal
en regionaal niveau structureel beter samenwerken
kunnen kinderen en volwassenen met een

taalachterstand sneller worden opgespoord. Dit geeft

hen de kans op een goede begeleiding naar effectieve
ondersteuning die goed past bij hun vraag en

behoeften. Hierdoor krijgt iedereen die moeite heeft
met taal, rekenen en digitale vaardigheden betere

kansen om zichzelf te ontwikkelen en volwaardig mee
te doen in de samenleving.

“Door de taallessen
gaat er een wereld
voor me open.”

Gabriëlle
(20 jaar)

Doelstellingen 2016-2018

45.000 Nederlanders

verbeteren hun taalbeheersing zodat ze

aantoonbaar beter scoren op taalbeheersing
en maatschappelijke participatie, waaronder

1 Miljoen kinderen

tot en met de basisschool leeftijd bereikt

met leesbevorderingsactiviteiten, zodat hun
taalvaardigheid en leesplezier toenemen.

arbeidsdeelname.

10.000 Laagtaalvaardige ouders

bereikt met taaltraining en steun in het bieden van

een educatief thuismilieu, zodat zij effectiever met
de school kunnen communiceren.

Maatschappelijk probleem

In Nederland beheersen ongeveer 1,3 miljoen
volwassenen in de leeftijd van 15 tot en

met 65 jaar de Nederlandse taal onder het

eindniveau van het vmbo. Daardoor kunnen

zij overheidsbrieven, veiligheidsvoorschriften
en bijsluiters bij medicijnen niet goed lezen.

Ook hebben ze moeite met het begrijpen van

websites, zijn ze vaker werkloos en hebben ze
meer schulden.

300 ondertekenaars van het
Taalakkoord werkgevers

300 werkgevers, branches en taalaanbieders

hebben zich aangesloten bij het Taalakkoord
werkgevers.

Omvang van het probleem

Percentage laaggeletterden onder de beroepsbevolking,
naar achtergrondkenmerken (16-65 jaar)
Geslacht
Man

11,2%

Vrouw

12,7%
Opleidingsniveau

Lager onderwijs

42,3%

Vmbo bl-kl/mbo-1

24,4%

Vmbo gl/tl

Laaggeletterdheid maakt mensen

kwetsbaarder en het kost de samenleving
onnodig veel geld. Investeren in

leesbevordering en het voorkomen en

bestrijden van taalachterstanden loont;

voor laagtaalvaardige mensen zelf en de
maatschappij in het algemeen.

Zelf aan de slag?

Wil je meer informatie over het

actieprogramma Tel mee met Taal?

Of zelf aan de slag? Kijk dan op onze
website www.telmeemettaal.nl

Mbo 2 of hoger

lees je het laatste nieuws, inspirerende

praktijkvoorbeelden en kun je handige tools
en lesmaterialen downloaden. Meer weten?
Mail dan gerust naar info@telmeemettaal.nl

9,2%

Havo/vwo

2,9%

Hbo

2,3%

Wo

2,5%

Nederlanders zonder
migratie-achtergrond

Etniciteit
8,2%

Eerste generatie mensen
met een migratie-achtergrond
Tweede generatie mensen
met een migratie-achtergrond

37%
9%
Arbeidsmarktstatus

Werkend
Werkeloos

9%
16,2%
10,7% is korter dan 12 mnd werkloos

of op de werkgeversbenadering op

www.taalakkoord.nl. Op deze websites

14%

24,8% is langer dan 12 mnd werkloos
Buiten de beroepsbevolking

22,3%

