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taalsector beraadt zich over laaggeletterdheid 

 

  

Gent, 8 november 2013 - De Taalsector organiseert op donderdag 5 december in 

Gent een Ronde Tafel over het probleem van de laaggeletterdheid. 

 

Doel van de Ronde Tafel: 

 

• met frisse ideeën naar een oud, hardnekkig en sluipend probleem 

kijken, 

• nuttige expertise uit alle segmenten van de taalsector bijeenbrengen en 

‘kruisbestuiven’ in functie van het verhogen van de geletterdheid, 

• de stem van de taalprofessionals laten horen in een maatschappelijk 

debat over een probleem dat in belangrijke mate taalgerelateerd is, 

• aan het beleid laten zien met welke taaldiensten, -producten en 

expertise de taalsector kan bijdragen aan oplossingen, 

 

 

De deelnemers brengen frisse ideeën, expertise, diensten en producten mee uit alle 

segmenten van de taalsector: van de specialisten in geletterdheidswerk en klare taal 

over de experts op het vlak van lezen en schrijven, maar ook de taalopleiders, 

taaltechnologen, vertalers, tolken, copywriters en technisch schrijvers, en verder een 

brede waaier van professionals die met taal- en taalgerelateerd werk bezig zijn. Ook 

de academische wereld zal vertegenwoordigd zijn.  

 

  



Waarom een Ronde Tafel over het probleem van de laaggeletterdheid? 

 

Uit nieuw grootschalig onderzoek* blijkt dat nog steeds 1 op de 7 volwassenen in 

Vlaanderen laaggeletterd is. Dat zijn bijna 600.000 mensen tussen 16 en 65 jaar die 

niet op een normale manier mee kunnen functioneren in de moderne samenleving. 

Hoewel er de voorbije vijftien jaar veel beleid is ontwikkeld, trappelt Vlaanderen ter 

plaatse: 15% van de volwassen Vlamingen blijft laaggeletterd.  

Dat is niet alleen een persoonlijk probleem voor elk van die laaggeletterden, maar 

een belangrijk sociaal en een duur economisch probleem.  

Een triest sociaal probleem is het dat meer dan een half miljoen mensen dag in dag 

uit moet vaststellen dat ze gewoon niet mee kunnen in de moderne samenleving 

omdat ze onvoldoende geletterd zijn.  

Een duur economisch probleem is het dat in bedrijven en organisaties de invoering 

van nieuwe technologieën en methoden om het werk efficiënter te maken en 

productiviteit te verhogen wordt gehinderd door te lage geletterdheidsniveaus. Dat 

tast het innovatie- en concurrentievermogen van de bedrijven aan en remt - sluipend 

maar op grote schaal - de economische ontwikkeling van het land en de verhoging 

van de levensstandaard. 

 

Het is een primeur dat een hele sector bijeenkomt om zich over dit probleem te 

buigen. Het is duidelijk dat er nieuwe frisse ideeën nodig zijn om dit oude, 

hardnekkige en sluipende probleem kordater aan te pakken. 

 

* Verplichte achtergrondlectuur: 

- Geletterdheid: Vlaanderen trappelt ter plaatse (dossier) 

- Van ezelsbank naar schrijfsalon (boek) 

 

Extra: getuigenis van Jan, ex-laaggeletterde 

De Ronde Tafel begint met het getuigenis van ex-laaggeletterde Jan Vanderhaeghen. 

Als kind van zeven moest hij achteraan in de klas op de ezelsbank gaan zitten. Hij 

was in de ogen van de leerkracht te dom. Jan miste de start en kreeg een grote angst 

voor lezen en schrijven. Op 5 december komt hij zijn pakkend levensverhaal 

vertellen. Veel miserie, laag zelfbeeld, trucs en smoezen om zijn schrijfprobleem te 

http://www.detaalsector.be/cms/geletterdheid-klare-taal/3109-geletterdheid-vlaanderen-trappelt-ter-plaatse
http://www.detaalsector.be/cms/geletterdheid-klare-taal/2580-van-ezelsbank-naar-schrijfsalon


camoufleren, angst om ontmaskerd te worden, puur bezig zijn met overleven. Toch 

bleef hij niet bij de pakken zitten en rond zijn vijftigste vond hij de uitweg. Bij 

Leerpunt vond hij een geborgen omgeving om te oefenen in lezen en schrijven. Hij 

kreeg zelfvertrouwen en overwon zijn angsten. Vandaag is hij ex-laaggeletterd en 

een echte ambassadeur voor de geletterdheid.  

 

Dries Debackere zal vervolgens de Ronde Tafel in goede banen leiden, d.w.z. naar 

een zo concreet mogelijke uitkomst. An Van Parys, geletterdheidsconsulente bij de 

provincie Oost-Vlaanderen, zal de Ronde Tafel voeden met correcte feiten en cijfers. 

 

Praktische informatie 

 

Wanneer?  

Donderdag 5 december van 14u30 tot 17u30, koffie vanaf 13u30, receptie om 17u30 

 

Waar?  

Molenaarsstraat 111 / 46, centrum Gent (voormalige Floridafabriek) 

 

Over De Taalsector 

De Taalsector is het sectorblad van de taalsector. Met De Taalsector blijven de 

taalprofessionals op de hoogte van het nieuws en de ontwikkelingen in de taalsector. 

 

Contact 

Dries Debackere 

Uitgever 

dries@detaalsector.be 

Tel.: +32 (0)9 269 04 66 

  

Website: www.detaalsector.be  

 

Volg De Taalsector en de taalsector op Twitter, Facebook & Google + 

Blijf op de hoogte met De Taalsector Nieuwsbrief (gratis) 
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