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GESPREK MET DE STAD - 9 NOVEMBER 2018

THEMA: LAAGGELETTERDHEID
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ONZE ADVIEZEN
Tijdens het Gesprek met de Stad op
9 november hebben wij adviezen uitgebracht over
het thema laaggeletterdheid.

VOORLICHTING

We ontdekten dat mensen die laaggeletterd zijn zich vaak
schamen. Zij willen niet dat iemand te weten komt dat ze niet
goed kunnen lezen, schrijven of rekenen. Daarom bedenken
ze smoesjes. Wij vinden dat niemand zich moet schamen.
Iedereen heeft wel iets waar hij minder goed in is.
Het is goed als Schiedammers beter begrijpen wat
laaggeletterdheid is. Laaggeletterden hoeven zich dan niet
te schamen. Mensen kunnen elkaar dan ook beter helpen.
Daarom adviseren wij:
•

Geef goede voorlichting over laaggeletterdheid aan
zoveel mogelijk Schiedammers.

•

Benader laaggeletterden actief en wees positief. Geef ze
het vertrouwen dat zij ook kunnen leren lezen, schrijven
en rekenen.

•

Gebruik veel meer symbolen, foto’s en filmpjes. Zo
begrijpt iedereen belangrijke informatie beter.
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VASTE HULP

Als je als volwassene niet kunt lezen, schrijven of rekenen,
kunnen dagelijkse dingen een grote uitdaging zijn. Het is
dan fijn als er iemand voor je klaarstaat. Iemand die jou
begrijpt en je kan helpen bij dingen die je moeilijk vindt.
Wij denken dat digitale hulpmiddelen ook makkelijk zijn.
Daarom adviseren wij:
•

Zorg ervoor dat laaggeletterden een vaste buddy
hebben. Dat is een vertrouwenspersoon die helpt bij
dagelijkse dingen en die vertrouwen geeft.

•

Zorg dat er digitale hulpmiddelen beschikbaar
zijn voor laaggeletterden. Bijvoorbeeld een app of
scanner die woorden kan voorlezen.

TERUG NAAR SCHOOL

Wij ontdekten dat weer naar school gaan de beste
oplossing is voor laaggeletterdheid. Dat is voor veel
mensen een grote en spannende stap. Wij denken dat
mensen sneller hulp durven te vragen op een plek die
vertrouwd voelt en die dichtbij is. Het voelt ook veiliger
als je hulp kunt vragen aan mensen die hetzelfde hebben
doorgemaakt als jij. Daarom adviseren wij:
•

Zorg dat laaggeletterden les kunnen krijgen op een
vertrouwde plek in de buurt. Bijvoorbeeld in het
wijkcentrum, de bibliotheek of op de school van hun
kinderen.

•

Zorg ervoor dat zij op diezelfde plek ook
terechtkunnen met al hun vragen.

•

Zet taalambassadeurs in als rolmodel. Zij weten
hoe het is om terug naar school te gaan. Zij kunnen
andere laaggeletterden over de drempel helpen.

•

Sommige kinderen lopen meer risico om later
laaggeletterd te worden. Let beter op deze kinderen.
Geef ze op de basisschool al de juiste hulp en betrek
hun omgeving daarbij.

