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Bieb heeft de
sleutel voor
geletterdheid
LEZEN Laag-

geletterdheid
is te voorkomen door
onderhoud
van lezen
en schrijven.
Dus pleit taalexpert Kees
Broekhof voor
aanpak via
bibliotheken.
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Kees Broekhof
Adviseur bij Sardes,
onderzoeksen adviesbureau
voor educatie

D

weilen met de kraan
open, dat is de huidige
strijd tegen laaggeletterdheid. Een eenvoudige
rekensom laat dit zien.
Nederland kent 2,5 miljoen laaggeletterden, 15 procent van de bevolking.
Het nationaal programma ‘Tel Mee Met
Taal’ heeft als doel om dat aantal in de
periode 2016-2018 met 45.000 terug te
brengen. In diezelfde periode worden
ruim 500.000 kinderen geboren. Als
daarvan 15 procent laaggeletterd wordt,
is dat een aanwas van 75.000 nieuwe
laaggeletterden.
Niemand wordt laaggeletterd geboren. De meeste laaggeletterden hebben
als kind leren lezen en schrijven. Ze
zijn laaggeletterd geworden, omdat ze
na hun schooltijd het lezen en schrijven niet hebben onderhouden. Ze houden niet van lezen en in hun werk hoeven ze dat nauwelijks te doen. Maar
voor leesvaardigheid geldt: if you don’t
use it, you lose it. Mensen verliezen hun
geletterdheid. Hen weer aan het lezen
en schrijven krijgen is een taaie klus.
Laaggeletterden zijn berucht moeilijk te bereiken en de opbrengsten van
taalcursussen zijn schamel. Het percentage laaggeletterden is sinds 1994 zelfs
gestegen van 9,4 procent tot de huidige
15 procent van de bevolking.
Van de curatieve aanpak (het ‘genezen’ van laaggeletterdheid via cursussen) moeten we dus niet veel verwachten. Alleen een preventieve aanpak kan
een duurzame oplossing bieden. Bibliotheken spelen daarin een centrale rol.
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In een preventieve aanpak van laaggeletterdheid staat leesmotivatie centraal. De gedachte hierachter is dat een
solide basis voor geletterdheid niet alleen bestaat uit kunnen lezen, maar
ook uit willen lezen. Want wie kan lezen en wil lezen, gaat steeds beter lezen, zoals de Leidse onderzoekers Suzanne Mol en Adriana Bus hebben aangetoond. Wie veel leest in zijn vrije tijd,
scoort hoger op allerlei toetsen voor
lees- en taalvaardigheid. Dat betekent –
en hier gaat het om – dat leesmotivatie
op langere termijn de terugval in leesvaardigheid kan voorkomen.

Programma’s
Een effectieve aanpak vereist dat ouders, consultatiebureaus, voorschoolse
instellingen en scholen samenwerken
om van kinderen goede lezers te maken, die ook als volwassenen met plezier blijven lezen en zo hun vaardigheid
onderhouden. Momenteel worden
twee programma’s uitgevoerd om dit te

Een solide basis
bestaat niet alleen uit
kunnen lezen, maar
ook uit willen lezen
bereiken: ‘BoekStart’ voor kinderen van
0 tot 4 en de ‘Bibliotheek op school’
voor kinderen van vier tot achttien jaar.
De bibliotheek speelt in beide programma’s een sleutelrol als samenwerkingspartner voor consultatiebureaus,
kinderdagverblijven, scholen en gemeenten. Wetenschappelijk onderzoek
laat zien dat beide programma’s een significant positief resultaat hebben.
Een groot voordeel is dat zij in principe honderd procent bereik kunnen
hebben, omdat ze worden uitgevoerd
via instellingen die door alle kinderen
worden bezocht. Vergelijk dat eens met

de vijf procent laaggeletterden die momenteel bereikt worden met taalcursussen. Het is echter de vraag of BoekStart en de Bibliotheek op School daadwerkelijk alle kinderen zullen bereiken,
want gemeenten blijven bezuinigen op
bibliotheken. Terwijl er steeds meer
geld wordt uitgeven aan weinig renderende ‘curatieve’ maatregelen tegen
laaggeletterdheid, moeten bibliotheken
hun preventieve werk met steeds kleinere budgetten doen.

Onmisbaar
Dit is zeker geen pleidooi voor het afschaffen van cursussen voor laaggeletterden. Die zijn onmisbaar om deze
groep een nieuwe kans te bieden op
maatschappelijke deelname en persoonlijke ontplooiing. Maar op lange
termijn moeten we het hebben van preventie. Dan wordt de strijd tegen laaggeletterdheid dweilen met de kraan
dicht, waardoor ‘genezen’ uiteindelijk
overbodig wordt.

Met een open wond naar huis
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De Nederlandse Zorgautoriteit begon
eind april met een meldactie voor ‘betere behandeling jeugdtrauma’s. Samen
met veel andere patiënten heb ook ik
een melding gedaan van mijn eigen situatie in de psychiatrie.
Jaren heb ik doorgebracht in de psychiatrie door vele crisisopnames. Het is
moeilijk om woorden te geven aan de
verlammende gevoelens van beklemming en gevangenschap, niet alleen de
letterlijke opsluiting, maar vooral ook
de emotionele eenzaamheid en verlatenheid die ik dan ervoer.
Afgezien van de liefde van mijn partner, die al die jaren het niet alleen volhield mij daar op te zoeken, maar ook
nog in mij te blijven geloven, werd de
kring rondom mij heel klein. Vaak
moest ik het doen met de begeleiders
op zo’n psychiatrische afdeling. Hun
opmerkingen getuigden soms van wei-

nig inlevingsvermogen of hoop. Ik was,
naar hun zeggen, te ernstig getraumatiseerd en zou toch wel nooit kunnen genezen, iets waar ik altijd wel op hoopte.
Na twaalf moeizame jaren psychiatrie,
lukte het toch om de juiste diagnose te
krijgen en een geweldige integrale traumatherapie. Door deze therapie ben ik
gaan praten over wat me is overkomen
in mijn jeugd. Ik leer steeds om van herbelevingen narratieve herinneringen te
maken maar vooral: ik ben veel minder
angstig.
Een paar maanden geleden echter heeft
de baas van mijn therapeut, misschien
gedwongen door zorgverzekeraars, be-

Ik krijg niet meer de kans
om de traumatherapie af
te maken

sloten dat mijn therapie moet stoppen.
Het einde van mijn therapie is het
zwaarst, omdat de te delen traumatische inhoud naar het einde toe het
zwaarst is, maar ik krijg niet meer de
kans om het af te maken met mijn
therapeut. Ik heb in reactie daarop een
goed beargumenteerde brief aan de baas
geschreven, maar kreeg slechts een kattebelletje terug. Hij is tot op heden niet
te vermurwen.
Het doel van de integrale trauma-therapie bij DIS, namelijk de acceptatie en
samenwerking van de persoonlijkheidsdelen in mij, waarvan sommige zich het
misbruik herinneren en het trauma
dragen, wordt daarmee niet gehaald. En
dat alleen vanwege geld.
Het is net alsof de hersenchirurg zegt,
geen tijd te hebben om de operatie af te
maken. De patiënt heeft zelf aangegeven waar hersentumorweefsel zit, dat is
sporadisch nog weggehaald. De wond
wordt opengelaten, er wordt geen drain
aangebracht.
Het geld is op. De patiënt gaat met een
open wond naar huis.

