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Met de neus op de feiten
De cijfers voor laaggeletterdheid in Vlaanderen  zijn zonder  
meer zorgwekkend: 800.000 Vlamingen (één op zes tot zeven)  
zijn onvoldoende geletterd om goed te kunnen functioneren  
in een opleiding, op het werk en in het maatschappelijk leven. 

De belangrijkste risicogroepen, wat betreft laaggeletterdheid  
in Vlaanderen, zijn laaggeschoolden, volwassenen met een lage 
sociaal- economische status, ouderen, eerste generatie  
migranten, anderstaligen en niet-actieven.

LAAGGELETTERDHEID IN VLAANDEREN

laaggeletterdheid laaggecijferdheid probleemoplossing in een  
technologierijke omgeving
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*leeftijd: jongeren (16-24 jaar), ouderen (55-65 jaar) 
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anderstaligheid**
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**Anderstaligen zijn vaker laaggeletterd dan  
niet-anderstaligen. Of correcter, anderstaligen zijn  
vaker laaggeletterd in een taal die hen niet eigen is  
dan niet-anderstaligen. Het is dus moeilijk te bepalen  
of anderstaligen een risicogroep voor laaggeletterdheid 
vormen.

werk***
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***Het PIAAC-onderzoek onderscheidt 3 categorieën:
• Iemand is tewerkgesteld indien deze persoon in de 
week voorafgaand aan het interview werk had, maar 
ook indien de persoon tijdelijk afwezig is van zijn werk 
(bvb. ziekteverlof, ouderschapsverlof) of indien de  
persoon onbetaald werk uitoefent in een eigen bedrijf. 
• Men is werkzoekend als men zelf aangeeft in de  
afgelopen maand actief naar werk gezocht te hebben 
(bvb. solliciteren op vacatures, ingaan op uitnodigingen 
van een arbeidsbemiddelingsbureau zoals de VDAB)  
en men ook op korte termijn beschikbaar is voor de 
arbeidsmarkt (binnen de twee weken). Iemand die  
binnen de drie maanden een nieuwe job begint en 
bovendien op korte termijn beschikbaar is voor de 
arbeidsmarkt wordt ook opgevat als werkzoekend. 
• Iemand die niet actief op zoek is naar werk of niet 
beschikbaar is voor de arbeidsmarkt wordt bestempeld 
als niet-actief.

Bron: PIAAC-onderzoek 2012

PIAAC (Programme for the International Assessment of 
Adult Competencies) is een grootschalig internationaal 
onderzoek naar basisvaardigheden van volwassenen.
Net zoals in 23 andere landen onderzoekt PIAAC in 
Vlaanderen de taalkundige en numerieke vaardigheden 
die essentieel zijn voor een volwaardige deelname aan 
de maatschappij alsook de vaardigheden noodzakelijk 
om mee te draaien in een technologierijke omgeving en 
op de arbeidsmarkt.

Meer info over dit onderzoek vindt u op  
www.piaac.ugent.be


