
Geletterde ouders, 
sterke ouders.

Hoe geletterd zijn 
ouders in Vlaanderen?
Geletterd zijn wil zeggen dat je informatie kan verwerven, 
verwerken en gebruiken. Dat is belangrijk om zelfstandig te 
functioneren in de samenleving en om jezelf te ontplooien.

Er zijn drie domeinen waarin je geletterd kan zijn:

Voor 10%  of 1 op 10 van de ouders 
met kinderen jonger dan 13 jaar is een

EENVOUDIGE TAALOPDRACHT 
MOEILIJK.
Bijvoorbeeld: een brief van de school van  
je kind lezen en begrijpen.

Voor 11%  of 1 op 9 van de ouders 
met kinderen jonger dan 13 jaar is een

EENVOUDIGE REKENOPDRACHT 

MOEILIJK.
Bijvoorbeeld:  je kind helpen om een  
percentage te berekenen.

Voor 12% of 1 op 8 van de ouders 
met kinderen jonger dan 13 jaar is een

EENVOUDIGE ICT-OPDRACHT
MOEILIJK.
Bijvoorbeeld:  je kind inschrijven voor een 
sportkamp via een digitaal formulier.

 Bron: OESO, PIAAC (2012) International Data Explorer

Belang van 
geletterdheid bij 
jonge kinderen   
Investeren bij jonge kinderen rendeert het meest. 
Het is daarom belangrijk om hun ontwikkeling te 
stimuleren, zowel thuis als op school.
Bron: Heckman, 2008

THUIS
Slechts 25% van de Vlaamse kleuters komt 
thuis vaak in aanraking met activiteiten die 
geletterdheid stimuleren. Geen enkel Europees 
land scoort slechter. Internationaal onderzoek geeft 
aan dat het gemiddelde op 39% ligt.  
Bron: PIRLS-onderzoek, 2016

OP SCHOOL
Vlaanderen kent een hoge deelname aan 
kleuteronderwijs. Toch is bijna 6% van de 3-jarigen 
onvoldoende aanwezig. Bij kinderen met een 
laagopgeleide moeder ligt dit percentage dubbel 
zo hoog (12,5%).
Bron: Cijfers 2016-2017, Vlaamse Overheid - Agentschap voor Onderwijsdiensten 

Een campagne van het Departement Onderwijs en Vorming, Netwerk Basiseducatie, Linc vzw, Mediawijs, Vocvo en Wablieft.

2. Evaluatie
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim 

liquip ex ea commodo consequat. Duis 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie conse

 odio dignissim qui blandit praesent 

luptatum zzril delenit augue duis dolore te 

feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
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5. Opmerkingen
 

 

 

 

50 - 20% =
100 - 15% =

Wie niet 
mee is, 
is gezien.


