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Film voor de Week van de Geletterdheid

“Wees niet bang  
om lessen te volgen”

De Week van de Geletterdheid loopt dit jaar van 7 tot 13 september. 
Het thema van de week is ‘Jong en geletterd’. Verschillende 
organisaties vragen aandacht voor jongeren en jonge volwassenen 
in Vlaanderen. Want 1 op 10 van hen heeft problemen met taal, 
cijfers of werken met de computer.

Die jongeren hebben het moeilijk om 
een diploma te halen. Werk vinden 
is al even moeilijk. En zelfs met een 
job is het een hele opgave om op 
eigen benen te staan. De Week van 
de Geletterdheid wil dat aan iedereen 
tonen. Dat gebeurt onder meer 
met een filmpje. Wablieft volgde de 
opnames. En dat ging zo.

Op de school voor 
Tweedekansonderwijs (TKO) in 
Mechelen spreken we op een ochtend 
af met Heleen Mesellem. Zij zal voor de 
film mensen interviewen die werken 
aan hun geletterdheid. Heleen werkt 
voor Linc vzw uit Leuven. Dat is een 
beweging die werkt rond lezen en 
informatie. Linc zet projecten op die 
mensen meer doen lezen. Linc maakt 
ook mensen meer vertrouwd met de 
digitale wereld. Daarom werkt de 
organisatie ook mee aan de Week van 
de Geletterdheid. 

Jonge moeder studeert
In het TKO Mechelen ontmoeten we 
Anne en Phyllis. Anne geeft al sinds 
1988 lessen Nederlands in het TKO. 
Phyllis is een jonge moeder die weer 
is gaan studeren. Ze legt aan Heleen 
uit waarom ze dat deed.

Phyllis: Ik volg nu les boekhouden, 
maar ook wiskunde en Frans. Hiervoor 
volgde ik de richting Handel. Ik stopte 
met school toen ik 18 jaar was. Ik 
haalde geen diploma. Ik had gewoon 
geen zin meer in school. Nu weet ik 
dat het niet slim was.
Nadat ik gestopt was met school, 

ging ik werken. Toen ik zwanger 
werd, stopte ik ook daarmee. Ik vond 
het TKO via een website. Nu wil ik 
mijn leven weer opnemen. Ik wil een 
toekomst voor mezelf en voor mijn 
dochter. Daarom hoop ik dat ik mijn 
diploma middelbaar onderwijs toch 
nog kan behalen.
Anne: Een verhaal zoals dat van 
Phyllis kom ik heel vaak tegen. Een 
grote groep jongeren ervaart hoe 
moeilijk het is om zonder diploma een 
job te vinden. 
Phyllis: Je kan wel werk vinden. Om 
te helpen in een winkel bijvoorbeeld. 
Maar het klopt. Veel kansen op werk 
heb je zonder diploma niet. 

Helemaal anders
Als iemand de school zo beu was, 
waarom lukt het dan toch bij het 
TKO? Heleen is erg benieuwd naar de 
antwoorden van Anne en Phyllis.

Phyllis: Hier gaat het er helemaal 
anders aan toe. De sfeer is veel losser. 
Je moet niet de hele tijd zitten en 
zwijgen zoals op een andere school.
Anne: Wat hebben jongeren echt 
nodig? Dat vragen wij ons af. Veel 
jongeren moet je niet alleen maar 
dingen willen leren. Je moet hen wel 
veel persoonlijke aandacht geven. De 
begeleiding is dus erg belangrijk. Geef 
ze meteen hulp als er een probleem 
is. Bij het TKO ben je geen nummer. 
We kennen elkaar hier allemaal. Ook 
na de studies proberen we met elkaar 
contact te houden.
Goed met computers
Heleen wil nog weten of de jongeren 

bij het TKO goed zijn in taal. En 
kunnen ze goed met de computer 
werken?

Anne: Onze leerlingen zijn veel 
diverser dan vroeger. We hebben nu 
veel leerlingen die het Nederlands niet 
als moedertaal hebben. Dat merk je 
vooral bij lezen en schrijven.
Phyllis: We werken bij het TKO veel 
met de computer. Ik weet nu echt 
hoe alles werkt.

Tot slot heeft Heleen nog een 
belangrijke vraag. Wat ervaar je als je 
beter geletterd bent?
Phyllis: Dan krijg je veel meer kansen 
om de wereld beter te begrijpen.
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We rijden naar Gent. Heleen heeft er 
afgesproken met Kenneth en Carine. 
Carine geeft les Engels aan de Open 
School Brugge. Dat is een Centrum 
voor Basiseducatie (CBE). Kenneth 
volgt er les. Heleen stelt al snel haar 
eerste vraag. Waarom trok Kenneth 
naar de Open School?

Kenneth: Ik volg er de lessen Engels, 
rekenen en taal. Waarom? In 2004 
behaalde ik mijn diploma. Daarna 
werkte ik als arbeider. Maar twee jaar 
geleden kreeg ik een hersenbloeding. 

Zal ik na mijn herstel nog als arbeider 
kunnen werken?
En met thuis zitten leer je ook niets 
bij. Ik vond het CBE via het internet. 
Daarna nam ik zelf een besluit. Ik 
leerde op school nooit Engels. Daarom 
wilde ik weer lessen gaan volgen. 

Carine: Kenneth zit nu in een 
taalgroep. Met zo’n groep bespreken 
we teksten of doen we aan spelling. 
Daarbij begeleiden we elke cursist wel 
persoonlijk.

Kenneth: Ik hoop dat ik ooit Engels 
kan spreken in het buitenland. Ook 
met schrijven in het Nederlands had 
ik moeite. Dat gaat nu beter, en daar 
ben ik blij om. Ik kan goed met de 
computer werken. Maar ik had het 
moeilijk om een e-mail te sturen naar 
mijn baas. Moest ik een woord met 
een d of een t schrijven? En moet ik 
een komma zetten of een punt? Dat 
weet ik nu beter. Met solliciteren heb 
ik nu weinig problemen.

Carine: Je moet die dingen niet 
aanleren zoals het meestal in een 
klas gebeurt. Elke leerling heeft bij 
ons andere verwachtingen. Tussen 
hen zijn er soms grote verschillen. Je 
mag ook nooit vergeten dat je met 

volwassenen werkt. Die hebben al 
veel ervaring in het leven. Maar met 
schrijven hebben ze het moeilijk. 
Vooral daaraan moet je dus werken. 

Er is nog een verschil. Vroeger moest 
je vooral brieven kunnen schrijven. 
Nu gaat alles met de computer. 
Daarom combineren we computerles 
met taalles. Hoe moet je een e-mail 
schrijven? Dat is nu heel belangrijk. Wij 
helpen de leerlingen met solliciteren. 
Die brieven en e-mails bekijken we 
samen.

Heleen wil nog meer weten van 
Kenneth. Engels kunnen spreken 
op vakantie is fijn. Maar wat wil hij 
dankzij het CBE echt bereiken in het 
leven?

Kenneth: Ik zou graag een diploma 
van de technische middelbare school 
behalen. Als arbeider werkte ik vooral 
met machines. Ik moest niet rekenen 
of schrijven in mijn job. Dat wil ik nu 
beter kunnen. Al wil ik liever geen 
bediende worden. Ik denk dat ik 
mij dan te veel met één ding moet 
bezighouden. Dat vraagt om veel 
concentratie. Ik weet niet of ik dat 
nog kan door mijn hersenbloeding.
Het einde van het gesprek is hetzelfde 

als in Mechelen. Want wat zijn de 
voordelen van beter geletterd zijn?

Carine: Dan ben je zelfstandiger. Dan 
is het makkelijker om in de wereld te 
staan.
Kenneth: Als je niet geletterd bent, 
is alles moeilijk. Dan sta je nergens. 
Stel je maar eens voor dat je niet kan 
lezen. Of dat je niet weet hoe je de 
computer moet aanzetten. Daarom 
moet je niet bang zijn om lessen te 
durven volgen. Je moet het gewoon 
doen!

Vind de 13 letters
De Week van de Geletterdheid houdt ook nog een leuke actie.  

13 middelbare scholen maakten elk een reuzegrote letter. De letters 
zijn gemaakt in metaal, hout of bekleed met planten. De scholen 

mochten er helemaal hun zin mee doen.

Sinds midden augustus staan de letters op openbare plaatsen in  
5 steden in Vlaanderen. Samen vormen de letters 2 woorden. Kan 

jij de woorden vinden? Laat het dan weten via facebook.com/
weekvandegeletterdheid. Op de Dag van de Geletterdheid, 

dinsdag 8 september, onthult Vlaams minister van Onderwijs Hilde 
Crevits (CD&V) de woorden.

Meer info: www.weekvandegeletterdheid.be

Hoed af!
De opnames van het filmpje namen een slechte start. Phyllis was te laat door 
de files. Heleen kreeg een kleine waarschuwing. Phyllis heeft soms moeite met 
praten. Ze zou nu extra zenuwachtig zijn. Zou dat wel goed komen?

Want het lokaal was klein. Er stonden twee camera’s en één fototoestel op haar 
gericht. Er was ook nog een journalist van Wablieft bij. En natuurlijk Heleen die 
vragen stelde. Maar Phyllis deed het schitterend. Het is een sterke, jonge vrouw 
die iets van het leven wil maken. Die haar dochter een toekomst wil schenken. 
Hoed af!

Ook voor lesgevers als Anne en Carine hebben wij bewondering. En natuurlijk 
ook voor Kenneth. De vragen waren niet altijd simpel. “Op tv is het makkelijk. Die 
lezen alles gewoon van een scherm af. En ik moet dat zelf allemaal verzinnen”, zei 
hij. Kenneth had gelijk. En toch vertelde hij alles klaar en duidelijk. Omdat hij een 
droom heeft die hij nog wil waarmaken. Omdat hij andere jongeren ook raad wil 
geven. Dat verdient alle applaus.                                         Dominique Piedfort
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De Wablieft-krant is een wekelijkse uitgave van Vocvo 
(het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs vzw)

V.U.: Bart Horemans, Kardinaal Mercierplein 1, 2800 Mechelen

Ja, ik wil een heel jaar Wablieft thuis ontvangen. 
Ik betaal 28 euro voor 48 nummers (in België).

Naam: .......................................... Voornaam:..........................

Straat: ...................................................... Nummer: ........... Bus: ......

Postnummer: .............  Gemeente: ....................................................

Telefoonnummer: ............................................

E-mailadres: ........................................................................................

Wie betaalt Wablieft?

Naam: ...................................................  Voornaam: ..........................

Straat: ...................................................... Nummer: ........... Bus: ......

Postnummer: .............  Gemeente: ....................................................

Telefoonnummer: ............................................

Of vul onderstaande strookje 
in en stuur het naar: 

Wablieft
Kardinaal Mercierplein

2800 Mechelen.

(Je krijgt een formulier om het 
geld via de bank te betalen)

Bestel online een abonnement 
op de krant via 

www.wablieft.be/krant/abonnement 

De duidelijkste krant 
Het nieuws in duidelijke taal, dat brengt de 
Wablieft-krant elke woensdag opnieuw, al 30 
jaar lang.

Onze lezers genieten van het nieuws uit 
binnen- en buitenland. We trakteren onze 
lezers ook op leuke weetjes, een pittige blog, 
een kruiswoordraadsel en veel meer.  

Wablieft Start
Ben je op zoek naar extra makkelijk leesbare 
artikels? Dan is er Wablieft Start: een tijdschrift 
met foto’s in kleur en korte artikels die jouw 
lezers prikkelen.

Lees de krant online
Nieuws verandert snel. Daarom brengt 
Wablieft ook elke week enkele artikels online. 
Zo ben je helemaal mee! 

Duidelijke taal 
met Wablieft

Wil u uw boodschap duidelijker overbrengen 
naar leerlingen, ouders of overheden? Wablieft 
helpt u om heldere taal te gebruiken.

• Laat uw teksten herschrijven
Wablieft herschrijft al uw brieven, 
webteksten, folders, brochures, e-mails… 
in duidelijke taal. 

• Volg een training
In de trainingen ‘Spreek duidelijke taal’  
en ‘Schrijf duidelijke taal’ stoomt Wablieft 
u klaar om zelf helder te communiceren, via 
de gouden ‘Wablieft-tips voor Duidelijke 
Taal’. 

Wablieft biedt ook trajecten op maat 
aan.Wil u een begeleiding gespreid over 
meerdere maanden? Of wil u medewerkers 
individueel laten coachen door Wablieft? 
Dat kan allemaal. 

Wablieft-boeken

Vlotte boeken in duidelijke taal voor volwassen 
beginnende lezers. De boeken zijn boeiend, 
spannend, ontroerend, interessant... En 
geschreven door bekende auteurs.

Lesmateriaal
In elke les kan je Wablieft-boeken gebruiken 
om te werken aan je lesdoelen en/of samen op 
ontdekkingstocht te gaan in de wondere wereld 
van literatuur en non-fi ctie. 
Wablieft ontwikkkelde bij elk boek lesmateriaal. 
Ontdek het op www.wablieft.be/boeken/
lesmateriaal.

Krant Tekstadvies Boeken

Wil je onze kranten en boeken 
ontdekken. Of wil je meer informatie 

over tekstadvies.
Bezoek dan eens onze website 

www.wablieft.be.

1 jaar 
de krant

1 boek 
naar keuze


