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PROBLEEMOPLOSSEN

 19% of 1 op 5    van de werknemers

 19% of 1 op 5    van de werkzoekenden

heeft een te laag probleemoplossend vermogen in  
een technologierijke omgeving.

Bijvoorbeeld: 

Een beurs online aanvragen. 

HOE GELETTERD ZIJN WERKNEMERS / WERKZOEKENDEN IN VLAANDEREN ?
Geletterdheid omvat de competenties om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. 
Geletterd zijn is belangrijk om zelfstandig te functioneren en participeren in de samenleving en nodig om 
zich persoonlijk te ontwikkelen en bij te leren. Geletterdheid is dus omgaan met:

WIE ZIJN DE LAAGGELETTERDEN ?

TRENDS IN GELETTERDHEID IN VLAANDEREN
De gemiddelde Vlaamse geletterdheidsprestaties veranderden niet tussen 1996 en 2011. 

In 2011 is nog steeds    15 % of 1 op 7    van de volwassenen in Vlaanderen laaggeletterd.  
Toch zijn er een aantal wijzigingen.

SOCIALE EN ECONOMISCHE
EFFECTEN VAN
LAAGGELETTERDHEID

GEBRUIK VAN VAARDIGHEDEN OP DE WERKVLOER

GECIJFERDHEID

 11 % of 1 op 9    van de werknemers

 14 % of 1 op 7    van de werkzoekenden

heeft moeite met een eenvoudige cijferopdracht.

Bijvoorbeeld: 

Een percentage berekenen. 

  
TAAL

OUDEREN

GELETTERDHEID

 12 % of 1 op 8    van de werknemers

 16 % of 1 op 6    van de werkzoekenden

heeft moeite met een eenvoudige taalopdracht.

Bijvoorbeeld: 

Een veiligheidsfiche lezen.

CIJFERS EN  
GRAFISCHE GEGEVENS

 
ICT

MEER LAAGGELETTERDE WERKNEMERSMINDER LAAGGELETTERDE WERKZOEKENDEN

AANDACHT VOOR GELETTERDHEID  
HEEFT GROTE POSITIEVE EFFECTEN  
VOOR EEN BEDRIJF OF ORGANISATIE :

 de productiviteit van het bedrijf stijgt.

 werknemers tonen meer openheid voor verandering.

 er komt meer aandacht voor veiligheid.

 de individuele ontwikkeling van werknemers neemt toe, 
en daardoor ook hun persoonlijk welzijn.

SOCIALE EFFECTEN VAN WERKEN  
AAN GELETTERDHEID :

GELETTERD ZIJN MAAKT DAT JE DOORGAANS :

 meer verdient: tot 42 % meer dan laaggeletterden.

 een gezondere geest in een gezonder lichaam hebt.

 meer zelfvertrouwen hebt en assertiever bent.

 een hoger vertrouwen hebt in anderen en in de 
maatschappij.

 je makkelijker inzet voor vrijwilligerswerk. 

 een hoger gevoel van controle hebt en meer het verschil 
denkt te kunnen maken, ook op politiek vlak. 

Een verontrustende tendens is dat 
binnen de groep van werkenden  
het aantal laaggeletterden stijgt.

De groep stijgt van 

10 % naar 12 %

Ongeveer van de werkenden in Vlaanderen werkt onder zijn/haar 
niveau. Zij hebben geletterdheidscompetenties die ze niet kunnen inzetten  

op de werkvloer. Dit wijst dus op een onbenut potentieel van vaardigheden.

Dat heeft ook een invloed op de arbeidsmarktproductiviteit van een land.

 van de verschillen in arbeidsmarktproductiviteit tussen landen  

kan verklaard worden door het gebruik van geletterdheidscompetenties 

op de werkvloer. 

Een positieve tendens is dat binnen 
de groep van de werkzoekenden  
het aantal laaggeletterden daalt.

De groep daalt van 

22 % naar 16 %

1STE  
GENERATIE

2DE  
GENERATIE

 Taal 34 % 34 %

 Cijfers en grafische 
 gegevens 26 % 24 %

 ICT 41 % 36 %

www.weekvandegeletterdheid.be
 Volg ons op Facebook  |   #extrabedrijvig V.
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8 %

30 %

 Taal  34%
 Cijfers en 

 grafische gegevens  34%
 ICT  35%

 Taal  26%
 Cijfers en 

 grafische gegevens  24%
 ICT  39%

LAAGGESCHOOLDEN MENSEN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND
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Met medewerking van: de departementen Onderwijs en Vorming, Werk en Sociale Economie, Federatie Centra voor Basiseducatie, LINC vzw, VDAB,  

Wablieft, Vocvo en Centrum voor Taal en Onderwijs.


