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Eenvoudig schrijven
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Wat is laaggeletterdheid?

• ‘Het onvoldoende kunnen lezen, schrijven of 
rekenen om effectief te kunnen handelen in 
persoonlijke en maatschappelijke situaties 
en in situaties van studie en werk.’ 
(bron: Maastricht University)

• Let op: laaggeletterdheid is niet hetzelfde 
als analfabetisme!



Feiten en cijfers
Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterden. 
Met 65-plussers en mensen die niet goed 
kunnen rekenen meegeteld, zijn het er zelfs 
2,5 miljoen. 

250.000 volwassenen zijn analfabeet

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpoJeF6dHLAhXnIJoKHeK_BZ8QjRwIBw&url=http://www.scipiogg.nl/lid-worden/inschrijven/&bvm=bv.117218890,d.bGs&psig=AFQjCNG4xsus311G839y8J71PMgPsn041g&ust=1458651117568684
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpoJeF6dHLAhXnIJoKHeK_BZ8QjRwIBw&url=http://www.scipiogg.nl/lid-worden/inschrijven/&bvm=bv.117218890,d.bGs&psig=AFQjCNG4xsus311G839y8J71PMgPsn041g&ust=1458651117568684


Feiten en cijfers

47% is man
53% is vrouw

65% is autochtoon

57% werkt



Feiten en cijfers

5% van 16 t/m 24 jaar

8% van 25-43 jaar

9% van 35-44 jaar

14% van 45-54 jaar
22% van 55-65 jaar

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju_r3r6tHLAhWiJZoKHedgDbAQjRwIBw&url=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-afbeeldingen-leeftijden-van-de-mens-image30717049&bvm=bv.117218890,d.bGs&psig=AFQjCNG9qBsXsXRMQYaXFqbotGbIVLp_jA&ust=1458651597325283
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju_r3r6tHLAhWiJZoKHedgDbAQjRwIBw&url=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-afbeeldingen-leeftijden-van-de-mens-image30717049&bvm=bv.117218890,d.bGs&psig=AFQjCNG9qBsXsXRMQYaXFqbotGbIVLp_jA&ust=1458651597325283


Feiten en cijfers

Opleidingsachtergrond laaggeletterden

42% lager onderwijs  
38% vmbo- of mbo 1
9% mbo-diploma 2, 3 of 4 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-zdnF6dHLAhUrD5oKHQGzDZ4QjRwIBw&url=http://www.mastersineducatie.nl/onderwijsniveau-nederland-in-top-10/&bvm=bv.117218890,d.bGs&psig=AFQjCNHTafptWXBs19wljhN0EgHvwjZurw&ust=1458651244633868
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-zdnF6dHLAhUrD5oKHQGzDZ4QjRwIBw&url=http://www.mastersineducatie.nl/onderwijsniveau-nederland-in-top-10/&bvm=bv.117218890,d.bGs&psig=AFQjCNHTafptWXBs19wljhN0EgHvwjZurw&ust=1458651244633868


Jos

https://www.youtube.com/watch?v=FU0Wkvr_tlQ

https://www.youtube.com/watch?v=FU0Wkvr_tlQ
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Eenvoudig schrijven



Van achter naar voren

zender bericht ontvanger



Wat zijn taalniveaus



Taalniveau bevolking



Taalniveau van teksten
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Een voorbeeld

Inloggen
Het patiëntenportaal is uw persoonlijke medische omgeving 
en bevat een beveiligde koppeling met ons 
huisartsinformatiesysteem. In de patiëntenomgeving kunt u 
24 uur per dag gemakkelijk en snel afspraken bij uw arts 
maken en herhaalmedicatie aanvragen. Met uw eigen 
account logt u veilig in en hoeft u niet elke keer opnieuw uw 
gegevens in te voeren. 

Inloggen en registreren patiëntenportaal
Inloggen op het patiëntenportaal kan via onderstaande 
koppeling. Op dezelfde pagina kunt u zich ook voor het 
portaal registreren. Volgt u daartoe de aanwijzingen op het 
scherm.



Nu door de lezer met taalniveau B1
Inloggen

Het patiëntenportaal is uw persoonlijke medische omgeving en bevat een 
beveiligde koppeling met ons huisartsinformatiesysteem. In de 
patiëntenomgeving kunt u 24 uur per dag gemakkelijk en snel afspraken bij 
uw arts maken en herhaalmedicatie aanvragen. Met uw eigen account logt
u veilig in en hoeft u niet elke keer opnieuw uw gegevens in te voeren. 

Inloggen en registreren patiëntenportaal

Inloggen op het patiëntenportaal kan via onderstaande koppeling. Op 
dezelfde pagina kunt u zich ook voor het portaal registreren. Volgt u 
daartoe de aanwijzingen op het scherm.



Of met een nog lager taalniveau
• Inloggen

• Het patiëntenportaal is uw persoonlijke medische omgeving en bevat
een beveiligde koppeling met ons huisartsinformatiesysteem. In de 
patiëntenomgeving kunt u 24 uur per dag gemakkelijk en snel 
afspraken bij uw arts maken en herhaalmedicatie aanvragen. Met uw 
eigen account logt u veilig in en hoeft u niet elke keer opnieuw uw 
gegevens in te voeren. 

•

• Inloggen en registreren patiëntenportaal

• Inloggen op het patiëntenportaal kan via onderstaande koppeling. Op 
dezelfde pagina kunt u zich ook voor het portaal registreren. Volgt u 
daartoe de aanwijzingen op het scherm.



Wat vinden hoger opgeleiden van 
taalniveau B1

Hoger opgeleiden Lager opgeleiden

C1 40 20

B1 60 80



Hoe schrijf je op taalniveau B1?

- Voorbereiding

- Structuur

- Zinnen

- Woorden



Voorbereiding

• Doelgroep

• Doel

• Vragen van de lezer

• Medium



Structuur

• Duidelijke titel

• Doel vooraan

• Vragende tussenkopjes

• Korte teksten (schrijven is schrappen)



Zinnen

Korte zinnen
- 12 woorden
- 1 boodschap per zin
- Gebruik opsommingstekens
- Stel vragen in de tekst
- Zet vaker een punt

Actieve zinnen
- tegenwoordige tijd (vermijd worden)
- geen hulpwerkwoorden (zullen, kunnen)

Geen Tangconstructies

Geen dubbele ontkenningen



Tangconstuctie

10.000 ouderen vulden, tussen 12 mei en 12 
augustus, een vragenlijst in.

De gemeenteraad was het, zeer tegen de 
verwachting in, niet eens met de plannen van 
de GGD.

U kunt bij de GGD terecht, van 8.00 uur in de 
morgen tot 17.00 uur in de middag, voor een 
vaccinatie.



Dubbele ontkenningen

Het is niet gewenst dat er geen OR lid bij 
het overleg aanwezig is.

Het is niet onbelangrijk dat u op tijd op de 
afspraak verschijnt.

De GGD wil voorkomen dat er geen 
bestuurders met dit voorstel instemmen.



Woorden

• Makkelijke woorden

• Geen vaktaal

• Geen formele woorden

• Geen figuurlijke taal

• Consistent woordgebruik

• http://www.zoekeenvoudigewoorden.nl/

• http://synoniemen.net/

http://www.zoekeenvoudigewoorden.nl/
http://synoniemen.net/




Tips

• Gebruik afbeeldingen die horen bij de 
inhoud van je tekst.

• Laaggeletterden lezen altijd van links naar 
rechts, en van boven naar beneden.

• Schrijven is schrappen. 



• Test bij de doelgroep

• Maak eventueel gebruik van 
taalambassadeurs
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Zelf aan de slag

Click to edit



Bijsluiter de pil

De strip bevat 21 tabletten. Bij iedere tablet staat 
aangegeven op welke dag die moet worden ingenomen. 
Neem de tabletten elke dag ongeveer op dezelfde tijd in, zo 
nodig met wat water. Volg de richting van de pijl die op de 
strip is aangegeven tot u alle 21 tabletten heeft ingenomen. 
Daarna neemt u 7 dagen geen tablet. 
In de loop van deze 7 dagen hoort een bloeding te beginnen 
(de zogenaamde onttrekkingsbloeding). Deze begint 
gewoonlijk op de 2e of 3e dag na de laatste tablet. Begin op 
de 8e dag met de volgende strip, ongeacht of de bloeding 
dan al voorbij is of niet. 
Dit betekent dat u steeds op dezelfde dag van de week met 
een volgende strip begint, en ook dat de 
onttrekkingsbloeding elke maand ongeveer op dezelfde 
dagen valt.









Video de Pil 

https://www.youtube.com/watch?v=mL_Kz9biZ
Os

https://www.youtube.com/watch?v=mL_Kz9biZOs
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Beeldfolders
Schimmels & Ventileren

https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2016/07/Schimmelfolder-LR-28-06-
17.pdf

https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2016/07/Ventilatiefolder-LR-28-06-
17.pdf

https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2016/07/Schimmelfolder-LR-28-06-17.pdf
https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2016/07/Ventilatiefolder-LR-28-06-17.pdf

