
TaalCompetent ies

ontwikkeling van een kansrijk taalaanbod voor ouderen

Kansrijk taalaanbod voor 
ouderen focust op:
•Sociale doelen:

samen bezig zijn, waarbij
taal ondersteunend is

•Bieden van maatwerk
•Aansluiten bij belevings-
 wereld en interesses
•Contextrijk met oog voor

praktische zaken
•Plezier
•Contact met omgeving

Opbrengsten van taalactiviteiten-
programma’s (pilots met 53 ouderen, 
waarvan 35 deelnemers hebben 
deelgenomen aan het onderzoek):

Onderzoek onder  176 ouderen wi jst  
u i t  dat  45% het  r is ico loopt  

laaggeletterd  te  z i jn .

Maar  deze r is icogroep ervaart  vaak:
1. Gezondheidsproblemen
2. Hulpbehoevendheid en 

afhankel i jkheid
3. Problemen met  invul len van 

formul ieren 

Ook leest  deze groep minder  vaak 
(de krant )  en heeft  ze  minder  
contact  met  famil ie ,  v r ienden,  
kennissen en buren.

Niet  mee kunnen doen aan 
act iv i te i ten wordt  veroorzaakt  door :
• Gezondheidsproblemen (54%)
• Mobil i te i tsproblemen (34%) 

Interesses van ouderen in  
act iv i te i ten:
• Uitstapjes (55%)
• Feesten & ontspannings-  
 middagen (50%)
• Bespreken van interessante

onderwerpen (40%)
• Bezinningsmiddagen /  re l ig ieuze

vier ingen (35%)
• Sociale  act ies (35%)
• Meedoen aan ( taal )quiz  en

spel let jes (34%)

Twee derde van deze r is icogroep 
heeft  weinig  behoefte  om meer  met  

taal  bezig  te  z i jn .

Motivat ie  van ouderen om bezig  
z i jn  met  taal :
• Plezierbeleving (31%) 
•

•

Al les begr i jpen over  gezondheid 
(24%)
Op de hoogte bl i jven van wat  er 
in  de samenleving speelt  (22%)

• Contact  houden met  vr ienden en 
kennissen (20%) 

• Twee derde van de deelnemers 
geeft aan dat ze taal meer 
gebruiken in het dagelijks leven 
en meer lezen 

• 6 van de 10 deelnemers geeft 
aan dat ze hun sociale netwerk 
hebben versterkt en nieuwe 
contacten hebben opgedaan

• De helft van de deelnemers 
ervaart minder eenzaamheid

 




