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De gemeente Dordrecht denkt op dit moment na over een plan van aanpak om het probleem van laaggeletterdheid breder onder de aandacht te brengen bij hulpverleners en werkgevers die naar verwachting met
deze doelgroep te maken hebben. In dit kader heeft de gemeente behoefte aan een verkenning van het
probleem voor de Dordtse situatie. Doel van het verkennende onderzoek is de omvang, aard en betekenis
van het probleem in kaart te brengen. In opdracht van de sector Onderwijs & Welzijn (inmiddels Sector
Maatschappelijke Ontwikkeling) heeft het Sociaal Geografisch Bureau (SGB) het onderzoek uitgevoerd.

Achtergrond en opzet onderzoek
Achtergrond
De afgelopen decennia is er voor het probleem van laaggeletterdheid wisselend
aandacht geweest. Sinds een aantal jaren staat dit onderwerp weer op de politieke agenda. Dat heeft ook te maken met het accent dat in het beleid gelegd wordt
op maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van burgers en de ontwikkeling van de kenniseconomie.1 Informatie en geïnformeerd zijn spelen een belangrijke rol in de maatschappij.
Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of dit helemaal niet kunnen,
hebben meer moeite zich te redden in de maatschappij, hebben minder kans werk
te vinden en een grotere kans dit weer te verliezen en zijn beperkt in hun mogelijkheden ‘hogerop’ te komen. In 2004 is landelijk campagne gevoerd om dit probleem onder de aandacht te brengen en analfabeten te stimuleren alsnog te leren
(beter) te lezen en schrijven.2 In 2005 heeft het ministerie van OCW een Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 gepresenteerd.3 Ook bij de gemeente Dordrecht is aandacht voor dit probleem. In februari 2005 heeft de gemeente samen
met het Da Vinci College een regionaal lunchdebat georganiseerd rondom dit onderwerp.4
Waar hebben we het over?
Iemand is ongeletterd of analfabeet wanneer hij of zij 15 jaar of ouder is en helemaal niet kan lezen en schrijven en dit ook nooit heeft geleerd. Iemand is laaggeletterd of functioneel analfabeet wanneer hij of zij onvoldoende kan lezen, schrijven of rekenen om effectief te kunnen handelen in persoonlijke en maatschappelijke situaties en in situaties van studie en werk.5
In de jaren negentig is een internationale studie naar functionele geletterdheid bij
volwassenen uitgevoerd: het International Adult Literacy Survey (IALS). Op basis
van de uitkomsten is men tot vijf niveau’s van geletterdheid gekomen, waarbij niveau 1 staat voor het laagste niveau van geletterdheid en niveau 5 voor het
hoogste.6
In het vervolg van dit onderzoek gebruiken we de term ‘laaggeletterden’. We
hebben het dan over de mensen die op niveau 1 van geletterdheid functioneren.
Zij hebben bijvoorbeeld moeite met het invullen van een formulier of kunnen gebruiksaanwijzingen niet lezen.
In Nederland omvat de totale groep laaggeletterden ongeveer 1,5 miljoen volwassenen. Het betreft ongeveer 1 miljoen autochtonen en 500.000 allochtonen.7
Nadere toelichting: laaggeletterdheid onder allochtonen
De definitie van laaggeletterdheid van de allochtone bevolking kan voor verwarring zorgen. Het kan namelijk zowel gaan om laaggeletterdheid in de eigen taal als
om laaggeletterdheid in de Nederlandse taal.
Ook in het IALS onderzoek worden gegevens gepresenteerd over laaggeletterdheid onder allochtonen. Het gaat in dat onderzoek zowel om allochtonen die wel
gealfabetiseerd zijn in hun eigen taal, maar het Nederlands schriftelijk nog niet
beheersen op niveau 1, als om allochtonen die niet gealfabetiseerd zijn in hun eigen taal en ook het Nederlands schriftelijk niet beheersen op niveau 1.8
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‘geletterd in de eigen taal, laaggeletterd in het Nederlands’
Jeanet, 33 jaar, gescheiden, 1 kind
Jeanet is 7 jaar geleden vanuit de Dominicaanse Republiek naar Nederland gekomen. In haar eigen taal,
het Spaans, kan ze zich goed redden met lezen en schrijven. Ze heeft op de Dominicaanse Republiek een
hogere opleiding gevolgd. Maar lezen en schrijven in het Nederlands gaat haar nog niet goed af. Omdat ze
vrijwel direct nadat ze naar Nederland kwam een kind kreeg en geen oppas/hulp van familie had, heeft ze
in het begin niet veel kunnen doen om de Nederlandse taal te leren.
Ze is op een gegeven moment wel begonnen met een cursus waarbij ze haar zoontje op de crèche kon
brengen, maar door problemen thuis verliep het volgen van de cursus niet vlekkeloos. De problemen verergerden en er volgde een scheiding. In die periode is Jeanet niet in staat geweest zich te concentreren op
de cursus. Inmiddels is het weer het rustig en ze kan ze nu volledig richten op het leren van het lezen en
schrijven in het Nederlands.

Aandacht voor de autochtone bevolking
Wellicht ten overvloede: hoewel laaggeletterdheid vaker voorkomt onder de allochtone bevolking moeten we de omvang van het probleem onder de autochtone
bevolking niet onderschatten. In absolute aantallen overtreft het aantal autochtone analfabeten het aantal allochtone analfabeten.9 En juist bij de autochtone bevolking blijft laaggeletterdheid vaak een verborgen probleem.
Opzet van het onderzoek
In het verkennende onderzoek naar laaggeletterdheid in Dordrecht staan twee
vragen centraal:
1. Wat is de – geschatte – omvang van de groep laaggeletterden in Dordrecht?
Onder welke bevolkingsgroepen komt dit vooral voor?
2. Wat zijn de oorzaken van laaggeletterdheid, wat betekent het voor het dagelijks
functioneren van mensen en wat voor gevolgen heeft het?
Voor het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van deskresearch. Op basis van
landelijke cijfers, literatuur en onderzoeksbronnen van het SGB hebben we een inschatting gemaakt van de omvang van de groep laaggeletterden in Dordrecht en
schetsen we een beeld van de problematiek van laaggeletterdheid.
In vervolg op de deskresearch hebben we interviews gehouden met zeven deelnemers van een alfabetiseringscursus van het Da Vinci college in Dordrecht. We
laten mensen met verschillende achtergronden aan het woord (leeftijd, huishoudenssituatie, etniciteit). In de interviews hebben we onder andere de volgende
vragen gesteld: hoe komt het dat men laaggeletterd is? Wat betekent dit in het
dagelijks leven? Welke gevolgen heeft het gehad, bijvoorbeeld voor hun werk?
Wat was de aanleiding om een cursus lezen en schrijven te gaan doen? Het gaat
hier om mensen die al een stap hebben gezet om iets aan hun laaggeletterdheid
te doen. Deze groep is daarom niet volledig representatief voor de totale groep
laaggeletterden in Dordrecht, maar hun persoonlijke verhalen vormen een goede
illustratie bij de beschrijving van de problematiek.
Hierna gaan we eerst in op de gegevens over de omvang van laaggeletterdheid in
Nederland. In de paragraaf daarna maken we op basis van deze gegevens een
vertaalslag om een inschatting te maken van de omvang van laaggeletterdheid in
Dordrecht. In de daaropvolgende paragrafen kijken we naar de oorzaken, betekenis en gevolgen van laaggeletterdheid. We sluiten af met enkele conclusies.
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Omvang laaggeletterdheid in Nederland
Zoals gezegd telt Nederland ongeveer 1,5 miljoen laaggeletterden. Dat wil zeggen, 13% van de totale bevolking van 16 jaar t/m 74 jaar functioneert op het
laagste niveau van geletterdheid. ‘Laaggeletterdheid komt voor onder autochtonen en allochtonen, onder jongeren en ouderen, bij mannen en bij vrouwen en bij
werkenden en niet-werkenden’.10 Wel blijkt uit de literatuur dat laaggeletterdheid
onder bepaalde groepen wat vaker dan gemiddeld voorkomt.
Kwetsbare groepen
In de studie ‘Basisvaardigheden in Nederland’, waarin de resultaten van het IALS
onderzoek voor Nederland beschreven worden, wordt de relatie tussen laaggeletterdheid en diverse persoonskenmerken onderzocht. Uit de studie blijkt onder andere dat laaggeletterdheid vaker voorkomt onder vrouwen, ouderen en allochtonen. Ook is er gekeken naar de relatie met opleidingsniveau en de positie op de
arbeidsmarkt. Hieruit blijkt dat laaggeletterdheid vaker voorkomt onder mensen
met een lage opleiding, onder werklozen (met name onder langdurig werklozen)
en onder mensen met een laag inkomen. Verder wordt in deze studie ingegaan op
de relatie tussen beroepsniveau en laaggeletterdheid: hoe lager het beroepsniveau, hoe lager het niveau van geletterdheid.11
Laaggeletterdheid onder jongeren
In de studies over laaggeletterdheid wordt nadrukkelijk de aandacht gevestigd op
de situatie in (of net na) het onderwijs. Laaggeletterdheid is niet alleen een probleem van volwassenen, maar is ook een punt van zorg onder jongeren, al ligt het
aandeel laaggeletterden onder jongeren wel lager dan gemiddeld.
In het Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 van het ministerie van OCW
wordt bijvoorbeeld aangegeven dat ongeveer 10% van de leerlingen in het basisonderwijs nog niet goed genoeg kan lezen en dat ongeveer een vijfde van de
brugklasleerlingen onvoldoende in staat blijkt om de teksten die op school worden
aangeboden, met begrip te lezen.12 Ook in het beroepsonderwijs speelt het probleem van laaggeletterdheid. In het Jaarverslag van de Stichting Lezen en Schrijven wordt daarover het volgende gezegd: ‘ongeveer 80% van de docenten in het
MBO is van oordeel dat het taalniveau van de meeste leerlingen tekortschiet voor
de beroepspraktijk’.13
In dit verband wordt ook vaak het voortijdig schoolverlaten genoemd. Er wordt in
verschillende studies gewezen op de samenhang tussen voortijdig schoolverlaten
en laaggeletterdheid.14
Meer in het algemeen blijkt dat rond de 7% van de 16 tot 19 jarigen op het laagste niveau van geletterdheid functioneert.15
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Samenvatting omvang laaggeletterdheid in Nederland
In tabel 1 vatten we de belangrijkste gegevens over de omvang van laaggeletterdheid in Nederland samen.
Tabel 1 Kerngegevens laaggeletterdheid Nederland
aandeel laaggeletterden
totale bevolking
volwassen bevolking van 16-74 jaar
13%
specifieke groepen
vrouwen

Vrouwen doen het minder goed dan mannen als het gaat om documentgeletterdheid en kwantitatieve geletterdheid.
jongeren 16 tot 19 jaar
7%
mensen van 56-65 jaar
23%
mensen van 66-74 jaar
41%
mensen die buiten Nederland geboren zijn
30% (laaggeletterd in Nederlands én eigen taal of alleen in Nederlands)
mensen met maximaal lagere school
42%
werklozen
18%
mensen in de laagste inkomenscategorie
32%
beroepsniveau
hoe lager het beroepsniveau, hoe lager het niveau van geletterdheid
Bronnen: Houtkoop, W (1999). Basisvaardigheden in Nederland; Houtkoop, W.(2000). De mensen op niveau 1;
Bersee, T. , D. de Boer, E. Bohnenn (2003). Alles moet tegenwoordig op papier.

In het bovenstaande overzicht staat het aandeel laaggeletterden onder de mensen
die buiten Nederland geboren, dat willen zeggen ‘de 1e generatie’. Daarbij gaat
het om laaggeletterdheid in de Nederlandse taal én de eigen taal of alleen om
laaggeletterdheid in de Nederlandse taal. Op basis van dit cijfer kunnen we geen
uitspraken doen over de mate van laaggeletterdheid onder ‘de allochtone bevolking’. In de studie ‘Basisvaardigheden in Nederland’ wordt opgemerkt dat: ‘de
mate van functionele ongeletterdheid onder de allochtone bevolking vele malen
hoger [is] dan die onder de autochtone bevolking, maar exacte cijfers zijn hierover
nauwelijks voorhanden’.16

Omvang laaggeletterdheid in Dordrecht
In deze paragraaf maken we een vertaalslag naar de Dordtse situatie. We beginnen met een eerste inschatting. In Nederland functioneert 13% van de totale bevolking van 16 jaar t/m 74 jaar op het laagste niveau van geletterdheid. Als we
op basis van deze 13% een omrekening maken voor de Dordtse situatie kunnen
we stellen dat er in Dordrecht ruim 11.300 laaggeletterden zijn.
De gegevens uit het IALS onderzoek over de kwetsbare groepen kunnen we gebruiken om onze inschatting van de omvang van laaggeletterdheid in Dordrecht
verder aan te scherpen.
Vrouwen
In de genoemde studies wordt gesproken over de persoonskenmerken van laaggeletterden. Eén daarvan is geslacht: in de groep laaggeletterden zouden vrouwen
oververtegenwoordigd zijn. Aangezien de man/vrouw verhouding in Dordrecht
min of meer gelijk aan het landelijk gemiddelde (tabel 2), is er op basis van dit
kenmerk geen aanleiding onze inschatting van het aantal laaggeletterden in Dordrecht bij te stellen.
Ouderen
Leeftijd wordt genoemd als een ander kenmerk dat van invloed is: laaggeletterdheid komt vaker voor onder ouderen. Zoals uit tabel 2 blijkt, wijkt ook het aandeel
ouderen in Dordrecht niet af van het landelijk gemiddelde. Op grond van dit kenmerk is er dus ook geen aanleiding om onze inschatting bij te stellen.
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Tabel 2 Bevolking naar geslacht en leeftijd, Dordrecht en Nederland, 2005 (%)
Dordrecht
geslacht
man
49,5
vrouw
50,5
leeftijd
0 t/m 14 jaar
19
15 t/m 24 jaar
12
25 t/m 34 jaar
14
35 t/m 54 jaar
30
55 t/m 64 jaar
11
65 jaar en ouder
14
Bron: GBA en CBS

Nederland
49,0
51,0
18
12
13
30
12
14

Allochtonen
Laaggeletterdheid komt – zoals we hiervoor aangaven – vaker voor onder allochtonen. Zoals we zien in tabel 3 ligt het aandeel niet-westerse allochtonen in Dordrecht hoger dan het landelijk gemiddelde. Met name Antillianen en Turken zijn in
Dordrecht oververtegenwoordigd.
Tabel 3 Bevolking naar etniciteit, Dordrecht en Nederland, 2005
Dordrecht
absoluut
%
Turken
6.062
5,1
Marokkanen
2.482
2,1
Surinamers/Antillianen
5.847
4,9
overig niet-westerse
5.264
4,4
allochtonen
totaal niet-westerse
19.655
16,5
allochtonen
totaal bevolking
119.263
Bron: CBS

Nederland
%
2,2
1,9
2,8
3,5
10,4

Achter het hogere aandeel laaggeletterden onder de allochtone bevolking gaat de
invloed van een ander achtergrondkenmerk schuil: opleidingsniveau. Allochtonen
hebben gemiddeld een lagere opleiding en – zoals we zagen – komt laaggeletterdheid meer voor onder mensen met een lage opleiding. Laten we daarom eens
kijken naar het opleidingsniveau van de Dordtse bevolking.
Laagopgeleiden
Landelijk biedt het CBS gegevens over het opleidingsniveau van de potentiële beroepsbevolking. Het CBS onderscheidt daarbij drie categorieën: lager onderwijs,
middelbaar onderwijs en hoger onderwijs. Op basis van de gegevens van het CBS
constateren we dat Dordrecht meer laagopgeleiden onder haar bevolking heeft
dan gemiddeld (tabel 4). Op basis hiervan kunnen we stellen dat ook het aandeel
laaggeletterden in Dordrecht hoger dan gemiddeld zal liggen.
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Tabel 4 Potentiële beroepsbevolking1 van 15-64 jaar naar opleidingsniveau2, 2002 (%)
Dordrecht
Nederland
lager onderwijs
42,5
35,5
middelbaar onderwijs
35,0
37,0
hoger onderwijs
22,5
27,5
1) Potentiële beroepsbevolking: alle mensen van 15 tot en met 64 jaar woonachtig in Nederland, exclusief personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen.
2) Lager:
basisonderwijs, eerste fase VMBO, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en
mbo kwalificatieniveau
Middelbaar: tweede fase voortgezet onderwijs, bovenbouw Havo/vwo en opleidingen
vergelijkbaar met MBO 2, 3, 4
Hoger:
HBO- en universitaire opleidingen
Bron: CBS in: Monitor Lokaal Onderwijs Dordrecht 2004-2005, SGB

Uit de literatuur blijkt dat het vooral mensen met maximaal basisonderwijs zijn bij
wie laaggeletterdheid relatief vaak voorkomt. Bij de CBS indeling wordt deze
groep niet apart onderscheiden. In de recent verschenen Integratiemonitor Dordrecht 2005 worden hierover wel gegevens gepresenteerd (tabel 5).17
Tabel 5 Niet-schoolgaande inwoners (18-64 jaar) met maximaal basisonderwijs, naar etniciteit, Dordrecht (2005) en Nederland (2003) (%)
Dordrecht
Nederland
18-64 jaar
15-64 jaar
2005
2003
Turken
36
40
Marokkanen
36
45
Surinamers
9
18
Antilianen
15
16
autochtonen
4
7
Bronnen: Integratiemonitor Dordrecht 2005, SGB en Jaarrapport Integratie 2005,
BS/WODC/CBS.

Uit deze gegevens blijkt dat het aandeel met maximaal basisonderwijs aanzienlijk
hoger ligt onder de allochtone dan onder de autochtone inwoners van Dordrecht,
met name onder de Turkse en Marokkaanse bevolking. Het beeld is redelijk vergelijkbaar met de landelijke situatie.
Lage inkomens
De groep laaggeletterden bestaat uit een relatief groot aandeel mensen met lage
inkomens. Hoe verhoudt het aandeel mensen met een laag inkomen in Dordrecht
zich tot de landelijke situatie? We maken hiervoor gebruik van gegevens van het
CBS over het gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoners. In 2002 blijkt dit in
Dordrecht op € 12.500 te liggen, redelijk vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde van € 12.900. Op basis van dit kenmerk is er geen aanleiding onze inschatting van het aantal laaggeletterden in Dordrecht bij te stellen.
Werk of geen werk
Uit de literatuur blijkt dat er ook sprake is van samenhang tussen laaggeletterdheid en werk. Eén van de uitkomsten luidt dat van de werklozen 45% op niveau
1 en niveau 2 van geletterdheid functioneert, tegenover 37% van de totale bevolking. Het aandeel laaggeletterden blijkt met name hoger te zijn onder langdurig
werklozen (d.w.z. een jaar of langer werkloos).18
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Uit gegevens van het CWI blijkt dat het percentage werklozen in Dordrecht iets
hoger ligt dan gemiddeld in Nederland: het percentage niet-werkende werkzoekenden bedraagt in Dordrecht 8,2% en in Nederland 6,3%. Als we kijken naar
het percentage langdurig werklozen dan gaat het in Dordrecht om 4,9% tegenover een landelijk gemiddelde van 3,4%. Hoewel de verschillen niet groot zijn,
wijzen ook deze gegevens wijzen in de richting van een iets hoger aandeel laaggeletterden in Dordrecht.
Beroepsniveau
In het rapport Basisvaardigheden in Nederland wordt ook aandacht besteed aan
de relatie tussen beroepsniveau en geletterdheid. Eén van de conclusies: hoe lager het beroepsniveau, hoe lager het niveau van geletterdheid.19
Het CBS onderscheidt vijf beroepsniveau’s: elementair, lager, middelbaar, hoger
en wetenschappelijk. Landelijk is 6,0% van de beroepsbevolking werkzaam in
elementaire beroepen. In Dordrecht ligt dat percentage wat hoger, namelijk op
9,6% (het percentage werkzaam in lagere beroepen is in Dordrecht wel gelijk aan
het landelijk gemiddelde).
Schatting omvang laaggeletterdheid in Dordrecht
Uit bovenstaande beschrijving kunnen we het volgende afleiden: er is in Dordrecht sprake van een relatief hoger aandeel allochtonen, een relatief hoger aandeel laagopgeleiden, een iets hoger aandeel werklozen en een kleine oververtegenwoordiging van mensen werkzaam op het elementaire beroepsniveau. Deze
variabelen hangen onderling waarschijnlijk sterk samen. We kunnen op basis van
deze gegevens in ieder geval stellen dat het aannemelijk is dat het aandeel laaggeletterden in Dordrecht iets hoger is dan het landelijk gemiddelde van 13%.
Het is niet eenvoudig om te bepalen hoeveel hoger het aandeel laaggeletterden in
Dordrecht precies zal liggen. Op basis van gegevens uit de Integratiemonitor Dordrecht 2005 kunnen we onze eerdere schatting wel verder aanscherpen.
Daarvoor hebben we eerst bepaald hoeveel mensen er in Dordrecht maximaal basisonderwijs hebben. Omdat we over deze gegevens beschikken op het niveau
van de grootste allochtone groepen in Dordrecht, houden we in onze berekening
automatisch rekening met de oververtegenwoordiging van de allochtone groepen
in Dordrecht. Nadat we hebben bepaald hoeveel inwoners maximaal basisonderwijs hebben, hebben we op basis van landelijke cijfers (42% van de mensen met
maximaal basisonderwijs is laaggeletterd) een doorrekening gemaakt (stap 1).
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Stap 1 Bepalen aantal laaggeletterden 18-64 jaar
Tabel 6
% met
maximaal
basisonderwijs

aantal
inwoners
van
18 – 64
jaar2
3.800
1.500
1.800
1.900
3.700
8.200
55.100

aantal mensen
met maximaal
basisonderwijs3

% laaggeletterd

aantal
laaggeletterden
van 18-64 jaar5

Turken
36
1.400
Marokkanen
36
500
Surinamers
9
200
Antillianen
15
300
overig niet-westerse allochtonen1
16
600
westerse allochtonen1
4
300
autochtonen
4
2.200
mensen met maximaal bao
5.500
42%
overigen
70.500
10%4
totaal
76.000
76.000
1) voor deze groepen zijn geen Dordtse gegevens bekend. Voor de overige niet-westerse allochtonen hebben we gebruik gemaakt van de landelijke gegevens uit het Jaarrapport Integratie 2005, CBS/WODC/CBS. Voor de westerse
allochtonen zijn we uitgegaan van hetzelfde percentage als de autochtonen.
2) afgeronde aantallen
3) afgeronde aantallen
4) het percentage laaggeletterden onder de rest van de bevolking is op basis van een doorrekening van de landelijke
cijfers tot stand gekomen (42% bij mensen met maximaal basisonderwijs, 10% bij de rest = 13% gemiddeld).
5) afgeronde aantallen

2.300
7.050
9.350

De landelijke schatting was gebaseerd op de bevolking van 16 t/m 74 jaar. Daarom hebben we in een twee stap het aantal laaggeletterden berekend voor de
twee ontbrekende leeftijdscategorieën: 16-17 jaar en 65-74 jaar. Daarvoor hebben we gebruik gemaakt van de gegevens uit het IALS onderzoek (stap 2).

Stap 2 Bepalen aantal laaggeletterden 16-17 jaar & 65-74 jaar
Tabel 7

16-17 jaar
65-74 jaar
totaal
1) afgeronde aantallen

% laaggeletterd

aantal inwoners1

7
41

2.900
8.700

aantal
laaggeletterden1
200
3.600
3.800

Met deze berekening komen we op een schatting van ruim 13.000 laaggeletterden in Dordrecht (stap 3).

Stap 3 Bepalen totaal aantal laaggeletterden van 16 t/m 74 jaar
in Dordrecht
Tabel 8
16-17 jaar
18-64 jaar
65-74 jaar
totaal
1) afgeronde aantallen
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aantal laaggeletterden 1
200
9.350
3.600
13.150
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Oorzaken van laaggeletterdheid
In de literatuur wordt aangegeven dat er niet één specifieke oorzaak van laaggeletterdheid is aan te wijzen, maar dat het vaak gaat om een samenspel van sociale, culturele, economische en individuele omstandigheden.
Als beginpunt in deze paragraaf nemen we het onderwijs. In de studie naar laaggeletterdheid in Nederland en Vlaanderen wordt aangegeven dat laaggeletterden
in twee groepen in te delen zijn: 1) volwassenen die niet of nauwelijks onderwijs
hebben gevolgd en 2) volwassenen die wel voldoende onderwijs hebben gehad,
maar om verschillende redenen toch laaggeletterd zijn gebleven.20
Geen of onvoldoende onderwijs gehad
Geen of nauwelijks onderwijs hebben genoten is de meest duidelijke oorzaak van
laaggeletterdheid. Dit komt relatief vaak voor onder allochtonen. In sommige herkomstlanden is het percentage analfabeten erg hoog. Ook bij ouderen is een gebrek aan (goed) onderwijs een belangrijke oorzaak van laaggeletterdheid. Tegen
het belang van onderwijs werd vroeger heel anders aangekeken dan tegenwoordig.

‘toen ik de meester een leerling op de vingers zag slaan, wilde ik niet meer naar school’
Fatima, 35 jaar, getrouwd, 2 kinderen
Fatima komt uit Marokko. Toen ze voor het eerst naar school ging, zag ze de schoolmeester een leerling
op de vingers slaan en werd bang. Ze wilde niet meer naar school en zei dat tegen haar vader. Die had er
geen problemen mee dat ze niet meer ging. In die tijd was het in Marokko nog niet verplicht om naar
school te gaan.
Fatima was 20/21 jaar toen ze uit Marokko met haar man naar Nederland kwam. Ze informeerde bij uitzendbureau’s naar werk, maar daar werd gezegd dat ze eerst Nederlands moest kunnen praten. Uiteindelijk heeft ze via haar schoonzus een baan gevonden in een fabriek. Ze sprak nog steeds nauwelijks Nederlands, maar ze mocht het gaan proberen. Het verliep allemaal goed, ze kreeg al snel een vast contract.
Haar collega’s hielpen haar waar nodig met lezen en schrijven op het werk.
Ze werkte 10 jaar bij de fabriek, toen het bedrijf uit Nederland vertrok en er een massaontslag volgde.
Fatima raakte diep in de put. Ze kon geen nieuwe baan vinden, omdat ze nog steeds niet kon lezen en
schrijven.
Ze had inmiddels twee kinderen gekregen en ging helpen op school. Daar ziet ze dat andere ouders soms
een boek pakken en de kinderen voorlezen, zij kan dat niet. Als er een brief komt van school, moet ze
wachten tot haar man thuiskomt en als er iets opgeschreven moet worden, probeert zij het maar via de
telefoon te regelen. Ze vraag wel hulp en schaamt zich niet, maar ze wil het ook gewoon zelf kunnen. Ze
vindt het belangrijk om goed Nederlands te leren lezen en schrijven.
Vorig jaar is ze in het buurthuis begonnen met een cursus (NT2). Omdat het goed ging en ze al wat verder
gevorderd was dan de anderen, werd haar aangeraden naar de alfabetiseringscursus te gaan. Die volgt ze
nu sinds 2 maanden.
Als ze terug kijkt legt ze de schuld bij haar ouders, waarom is ze niet gestimuleerd om toch naar school te
gaan? Het is jammer, zoveel tijd voorbij gegaan en niets geleerd.
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Andere oorzaken
Er is een grote groep laaggeletterden die feitelijk wel voldoende jaren onderwijs
heeft gehad, maar toch laaggeletterd is gebleven. Dat kan te maken hebben met
(een combinatie van) verschillende oorzaken. We noemen hier de belangrijkste,
samengevat uit diverse studies.21
•
•
•
•

algemene of specifieke leerproblemen (zoals concentratieproblemen of dyslexie)
schoolverzuim (door langdurige ziekte of handicap)
dialect, taalachterstanden
thuissituatie: opgroeien in taalarme omgeving, van huis uit niet gestimuleerd
worden om te lezen en schrijven
• onvoldoende aandacht/begeleiding op school
• vaardigheden zijn weggezakt doordat ze lange tijd niet gebruikt zijn

‘Alles wat ik met m’n handen moest doen ging goed, maar schrijven en lezen ging ik uit de weg’.
Petra, 42 jaar, getrouwd, drie kinderen
Petra heeft dyslexie. Haar moeder is van Portugese afkomst, haar ouders zijn gescheiden. Toen Petra klein
was beheerste haar moeder de Nederlandse taal nog niet goed. Petra liep een achterstand op op school.
‘De hulp die je nu hebt voor dit probleem, had je vroeger niet, nu is het geen schande meer’.
Toen ze 17 jaar was rondde ze de huishoudschool af, op haar 18e ging ze werken en toen ze 24 jaar was
kreeg ze haar eerste kind. Toen haar kinderen naar de basisschool gingen, werd ze vrijwilliger op school.
Ook bij de SSKW werd ze actief als vrijwilliger.
Petra heeft zich altijd wel kunnen redden met de dagelijkse dingen. Ze kon wel een beetje lezen en hulp
heeft ze nooit echt hoeven vragen. Maar ze heeft wel lang met haar dyslexie getobd: ‘je maakt het kringetje voor jezelf heel klein, alles draait om de dyslexie, lezen en schrijven ga je uit de weg. Je gaat voor jezelf
een beeld creëren: ik ben dom. Autorijlessen nemen? Kan ik niet, want ik ben dom. Kinderen opvoeden?
Kan ik niet, want ik ben dom. Als je al sinds de lagere school hoort dat je dom bent, omdat je niet goed
mee kon komen op school, dat kost het moeite om van dat idee af te komen’.
Zolang haar kinderen nog niet konden lezen, kon ze ze nog dingen wijs maken, bijvoorbeeld door zelf een
verhaaltje verzinnen bij het voorlezen. Pas toen haar kinderen zelf gingen lezen en schrijven, gingen ze
merken dat Petra taalfouten maakte. ‘Dan ga je je realiseren dat je er toch iets aan moet gaan doen, je
kinderen ontwikkelen zich, zelf wil je eigenlijk ook verder’.
Petra had al jaren de wens om de opleiding SPW te gaan doen. Ze geniet van het vrijwilligerswerk met
kinderen. Maar dan wilde ze wel eerst het lezen en schrijven beter onder de knie te krijgen. Na zelf lang
gezocht te hebben naar mogelijkheden hoorde ze via een collega van het vrijwilligerswerk over de alfabetiseringscursus bij Da Vinci. April vorig jaar is ze begonnen. Het bevalt haar goed. ‘je ziet dat je ook anderen
kunt helpen, je hoeft je niet te schamen, je helpt elkaar’. Binnenkort gaat ze beginnen met de SPW opleiding. Haar huiswerk van die opleiding neemt ze mee naar de alfabetiseringscursus, zodat ze daar ondersteuning bij kan krijgen.
Petra heeft de stap gezet. Anderen durven misschien de stap niet te zetten of weten niet waar ze terecht
kunnen. Petra heeft lang moeten zoeken voordat ze er achter kwam dat er in Dordrecht dergelijke cursussen gegeven werden. Ze vindt dan ook dat er veel meer bekendheid gegeven zou moeten worden aan het
bestaan van de cursussen, ‘want er zijn veel meer mensen voor wie de cursus goed zou kunnen zijn!’.
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‘nu ben ik 40 jaar, ik wil toch wel weer een baantje hebben’
Henriëtte, 40 jaar, thuiswonend
Henriëtte is na de basisschool naar de huishoudschool gegaan en daarna naar het kort middelbaar beroepsonderwijs. Het leren ging haar niet zo goed af en hoewel ze de school wel afmaakte, haalde ze geen
diploma’s. Haar ouders vonden leren wel belangrijk. Ze heeft ook veel bijlessen gehad, maar het wilde
gewoon niet lukken. Lezen ging uiteindelijk wel, maar met schrijven had ze veel moeite. Vroeger was het
anders op school. Toen was er nog weinig bijzonder onderwijs van christelijke signatuur, wat voor Henriëtte’s familie erg belangrijk was. ‘Misschien was dat ook wel niet gelukt, maar dan had ik het tenminste
kunnen proberen’.
Ze ging aan de slag als keukenassistente en heeft dat werk 15 jaar gedaan. Op het werk had ze het lezen
en schrijven niet echt nodig. Wel had ze soms moeite met goed formuleren, dat vond ze wel vervelend.
Vier jaar geleden brak Henriëtte haar pols tijdens haar werk. Ze dacht na een paar weken herstel weer aan
de slag te kunnen, maar het liep anders. Ze kreeg door het letsel dystrofie* en kon het zware werk in de
keuken niet meer doen. Ze raakte haar baan kwijt.
Omdat ze niet de hele dag thuis wilde zitten, is ze vrijwilligerswerk gaan doen. Daar zeggen ze nu: je moet
eens iets anders gaan doen. Zelf denkt ze: ‘nu ben ik 40 jaar, misschien kan ik nog eens ergens wat gaan
doen met de computer, telefoniste of iets; ik wil toch wel weer een baantje hebben’. Ze heeft al ervaring
met de computer, heeft ook certificaten gehaald. Ze zou graag Engels willen leren, maar daarvoor wil ze
dan eerst de Nederlandse taal beter beheersen. Daarom is ze begonnen met de alfabetiseringscursus. Wellicht dat dit voor haar een duwtje in de rug is naar een andere baan.
* Dystrofie is een aandoening die op kan treden na een letsel of een operatie aan een arm of been. Bij deze aandoening kunnen alle weefsels betrokken raken en het kan dan ook geduid worden als een abnormaal sterke reactie van het lichaam op een letsel of operatie.

‘ik wil dat andere mensen me beter begrijpen’
Saskia, 24 jaar, woont onder 24 uurs begeleiding via Stichting Syndion, werkt via Drechtwerk bij Royal
Leerdam
De schoolcarrière van Saskia verloopt niet vlekkeloos. Ze loopt veel weg van school, heeft veel ruzie, spijbelt regelmatig, en als ze er wel is, heeft ze er niet zoveel zin in. Na de basisschool gaat ze naar het speciaal voortgezet onderwijs. Ze maakt de school wel af. Via via krijgt ze een stageplek bij Drechtwerk, waar
ze later in vaste dienst treedt. Inmiddels is ze via Stimulans (de uitleenorganisatie van Drechtwerk), bij
Royal Leerdam in Gorinchem aan de slag.
Saskia woont sinds 2000 onder begeleiding via Stichting Syndion*. Daarvoor woonde ze bij haar vader,
maar dat ging niet goed. Haar ouders zijn gescheiden.
Saskia kan wel lezen, maar heeft moeite met schrijven. Op haar werk ondervindt ze daar wel eens problemen van. Ondanks alle problemen vroeger op school, wil ze nu toch wel graag bijleren, vooral omdat ze
merkt dat andere mensen haar soms niet begrijpen. Ze wil leren om dingen in goed Nederlands op te
schrijven.
Op initiatief van haar baas is ze begonnen met een cursus taal op de ochtendschool. Toen hoorde ze van
de alfabetiseringscursus in de avonduren en ze besloot dat er bij te gaan doen. Mocht ze de ene cursus
niet redden, dan heeft ze altijd de andere nog.
* Syndion is een organisatie die dienstverlening en ondersteuning biedt aan mensen met een handicap. De werkzaamheden van Syndion
liggen op het terrein van opvoeding, gezinsondersteuning, wonen, arbeid, vorming en vrijetijdsbesteding.
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Functioneren in het dagelijks leven
Wat betekent laaggeletterdheid nu voor het functioneren in onze huidige samenleving?
De huidige samenleving is gebaseerd op kennis en informatie. Vaardigheden als
lezen en schrijven zijn praktisch onmisbaar geworden. Ga eens na hoe vaak het
per dag voor komt, dat je iets moet lezen of iets moet opschrijven. Je krijgt een
brief van het electriciteitsbedrijf. Je moet een boodschappenlijstje maken. Je
moet een formulier invullen om iets aan te vragen. Je krijgt een nieuw medicijn
met een bijsluiter, je wilt geld opnemen via een pinautomaat etc. etc..
Uit gesprekken met mensen die laaggeletterd zijn blijkt dat zij zich vaak zo schamen voor hun probleem, dat ze zich in allerlei bochten wringen om het maar te
verbergen. De schaamte en het vermijdingsgedrag kunnen het dagelijks leven
gaan beheersen.

Gevolgen van laaggeletterdheid
We zijn diverse voorbeelden tegengekomen van de gevolgen van laaggeletterdheid. Zoals hiervoor aangegeven zijn mensen die laaggeletterd zijn sterk afhankelijk van hun omgeving. Men moet vaak – al dan niet onder het mom van een
smoes – een beroep doen op partner, familie of vrienden om iets op te schrijven
of voor te lezen.

‘Als jij nou even de vrachtbrief invult, laad ik de spullen wel in’.
Cor, 61 jaar, samenwonend, zijn vrouw heeft 1 dochter, samen hebben ze diverse pleegkinderen opgevoed
Cor is sinds vijf en half jaar met pensioen. Hij heeft 40 jaar bij dezelfde baas gewerkt als vrachtwagenchauffeur in de besteldienst. Kort nadat hij gestopt is met werken, is hij begonnen met de alfabetiseringscursus. Lezen kon hij wel redelijk, maar schrijven eigenlijk niet.
Cor is op zijn 15e, direct na de lagere school, gaan werken. Hij kon vroeger niet goed leren, zijn cijfers waren te laag om door te mogen leren. Hij komt uit een groot gezin, waar vader de kost moest verdienen. Ze
waren blij dat de kinderen op een gegeven moment ook konden gaan werken, doorleren werd niet gestimuleerd. Arbeid was in die tijd belangrijker.
In zijn werk heeft hij altijd weten te verbergen dat hij moeite had met schrijven. Met smoesjes redde hij
zich ergens uit: ‘als jij nou even de vrachtbrief invult, dan laad ik de spullen wel in’. Niemand had dat door.
Ook thuis leverde het geen problemen op. Zijn vrouw en (pleeg)kinderen wisten er vanaf. Zijn vrouw regelde alles.
Na zijn pensionering vond hij het tijd om iets te doen aan zijn ontwikkeling. Toen kwam ook pas de tijd en
de rust om zich te kunnen concentreren op een cursus, tijdens zijn werkzame leven ging dat niet. Zijn
vrouw is gaan informeren naar cursussen en zo kwamen ze bij Da Vinci terecht. ‘Ik wil zelf een ansichtkaart kunnen schrijven, zelf een acceptgirokaart in kunnen vullen, zelf een boodschap op kunnen schrijven’. Voorheen deed zijn vrouw dat en hoewel ze nu ook nog wel veel doet, probeert Cor het steeds vaker
zelf.
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Eerder gaven we al aan dat er een verband is tussen laaggeletterdheid en positie
op de arbeidsmarkt. Laaggeletterden hebben vaker een lager inkomen en zijn vaker werkloos, hebben minder perspectieven op de arbeidsmarkt.

‘anders was ik misschien wel directeur geworden’
Rob, 50 jaar, getrouwd, zijn vrouw heeft 2 kinderen
Rob heeft op de lagere school veel moeten missen. Hij heeft veel in het ziekenhuis gelegen vanwege een
heupoperatie en een gebroken arm. Zijn ouders hebben destijds wel gevraagd of hij bijlessen kon krijgen,
maar daar hadden ze op school geen tijd voor. Als hij wel op school was zei de schoolmeester ‘ga jij maar
in een hoekje zitten tekenen, jij gaat toch naar de werkplaats, maak je maar niet te druk’.
Rob is boos dat hij vroeger niet geholpen is, hij neemt het de school kwalijk, hij is veel tekort gekomen.
Anders had het er volgens hem wel eens anders uit kunnen zien: ‘dan was ik directeur geworden of chef,
m’n groot rijbewijs gehaald’. Of timmerman, fietsenmaker, dat had hij wel willen worden.
Rob werkt met plezier bij de reinigingsdienst van de gemeente Rotterdam. Op zijn werk weten ze niet van
zijn probleem. ‘anders word je in de maling genomen waar je bij staat’. Hij moet wel eens iets schrijven of
lezen, maar daar heeft hij trucjes voor. ‘lees jij het even, ik heb m’n bril niet bij me’. Niemand heeft dat
door. In zijn familie is hij er ook niet echt open over. Zijn schoonzus vindt het maar vreemd dat hij niet kan
lezen ‘dat bestaat niet’. Dat onbegrip, daar kan hij niets mee.
Hij is altijd wel bezig geweest te proberen verder te leren, maar door zijn dyslexie heeft hij nooit de juiste
aandacht gekregen. Sinds 1993 zit hij op de alfabetiseringscursus want: ‘ik wil lezen!’ Hij vindt het erg
belangrijk dat er – ook binnen deze cursus – aparte aandacht is voor mensen die leesblind zijn, die
sneeuwen naar zijn idee in een grotere groep vaak onder. Sinds een paar jaar heeft hij zelf aparte begeleiding van iemand voor zijn dyslexie. Sindsdien is hij vooruitgegaan.

Ook op het sociale vlak heeft laaggeletterdheid gevolgen: verminderde participatie, sociale uitsluiting. Er kan bijvoorbeeld angst ontstaan om deel te nemen aan
activiteiten, de deur uit te gaan, nieuwe contacten te maken.

De eerste stap naar geletterdheid
Wanneer besluit iemand iets aan zijn of haar probleem van laaggeletterdheid te
doen? Bij de deelnemers van de alfabetiseringscursus zien we diverse motieven:
Petra besluit iets te gaan doen met haar langgekoesterde wens, het volgen van
de SPW opleiding. Saskia wil dat andere mensen haar beter gaan begrijpen. Cor
heeft na een lang werkzaam leven eindelijk de rust en de tijd om met de cursus
aan de slag te gaan. Fatima wil als hulpmoeder op de school van haar kinderen
ook eens een boek voor kunnen lezen. Henriëtte zou graag nog eens een andere
baan krijgen. En Rob is stellig in z’n overtuiging: ‘ik wil lezen’.
In het informatiemateriaal over laaggeletterdheid vinden we nog enkele voorbeelden van motieven: ouders/grootouders die hun (klein)kinderen willen kunnen volgen in hun ontwikkeling of het wegvallen van een partner die altijd de
lees- en schrijftaken op zich nam.22
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Conclusies
Van de Nederlandse bevolking van 16 t/m 74 jaar is 13% laaggeletterd. Deze
groep kan onvoldoende lezen en schrijven en vaak ook rekenen, om volwaardig te kunnen participeren in de huidige maatschappij. Het probleem van
laaggeletterdheid komt vaker dan gemiddeld voor onder bepaalde groepen:
vrouwen, ouderen, allochtonen, mensen met een lage opleiding, werklozen,
mensen met een laag inkomen.
Rekening houdend met de oververtegenwoordiging van bepaalde kwetsbare
groepen in Dordrecht, schatten we het aantal laaggeletterden in Dordrecht op
ruim 13.000.
Belangrijke oorzaken van laaggeletterdheid zijn onder andere het niet of onvoldoende onderwijs hebben genoten, leerproblemen (bijvoorbeeld dyslexie),
schoolverzuim, taalachterstanden, onvoldoende aandacht/stimulans vanuit de
thuissituatie. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven zijn vaak
sterk afhankelijk van hun omgeving, hebben minder perspectieven op de arbeidsmarkt en lopen meer kans op sociale uitsluiting. Dit zien we in de Dordtse verhalen terug.
Duidelijk is dat mensen dit probleem lang voor hun omgeving verborgen (kunnen) houden. Hoewel mensen er in de praktijk niet altijd ‘last’ van hebben,
bijvoorbeeld omdat ze zich met hulp van partner of familie wel kunnen redden, worden de beperkingen van laaggeletterdheid in de persoonlijke verhalen
zichtbaar.
Mensen kunnen verschillende motieven hebben om met een alfabetiseringscursus te beginnen. De betekenis ervan is groot: grotere zelfstandigheid, een
bredere horizon, nieuwe perspectieven in opleiding of werk.
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Publicaties van het Sociaal Geografisch Bureau
Economie en bedrijvigheid
Horecabezoek en beoordeling van de Dordtse horeca
door de Dordtse bevolking anno 2004
2004
Evaluatie vrijdagmiddagmarkt
2005
Koopgedrag, koopstromen en het functioneren van het
aanbod in de sector dagelijkse artikelen
2005
Monitor Binnenstad Dordrecht 2004
2005
Passantenenquête Kernwinkelgebied 2004
2005
Arbeidsmarkt en werkgelegenheid
Monitor werk 2002
Monitor vraagzijde arbeidsmarkt havengebonden
cluster Rijnmond
Sociale zaken, onderwijs en welzijn
Onderzoek Openbare Bibliotheek Dordrecht
ROC’s Albeda College en Da Vinci College in
de Hoeksche Waard
Behoefte-onderzoek Dubbeldam
Behoefte onderzoek kinderopvang Dordrecht
Evaluatie project dynamisch wonen
Jongeren Dordrecht 2003
Monitor Sociaal Programma Oud-Krispijn Zuid-3
Onze buurt aan zet, tussenevaluatie
Vrijwilligerswerk in Dordrecht 2003
Gewenst voorzieningenniveau Leerdam-West en
Jongeren en huiswerk
Kiezen voor beroepsonderwijs
Monitor Lokaal Onderwijs Dordrecht 2004/2005
Opinie buurtwerk
Tussenstand Route 23
West-west
Wijkpanel Staart Veilig
0-Meting SMS-Kinderfonds
Factsheet Sociale Staat van Dordrecht 2005
Integratiemonitor Dordrecht 2005
Ouderenmonitor 2005
Wijkpanel Veilig opgroeien in de Staart
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Verslag Geschikt Wonen
Behoefte aanleunwoningen Sterrenburg
Verhuisonderzoek Drechtsteden 2004
Woonmonitor Dordrecht 2005
Woonmonitor Drechtsteden 2005
Verkeer en milieu
Belevingswaardeonderzoek oppervlaktewater Ridderkerk
Parkeerregulering Groenedijk/Oranjelaan
Ruimte voor de rivier
Belevingswaardeonderzoek oppervlaktewater
Krimpenerwaard
Evaluatie hondenbeleid
Gebruik toegangssysteem ondergrondse containers
Milieumonitor Dordrecht 2003
Evaluatie proef mini-container papier
Evaluatie Wijkverkeersplannen
Toerisme, sport, recreatie en cultuur
Kerstmarkt Dordrecht 2001
Boekenmarkt Dordrecht 2002
Publieksonderzoek Wantijpop/Rainbowpark 2002
Publieksonderzoek Zomerkermis 2003
Dordtenaren over recreatie in het buitengebied
Evaluatie Dordt in Stoom
Evaluatie Rhythm & Blues Festival
Gebruikers en deelnemers over gemeentelijke sportvoorzieningen
Meningspeiling theatervoorziening in Dordrecht
Toervaarders over Dordrecht
Bereik en waardering RTV Dordrecht

2003
2004
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2003
2005
2005
2005
2005

2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2002
2002
2002
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005

Internationaal Poppentheater Festival 2005
Cultuurbereik 2005

2005
2005

Openbare orde en veiligheid
Veiligheidsbeleving op school 2004
Evaluatie Stadswachten in de wijken
Leefbaarheid en veiligheid in Dordrecht 2005
Leefbaarheid en veiligheid in Sliedrecht 2005
Leefbaarheid en veiligheid in Alblasserdam
Leefbaarheid en veiligheid Zwijndrecht 2005

2004
2005
2005
2005
2005
2006

Management en kwaliteit dienstverlening
Klanttevredenheidsonderzoek WVG Zwijndrecht
2003
Basisscholen over Weizigt NMC
2004
Evaluatie Gezondheidsmanagement
2004
Klanttevredenheidsonderzoek Groenvoorziening 2003 2004
Klanttevredenheidsonderzoek Maaltijdservice
2004
Klanttevredenheidsonderzoek Onderwijs en Welzijn
2004
Klanttevredenheidsonderzoek Personenalarmering
2004
Klanttevredenheidsonderzoek Stafdiensten
2004
Medewerkerstevredenheidsonderzoek Stafdiensten
2004
Bekendheid en wensen Ondernemersloket
2005
Evaluatie waarderingsgesprekken
2005
Medewerkerstevredenheidsonderzoek Aquapulca
2005
Medewerkerstevredenheidsonderzoek Gemeente
Gorinchem
2005
Klanttevredenheidsonderzoek DrechtHopper
2006
Relatie casemanagers en reïntegratiebedrijven: aanzet
tot een monitor
2006
Klanttevredenheidsonderzoek Monumenten
2006
Klanttevredenheidsonderzoek Parkeren 2006
2006
Prognose plechtigheden op de Essenhof in Dordrecht
2005-2020
2006
Lokaal bestuur
Bezoekersonderzoek Dag van Dordt
Evaluatie Dualisme 1e fase
Dit is Dordt
Vertrouwen in het bestuur en oordeel over raadscommunicatie
Bekend maakt bemind Monitor Beeld van Dordrecht
Het meetbaar maken van beleidsdoelstellingen uit
de programmabegroting 2005 gem. Papendrecht
Inventaristatie WMO Drechtsteden
Wijkpanel Staart Imago
Staat van de stad en regio 2005
Bevolking
Huishoudenprognose 1998-2010
Feiten, belevingen en trends Papendrecht
Integrale leerlingenprognose gemeente Dordrecht
2002-2018
Bevolkingsprognose per wijk gemeente Dordrecht
2004-2020

2003
2003
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2006
1998
2003
2003
2004

Bovenstaande lijst bevat een selectie van publicaties
van het SGB
Algemeen
Dordt op z’n droogst
jaarlijks
Staat van de wijken
meerjarig
Tabellenboek Bedrijvenregister Dordrecht
jaarlijks
Meer cijfers en trends kunt u vinden op onze website
www.sociaalgeografischbureau.nl
Informatie/bestellen:
telefoon:
(078) 639 64 65
schriftelijk:
Sociaal Geografisch Bureau
Postbus 8 - 3300 AA DORDRECHT
e-mail
SGB@dordrecht.nl
website
www.sociaalgeografischbureau.nl
fax
078 -639 80 80
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