ABC
Wat is en doet ABC?
ABC is een (vrijwilligers) vereniging van en voor laaggeletterden in
Nederland. Ze komt op voor de belangen van laaggeletterden die
Nederlands als moedertaal hebben (NT1). Ze probeert de bestrijding van
laaggeletterdheid op de agenda van de overheid (landelijk, provinciaal
en gemeentelijk) te krijgen en houden. Ze pleit voor voldoende en
laagdrempelige taal-, reken-, schrijf-, en digicursussen en trainingen en
voor intensief zoeken naar en verleiden van laaggeletterden om zich te
scholen.
Een van de belangrijkste activiteiten van ABC is het werven, opleiden,
ondersteunen en inzetten van Taalambassadeurs. De TA’s vormen de
kern van de vereniging.
De vereniging bestaat naast een landelijk bestuur uit acht provinciale
afdelingen. De afdelingen worden bemenst door TA’s en ondersteuners
(klassiek opgeleide vrijwilligers).
De Taalambassadeur
Sinds eind negentiger jaren spelen Taalambassadeurs een rol in het
bestrijden van laaggeletterdheid. Taalambassadeurs zijn
laaggeletterden die als volwassene een cursus Nederlands hebben
gevolgd en vervolgens te kennen hebben gegeven mee te willen helpen
aan de bestrijding van laaggeletterdheid. Na het volgen van een
opleiding - doorgaans in ABC verband – geven zij, meestal met
ondersteuning van klassiek geschoolde vrijwilligers (‘begeleiders’ of
‘ondersteuners’ genoemd) voorlichting aan verschillende instanties over
de wereld van de laaggeletterde.
In de twintig jaar van inzet van Taalambassadeurs is hun rol geëvolueerd
en uitgebreid van het geven van voorlichting naar het beïnvloeden van
beleidsmakers en hen te overtuigen meer aandacht te besteden aan de
bestrijding van laaggeletterdheid. Daarnaast worden zij in toenemende
mate ingezet om schriftelijke communicatie van overheden,

maatschappelijke organisaties en instellingen te beoordelen op
begrijpelijk taalgebruik (testpanels).
In de praktijk is gebleken dat het werken als Taalambassadeur bijzonder
positieve effecten heeft op de ontwikkeling van de TA zelf. Hij/zij levert
een dienst, voegt waarde toe en wordt bijna altijd erg gewaardeerd door
de opdrachtgever of toehoorders. Dit heeft tot gevolg dat de TA zich
erkend voelt, meer zelfvertrouwen ontwikkelt en wordt gemotiveerd om
zich verder te ontwikkelen. De TA ervaart dat hij/zij ertoe doet.
In de loop der tijd zijn naar schatting 300 Taalambassadeurs opgeleid,
voornamelijk door de vereniging ABC. Op dit moment zijn er nog rond de
100 (in ABC verband) actief. Hun activiteiten vinden plaats binnen de
werking van ABC, maar ook nog vier tot vijf ROC’s en een enkele
regionaal opererende instelling maken gebruik van hun diensten. De
opleidingen voor de Taalambassadeurs (opleiding tot TA en tot
testpanellid) zijn uitgeschreven in curricula en worden begeleid door
geschoolde docenten. De financiering van de docenten wordt de laatste
jaren door de stichting L&S verzorgd. De coördinatie van de organisatie
gebeurt door vrijwilligers van ABC. ABC beheert ook de curricula.
Algemeen wordt onderkend dat de inzet van TA bij de maatschappelijke
bewustwording van de problematiek van laaggeletterdheid zeer zinvol is.
Meer en meer groeit ook de overtuiging dat de ervaringen van TA’s ook
nuttig zijn bij het ontwikkelen van beleid ten aanzien van
volwasseneneducatie en bestrijding van laaggeletterdheid, als wel als bij
de effectuering van dat beleid.
De toekomst
De problematiek van laaggeletterdheid en dan met name de NT1
problematiek is de laatste decennia niet kleiner geworden, integendeel
hij is gegroeid.
Er worden absurd weinig NT laaggeletterden bereikt en verleid zichzelf
(weer) te scholen. Het is de vraag of het actuele overheidsbeleid
voldoende soelaas gaat geven om ‘echte meters’ te kunnen maken.
Voor ABC reden om door te gaan met haar werk, maar wel met de vraag
of we de werkwijze niet moeten aanpassen. Een structurele inspraak van

laaggeletterden zelf bij de beleidsvorming en –evaluatie van
laaggeletterdheidsbestrijding zou een verbetering kunnen geven.
Daarnaast lijkt een vorm van professionalisering noodzakelijk.
ABC organisatie nood
De vereniging ABC staat altijd te springen om (landelijke) bestuurders en
afdelingsondersteuners.
Indien mensen zich aangesproken voelen door de doelen en werkwijze
van ABC en hier een steen aan willen bijdragen, kunnen ze zich
uitgenodigd voelen voor een oriënterend gesprek met
Taalambassadeurs en/of ondersteuners.
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