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13. Gelijke kansen voor mensen met een 
licht verstandelijke beperking  in 
Amsterdam
Xavier M.H. Moonen

Xavier M.H. Moonen is bijzonder hoogleraar 

Kennisontwikkeling over jeugdigen en jongvol-

wassenen met licht verstandelijke beperkingen 

en gedragsproblemen aan de Universiteit 

van Amsterdam, bijzonder lector Inclusie van 

mensen met een verstandelijke beperking aan de 

Zuyd Hogeschool te Heerlen en adviseur in het 

expertisecentrum van Koraal te Oisterwijk.

De campagne #Ik ben 6 van 6

De gemeente Amsterdam lanceerde enige tijd geleden de campagne #Ik 
ben 6 van 6, die gericht is op het kweken van meer begrip voor mensen 
met een licht verstandelijke beperking. Daartoe zijn begin 2018 twee f ilms 
online geplaatst.1 De hoofdrolspelers in deze f ilms vertellen hoe het is 
om met een licht verstandelijke beperking te leven. Ze vertellen dat er te 
weinig rekening met hen wordt gehouden. Het contact met anderen maakt 
hen nerveus, zeggen ze. Ze hebben dan last van stress, gaan stotteren, 
krijgen rode vlekken, worden agressief of klappen dicht. Ze zeggen dat 
ze meer tijd nodig hebben om dingen te begrijpen. Lezen en schrijven 
is een probleem, vertellen ze. Ze vertellen over de moeite die ze hebben 
met moeilijke woorden, met het lezen en begrijpen van de vele lange 
off iciële brieven die ze krijgen, met het pinnen van geld, met het doen 
van de dagelijkse boodschappen en ga zo maar door. In de f ilms roepen 
zij ‘de anderen’ op om meer begrip te tonen en hen serieus te nemen. Ze 
dragen zelf ook oplossingen aan: minder moeilijke woorden gebruiken, 
een helpende hand toesteken maar niet overnemen, geduld hebben en hen 
helpen om op een gelijkwaardige manier in de maatschappij te kunnen 
meedoen.
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De campagne oogt sympathiek maar roept ook vragen op. Wat is eigenlijk 
een licht verstandelijke beperking, waarom wordt over 6 van 6 gesproken, 
en waarom is deze campagne eigenlijk nodig?

Over wie spreken wij als we spreken over een licht verstandelijke 
beperking?

Lang werd gedacht dat een licht verstandelijke beperking aangeboren was, 
of op grond van ongelukkige omstandigheden tijdens de zwangerschap of 
geboorte verkregen werd. Dat geldt maar voor een deel van de mensen die 
wij mensen met een licht verstandelijke beperking noemen. Op grond van 
recent onderzoek2 weten we dat mensen ook om drie andere redenen een 
licht verstandelijke beperking kunnen hebben of op dat niveau kunnen 
functioneren. Ten eerste op grond van slecht, niet op de persoon in zijn 
of haar sociale context afgestemd onderwijs, met negatieve gevolgen voor 
kennisontwikkeling, motivatie en doorzettingsvermogen. Ten tweede kan 
(het functioneren op het niveau van) een licht verstandelijke beperking 
tijdelijk of blijvend optreden onder invloed van toxische stress op grond van 
een opstapeling van negatieve ervaringen zoals verwaarlozing, misbruik, 
echtscheiding van de ouders en ernstige problemen in het gezin. Ten derde 
kan ernstige psychische schade debet zijn. Ook in hoofdstuk 6 in dit boek 
over High Dosage Tutoring wordt aan de onderwijsongelijkheid en de gevaren 
van deze toxische stress gerefereerd.

Onderzoek laat zien dat het begrip ‘licht verstandelijke beperking’ 
veel dynamischer is dan eertijds gedacht. Sommige mensen houden hun 
hele leven een licht verstandelijke beperking. Anderen ontwikkelen zich 
zodanig dat zij zich kunnen ontworstelen aan deze classif icatie, terwijl 
er ook mensen zijn die door het leven dat zij leiden en de dingen die zij 
meemaken tijdelijk of def initief gaan functioneren op het niveau van een 
licht verstandelijke beperking.3 Deze recente inzichten maken ook dat de 
hele samenleving alert moet zijn op het vóórkomen van een licht verstan-
delijke beperking. Werd vroeger vroeg-signalering en verwijzing naar en 
ondersteuning door een gespecialiseerde zorgorganisatie voldoende geacht, 
nu moeten alle instanties en organisaties alert zijn op een ontmoeting met 
een persoon met een licht verstandelijke beperking. Recent onderzoek4 laat 
bijvoorbeeld zien dat meer dan 40 procent van de cliënten in de psychiatrie 
op grond van onderzoek geclassif iceerd kan worden als een persoon met 
of functionerend op het niveau van een licht verstandelijke beperking. De 
consequenties hiervan zijn nog onvoldoende herkend in de psychiatrie 
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en vragen om vergaande aanpassingen van interventies en communicatie 
aldaar.

Waarom 6 van 6 onjuist is als het over mensen met een licht 
verstandelijke beperking gaat

In de f ilms van #Ik ben 6 van 6 wordt verteld dat van alle Amsterdammers 
ongeveer 16 procent een licht verstandelijke beperking heeft dus 1 van 6 
zijn, maar dat alle mensen ‘erbij horen’, dus 6 van 6 zijn. Die 16 procent is 
gebaseerd op de theoretische eigenschappen van een intelligentietest van 
goede kwaliteit. Als we bij een hele populatie een intelligentietest afnemen, 
dan is de verwachting dat 16 procent van deze populatie dusdanig presteert 
dat hun IQ-score gelijk aan of lager is dan 85, wat in Nederland vaak als de 
bovengrens voor een licht verstandelijke beperking gehanteerd wordt. De 
veronderstelling dat we met een IQ-test exact de ware intelligentie van 
iemand kunnen aantonen is onjuist. Los van allerlei situationele omstandig-
heden die van invloed kunnen zijn op de prestatie van een persoon, kunnen 
we over intelligentie in de regel alleen spreken over een interval met een 
bepaalde betrouwbaarheid. Bijvoorbeeld: met een zekerheid van 95 procent 
ligt de ware IQ-score van deze persoon tussen 79 en 91. Ten onrechte wordt 
er dan te veel waarde toegekend aan de gemiddelde score van 85, terwijl 
de ware IQ-score immers ook 91 of 79 kan zijn. In allerlei systemen, zoals 
de indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg, en de verwijzing naar het 
speciaal onderwijs, wordt ten onrechte de gemiddelde uitslag bij 95 procent 
betrouwbaarheid beschouwd als representatie van het ware IQ.

Het criterium voor een (licht) verstandelijke beperking bij onder andere 
een totale IQ-score van 85 of lager wordt in Nederland al meer dan honderd 
jaar gehanteerd. Internationaal wordt sinds 45 jaar als IQ-criterium voor 
het spreken over een verstandelijke beperking meestal een totale IQ-score 
van 70 of lager gehanteerd.5 Daarmee wordt het theoretische percentage 
mensen dat tot de groep mensen met een (licht) verstandelijke beperking 
behoort verlaagd tot 2,2 procent! Deze internationale keuze heeft twee 
redenen. Ten eerste, niet iedereen die een IQ-score heeft tussen 85 en 71, 
heeft dusdanige beperkingen in het dagelijkse leven dat er van een verstan-
delijke beperking gesproken moet worden. Maar ten tweede is de keuze 
voor een lager IQ-criterium ook een politieke keuze: het betreft immers 
een veel kleinere groep mensen voor wie een staat extra zorgzaam moet 
zijn. Internationaal wordt echter ook erkend dat mensen met een IQ-score 
tussen 71 en 85 (die ook wel zwakbegaafd worden genoemd) baat kunnen 
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hebben bij herkenning, en de erkenning dat velen van hen (intensieve) 
ondersteuning nodig hebben.6

Met het classif iceren van mensen als mensen met een licht verstandelijke 
beperking wordt de indruk gewekt dat het hier een goed af te bakenen en 
te onderscheiden groep mensen betreft, en dat die groep op grond van het 
IQ-criterium extra zorg en ondersteuning nodig heeft. Dat er als het ware een 
kwalitatief verschil is tussen mensen met een IQ-score van 85 en mensen met 
een score van 86 of hoger. Dit is niet het geval. Mensen presenteren als groep 
weliswaar gemiddeld minder goed op een intelligentietest, maar dat betekent 
niet dat het gedrag van een individu met een relatief lage score per definitie 
kwalitatief anders is, zeker als de IQ-score relatief dicht bij het afkappunt 
ligt.7 Daarbij wordt er tegenwoordig minder gewicht toegekend aan de 
IQ-score als bepalend voor de verstandelijke beperking. In de meest recente 
editie van het handboek voor de classif icatie van psychische stoornissen, de 
DSM-5,8 worden drie kenmerken van een persoon genoemd die gezamenlijk 
aanwezig moeten zijn om te kunnen spreken van een licht verstandelijke 
beperking: verminderde intelligentie, problemen met de zogenaamde adap-
tieve vaardigheden en ten derde de hiermee samenhangende problemen 
die al vroeg in het leven van de persoon zichtbaar worden.

Het criterium ‘problemen met het adaptief functioneren’ neemt tegen-
woordig, en dat lezen we ook terug in de DSM-5, in de classif icatie van de 
ernst van de verstandelijke beperkingen een steeds centralere rol in. De 
verstandelijke beperkingen verwijzen naar gebrekkige algemene mentale 
vermogens die invloed uitoefenen op het adaptief functioneren binnen drie 
domeinen: het conceptuele, het sociale en het praktische domein. De drie 
domeinen samen bepalen hoe goed een individu omgaat met dagelijkse 
taken. Het conceptuele domein betreft vaardigheden op het gebied van 
geheugen, taal, lezen, schrijven, rekenkundig redeneren, het verwerven 
van praktische kennis, probleemoplossend vermogen en het beoordelen 
van nieuwe situaties. Het sociale domein omvat het besef van gedachten, 
gevoelens en ervaringen van anderen, interpersoonlijke communicatieve 
vaardigheden, sociaal oordeelsvermogen en het vermogen om vriendschap-
pen te sluiten en te onderhouden. Het praktische domein omvat het leerver-
mogen en zelfmanagement, zoals zelfverzorging, de verantwoordelijkheden 
van een baan, geldbeheer, vrijetijdsbesteding, het reguleren van gedrag en 
het plannen van taken op school en/of werk.

Helaas zijn er nog weinig betrouwbare en gevalideerde instrumenten, 
geënt op de vereisten van een moderne samenleving, die de adaptieve 
vermogens van mensen met en zonder een (veronderstelde) verstandelijke 
beperking kunnen vaststellen. Er wordt verondersteld dat er wel een relatie 
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is tussen de hoogte van de intelligentiescore en de kwaliteit van de adaptieve 
vaardigheden, maar dat het toch twee aparte constructen zijn. Er zijn mensen 
met een relatief lage intelligentiescore die adaptief heel vaardig zijn, maar 
er zijn ook mensen met een relatief hoge intelligentiescore en problemen 
met de adaptieve vaardigheden. De landelijke en de gemeentelijke overheid 
onderschatten nogal eens de zelfredzaamheid van veel van hun burgers.9,10 In 
de tweede f ilm uit de campagne #Ik ben 6 van 6 vertellen de hoofdrolspelers 
over hun adaptieve problemen. Het tempo van de samenleving is vaak te 
hoog voor hen en ze raken daardoor de draad kwijt.

Classificaties moeten prudent gehanteerd worden

Wat betekent nu het hanteren van de drie genoemde criteria voor het clas-
sif iceren van een persoon als iemand met een licht verstandelijke beperking? 
Wie wij wel of niet als afwijkend van de norm beschouwen, kan niet op 
grond van arbitrair gekozen cijfers en criteria bepaald worden, maar is 
vooral de resultante van een maatschappelijk-ethische discussie en van 
ervaringen van de persoon zelf. Mensen indelen in groepen op grond van 
een IQ-cijfer en/of een uitslag op een test voor adaptief functioneren kent 
zowel positieve als negatieve aspecten. Enerzijds kunnen hierdoor mensen 
die (potentieel) problemen met hun leven ervaren tijdig herkend worden, 
en kan passende ondersteuning geboden worden. Maar anderzijds kan dit 
ook leiden tot onnodige etikettering en hulpverleningsinzet. Dit vraagt om 
een voorzichtige en op het individu toegesneden omgang met deze criteria 
door bekwame professionals. Helaas is zoals reeds vermeld de huidige 
praktijk anders.

De hoofdrolspelers in de campagnefilms hebben moeite met de woorden 
‘licht verstandelijke beperking’. Ze zeggen ook: ‘Je ziet het niet aan ons.’ De 
woorden zijn niet alleen lastig uit te spreken, maar vele betrokkenen (h)
erkennen het ook niet. Het is immers een construct, met allerlei voetangels 
en arbitraire keuzes. Of er bij de hoofdrolspelers wel of niet sprake is van een 
licht verstandelijke beperking kan op grond van hun presentatie in de f ilm 
niet geconstateerd worden. Wat we wel weten, is dat de aan- of afwezigheid 
van een licht verstandelijke beperking in de praktijk regelmatig onvoldoende 
onderbouwd wordt. Vaak wordt er alleen naar het IQ gekeken zonder dat er 
naar de adaptieve vaardigheden gekeken wordt, en er wordt geen rekening 
gehouden met de omstandigheden. De meeste mensen worden getest als 
het niet goed met hen gaat. Het is nog maar de vraag of dan de resultaten 
van testonderzoek een goede weergave zijn van hun ware capaciteiten. 
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Moeten we dan wel blijven spreken over mensen met een licht verstandelijke 
beperking? Een argument pro is dat de term licht verstandelijke beperking 
steeds meer ingeburgerd raakt in de jeugdzorg, bij de gemeenten en in de 
GGZ. Dit kan bijdragen aan herkenning en erkenning van de noodzaak van 
goede zorg voor hen.

Maar zouden we de classif icatie licht verstandelijke beperking niet veel 
vaker alleen maar als een professionele werkhypothese moeten hanteren, 
waarbij de professional zich rekenschap geeft van de sterke en zwakke 
kanten van de persoon in kwestie? Dan hoeft die classif icatie ook niet per 
se gedeeld te worden met, of geaccepteerd te worden door de persoon in 
kwestie, die de verstandelijke beperkingen niet herkent, zich niet thuis 
voelt in de wereld van mensen met een verstandelijke beperking zoals hij 
of zij die denkt te kennen, en zich dikwijls verzet tegen deze classif icatie 
met het ogenschijnlijk levenslange karakter daarvan. Als hulpverleners 
alleen zouden praten over de problemen die de persoon tegenover hen 
bezighouden, zou er sneller afstemming en samenwerking zijn. Dit blijkt 
onder andere uit onderzoek bij ouders met een licht verstandelijke beperking 
met opvoedingsproblemen.11 Steeds meer in zwang komt de term ‘mensen 
die functioneren op het niveau van een licht verstandelijke beperking’, om 
slechts het actuele functioneren van een persoon te benadrukken.

Een ander onderwerp dat op dit moment veel aandacht krijgt, is laag-
geletterdheid. Veel mensen met een licht verstandelijke beperking zijn 
(zeer) laaggeletterd, maar hun leerbaarheid op dit punt mag niet overschat 
worden. Lees hierover ook hoofdstuk 5 in dit boek van Kuiken. Te hopen 
is dat we geleidelijk aan begrippen kunnen gaan gebruiken die meer recht 
doen aan de mogelijkheden en beperkingen, maar ook aan de gevoelens van 
de mensen die wij mensen met een licht verstandelijke beperking noemen.

Iedereen telt mee

Na 3 minuten wordt de boodschap in de eerste van de twee f ilms schriftelijk 
in beeld gebracht: ‘Maak het mensen met een licht verstandelijk beperking 
gemakkelijker, iedereen telt mee.’ Het is onduidelijk tot wie de f ilm zich 
precies richt. Aangezien in de f ilm het logo van de gemeente Amsterdam 
getoond wordt, is het aannemelijk dat de gemeente Amsterdam naast haar 
medewerkers, iedereen oproept om dit te gaan doen. De ervaringen waarover 
de hoofdrolspelers in de f ilm spreken, lijken erop te wijzen dat er nog veel 
werk aan de winkel is. Enerzijds geven ze aan dat hun beperkingen in de 
dagelijkse omgang door anderen vaak niet herkend worden. Anderzijds dat 
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er met hun beperkingen geen rekening gehouden wordt. Ze spreken over 
de grote moeite die het hen kost om mee te kunnen doen. Tussen wens en 
werkelijkheid gaapt nog een groot gat voor hen. Wil dit gat gedicht worden, 
dan moet de focus voor hen verlegd worden van ‘wat ze hebben’ naar ‘wat ze 
nodig hebben’.12 Dit wil zeggen een verschuiving van classif icatie op grond 
van de nadruk op wat een persoon niet heeft of niet kan, naar een wat nodig 
is om een (desgewenst) zo zelfstandig mogelijk leven te kunnen leiden en te 
kunnen deelnemen aan gewenste activiteiten in de samenleving. Daarvoor 
zijn het herkennen van een licht verstandelijke beperking en het erkennen 
dat er wat moet veranderen noodzakelijk.

Het herkennen van een licht verstandelijke beperking

Ik betoogde reeds dat de woorden ‘licht verstandelijke beperking’ gebaseerd 
zijn op een construct waarover geen overeenstemming bestaat, noch 
theoretisch, noch internationaal, noch bij professionals en betrokkenen. 
Het classif iceren van een licht verstandelijke beperking is voor een goed 
opgeleide professional al niet eenvoudig, laat staan voor een medeburger in 
de dagelijkse omgang. In een onderzoek13,14 dat wij deden onder hulpverleners 
in de Amsterdamse maatschappelijke opvang, bleek dat zij niet in staat 
waren om op grond van hun contact met de dak- en thuislozen die een 
beroep op hen deden, zonder hulpmiddelen vast te stellen of er bij een 
persoon sprake was van een licht verstandelijke beperking. Verder bleek dat 
een training over de kenmerkende gedragingen van mensen met een licht 
verstandelijke beperking onvoldoende handvatten bood voor een effectieve 
dagelijkse omgang. Onderzoek laat zien dat hulpverleners veel verschillende 
communicatie- en begeleidingstechnieken moeten beheersen, omdat de 
groep mensen die mensen met een licht verstandelijke beperking genoemd 
worden zo divers is. Dit vraagt om intensieve scholing en super- en intervi-
sie.15 Uit internationaal onderzoek16 weten we dat als politiefunctionarissen 
getraind zijn in het herkennen van een licht verstandelijke beperking, ze 
beter met hen omgaan en dat verhoren beter verlopen. In Nederland behoren 
mensen met een (licht) verstandelijke beperking die verdacht worden van een 
misdrijf tot de groep kwetsbare verdachten, waarvoor in het verhoor extra 
waarborgen zijn ingebouwd. Maar een vereiste is dan wel dat betrokkene 
herkend wordt als een persoon met een licht verstandelijke beperking, en 
dat blijkt niet mee te vallen, leert recent onderzoek.17

Het snel kunnen herkennen van (het functioneren op het niveau van) een 
licht verstandelijke beperking is dus nodig. In samenwerking met collega’s 
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heb ik enkele jaren geleden een screeningsinstrument ontwikkeld om snel en 
met een grote mate van zekerheid het vermoeden van (het functioneren op 
het niveau van) een licht verstandelijke beperking te kunnen vaststellen bij 
jongeren en volwassenen van 14 jaar en ouder, de SCIL.18 Dit screeningsinstru-
ment is zo geconstrueerd dat ook niet-professionals het kunnen afnemen als 
ze de handleiding volgen. In een gesprek met een betrokkene kan binnen 10 à 
15 minuten een vermoeden van een licht verstandelijke beperking bevestigd of 
ontkracht worden. Ook voor het basisonderwijs is een screeningsinstrument 
ontwikkeld, de Screener Adaptief Functioneren (SAF).19 In het basisonderwijs 
stromen, in het kader van passend onderwijs, steeds vaker kinderen in met, of 
die functioneren op het niveau van een licht verstandelijke beperking. Dit is 
gewenst, maar dan moeten die kinderen wel herkend worden en moet erkend 
worden dat ze een passende aanpak nodig hebben, zowel op het niveau van het 
klasmanagement als op het niveau van de individuele ondersteuning. Naast de 
SCIL blijft er voor volwassenen behoefte aan een screeningsinstrument voor 
het in kaart brengen van de adaptieve vaardigheden. Er zijn twee instrumenten 
in ontwikkeling: de AVVB, waarbij mensen die de betrokkene goed kennen 
informatie geven over diens adaptieve vaardigheden20, en de SCAF, waarbij 
de persoon zelf rapporteert over zijn of haar adaptieve vaardigheden.21 De 
SCIL wordt steeds meer ingezet in het sociale domein, maar bij een positieve 
uitslag weet lang niet iedereen wat dit voor het eigen handelen betekent. Op 
grond van een SCIL-positieve uitslag moet de onderlinge interactie qua tempo, 
taalgebruik, duur van de communicatie, et cetera, worden aangepast en kan 
diagnostisch vervolgonderzoek overwogen worden om nader te kijken naar 
de sterke en zwakke kanten van de betrokkene. Een gevaar van screenen is 
dat er té snel een classif icerend of diagnostisch oordeel over de betrokkene 
wordt geveld dat deze langdurig ‘blijft achtervolgen’. Blijf licht verstandelijke 
beperking dus zien als een werkhypothese en onderken dat het op een tijdelijk 
toestandsbeeld gebaseerd kan zijn!

Wat moet er veranderen?

De hoofdrolspelers in de f ilms vertellen over hun ervaringen. Die zijn niet 
per se positief. Ze noemen naast het niet herkend worden als persoon met 
een beperking, problemen met de communicatie en het begrijpen van 
informatie, en met passende hulp en ondersteuning. In Amsterdam is dit 
probleem herkenbaar.22 Maar de gemeente Amsterdam maakt ook werk 
van een gerichte aanpak, getuige de campagne #Ik ben 6 van 6 en de vele 
projecten die op dit moment zijn opgepakt. Ik belicht een aantal initiatieven.
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De SCIL wordt steeds vaker ingezet in het sociale domein in Amsterdam, 
zo blijkt uit een gebruikersanalyse. Daardoor wordt vroegtijdige herkenning 
mogelijk.

In een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de 
GGD Amsterdam worden in 2019 medewerkers van de Ouder- en Kindteams 
en leerkrachten en intern begeleiders in het basisonderwijs getraind om 
leerlingen met, of die functioneren op het niveau van een licht verstandelijke 
beperking met behulp van de SAF te herkennen en te ondersteunen. Met 
behulp van een ander instrument, de Verkorte Adaptief Leervermogen 
Test (VALT), kan vervolgens verdiepend naar de sterke en zwakke kanten 
van deze leerlingen gekeken worden en kunnen concrete handreikingen 
geboden worden voor de leerkracht, de intern begeleider en de ouders. 
Hiermee wordt beoogd om leerlingen beter te kunnen laten functioneren 
in het basisonderwijs. Hierbij is intensieve samenwerking tussen leerkracht, 
kind en ouders onontbeerlijk.23

Een andere ontwikkeling is het Amsterdams Taalakkoord. Op grond van 
de notie dat zo’n 150.000 inwoners laaggeletterd zijn – en onder hen zijn heel 
veel burgers met (of die functioneren op het niveau van) een licht verstande-
lijke beperking –, initieert de gemeente een beweging, gericht op bedrijven 
en uitvoerende organisaties uit de regio en op de gemeente Amsterdam zelf. 
Dat wordt op verschillende manieren gedaan: medewerkers die problemen 
hebben met het lezen, schrijven en spreken van de Nederlandse taal kunnen 
worden geschoold, maar er wordt ook gekeken of communicatie-uitingen 
binnen de bedrijven en organisaties van de ondertekenaars van het akkoord 
duidelijk en helder zijn.

Een ontwikkeling in het verlengde hiervan is de samenwerking tussen het 
Landelijk Kenniscentrum Licht Verstandelijke Beperking en de gemeente 
Amsterdam bij de taalmethode Taal voor allemaal. Taal voor allemaal is een 
initiatief van de Zuyd Hogeschool, zorgaanbieder Koraal en de UvA. Op grond 
van onderzoek is bekend dat er een mismatch is tussen de taalvaardigheden 
van burgers en het niveau van de taalboodschappen van overheidsinstanties. 
Een meerderheid van de burgers begrijpt een groot deel van taalboodschap-
pen van de overheid niet; de teksten zijn grammaticaal en qua woordkeuze 
te moeilijk.24 Voor de methode Taal voor allemaal zijn regels gemaakt voor 
(schriftelijke) communicatie met mensen met respectievelijk zeer lage of lage 
taalvaardigheden.25 Dit betreft de laagste taalniveaus van laaggeletterdheid. 
Laaggeletterdheid begint met taalvaardigheid onder het eindniveau vmbo 
of niveau mbo-2/3 (ook wel onder het niveau B1 genoemd), maar er zijn ook 
mensen die veel minder vaardig zijn (lage taalvaardigheden op het niveau A2) 
of alleen rudimentair kunnen lezen en schrijven (zeer lage taalvaardigheden 
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op het niveau A1). De methode Taal voor allemaal kent drie uitgangspunten: 
1) taalregels voor taalgebruikers op een bepaald niveau (of voor een gemengde 
groep op verschillende taalniveaus), 2) het toevoegen van afbeeldingen die 
de taalboodschap ondersteunen, en 3) samenwerking met en tests door 
burgers uit de beoogde doelgroep van het communicatieproduct. Er vindt 
nog wetenschappelijk onderzoek plaats naar hoe deze drie uitgangspunten 
te hanteren. In de gemeente Maastricht zijn in het kader van een door 
ZonMw gefinancierd onderzoek, ambtenaren door jongeren met een licht 
verstandelijke beperking erop gewezen hoe moeilijk hun brieven zijn, en 
heeft een aantal ambtenaren inspiratiebijeenkomsten bijgewoond waarbij 
de input van die jongeren is gebruikt. Een vervolgproject wordt gepland.

In het Amsterdamse project rondom Taal voor allemaal wordt door tekst-
schrijvers van de gemeente samen met onderzoekers en trainers gewerkt met 
bestaande gemeentelijke teksten, die op grond van voornoemde uitgangs-
punten worden omgewerkt tot voor een beoogde doelgroep begrijpelijke 
communicatieproducten. In januari 2019 zijn de eerste gebruikerstesten 
afgerond. Hieruit wordt duidelijk dat er niet één keuze te maken valt. Zo 
blijkt dat 12- en 13-jarigen het geen probleem vinden om een gemeentelijke 
tekst over de aanvraag van een identiteitsbewijs aangeboden te krijgen in 
zeer eenvoudige taal; ze vinden dit zelfs prettig en duidelijk. Bij volwassenen 
ligt dit gevoeliger. Weliswaar heeft iedereen baat bij een vereenvoudigde, 
goed te begrijpen tekst, maar een deel van de beoogde doelgroep (en dat 
betreft een gemengde groep van mensen met en zonder laaggeletterdheid) 
vindt de aangeboden tekst té eenvoudig of de toon niet aansprekend genoeg. 
Een aantal mensen verandert overigens van mening als hun wordt uitgelegd 
waarom hiervoor gekozen is, namelijk om een tekst te maken die door 
zoveel mogelijk Amsterdamse burgers kan worden begrepen. Om mensen 
met zeer lage taalvaardigheden te kunnen bereiken met een algemeen 
communicatieproduct – een folder, brief of website die aan alle Amsterdamse 
burgers ter beschikking wordt gesteld, want de gemeente weet immers niet 
wie (zeer) laag taalvaardig is –, moet dit product aan een aantal vereisten 
voldoen, blijkt uit gesprekken met hen. Wil de tekst ook voor mensen met 
zeer lage taalvaardigheden te begrijpen zijn, dan moet de tekst zeer kort 
en to the point zijn. Daarbij eenvoudig van opbouw en inhoud, eventueel 
voorzien van ondersteunende afbeeldingen, en er moet een verwijzing in 
staan naar een echt persoon die hulp kan bieden (dus geen doorkiesnummer 
of doorklikwebsite of -robot). Niet alle communicatieproducten lenen zich 
hiervoor, en niet alle burgers willen alleen deze informatie. Daarom kan 
ook gekozen worden voor een gelaagdheid in de opbouw van het com-
municatieproduct op een aantal taalniveaus. De keuze voor het standaard 
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taalniveau is een beleidskeuze. In het voorjaar 2019 neemt de gemeente 
Amsterdam hierover een beslissing.

De in de gebruikerstest opgedane ervaringen leren ook dat er behoefte is 
aan een Amsterdamse bewustwordingscampagne hierover. Hoe duidelijk 
wil Amsterdam zich profileren als het gaat om inclusie van alle (lezende) 
burgers? Andere organisaties gaan daarin voor. Zo heeft verzekeraar Achmea 
in januari 2019 de TaalHeldenprijs uit handen van H.K.H. prinses Laurentien 
in ontvangst mogen nemen. Achmea heeft besloten al haar communicatie 
op het taalniveau A2 (in termen van Taal voor allemaal op het niveau van 
mensen met lage taalvaardigheden) te gaan vervaardigen. De afgelopen tien 
jaar heeft Achmea haar verzekeringsvoorwaarden, brieven aan klanten en 
teksten op websites vereenvoudigd naar eenvoudig Nederlands (taalniveau 
B1, het eindniveau vmbo). Maar men heeft geconstateerd dat dit te ingewik-
keld is voor heel veel van haar klanten, namelijk mensen met (zeer) lage 
taalvaardigheden. A2 is het niveau van iemand die het inburgeringsexamen 
gedaan heeft. Hij of zij begrijpt korte eenvoudige teksten. Hij of zij is in 
staat om informatie te vinden in eenvoudige teksten zoals een advertentie 
of een menukaart.

Continuering en intensivering van onderzoek in Amsterdam door 
de UvA

Een passende ondersteuning start met het herkennen van iemand als een 
persoon met, of die functioneert op het niveau van een licht verstandelijke 
beperking. De instrumenten die daartoe ontwikkeld zijn in het basisonder-
wijs (de SAF en de VALT) zijn nog niet integraal in het onderwijs ingevoerd, 
en deze invoering zal begeleid moeten worden door wetenschappelijk 
(effect)onderzoek, teneinde de effectiviteit vast te stellen en te garanderen.

Voor het herkennen van jongeren vanaf 14 jaar en voor volwassenen zijn 
de SCIL en binnenkort de SCAF beschikbaar. Het is belangrijk dat deze 
instrumenten gebruikt gaan worden door alle Amsterdamse professionals 
die met mensen werken bij wie de kans bestaat dat zij een onontdekte licht 
verstandelijke beperking hebben of op dat niveau functioneren. Bij een posi-
tieve screeningsscore zouden professionals, op grond van een professionele 
werkhypothese dat deze persoon baat heeft bij ondersteuning op het niveau 
van een licht verstandelijke beperking, hun werkwijzen en communicatie 
moeten aanpassen. De praktijk laat zien dat dit niet makkelijk is. Gerichte 
training en wetenschappelijk onderzoek kunnen een effectieve invoering 
ondersteunen en het effect daarvan meten.
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In het kader van het Amsterdams Taalakkoord is afgesproken dat alle 
schriftelijke communicatie van alle ondertekenaars zodanig wordt aangepast 
dat deze door zoveel mogelijk burgers begrepen wordt. In het project Taal 
voor allemaal zijn hiermee door onderzoekers van de UvA in samenwerking 
met de gemeente Amsterdam reeds ervaringen opgedaan. Maar er zijn 
nog tal van kwesties die vragen om meer wetenschappelijk onderzoek, 
zoals het effectief gebruik van beeldmateriaal, de exacte uitvoering van 
taalproducten en de appreciatie van algemeen toegankelijke taalproducten 
door alle burgers.

Martha Nussbaum26spreekt in haar boek Grensgebieden van het recht 
over een human capabilities-benadering, waarbij mensen in een beschaafde 
samenleving specif ieke rechten hebben. Nederland laat het op ten minste 
één belangrijk punt in deze benadering afweten, namelijk voor wat betreft 
het kunnen vormgeven van de gewenste eigen omgeving door mensen 
met een (licht) verstandelijke beperking. Terwijl dit ook een verplichting 
is in het kader van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met 
een handicap, dat in Nederland in 2016 van kracht geworden is.27 In het 
Nederland van nu staat vooral de bijdrage van een individu aan het bruto 
nationaal product centraal.28 Veel overheidsinspanningen zijn erop gericht 
om mensen aan het werk te krijgen. Maar mensen met een licht verstande-
lijke beperking leveren maar een beperkte arbeidsprestatie. Opeenvolgende 
ministers en staatssecretarissen spreken dan ook over hen in termen van 
arbeidsgehandicapten of van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
terwijl hun goed geoutilleerde arbeidsplekken zijn afgebouwd omdat ‘de 
markt’ hen wel zou integreren, zo was de verwachting.29 Mensen met een 
licht verstandelijke beperking zijn juist goed in het uitoefenen van functies 
die wegbezuinigd of op grond van rationalisatie geautomatiseerd zijn. 
Realiteit is dat veel jonge mensen werkloos zijn of zijn aangewezen op 
functies waarbij ze geen pensioenrechten opbouwen.30 Werkloosheid en het 
hebben van niet-passend werk kan armoede en ziekte in de hand werken 
en werkt ook negatief door op de levensverwachting van mensen met een 
licht verstandelijke beperking.31 Passend werk is belangrijk als een bron van 
inkomsten maar ook van gezondheid, waardering en van een goed sociaal 
netwerk. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en met creativiteit en 
politieke wil, zijn hier in Amsterdam oplossingen voor te vinden.

In termen van de capabilities-benadering verdienen mensen met een licht 
verstandelijke beperking erkenning en bestaanszekerheid, communicatie 
op maat en een gewaardeerde plek in de samenleving, waarbij de nadruk 
ligt op hun mogelijkheden en op hun bijdrage aan het netto sociaal kapitaal, 
zodat ze met recht 6 van 6 kunnen zijn.
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