
Samen werken aan  
digitale geletterdheid

Ligo is dé leerpartner in basiscompetenties, voor alle laaggeletterde 
volwassenen die het nodig hebben. Samen met partnerorganisaties 
ondersteunen we onze cursisten bij het vergroten van hun kansen in 
de samenleving. Met wat cursisten leren bij Ligo staan ze sterker in hun 
dagelijks leven. Leren, verbinden, versterken: daar gaat Ligo voor. 



1 op 7

Wist u dat 1 op 7 volwassenen in Vlaanderen* onvoldoende geletterd is om mee 
te kunnen? Onze maatschappij stelt steeds hogere eisen: bijblijven op het werk, 
facturen van gas en elektriciteit controleren, solliciteren voor een job, informatie 
zoeken op het internet, de kinderen helpen met hun huiswerk en ze volgen via 
Smartschool, online bankieren, prijzen vergelijken, formulieren invullen, … Voor 
heel wat volwassenen is dat absoluut niet vanzelfsprekend. Deze volwassenen 
versterken, daar zet Ligo op in. We ondersteunen hen bij het vergroten van hun 
kansen als ouder, als burger, als werknemer. 
 
*Bron: PIAAC, Programme for the International Assessment of Adult Competencies. 
Volwassenen = alle 16- tot 65- jarigen die in Vlaanderen wonen.

Nood aan digitale basisvaardigheden 

De coronacrisis heeft onze samenleving nog digitaler gemaakt. Dit heeft 
impact op ons dagelijks leven. Zo is de dienstverlening van veel organisaties en 
overheden grotendeels digitaal geworden. Daarom zijn digitale vaardigheden 
en mediawijsheid vandaag een vereiste om mee te zijn. Wilt u uw burgers, 
cliënten of medewerkers helpen om meer (digitaal) zelfredzaam te zijn? 
Vraag dan informatie bij Ligo, Centra voor Basiseducatie: dé leerpartner voor 
laaggeletterde volwassenen. 

Ligo, uw partner in e-inclusie

Ligo heeft 30 jaar expertise in het versterken 
van laaggeletterde volwassenen. Expertise 
die we graag inzetten om samen te werken 
met verschillende organisaties: lokale 
besturen, scholen, verenigingen, bedrijven, 
opleidingscentra, …  
Samen met partners maakt Ligo een aanbod 
op maat. We stemmen af over een goede 
doorverwijzing naar het open aanbod van 
Ligo, we zetten samen specifiek aanbod op, 
of een combinatie. We vertrekken vanuit wat 
ons doelpubliek nodig heeft.  
Samen gaan we voor een e-inclusieve 
samenleving. Zodat iedereen mee is: ouders, 
werkzoekenden, anderstaligen, ouderen, …



Wat bieden we aan?

• Maatwerk opleidingen in functie van 
e-inclusie. Een concreet voorbeeld: 
Vlimpers in de vingers. Vlaamse 
overheidsbedrijven werken met een 
online HR Management-systeem: 
Vlimpers. Eenvoudig voor mensen met 
een administratieve job, een obstakel voor 
mensen met amper computerervaring. 
Ligo begeleidt werknemers op maat, op 
de werkvloer. Dat gaat van een computer 
aanzetten tot verlof aanvragen in Vlimpers. 
Ook teamleiders zijn welkom in de 
leermomenten. Zo krijgen ze meer inzicht 
in wat de obstakels voor hun teamleden 
precies zijn. Dat helpt om die obstakels in 
de praktijk te overwinnen.

• We werken meestal in groep, soms 
individueel. Zo bieden we bijvoorbeeld 
ondersteuning in de webpunten van verschillende steden en gemeenten. 

• In eenvoudige taal, met aandacht voor een veilige leeromgeving en gericht 
op resultaat, ondersteunen we het leerproces van de deelnemers.

• Daarnaast bieden we ook sensibiliserende infosessies voor uw medewerkers: 
hoe (digitale) laaggeletterdheid herkennen en ermee omgaan.

Wat kan u zelf doen?

• Uw e-inclusie beleid voor de meest 
kwetsbaren met Ligo aftoetsen.

• Werk maken van eenvoudige en 
gebruiksvriendelijke toepassingen  
en tools.

• Face-to-face contact behouden in  
uw waaier van contactmogelijkheden.

• Zorgen voor aanspreekpunten waar 
laaggeletterden terechtkunnen voor 
informatie en ondersteuning.

• Eenvoudige taal spreken en schrijven.

“ Een aantal maanden 
geleden kende ik niets 
van de computer. Nu voel 
ik me zeker genoeg om 
aan de opleiding Logistiek 
Assistent te beginnen. Ik 
zoek nu ook vacatures op 
internet en solliciteer per 
e-mail.” Martine



Ziet u kansen om laaggeletterde volwassenen digitaal  
sterker te maken, samen met Ligo? Laat het ons weten. 

U vindt de contactgegevens van de 13 Ligo,  
Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen en Brussel op: 

www.ligo.be

Leren
Verbinden
Versterken

Samen gaan we voor een 
e-inclusieve samenleving!
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“ Ik communiceer nu via 
Smartschool met de school 
van mijn kinderen”  
Tirhas

“
 Vroeger wist ik niet wat 
ik moest doen aan de 
ticketautomaat, maar nu wel” 
Ezatullah

http://www.ligo.be

