
Leren · Verbinden · Versterken

“Door Ligo sta ik sterker in 
mijn schoenen. Ik voel me 
heel fi er. En mijn zoon is ook 
trots op mij.” Evelyne

Ligo is dé leerpartner voor laaggelett erde volwassenen. 
In deze brochure ontdek je waar Ligo voor staat. Je maakt kennis 
met enkele samenwerkingen tussen Ligo en andere organisati es. 
Je vindt ook informati e over de werking van Ligo in jouw regio.

Samen werken aan 

geletterdheid



Samen werken aan geletterdheid.  
Wat kunnen we voor elkaar betekenen?

Wist je 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 en als werknemer. 

“Als je Nederlands spreekt, wordt alles makkelijker. Vroeger wist 
ik niet wat ik moest doen aan een automaat, maar nu wel. Ik 
krijg veel hulp, maar ik wil het ook zelf kunnen.” Ezatullah

“Ik volgde een cursus Budgetteren. En daar leerde ik nadenken 
over alles wat ik uitgaf. Nu vergelijk ik op voorhand prijzen op 
het internet. En een factuur controleer ik helemaal. Of ik vraag 
uitleg als iets niet duidelijk is.” Pegie

“Nu kan ik mijn kinderen volgen via Smartschool.  
Dit leerde ik bij Ligo. Ik krijg een sms als er nieuwe resultaten 
zijn en ik weet hoe ik naar de punten kan kijken. Ik kan nu ook 
beter volgen wat er allemaal gebeurt op de school en wat mijn 
kinderen er leren.” Cindy

*  Bron: PIAAC, Programme for the 
International Assessment of Adult 
Competencies. Volwassenen = alle 16- tot 
65- jarigen die in Vlaanderen wonen.
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Samen met partners kan Ligo  
laaggeletterde volwassenen bereiken

Hun dagelijkse leven speelt zich af op vele 
plekken: een beroepsopleiding of werkvloer, de 
school van de kinderen, een inburgeringstraject 
of een lokale armoedevereniging, … Dat zijn 
ideale settings om aan geletterdheid te werken.

“We leren niet alleen de woorden die we nodig 
hebben. We leren ook hoe we de bus kunnen 
nemen naar ons werk.” Naima

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 een specifiek aanbod op of maken een 
combinatie van beide. We vertrekken vanuit 
wat ons doelpubliek nodig heeft: helpen bij het 
huiswerk van de kinderen, busuren opzoeken, 
een rijbewijs halen, online tools kunnen 
gebruiken voor het werk.

“Als je zelf naar school gaat, kan je Nederlands 
praten met de leraar van de kinderen, of in de 
winkel. En het helpt om werk te vinden. Wat ik 
nog wil leren? Internetbankieren. Het is makkelijk  
als je dat kan.” Tirhas 

Samen met partners werkt Ligo  
aan geletterdheid 

Zo leren we van elkaar. 

“Als geletterdheidscoach (G-coach) bij een 
organisatie kom je erg dicht bij cursisten en hun 
begeleiders. Je bent er dan een brugfiguur: je 
herformuleert wat een instructeur zegt voor een 
cursist, maar ook omgekeerd. Win-win dus.”  
Kato van Ligo

“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



Enkele concrete samenwerkingen met Ligo

“Anderstalige ouders komen hier om de 2 weken samen. 
Ze leren bij over het reilen en zeilen op school, over 
diensten of vrijetijdsactiviteiten. We verkennen samen 
de digitale platformen van de school: van Google Meet 
voor het oudercontact tot Facebook. Het Nederlands 
van de cursisten gaat er mee op vooruit. Er is een 
nauwe samenwerking met de stad, brugfiguren en de 
schooldirectie. De zorgcoördinator komt regelmatig mee 
‘schoolbabbelen’.”  
Sofie en Lieselot van Ligo

“Alles is leuk: een beetje Nederlands leren, de papieren 
van de school begrijpen, de andere mama’s leren 
kennen!” Rachida

“ Tof om te zien hoe de ouders veel opener zijn 
geworden.” zorgjuf Els

“Je moet de ouders kunnen uitleggen waarom 
op tijd komen belangrijk is, hoe we omgaan 
met sportlessen, hoe een schoolreis verloopt, 
… De ervaring van Ligo met laaggeletterde 
volwassenen biedt ook handvaten voor klare 
taal. De schoolbabbels hebben een niet te 
onderschatten sociale functie. Zo zie je ouders die 
elkaar onderling helpen met papieren vertalen en 
invullen. Of wat dacht je van een groep mama’s 
die elkaar leren autorijden! We staan zelf soms 
versteld tot wat de schoolbabbels uiteindelijk 
leiden.” Bren, medewerker bij Huis van het Welzijn 
in Harelbeke

Schoolbabbels voor ouders

Een schoolrapport interpreteren, met de zorgcoördinator gaan praten of 
Smartschool opvolgen. Dat is niet voor alle ouders evident. Daarom werkt 
Ligo ook met ouders en schoolteams, op hun eigen school. Onze missie: alle 
ouders betrekken bij het schoolgebeuren.



Vlimpers in de vingers

“ De leraren van Ligo deden eerst een intake om 
na te gaan wat onze werknemers precies nodig 
hadden. Op basis daarvan werd een traject 
uitgestippeld, helemaal op maat. Super!”  
Lobke, medewerker bij de Vlaamse overheid 

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.
 

“De leraar legt alles op een rustige manier uit: dat 
geeft vertrouwen. Ik vind de opleiding superleuk, 
het werkt zelfs een beetje verslavend. Ik ben 
dankbaar voor deze mooie kans. Zowel op het werk 
als privé is het toch belangrijk om mee te zijn met de 
technologie.” Anne 

“Het is interessant om de cursisten te kunnen 
begeleiden in hun werkomgeving. We werken 
enerzijds rond toepassingen die de deelnemers 
nodig hebben voor hun werk.  Daarnaast gaan we 
in op hun specifieke leervragen. Door precies te 
oefenen wat cursisten nodig hebben, zijn ze erg 
gemotiveerd. Ze leren zelfs meer bij dan strikt 
genomen nodig is.” Veerle van Ligo 



De Brug verbindt 

“Cursisten geven aan waaraan ze willen 
werken: een factuur betalen, leren fi etsen, 
gezond koken, Nederlands praten, een 
treinabonnement aanvragen, … Wij zien 
als leraar ook kansen om te werken aan 
budgetbeheer, opvoedingsvragen, betere 
communicati e, ... En we verweven in ons 
aanbod vragen van de maatschappelijk 
werker en de trajectbegeleider. Dat 
gaat meestal over afspraken maken, 
dagbesteding, mobiliteit, … Door die 
leervragen te verbinden, kunnen we 
cursisten versterken op allerlei domeinen. 
Zo kunnen ze ook verder doorstromen, naar 
vrijwilligerswerk bijvoorbeeld.” 
Pieter en Lies van Ligo

“De communicati e met cliënten verloopt 
vlott er. Dankzij de leraars kunnen we de 
progressie van een cliënt beter opvolgen.” 
een trajectbegeleider

En wat zeggen cursisten van De Brug? 

“Nu durf ik meer Nederlands te praten en ik vind 
het fi jn om zo meer contact te maken met andere 
mensen.”

“Ik leerde om op te zoeken waar en wanneer ik 
een bus kan nemen. Zo geraak ik op veel meer 
plaatsen.”

“Ik durf nu veel meer te vragen aan de werkers 
op het OCMW en zo kunnen zij me veel beter 
helpen.”

De Brug is een samenwerkingsproject tussen 
Ligo Kempen en ISOM (Intergemeentelijke 
samenwerking OCMW’s Midden-Kempen). 
De doelstelling van het project is mensen 
uit hun sociaal isolement halen en hen helpen 
om sterkere burgers te worden.



Geïnspireerd? 
Ook jouw organisati e kan samenwerken met Ligo. 

We gaan na wat de verwachti ngen zijn van jouw organisati e. 
Ook ti jdens de cursus spelen we in op de leervragen van de 
cursisten.

Soms wordt de cursus gefi nancierd door het Ministerie van 
Onderwijs. Soms moeten we kiezen voor contractwerk en 
staat jouw organisati e in voor de kosten. 

Contacteer ons voor meer info over samenwerkingen.

Bij Ligo

In jouw organisati e

Aanbod en cursussen

Cursussen binnen onderstaande leerdomeinen:

Dit noemen we ons open aanbod. 

De cursussen gaan door in 
onze eigen gebouwen, lokale 
dienstencentra, bibliotheken, 
buurthuizen… plaatsen dicht bij 
onze cursisten.

Al onze cursussen gaan stap voor 
stap en volgen het tempo van de 
cursisten. 

Algemene kennis en
vaardigheden

Rijbewijs, gezondheid, 
zeker van jezelf zijn, ...

Computer, tablet 
& smartphone

Rekenen

Taal voor Nederlandstaligen 
en anderstaligen

Frans en Engels 
voor beginners



“Sorry, ik ben mijn bril 
vergeten.

“Dat formulier vul ik 
thuis wel in.

“Ik dacht dat de 
afspraak morgen was.

“Ik laat de kinderen 
altijd boodschappen 
doen.

“Nee, werken met 
computer is niets 
voor mij.

Laaggeletterdheid herkennen en  
goed doorverwijzen

De stap naar volwassenenonderwijs is meestal een 
grote stap. En dat geldt zeker voor mensen met een 
geletterdheidsprobleem.

Het is dan ook belangrijk dat mensen een duwtje in de rug 
krijgen van iemand die:

• hun probleem herkent
• hen met begrip en respect benadert
• het bespreekbaar weet te maken
• hen confronteert zonder af te schrikken en
• hen kan wijzen op de mogelijkheden om les te volgen

Laaggeletterdheid (h)erkennen

• 35 jaar ervaring 
• meer dan 130 medewerkers
• meer dan 3000 cursisten en  

113 nationaliteiten 
• actief in 35 gemeenten 
• meer dan 50 samenwerkingspartners  

(kortdurende opdrachten en vaste waarden) 

Ligo Weetjes?



Het is voor laaggelett erden 
vaak moeilijk om de stap te 
zett en naar Ligo. Ze weten 
niet dat we bestaan, ze 
durven zich niet inschrijven 
of schamen zich.

Jij en jouw collega’s kunnen 
als doorverwijzer fungeren. 

Via jullie bereiken we 
laaggele� erde volwassenen 
in de omgeving waarin zij 
dagelijks functi oneren: op 
de werkvloer, ti jdens een 
opleiding, in de school van 
hun kind of in hun buurt.

Als doorverwijzer kan je de 
drempel verlagen. Vertel 
laaggele� erden over de 
cursussen bij Ligo. Overloop 
samen het aanbod via onze 
website. Laat hen weten 
dat ze op hun eigen tempo 
kunnen bijleren.

Wil je een cursist doorverwijzen naar het open aanbod van Ligo?

De drempel 
verlagen

Doorverwijzen

Contacteer een centrum in jouw buurt en maak een 
afspraak met de trajectbegeleider voor een intakegesprek. 
De trajectbegeleider peilt naar de leervragen van de 
kandidaat-cursist en gaat na of hij/zij in aanmerking komt 
voor een cursus bij Ligo.

Samen met de cursist wordt een leertraject opgesteld en 
een startdatum vastgelegd. 
Voor sommige cursussen is er een wachtlijst, voor andere 
kan men de week nadien al starten. 

De cursist wordt verder opgevolgd en begeleid door de 
trajectbegeleider. 

Wil je als doorverwijzer betrokken blijven? Contacteer de 
trajectbegeleider. 



Ligo in jouw buurt



Regio Brugge
1. Brugge
2. Knokke-Heist
3. Damme
4. Beernem
5. Oostkamp 
6. Zedelgem
7 .Torhout
8. Jabbeke
9. Zuienkerke
10. Blankenberge

Het werkingsgebied van Ligo

Regio Westhoek
18. Diksmuide
19. Kortemark
20. Koekelare
21. Nieuwpoort
22. Koksijde
23. De Panne
24. Veurne
25. Alveringem
26. Lo-Reninge
27. Houthulst

Regio Oostende
11. Oostende
12. Bredene
13. De Haan
14. Oudenburg
15. Gistel
16. Middelkerke
17. Ichtegem

28. Langemark- Poelkapelle 
29. Ieper
30. Vleteren
31. Poperinge
32. Heuvelland
33. Mesen 
34. Zonnebeke
35. Wervik



Zie jij kansen om laaggeletterde volwassenen  
sterker te maken, samen met Ligo?

Wil je een verkennend gesprek of meer informatie?
Contacteer Ligo, Centrum voor Basiseducatie 

Brugge-Oostende-Westhoek
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Regio Brugge
Collaert Mansionstraat 24, 8000 Brugge
050 34 15 15

Regio Oostende
Ooststraat 29, 8400 Oostende
059 80 18 83

Regio Westhoek
Koning Albertstraat 18, 8600 Diksmuide
051 50 09 69www.ligo-regiobow.be  •  info@ligo-regiobow.be


