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Aan de heer Pascal Smet 

Vlaams minister van Onderwijs 

Aan de heer Jo Vandeurzen 

Coördinerend minister voor Ouderenbeleid  

 

 

Brussel, 19 maart 2013 

 

 

Geachte heer minister 

 

 

 

De Vlaamse Ouderenraad heeft kennis genomen van het Strategisch Plan Geletterdheid 

2012-2016. Daarbij vertrekt de Vlaamse Ouderenraad vanuit de bekommernis voor het grote 

aantal ouderen dat bij gebrek aan functionele geletterdheid niet naar behoren kan 

functioneren in onze samenleving. Tot zijn verbazing heeft de Vlaamse Ouderenraad echter 

moeten vaststellen dat er in het nieuwe Strategisch Plan nergens sprake is van de behoeften 

van deze groep ouderen. Dit ondanks het feit dat er in het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2010-

2014 expliciet acties in het vooruitzicht zijn gesteld voor het verhogen van de geletterdheid 

en het dichten van de digitale kloof bij ouderen.  

 

De Vlaamse Ouderenraad vreest dat er door deze 'blinde vlek' in het Strategisch Plan geen of 

nauwelijks aandacht zal geschonken worden aan de noden van de vele laaggeletterde 

ouderen. Daarom dringt de Vlaamse Ouderenraad erop aan dat bij de communicatie over 

het Strategisch Plan Geletterdheid alle betrokkenen er uitdrukkelijk op gewezen worden dat 

de grote groep kansarme ouderen niet over het hoofd mag worden gezien. 

 

Daarnaast is de Vlaamse Ouderenraad van mening dat er maatregelen dienen getroffen te 

worden om op de diverse beleidsniveaus ouderen bij de concretisering van het Strategisch 

Plan te betrekken. Van onze kant zullen wij al het nodige doen om de lokale seniorenraden, 

ouderenverenigingen en lokale dienstencentra te sensibiliseren voor deze problematiek en 

deze te ondersteunen in hun bijdrage aan de ontwikkeling van lokale en regionale 

geletterdheidsplannen. 

 

Voorts is het wenselijk dat in het kader van de voor 2014 voorziene evaluatie van het plan de 

nodige gegevens worden verzameld over het gebruik dat kwetsbare ouderen maken van het 

aanbod op dit terrein. 

 



 

 

De Vlaamse Ouderenraad is er van overtuigd dat u zich kan vinden in onze 

bekommernissen en graag het nodige zult doen voor de laaggeletterde ouderen. Met 

belangstelling kijken wij uit naar een reactie van uw kant. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

Mie Moerenhout       Jul Geeroms 

Directeur        Voorzitter 

 

 

 

 

Huib Hinnekint 

Commissievoorzitter 

Cultuur, Leren & Maatschappelijke Participatie 


