


Voorwaarden en criteria aanvraag 2021  

De verantwoording van de besteding van de WEB-gelden moet plaatsvinden aan de hand van 
standaarden en eindtermen betreffende de diverse niveaus voor de vaardigheden taal, rekenen en 
digitale vaardigheden en getoetst worden aan een regionaal kwaliteitskader voor non-formeel 
aanbod.  

Er wordt gewerkt aan een regio-breed kwaliteitskader. Ook zal er een instrument ontwikkeld worden 
om deelnemers aan WEB gefinancierde projecten te kunnen monitoren om zo te komen tot meer  
kennis over de kwaliteit en effectiviteit van het aanbod.  

Als aanvrager van WEB-subsidie dient u mee te werken aan het aanleveren van de gegevens en 
informatie ten behoeve van deze monitor.  

 

Voorwaarden: 

• Het initiatief is uitvoerbaar en realistisch.  
• Het initiatief is duurzaam en leidt tot een lange termijn bijdrage aan het doel. 
• Activiteiten die zijn gericht op ouders van Voor- en Vroegschoolse Educatie geïndiceerde 

kinderen vallen niet onder deze regeling. 
 

• De activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de basisvaardigheden en het verhogen van 
de maatschappelijke participatie van: 
- Nederlanders van 18 jaar en ouder (NT1) die niet binnen een formeel leertraject vallen 

en een taalniveau hebben op Instroom, 1F of 2F.  
- Volwassenen van 18 jaar en ouder (NT2) die niet uit Nederland afkomstig zijn, niet 

inburgeringsplichtig zijn, een geldig verblijfsdocument hebben, niet binnen een formeel 
leertraject vallen en een taalniveau hebben op Instroom, 1F of 2F. 
 

• Het maximaal subsidiabel uurtarief is €53,- excl. BTW. Hierin meegenomen is eventuele 
voorbereidingstijd.  

• De organisatie maakt zo veel als mogelijk gebruik van materialen en methodieken benoemd 
door Taal voor het Leven. 

• De uitvoering van de activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats door inzet van (getrainde) 
vrijwilligers. De inzet van professionals wordt zoveel als mogelijk beperkt. 

• De voortgang van de cursist moet meetbaar zijn. 
• Vanuit Stichting Lezen en Schrijven en het DigiTaalhuis worden kosteloze basistrainingen 

aangeboden voor vrijwilligers van deelnemende organisaties. Het strekt tot de aanbeveling 
dat er van deze trainingen gebruik wordt gemaakt. 
 

• Bij een aanvraag die groter is dan € 5.000,- moet de aanvrager een formele status hebben als 
Stichting of Vereniging. 

• Aanvragen boven de €10.000,- worden per kwartaal uitbetaald. 



 

 

Criteria  Score:  Toelichting 
Ervaring doelgroep: de Aanvrager heeft 
aantoonbare ervaring met de doelgroep     

Effectiviteit aanbod: de Aanvrager maakt 
aannemelijk dat de activiteiten bijdragen aan het 
verbeteren van de basisvaardigheden van inwoners.     
Samenwerking: de Aanvrager werkt samen met 
relevante partners, en licht toe hoe     
Bereik: de Aanvrager maakt aannemelijk dat de 
doelgroep wordt bereikt en gemotiveerd     
Scholingstrajecten: de Aanvrager heeft een 
NT1/NT2 docent in huis vd begeleiding van 
deelnemers & vrijwilligers     
Vrijwilligers: er zijn vrijwilligers bij betrokken en de 
vrijwilligers worden geschoold     
Standaarden en eindtermen: De activiteiten zijn 
gericht op delen van de standaarden en eindtermen     
Begroting: de begroting is kloppend en er is sprake 
van een goede prijs / kwaliteit verhouding     
Toegankelijkheid: de mate van de nabijheid van het 
aanbod voor inwoners     
TOTAAL:    

   
Puntentoekenning bij score:   
0= n.v.t.   
1= onvoldoende   
2= matig   
3= voldoende   
4= ruim voldoende   
5= goed   
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