
Voorwaarden aanvraag bijdrage WEB 2023  

Voor 2023 is het mogelijk om een aanvraag te doen voor een bijdrage voor activiteiten die uw 
organisatie in het kader van het non-formele aanbod van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs 
(WEB) wil gaan uitvoeren in 2023.  

De aanvraag die wordt ingediend draagt bij aan het terugdringen van laaggeletterdheid in 
de gemeente Amersfoort. De aanvraag past in het meerjarig beleidskader Sterke Basis van de 
Gemeente Amersfoort, waarin de ambitie van de gemeente staat beschreven ten aanzien van het 
versterken van de basisvaardigheden van haar inwoners voor de periode 2020 –2024.  

We streven naar een voldoende divers aanbod voor alle doelgroepen in Amersfoort. Daarnaast 
willen we het beschikbare geld zoveel mogelijk besteden aan passend aanbod en zo min mogelijk 
aan overheadkosten.  

Voor 2023 kiezen wij ervoor om maximaal 50% van het beschikbare budget te besteden aan 
activiteiten die klassikaal worden aangeboden voor de NT1- en NT2-doelgroep. De overige 
50% willen wij besteden aan initiatieven die zich richten op kleine groepen/ individuen voor 
begeleiding van spreek-, reken- en leesvaardigheid voor de NT1- en NT2-doelgroep. Dit kan ook zgn. 
camou� age-aanbod zijn. 

Wij zetten voor 2023 extra in op initiatieven die zich richten op het actief bereiken van de 
NT1-doelgroep en initiatieven die werken uit de leefgebieden Opgroeien, Werk & Inkomen en 
Gezondheid.  

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



Algemene voorwaarden

• Het initiatief is uitvoerbaar en realistisch.  
• Het initiatief is duurzaam en leidt tot een langetermijnbijdrage aan het doel. 
• 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 a� omstig zijn, niet   

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

• Initiatieven die zijn gericht op ouders van Voor- en Vroegschoolse Educatie geïndiceerde 
kinderen vallen niet onder deze regeling. 

• Er wordt een reële begroting meegestuurd.  
• Een actuele kwaliteitsscan is onderdeel van de aanvraag en dient meegestuurd te worden.
• Er dienen op verzoek gegevens te worden aangeleverd ten behoeve van verantwoording en 

monitoring.  
• De voortgang van de cursist moet meetbaar zijn.  
• De uitvoering van de activiteiten dient voornamelijk plaats te vinden door inzet van getrainde 

vrijwilligers. De inzet van professionals dient tot een minimum te worden beperkt. 
• De organisatie maakt zo veel als mogelijk gebruik van materialen en methodieken benoemd 

door Taal voor het Leven. 

 Voorwaarden � nanciële bijdrage  

• Het maximaal te declareren uurtarief voor de docent is €55,- excl. BTW. Onder de te declareren 
uren valt enkel de inhoudelijke voorbereiding en daadwerkelijke lestijd.  

• Het maximaal te declareren uurtarief voor coördinerende en administratieve taken rondom het 
uitvoeren en verantwoorden van het aanbod is €55,- excl. BTW. 

• Vanuit Stichting Lezen en Schrijven en het DigiTaalhuis worden kosteloze basistrainingen 
aangeboden voor vrijwilligers van deelnemende organisaties. Eigen trainingen voor 
vrijwilligers worden niet vergoed.  

• De huur van een gelegenheid, voor organisaties die niet beschikken over een ruimte die reeds 
op andere wijze wordt ge� nancierd, kan voor maximaal €40,- per dagdeel worden vergoed.  

Uitbetalingen van de bijdragen  

• Bijdragen tot €5.000 worden eenmalig uitbetaald.  
• Bijdragen boven de €5.000,- worden voor 50% uitbetaald. In juni zal na een gezamenlijk 

tussentijdse evaluatie en eventuele aanpassing de tweede helft uitbetaald worden. 


