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betreft: aankondiging subsidieregeling Taalhuis 

 

 

 

 

Amersfoort,  december 2016. 

 

 

Geachte  mijnheer / mevrouw, 

 

Graag maak ik u namens de Stuurgroep Taalhuis Amersfoort attent op onderstaande subsidieregeling.  

 

Per 1 januari 2015 is de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) in werking getreden.  Deze wet draagt  

gemeenten in de arbeidsmarktregio’s op beter samen te werken en te  zorgen voor een educatieaanbod 

dat is afgestemd op de behoefte van de doelgroepen. De gemeente Amersfoort heeft de regierol binnen de 

arbeidsmarktregio, waarbij Amersfoort samenwerkt met de gemeenten Soest, Nijkerk, Leusden, 

Bunschoten, Baarn en Woudenberg. 

Een ander gevolg van de WEB is dat de verplichte inkoop van educatie bij de ROC’s stap voor stap wordt 

afgebouwd, waardoor het vrijvallende budget vrij besteedbaar wordt bij marktpartijen. Voor de besteding 

van dit budget heeft de gemeente Amersfoort een subsidieregeling opgesteld. 

De samenwerking binnen de Arbeidsmarktregio Amersfoort is voor volwasseneneducatie geformaliseerd 

met een samenwerkingsconvenant. Het inhoudelijke kader voor deze samenwerking is het Regionale 

Programma volwassenen Educatie (RPE) dat voortvloeit uit de WEB.  

Instellingen kunnen subsidie aanvragen voor het aanbieden van educatie die is afgestemd op de behoefte 

van de doelgroepen in de regiogemeenten. Denk aan analfabeten, laaggeletterden en vrijwillige 

inburgeraars. Het gaat om inwoners die 18 jaar of ouder zijn en niet verplicht zijn om in te burgeren.   

Voor de gemeente Amersfoort is de Bibliotheek Eemland aangewezen  om de aanvragen binnen het non-
formele aanbod  te bundelen en inhoudelijk te toetsen.  Per gemeente is een budget beschikbaar voor 
2017.  De hoogte van dit budget per gemeente is opgenomen in de RPE. Voor Amersfoort is voor 2017 een 
som van € 99.245,- beschikbaar.  Het totaal bedrag van de aanvragen mag dit bedrag niet overschrijden. 
 



De verantwoording van de besteding van de WEB-gelden moet plaatsvinden aan de hand van standaarden 
en eindtermen. De standaarden en eindtermen beschrijven de diverse niveaus voor de vaardigheden taal, 
rekenen en digitale vaardigheden. In het Regionaal Programma Educatie 2017 staan de eindtermen 
beschreven. 
 
Criteria die bij de toetsing en beoordeling een rol spelen:    
• het initiatief is uitvoerbaar en realistisch. 
• het initiatief is duurzaam en leidt tot een lange termijnbijdrage aan het doel. 
• de organisatie maakt zo veel als mogelijk is gebruik van materialen en methodieken benoemd door Taal 
voor het Leven.  
• de activiteiten moeten gericht zijn op het verbeteren van de taal- en/of  basisvaardigheden 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. 

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

• de voortgang van de cursist moet meetbaar zijn.  
• de activiteiten zijn gericht op het verhogen van de maatschappelijke participatie van de cursist. 
• activiteiten die zijn gericht op ouders van Voor- en Vroegschoolse Educatie geïndiceerde kinderen vallen 

niet onder deze regeling. 

• maximaal subsidiabel uurtarief is € 51,- excl. BTW. 

• vanuit Stichting Lezen en Schrijven en het Taalhuis worden basistrainingen aangeboden voor vrijwilligers 

voor deelnemende organisaties. Voor deelname aan een basistraining adviseren wij u € 75,- per 
deelnemer in de begroting op te nemen. 

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

 
De aanvraag kan geschieden door het invullen van het bij deze  mail gevoegde Aanvraagformulier. Bij het 
Aanvraagformulier dient  een Plan van Aanpak te worden toegevoegd, samen met eventuele andere voor 
een goede afweging noodzakelijke bijlagen.  Uw aanvraag moet voor 15 januari 2017 bij ons binnen zijn.  U 
krijgt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een maand na sluitingsdatum van de aanvraagtermijn, reactie van 
het Taalhuis op uw aanvraag.  Natuurlijk kunt u ook later een aanvraag indienen maar daarbij kunnen wij 
niet garanderen dat er nog subsidie beschikbaar is. 
 
Mocht u vragen hebben over de aanvraag  dan kunt u contact opnemen met de coördinator van het 
Taalhuis Amersfoort, mevrouw Sita Goedendorp, tel.033-4631914 mail 
s.goedendorp@bibliotheekeemland.nl 
  
Met vriendelijke groet, 
 
namens de Stuurgroep Taalhuis Amersfoort, 
 
 
 
 
Sita Goedendorp, 
Taalhuiscoördinator. 
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