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Stimuleringsregeling	  Taal	  voor	  Werknemers	  
Versie	  26	  juni	  -‐	  mutatie	  lijsten	  aanbieders.	  
	  
1.	   Inleiding	  	  

In	  Nederland	  hebben	  1,3	  miljoen	  mensen	  tussen	  de	  16	  en	  65	  jaar	  moeite	  met	  lezen	  en	  
schrijven.	  Naar	  schatting	  heeft	  de	  helft	  van	  deze	  groep	  mensen	  een	  baan.	  Doorgaans	  
functioneert	  deze	  groep	  anders	  dan	  de	  groep	  mensen	  die	  geen	  problemen	  ondervindt	  bij	  
lezen	  of	  schrijven.	  Mensen	  die	  problemen	  hebben	  met	  lezen	  en	  schrijven	  zijn	  namelijk	  in	  
veel	  gevallen	  minder	  productief,	  vaker	  ziek,	  werken	  minder	  veilig	  en	  hebben	  meer	  risico	  
werkloos	  te	  raken.	  Hier	  wil	  Stichting	  Lezen	  &	  Schrijven	  wat	  aan	  doen.	  	  
	  
De	  stimuleringsregeling	  ‘Taal	  voor	  Werknemers’	  heeft	  tot	  doel	  het	  verbeteren	  van	  de	  
Nederlandse	  lees-‐	  en	  schrijfvaardigheid	  van	  werknemers	  eventueel	  gecombineerd	  met	  
andere	  vaardigheden	  zoals	  rekenen,	  digitale	  vaardigheden	  en	  luisteren	  en	  spreken.	  De	  
werknemer	  heeft	  een	  opleidingsniveau	  van	  maximaal	  MBO-‐4	  of	  vergelijkbaar.	  	  
	  
Werkgevers	  kunnen	  op	  basis	  van	  de	  stimuleringsregeling	  ‘Taal	  voor	  Werknemers’	  
financiering	  aanvragen	  bij	  Stichting	  Lezen	  &	  Schrijven	  voor	  opleidingstrajecten	  die	  tot	  doel	  
hebben	  het	  verbeteren	  van	  taalvaardigheid	  van	  werknemers,	  hierna	  te	  noemen:	  
taaltrajecten.	  Hiervoor	  is	  een	  bedrag	  van	  maximaal	  €1.800,-‐	  per	  taaltraject	  (inclusief	  btw)	  
per	  werknemer	  beschikbaar,	  tot	  een	  maximum	  van	  €25.000,-‐	  (inclusief	  btw)	  per	  werkgever.	  
De	  eigen	  bijdrage	  van	  werkgever	  bedraagt	  tenminste	  1/3	  deel	  van	  de	  werkelijk	  gemaakte	  
kosten,	  met	  een	  minimum	  eigen	  bijdrage	  van	  €3.600,-‐	  (incl.	  BTW).	  De	  stimuleringsregeling	  is	  
tijdelijk	  en	  aanvragen	  kan	  tot	  en	  met	  maandag	  14	  september	  2015	  of	  zoveel	  korter	  als	  het	  
budget	  toelaat.	  Verder	  dient	  de	  cursus	  in	  2015,	  ná	  indiening	  van	  de	  aanvraag,	  te	  starten	  en	  
uiterlijk	  1	  juli	  2016	  met	  goed	  gevolg	  zijn	  voltooid.	  
	  
Hieronder	  staat	  aan	  welke	  voorwaarden	  werkgevers	  moeten	  voldoen	  om	  voor	  een	  bijdrage	  
in	  aanmerking	  te	  komen.	  Tevens	  komen	  de	  voorwaarden	  aan	  bod	  die	  gelden	  voor	  
werknemers	  die	  de	  taaltrajecten	  wensen	  te	  volgen	  alsmede	  eisen	  gesteld	  aan	  de	  
taaltrajecten	  en	  taalaanbieders.	  Tot	  slot	  leest	  u	  meer	  over	  de	  volledige	  procedure	  van	  
aanmelden	  tot	  betalen.	  
	  
Bij	  bovenstaande	  geldt	  dat	  werkgever	  uitsluitend	  in	  aanmerking	  komt	  voor	  een	  bijdrage	  
indien	  voldaan	  wordt	  aan	  alle	  voorwaarden	  en	  zolang	  de	  financiering	  beschikbaar	  is.	  	  
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2.	   Werkgever	  en	  werknemer	  	  

Werkgever	  	  
Iedere	  werkgever,	  ongeacht	  de	  branche	  of	  sector,	  komt	  in	  beginsel	  in	  aanmerking	  voor	  de	  
bijdrage.	  Voor	  werkgever	  geldt	  slechts	  als	  voorwaarde	  dat	  het	  een	  privaatrechtelijke	  
rechtspersoon	  betreft	  en	  dat	  er	  een	  (vaste	  of	  tijdelijke)	  dienstbetrekking	  bestaat	  tussen	  
werknemer(s)	  en	  werkgever.	  Werknemer	  moet	  dus	  in	  loondienst	  zijn	  van	  werkgever.	  
	  
Werknemer	  	  
De	  taaltrajecten	  zijn	  bedoeld	  voor	  werknemers	  die	  beperkt	  worden	  in	  de	  uitoefening	  van	  
hun	  werk,	  doordat	  de	  vaardigheden	  op	  het	  gebied	  van	  lezen	  en/of	  schrijven	  ontoereikend	  
zijn.	  	  
	  
De	  bijdrage	  is	  bedoeld	  voor	  taaltrajecten	  ten	  behoeve	  van	  werknemers	  die	  aan	  al	  de	  
volgende	  voorwaarden	  voldoen:	  	  

1. werknemer	  is	  een	  natuurlijke	  persoon	  die	  een	  (vaste	  of	  tijdelijke)	  
arbeidsovereenkomst	  heeft,	  met	  een	  privaatrechtelijke	  organisatie;	  

2. werknemer	  heeft	  maximaal	  diploma	  op	  MBO-‐4	  of	  vergelijkbaar	  taalniveau	  in	  het	  
Nederlands;	  

3. werknemer	  wordt	  aantoonbaar	  beperkt	  in	  zijn	  functioneren	  bij	  de	  uitoefening	  van	  
zijn	  werkzaamheden	  doordat	  zijn	  vaardigheden	  op	  het	  gebied	  van	  lezen	  en/of	  
schrijven	  ontoereikend	  zijn;	  

4. werknemer	  is	  intrinsiek	  gemotiveerd	  zijn	  lees-‐	  en	  schrijfvaardigheden	  te	  verbeteren;	  
5. werknemer	  heeft	  nog	  niet	  eerder	  een	  taaltraject	  gevolgd	  of	  is	  na	  een	  eerder	  traject	  

nog	  aantoonbaar	  laaggeletterd	  om	  goed	  te	  kunnen	  functioneren	  op	  het	  werk;	  
6. werknemer	  is	  aanspreekbaar	  in	  het	  Nederlands.	  

	  
	  
3.	  	   Trajecten	  en	  taalaanbieders	  

Taaltrajecten	  
Het	  gaat	  om	  opleidingstrajecten	  om	  de	  schrijfvaardigheid	  en/of	  leesvaardigheid	  te	  
vergroten,	  eventueel	  gecombineerd	  met	  andere	  vaardigheden	  zoals	  rekenen,	  digitale	  
vaardigheden,	  luisteren	  en/of	  spreken.	  Dit	  alles	  met	  als	  doel	  om	  beter	  te	  functioneren	  op	  de	  
werkvloer.	  
	  
Taalaanbieders	  
Werkgevers	  kunnen	  kiezen	  uit	  1	  van	  onderstaande	  3	  categorieën	  taalaanbieders.	  Deze	  
taalaanbieders	  zijn	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  doelstellingen	  en	  de	  voorwaarden:	  	  

• een	  taalaanbieder	  die	  aangesloten	  is	  bij	  de	  NRTO,	  de	  overkoepelende	  
brancheorganisatie	  voor	  alle	  particuliere	  trainings-‐	  en	  opleidingsbureaus	  in	  
Nederland	  (zie	  bijlage	  A);	  	  
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• een	  taalaanbieder	  vanuit	  een	  ROC,	  de	  publieke	  aanbieder	  van	  educatie	  voor	  
volwassenen	  (zie	  bijlage	  B);	  

• een	  andere	  taalaanbieder	  met	  een	  onderwijsbevoegdheid	  voor	  basisonderwijs	  of	  1e	  
graads	  voortgezet	  onderwijs	  of	  2e	  graads	  voortgezet	  onderwijs	  in	  het	  Nederlands,	  
NT2	  of	  vreemde	  talen.	  

	  
In	  bijlage	  C	  is	  dit	  verder	  uitgewerkt	  en	  deze	  bijlage	  is	  leidend.	  
	  
	  
4.	   Aanvraagprocedure	  

Werkgever	  volgt	  bij	  de	  aanvraag	  de	  volgende	  stappen:	  
a) Werkgever	  neemt	  contact	  op	  met	  een	  taalaanbieder	  naar	  keuze.	  Werkgever	  geeft	  

aan	  medewerkers	  te	  willen	  scholen	  en	  daarbij	  in	  aanmerking	  te	  willen	  komen	  voor	  
een	  bijdrage	  uit	  de	  stimuleringsregeling	  ‘Taal	  voor	  Werknemers’.	  	  

b) Taalaanbieder	  gaat	  met	  werkgever	  in	  gesprek	  over	  de	  wensen	  wat	  betreft	  de	  
scholing	  van	  deze	  medewerkers.	  	  

c) Taalaanbieder	  doet	  een	  intake,	  bv	  met	  het	  materiaal	  van	  Taal	  voor	  het	  Leven	  
(kosteloos	  te	  downloaden	  via	  taalvoorhetleven.nl)	  en	  maakt	  op	  basis	  hiervan	  een	  
scholingsplan	  en	  een	  offerte	  met	  een	  open	  kostencalculatie.	  De	  cursus	  dient	  in	  2015,	  
ná	  indiening	  van	  de	  aanvraag,	  te	  starten	  en	  uiterlijk	  1	  juli	  2016	  met	  goed	  gevolg	  zijn	  
voltooid.	  

d) Dit	  scholingsplan	  en	  de	  offerte	  wordt	  door	  de	  taalaanbieder	  aan	  werkgever	  
aangeboden.	  

e) Werkgever	  dient	  de	  aanvraag	  voor	  de	  financiële	  bijdrage,	  al	  dan	  niet	  ondersteund	  
door	  de	  taalaanbieder,	  in	  bij	  Stichting	  Lezen	  &	  Schrijven	  via	  
stimuleringsregeling.lezenenschrijven.nl.	  Zie	  bijlage	  D	  voor	  alle	  gevraagde	  
documenten.	  	  

f) De	  datum	  van	  indienen	  is	  uiterlijk	  maandag	  14	  september	  2015.	  Voor	  zover	  de	  
aanvrager	  voor	  dezelfde	  begrote	  kosten	  subsidie	  of	  een	  andere	  financiële	  bijdrage	  
heeft	  aangevraagd	  bij	  Stichting	  Lezen	  &	  Schrijven	  of	  een	  andere	  organisatie	  of	  
bestuursorgaan,	  doet	  werkgever	  daarvan	  mededeling	  in	  de	  aanvraag,	  onder	  
vermelding	  van	  de	  stand	  van	  zaken	  met	  betrekking	  tot	  de	  beoordeling	  van	  die	  
aanvraag	  of	  aanvragen.	  

g) Stichting	  Lezen	  &	  Schrijven	  beoordeelt	  de	  ingediende	  documenten	  en	  kent	  aan	  
werkgever,	  indien	  daar	  financiële	  ruimte	  voor	  is,	  een	  bijdrage	  toe	  naar	  volgorde	  van	  
binnenkomst	  van	  de	  aanvragen.	  Deze	  bijdrage	  is	  nooit	  hoger	  dan	  de	  werkelijk	  
gemaakte	  kosten	  door	  werkgever	  voor	  de	  taalaanbieder	  en	  bedraagt	  maximaal	  
€1.800	  (incl.	  BTW)	  per	  werknemer/cursist	  en	  maximaal	  €25.000	  (incl.	  BTW)	  per	  
werkgever.	  De	  eigen	  bijdrage	  van	  werkgever	  bedraagt	  tenminste	  1/3	  deel	  van	  de	  
werkelijk	  gemaakte	  kosten,	  met	  een	  minimum	  eigen	  bijdrage	  van	  €3.600,-‐	  (incl.	  
BTW),	  ongeacht	  of	  deze	  kosten	  verspreid	  zijn	  over	  één	  of	  meerdere	  taalaanbieders.	  
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h) Uiterlijk	  maandag	  12	  oktober	  2015	  ontvangt	  werkgever	  bericht	  van	  Stichting	  Lezen	  &	  
Schrijven	  over	  het	  toekennen	  van	  een	  bijdrage	  en	  de	  hoogte	  via	  
stimuleringsregeling.lezenenschrijven.nl.	  	  

i) Bij	  positief	  of	  negatief	  bericht	  van	  Stichting	  Lezen	  &	  Schrijven	  is	  het	  aan	  werkgever	  
om	  te	  bepalen	  of	  hij	  instemt	  met	  de	  offerte	  van	  de	  taalaanbieder.	  	  

j) Indien	  werkgever	  instemt	  met	  de	  offerte	  van	  de	  taalaanbieder	  laat	  hij	  dit	  via	  een	  
bericht	  op	  stimuleringsregeling.lezenenschrijven.nl	  aan	  Stichting	  Lezen	  &	  Schrijven	  
weten	  en	  de	  stichting	  maakt	  vervolgens	  50%	  van	  de	  aangevraagde	  financiële	  bijdrage	  
binnen	  60	  kalenderdagen	  als	  voorschot	  over	  naar	  werkgever	  op	  het	  rekeningnummer	  
dat	  werkgever	  heeft	  aangegeven	  op	  het	  aanvraagformulier	  op	  
stimuleringsregeling.lezenenschrijven.nl.	  Dit	  dient	  een	  zakelijk	  nummer	  te	  zijn	  op	  
naam	  van	  de	  werkgeversorganisatie.	  

	  
	  
5.	   Procedure	  na	  het	  ontvangen	  van	  de	  bijdrage	  

a) Indien	  werkgever	  akkoord	  geeft	  op	  de	  offerte	  van	  de	  taalaanbieder,	  dan	  dient	  de	  
cursus	  te	  starten	  in	  2015,	  ná	  indiening	  van	  de	  aanvraag,	  en	  uiterlijk	  1	  juli	  2016	  met	  
goed	  gevolg	  zijn	  voltooid.	  

b) Werkgever	  dient,	  al	  dan	  niet	  ondersteund	  door	  de	  taalaanbieder,	  uiterlijk	  4	  weken	  na	  
de	  start	  en	  uiterlijk	  4	  weken	  na	  afloop	  de	  volgende	  documenten	  in	  te	  dienen	  bij	  de	  
stichting	  via	  stimuleringsregeling.lezenenschrijven.nl:	  een	  vragenlijst,	  
aanwezigheidslijsten	  en	  een	  eindverklaring	  incl.	  eindfactuur.	  In	  bijlage	  E	  zijn	  deze	  
documenten	  verder	  uitgewerkt.	  Deze	  bijlage	  is	  leidend.	  

c) Stichting	  Lezen	  &	  Schrijven	  stuurt	  na	  ontvangst	  van	  de	  hiervoor	  aangegeven	  
documenten	  een	  bericht	  via	  stimuleringsregeling.lezenenschrijven.nl	  naar	  werkgever	  
en	  zal	  daarna	  de	  overige	  financiële	  bijdrage	  binnen	  60	  kalenderdagen	  overmaken	  
naar	  werkgever	  op	  het	  rekeningnummer	  dat	  werkgever	  op	  de	  verklaring	  heeft	  
ingevuld.	  Uitsluitend	  werkelijk	  gemaakte	  kosten	  komen	  in	  aanmerking	  voor	  een	  
bijdrage	  en	  kosten	  die	  gemaakt	  zijn	  voor	  cursisten	  die	  de	  cursus	  voortijdig	  verlaten,	  
worden	  niet	  vergoed.	  Indien	  de	  werkelijk	  gemaakte	  kosten	  hoger	  zijn	  dan	  de	  offerte,	  
dan	  wordt	  het	  bedrag	  van	  de	  offerte	  aangehouden.	  

d) Geen,	  te	  laat	  ontvangen	  of	  onjuiste	  verklaringen,	  dan	  wel	  het	  feit	  dat	  de	  cursus	  niet	  
goed	  is	  afgerond	  leiden	  er	  toe	  dat	  werkgever	  niet	  in	  aanmerking	  komt	  voor	  de	  
bijdrage,	  het	  voorschot	  door	  hem	  voor	  31	  augustus	  2016	  dient	  te	  worden	  
gerestitueerd	  en	  het	  restant	  niet	  wordt	  uitgekeerd.	  De	  aanspraak	  van	  werkgever	  
vervalt	  daarmee	  volledig.	  

	  
	  



	  5#13	  

6.	   Slotbepalingen	  

1. Werkgever	  treedt	  op	  als	  opdrachtgever	  naar	  de	  taalaanbieder	  en	  is	  verantwoordelijk	  
voor	  alle	  verplichtingen	  die	  daar	  uit	  voortvloeien.	  De	  taalaanbieder	  is	  als	  
opdrachtnemer	  verantwoordelijk	  voor	  alle	  verplichtingen	  die	  daar	  uit	  voortvloeien.	  

2. Stichting	  Lezen	  &	  Schrijven	  keert	  de	  bijdrage	  uitsluitend	  uit	  aan	  werkgever.	  
Werkgever	  dient	  zelf	  opdracht	  te	  verlenen	  aan	  de	  taalaanbieder	  waarin	  verwezen	  
wordt	  de	  offerte	  van	  de	  taalaanbieder	  met	  daarin	  het	  scholingsplan	  dat	  door	  
Stichting	  Lezen	  &	  Schrijven	  is	  goedgekeurd	  en	  waarmee	  partijen	  hebben	  ingestemd.	  

3. Werkgever	  blijft	  in	  zijn	  rol	  als	  opdrachtgever	  te	  allen	  tijde	  verantwoordelijk	  voor	  zijn	  
verplichtingen	  naar	  de	  taalaanbieder	  als	  opdrachtnemer	  en	  omgekeerd.	  Stichting	  
Lezen	  &	  Schrijven	  is	  geen	  partij	  in	  deze,	  ongeacht	  of	  een	  financiële	  bijdrage	  wordt	  
geleverd.	  	  

4. Stichting	  Lezen	  &	  Schrijven	  kan	  nimmer	  aansprakelijk	  worden	  gesteld	  voor	  de	  
nakoming	  van	  verplichtingen	  door	  werkgevers,	  werknemers	  of	  taalaanbieders.	  

5. Bij	  vragen	  over	  deze	  stimuleringsregeling	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  Stichting	  
Lezen	  &	  Schrijven	  via	  stimuleringsregeling@lezenenschrijven.nl.	  Indien	  u	  een	  
aanvraag	  heet	  ingediend	  verloopt	  het	  contact	  via	  de	  website	  
stimuleringsregeling.lezenenschrijven.nl.	  
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Bijlage	  A	  -‐	  Taalaanbieders	  aangesloten	  bij	  de	  NRTO	  

Onderstaand	  de	  lijst	  van	  private	  aanbieders	  die	  momenteel	  zijn	  aangesloten	  bij	  de	  NRTO,	  de	  
landelijke	  koepelorganisatie.	  De	  taalaanbieders	  zijn	  op	  alfabetische	  volgorde	  opgenomen,	  
omdat	  zij	  vaak	  landelijk	  opereren.	  De	  vestigingsplaats	  is	  dus	  niet	  leidend.	  
	  
Organisatie	   E-‐mailadres	   Vestigingsplaats	   Telefoonnummer	  

Acceptus	   lieske@acceptus.nl	   Gouda	   06	  2688	  8464	  

Babel	   marc@babel.nl	   Utrecht	   030	  227	  0008	  

Bogaers	  Taleninstituut	   jolanda.meijden@bogaerstalen.nl	   Tilburg	   013	  536	  2101	  

BonTalen	  &	  Partners	   z.bonta@bontalen.nl	   Soest	   035	  543	  5235	  

Braint	  E-‐Learning	   info@braint.nl	   Castricum	   085	  401	  8136	  

Capabel	  Onderwijs	  Groep	   l.evers@capabel.nl	   Utrecht	   030	  285	  0555	  

Dagnall	  Taleninstituut	   marga@pliegertraining.nl	   Assen	   0592	  338	  012	  

Dutch	  Language	  Centre	   info@dutchlanguagecentre.nl	   Amsterdam	   020	  420	  6039	  

EBC	  Taleninstituut	   lvkerkhof@ebc.nl	   Bergen	  op	  Zoom	   0164	  265	  679	  

Education	  Works	   	   Boxtel	   0411	  688	  533	  

Eurolangues	   eurolangues@chello.nl	   Leeuwarden	   058	  288	  1314	  

Iber	  Lengua	  Taal	  &	  Cultuur	   info@iberlengua.nl	   Haarlem	   023	  538	  9849	  

ILC	   ascheutjens@ilc-‐talen.nl	   Waalwijk	   0416	  563	  000	  

ITHA	  Dutch	  Language	  Institute	   info@itha.nl	   Rotterdam	   010	  425	  4579	  

IVIO	  Didactiek	   lies.graafsma@ivio.nl	   Almere	   0320	  286	  963	  

IVIO-‐	  integratie	   hildy.van.marle@ivio.nl	   Almere	   0320	  229	  900	  

Language	  Institute	  Regina	  Coeli	   e.vanberkel@reginacoeli.nl	   Vught	   073	  684	  8795	  

Language	  Partners	   cintha.roersma@languagepartners.nl	   Amsterdam	   020	  685	  2991	  

Language	  Partners	   harald.kruithof@languagepartners.nl	   Amsterdam	   020	  685	  2991	  

LTC/	  Language	  Training	  Centre	   R.Pheiffer@ltc.nl	   Nijmegen	   024	  323	  7349	  

NTI	   Jos.van.de.sandt@nti.nl	   Leiden	  	   071	  750	  1066	  

PCI	  Languages	   info@pcilanguages.com	   Alkmaar	   072	  512	  1190	  

The	  Square	  Mile	   rbrame@thesquaremile.nl	   Leiden	   071	  532	  3356	  

Stavoor	   tkleve@stavoor.nl	   Helvoirt	   0411	  647	  647	  

Studiecentrum	  Talen	  Eindhoven	  B.V.	   Mathilde.lageman@stetrainingen.nl	   Eindhoven	   040	  245	  2860	  

Taal	  in	  het	  Bedrijf	   monique.deenik@toptaalgroep.nl	   Amsterdam	   020	  792	  0019	  

Taalcentrum-‐VU	   rdoeve@taalcentrum-‐vu.nl	   Amsterdam	   020	  598	  6420	  

Talenbureau	  Lexicon	   cvb@lexicon.nl	   Haarlem	   023	  531	  0830	  

Taleninstituut	  Linguacom	   info@lingu.nl	   Velden	  	   077	  472	  2790	  

TopTaal	   monique.deenik@toptaalgroep.nl	   Amsterdam	   020	  716	  3690	  

Ziggurat	  Talencentrum	   n.b.epema@ziggurattalencentrum.nl	   Groningen	   050	  720	  0202	  
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Bijlage	  B	  -‐	  ROC’s	  

Onderstaand	  de	  lijst	  met	  ROC’s	  die	  educatie	  voor	  volwassenen	  aanbieden.	  Heeft	  u	  vragen	  
over	  deze	  lijst,	  dan	  kunt	  u	  altijd	  contact	  opnemen	  met	  de	  landelijke	  bellijn	  Lezen	  &	  Schrijven:	  
0800	  -‐	  0234444.	  	  
	  
Plaats	   ROC	   Contactpersoon	   E-‐mailadres	  

Alkmaar	   Horizon	  College	   Marie	  Louise	  Nicolai	   G.M.M.Nicolai-‐Visser@horizoncollege.nl	  

Alphen	  a/d	  Rijn	   ID	  College	   Marleen	  Scholtsz	   mscholtsz@idcollege.nl	  

Amstelveen	   ROC	  van	  Amsterdam	   Mieke	  Eijkmans	   eijkmansm@rocva.nl	  

Amsterdam	   ROC	  van	  Amsterdam	   Irma	  van	  de	  Grijn	   ivj.vdgrijn@rocva.nl	  

Arnhem	   Rijn	  Ijssel	   Ciel	  Sloot	   c.sloot@rijnijssel.nl	  

Assen	   Drenthe	  College	   Miep	  Koops	   m.koops@drenthecollege.nl	  

Barneveld	   ROC	  A12	   Thea	  Roskam	   tro@roc.a12.nl	  	  

Beverwijk	   Nova	  College	   Andre	  van	  der	  Muyden	   amuyden@novacollege.nl	  

Breda	   ROC	  West	  Brabant	   Annet	  Konings	   a.konings@rocwb.nl	  

Breda	   ROC	  West	  Brabant	   Cobi	  Knoop	   c.knoop@rocwb.nl	  

Den	  Bosch	   Kon.	  Willem	  I	  College	   Gaby	  Taks	   g.tax@kw1c.nl	  

Den	  Haag	   ROC	  Mondriaan	   Jolanda	  Wanningen	   j.wanningen@rocmondriaan.nl	  

Den	  Helder	   ROC	  Kop	  van	  Noord	  Holland	   CrIstel	  Mooren	   cmooren@rockopnh.nl	  

Deurne	   ROC	  Ter	  AA	   Nico	  Anker	   n.anker@roc-‐teraa.nl	  

Deventer	   ROC	  Aventus	   Marietje	  Verdaasdonk	   m.verdaasdonk@aventus.nl	  

Dieren	   Rijn	  IJssel	   Roos	  Pentinga	   r.pentinga@rijnijssel.nl	  

Doetinchem	   Graafschap	  College	   Ellen	  de	  Witte	   wvo@graafschapcollege.nl	  

Dokkum	   Friesland	  College	   Bianca	  Mous	   b.mous@fcroc.nl	  

Dordrecht	   Da	  Vinci	  College	   Henny	  van	  Diem	   hvandiem@davinci.nl	  

Dronten	   ROC	  Flevoland	   Hein	  Blankers	   blankersh@rocflevoland.nl	  

Eindhoven	   ROC	  Eindhoven	   Nienke	  Hoogstra	   n.hoogstra@roceindhoven.nl	  

Elst	   Rijn	  IJssel	   Mirjam	  Lucassen	   m.lucassen@rijnijssel.nl	  

Emmeloord	   ROC	  Friese	  Poort	   Marianne	  Hermens	   mhermens@friesepoort.nl	  

Emmen	   Drenthe	  College	   Antje	  Katoen	   a.katoen@drenthecollege.nl	  

Flevoland	   Taal	  voor	  het	  leven	   Liesbeth	  Blokker	   flevoland@lezenenschrijven.nl	  

Gennep	   Gilde	  Opleidingen	   Ginnette	  Franssen	   g.franssen@rocgilde.nl	  

Goes	   ROC	  Zeeland	   Tonny	  Blaauw	   bla@roczeeland.nl	  

Gorinchem	   Da	  Vinci	  College	   Henny	  van	  de	  Heuvel	   hvandeheuvel@davinci.nl	  

Gouda	   ID	  College	   Paula	  Otten	   potten@idcollege.nl	  

Groningen	   Alfa	  College	   Corine	  Rockers	   educatie@alfa-‐college.nl	  	  

Haaglanden	   Taal	  voor	  het	  leven	   Jan	  Koopmans	   jan@lezenenschrijven.nl	  	  

Haarlem	   Nova	  College	   Tineke	  Qot	   tkooi@novacollege.nl	  

Harderwijk	   Landstede	   Joke	  Boer	   jboer@landstede.nl	  

Heerlen	   Arcus	  College	   Edith	  Schoonbrood	   eschoonbrood@arcuscollege.nl	  

Hengelo	   ROC	  van	  Twente	   Marian	  Kroeze	   mkroeze@rocvantwente.nl	  

Helmond	   ROC	  Ter	  AA	   Rudolf	  Staal	   r.staal@roc-‐teraa.nl	  

Hilversum	   ROC	  van	  Amsterdam	   Elly	  Rooth	   e.rooth@rocva.nl	  

Hoofddorp	   ROC	  van	  Amsterdam	   P.	  Visser	   visserp@rocva.nl	  
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Hoogeveen	   Alfa	  College	   Liesbeth	  den	  Heijer	   e.denheijer@alfa-‐college.nl	  

Hoorn	   Horizon	  College	   Marie	  Louise	  Nicolai	   	  G.M.M.Nicolai-‐Visser@horizoncollege.nl	  

IJmuiden	   Nova	  College	   Andre	  van	  der	  Muyden	   amuyden@novacollege.nl	  

Leek	   Alfa	  College	   Corine	  Rockers	   c.rockers-‐vanrooij@alfa-‐college.nl	  

Leerdam	   Da	  Vinci	  College	   Hennie	  van	  den	  Heuvel	   hvandeheuvel@davinci.nl	  

Leiden	   ROC	  Leiden	   Jeantine	  van	  de	  Ven	   educatie@rocleiden.nl	  

Lisse	   ID	  College	   Ineke	  Berkhout	   iberkhout@idcollege.nl	  

Maastricht	   Leeuwenborgh	  Opleidingen	   Marina	  Pex	   m.pex@leeuwnet.nl	  

Meppel	   Drenthe	  College	   Marijke	  Feld	   mcc.feld@drenthecollege.nl	  

Nijmegen	   ROC	  Nijmegen	  e.o.	   W.	  Postma	   w.postma@roc-‐nijmegen.nl	  

Papendrecht	   Da	  Vinci	  College	   Henny	  van	  Diem	   hvandiem@davinci.nl	  

Purmerend	   Regio	  College	   Ilona	  Rozemeijer	   irozemeijer@regiocollege.nl	  

Regio	  IJsselvecht	   Taal	  voor	  het	  leven	   Hella	  Wolschrijn	   ijsselvecht@lezenenschrijven.nl	  

Regio	  Rijnmond	   Albeda	  College	   Hanneke	  Bontius	   aanmelding@albeda.nl	  

Regio	  Twente	   Taal	  voor	  het	  leven	   Marijke	  Siekmans	   marijke@lezenenschrijven.nl	  

Renkum	   Rijn	  Ijssel	   Jeannet	  van	  der	  Schaaf	   j.v.d.schaaf@rocrijnijssel.nl	  

Roermond	   Gilde	  Opleidingen	   Marjan	  Suilen	   m.suilen@rocgilde.nl	  

Roosendaal	   ROC	  West	  Brabant,	  Kellebeek	  College	   Diana	  Vogelzang	   d.vogelzang@rocwb.nl	  

Rotterdam	   Rijmond	   Yin-‐Kwan	  Tang	   yin@lezenenschrijven.nl	  

Sittard	   Leeuwenborgh	  Opleidingen	   Nico	  Hendrix	   n.hendrix@leeuwnet.nl	  

Sliedrecht	   Da	  Vinci	  College	   Henny	  van	  Diem	   hvandiem@davinci.nl	  

Stadskanaal	   Noorderpoortcollege	   Saar	  Noya	   s.noya@noorderpoort.nl	  

Terneuzen	   Scalda	   Mark	  Ploegaert	   mploegaert@scalda.nl	  

Tiel	   ROC	  Rivor	   Sonja	  Postulart	   sonjapostulart@rocrivor.nl	  

Tilburg	   ROC	  Tilburg	   Arjenne	  Zoutendijk	   azoutendijk@roctilburg.nl	  

Utrecht	   ROC	  Midden	  Nederland	   Tineke	  Bouwhuis	   tineke.bouwhuis@rocmn.nl	  

Veenendaal	   ROC	  Midden	  Nederland	   Ria	  Dijkhorst	   m.dijkhorst@rocmn.nl	  

Veghel	   ROC	  De	  Leijgraaf	   Loopbaancentrum	  (SCI)	   sci@leijgraaf.nl	  

Venlo	   Gilde	  Opleidingen	   Carin	  Spoelstra	   c.vdijk@rocgilde.nl	  

Venray	   Gilde	  Opleidingen	   Ginnette	  Franssen	   g.franssen@rocgilde.nl	  

Weert	   Gilde	  Opleidingen	   Marjan	  Suilen	   m.suilen@rocgilde.nl	  

Wijk	  en	  Aalburg	   Da	  Vinci	  College	   Tineke	  Feil	   tfeil@davinci.nl	  

Zaandam	   Regio	  College	   Ilona	  Rozemeijer	   irozemeijer@regiocollege.nl	  

Zevenaar	   Rijn	  IJssel	   Liesbeth	  Euverman	   l.euverman@rijnijssel.nl	  
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Bijlage	  C	  –	  Technische	  eisen	  aan	  het	  taaltraject	  en	  de	  taalaanbieder	  

Het	  taaltraject	  waarvoor	  een	  werkgever	  een	  bijdrage	  kan	  ontvangen	  van	  Stichting	  Lezen	  &	  
Schrijven	  moet	  aan	  de	  volgende	  eisen	  voldoen.	  Een	  taalaanbieder/opdrachtnemer	  dient	  in	  
zijn	  offerte	  aan	  werkgever/opdrachtgever	  hiermee	  in	  te	  stemmen	  door	  hiernaar	  te	  verwijzen	  
of	  deze	  eisen	  expliciet	  te	  vermelden.	  
	  
Eisen	  aan	  taaltraject	  

a) Het	  betreft	  een	  taaltraject	  op	  het	  gebied	  van	  schrijfvaardigheid	  en	  
leesvaardigheid,	  eventueel	  gecombineerd	  met	  andere	  basisvaardigheden	  zoals	  
rekenen,	  digitale	  vaardigheden,	  luisteren	  en/of	  spreken,	  nodig	  voor	  het	  
functioneren	  in	  de	  betreffende	  werksituatie	  van	  werknemer;	  

b) Het	  taaltraject	  mag	  géén	  inburgeringscursus,	  cursus	  Nederlands	  als	  tweede	  taal	  
(NT2)	  voor	  beginners,	  of	  onderdeel	  daarvan	  betreffen;	  

c) Het	  taaltraject	  waarvoor	  een	  bijdrage	  kan	  worden	  verleend,	  dient	  succesvol	  te	  
zijn	  afgerond	  voor	  1	  juli	  2016.	  Voor	  werkzaamheden	  daarna	  ontvangt	  werkgever	  
geen	  bijdrage	  van	  Stichting	  Lezen	  &	  Schrijven.	  Taalaanbieder	  en	  werkgever	  
dienen	  hiermee	  in	  hun	  planning	  van	  werkzaamheden	  rekening	  te	  houden.	  

	  
Eisen	  aan	  taalaanbieder	  

a) Het	  taaltraject	  wordt	  verzorgd	  door	  taalaanbieder(s)	  met	  een	  
onderwijsbevoegdheid	  voor	  het	  basisonderwijs	  of	  een	  eerstegraads	  of	  
tweedegraads	  onderwijsbevoegdheid	  Nederlands,	  NT2	  of	  vreemde	  talen.	  De	  in	  te	  
zetten	  trainer/docent	  dient	  tevens	  ervaring	  te	  hebben	  met	  taalonderwijs	  aan	  
volwassenen.	  De	  trainer/docent	  moet	  daarnaast	  werkzaam	  zijn	  voor	  een	  bedrijf	  
of	  instelling	  of	  als	  zelfstandige	  beschikken	  over	  een	  inschrijving	  bij	  de	  Kamer	  van	  
Koophandel.	  

b) Taalaanbieder	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  administratie	  over	  de	  cursisten	  en	  de	  
voortgang	  op	  overzichtelijke	  en	  doelmatige	  wijze	  wordt	  gevoerd.	  

c) Taalaanbieder	  zorgt	  ervoor	  dat	  te	  allen	  tijde	  de	  kosten	  van	  het	  taaltraject	  kunnen	  
worden	  nagegaan.	  

d) Taalaanbieder	  verleent	  medewerking	  aan	  onderzoek	  en	  fysieke	  en	  financiële	  
controles	  van	  Opdrachtgever	  of	  van	  Stichting	  Lezen	  &	  Schrijven	  of	  door	  de	  
opdrachtgever	  respectievelijk	  de	  stichting	  aangewezen	  derden.	  Deze	  controles	  
richten	  zich	  enkel	  op	  bedoelde	  taaltrajecten.	  

e) Taalaanbieder	  doet	  zo	  spoedig	  mogelijk	  schriftelijk	  mededeling	  aan	  de	  stichting	  
en	  opdrachtgever	  van	  omstandigheden	  die	  van	  belang	  kunnen	  zijn	  voor	  de	  
hoogte	  van	  de	  bijdrage.	  

	  

	   	  



	  10#13	  

Bijlage	  D	  –	  Aanvraagdocumenten	  

Document	  1:	  scholingsplan	  (richtlijn:	  4A4’tjes,	  maximaal	  1	  document)	  
Taalaanbieder	  maakt	  op	  basis	  van	  de	  intake	  een	  plan	  van	  aanpak	  per	  medewerker.	  Hierin	  
komen	  minimaal	  de	  volgende	  onderwerpen	  aan	  de	  orde:	  	  

a. de	  te	  bereiken	  doelen	  van	  de	  taaltrajecten	  per	  werknemer,	  waar	  mogelijk	  
gekwantificeerd,	  waarbij	  in	  ieder	  geval	  wordt	  ingegaan	  op:	  
i. de	  wijze	  waarop	  het	  taaltraject	  bijdraagt	  aan	  de	  verbetering	  van	  de	  

taalvaardigheid	  van	  werknemer,	  	  
ii. de	  wijze	  waarop	  het	  taaltraject	  aansluit	  bij	  de	  huidige	  of	  toekomstige	  

werkzaamheden	  van	  werknemer,	  	  
iii. de	  mate	  waarin	  het	  taaltraject	  aansluit	  op	  andere	  opleidingen	  voor	  de	  

desbetreffende	  werknemer	  en	  	  
iv. de	  mate	  waarin	  het	  taaltraject	  het	  begin	  is	  van	  duurzame	  activiteiten	  in	  het	  

kader	  van	  het	  verbeteren	  van	  de	  taalvaardigheid	  van	  werknemer.	  	  
b. De	  uit	  te	  voeren	  activiteiten	  en	  de	  wijze	  waarop	  deze	  leiden	  tot	  het	  bereiken	  van	  

de	  doelen	  van	  het	  taaltraject.	  Belangrijk	  is	  dat	  er	  met	  materiaal	  uit	  het	  bedrijf	  van	  
werkgever/opdrachtgever	  wordt	  gewerkt	  zoals	  formulieren,	  opschriften,	  
werkbriefjes	  etc.	  Uiteraard	  kan	  er	  kosteloos	  gebruik	  worden	  gemaakt	  van	  
materialen	  van	  Taal	  voor	  het	  Leven	  zoals	  Succes	  en	  Werkze	  (te	  downloaden	  via	  
taalvoorhetleven.nl);	  	  

c. Een	  planning	  van	  de	  activiteiten	  in	  tijd	  en	  capaciteit	  met	  een	  heldere	  einddatum	  
waarin	  de	  cursus	  succesvol	  zal	  zijn	  afgerond	  (uiterlijk	  1	  juli	  2016).	  

	  

Document	  2:	  intakeverslagen	  (meerdere	  documenten	  toegestaan)	  
Het	  gaat	  om	  een	  geanonimiseerd	  verslag	  van	  een	  intake	  met	  (alle)	  deelnemers	  afzonderlijk.	  
Dit	  verslag	  dient	  ertoe	  de	  belemmeringen	  bij	  het	  uitvoeren	  van	  werkzaamheden	  en	  de	  
daarop	  gebaseerde	  leerbehoefte	  in	  kaart	  brengt.	  Dit	  ter	  onderbouwing	  van	  het	  
scholingsplan	  (document	  1).	  	  
	  
Document	  3:	  offerte	  (maximaal	  1	  document)	  
Het	  gaat	  om	  een	  offerte	  met	  een	  open	  begroting	  die	  inzicht	  geeft	  in	  de	  kosten	  per	  
deelnemer.	  De	  begroting	  is	  uitgesplitst	  en	  toegelicht	  in:	  

i. personeelskosten	  van	  de	  opleiders	  inclusief	  de	  intake,	  	  
ii. reis-‐	  en	  verblijfkosten	  van	  de	  opleiders,	  	  
iii. kosten	  voor	  materiaal	  en	  benodigdheden	  en	  	  
iv. de	  kosten	  voor	  de	  (eind)toetsing.	  	  

Al	  deze	  kosten	  komen	  in	  aanmerking	  voor	  een	  bijdrage.	  
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Document	  4:	  Uittreksels	  (1	  document	  per	  uittreksel)	  
Werkgever	  dient	  een	  recent	  (na	  01-‐01-‐2015)	  uittreksel	  van	  inschrijving	  in	  het	  register	  van	  de	  
Kamer	  van	  Koophandel	  van	  zowel	  de	  eigen	  organisatie,	  als	  die	  van	  de	  taalaanbieder	  bij	  te	  
voegen.	   	  
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Bijlage	  E	  –	  Documenten	  vooraf	  en	  na	  afloop	  van	  het	  taaltraject	  

Document	  1:	  Vragenlijst	  
Taalaanbieder	  dient	  vooraf	  én	  na	  afloop	  van	  het	  taaltraject	  door	  iedere	  deelnemer	  de	  
daarvoor	  door	  de	  stichting	  ter	  beschikking	  gestelde	  vragenlijst	  in	  te	  laten	  vullen	  (zie	  bijlage	  
F).	  Werkgever	  stuurt	  deze	  ingescande	  vragenlijsten	  naar	  de	  stichting	  via	  
stimuleringsregeling.lezenenschrijven.nl.	  De	  ingevulde	  vragenlijst	  wordt	  gebruikt	  om	  het	  
effect	  van	  de	  opleiding	  te	  kunnen	  onderzoeken.	  	  
	  
Document	  2:	  Aanwezigheidslijsten	  
Taalaanbieder	  zorgt	  ervoor	  dat	  deze	  van	  alle	  bijeenkomsten	  in	  het	  kader	  van	  het	  taaltraject	  
kan	  aantonen	  welke	  deelnemers	  hierbij	  aanwezig	  waren.	  Taalaanbieder	  kan	  dit	  aantonen	  
door	  het	  bijhouden	  van	  aanwezigheidslijsten	  die	  getekend	  zijn	  door	  de	  betreffende	  
werknemers.	  Werkgever	  stuurt	  deze	  ingescande	  aanwezigheidslijsten	  naar	  de	  stichting	  via	  
stimuleringsregeling.lezenenschrijven.nl.	  
	  
Document	  3:	  Eindverklaring	  
Nadat	  het	  scholingsplan	  volledig	  is	  uitgevoerd	  dienen	  werkgever,	  werknemer	  en	  
taalaanbieder	  schriftelijk	  naar	  waarheid	  te	  verklaren	  dat	  werknemer	  zijn	  leerdoelstellingen	  
heeft	  bereikt.	  De	  ondertekening	  van	  de	  schriftelijke	  verklaring	  dient	  door	  de	  wettelijke	  
vertegenwoordiger	  van	  werkgever,	  taalaanbieder	  en	  werknemer	  plaats	  te	  vinden.	  Deze	  
verklaring,	  voorzien	  van	  de	  eindfactuur	  van	  de	  taalaanbieder,	  dient	  binnen	  30	  dagen	  nadat	  
werknemer	  zijn	  opleiding	  succesvol	  heeft	  afgerond,	  doch	  uiterlijk	  vrijdag	  1	  augustus	  2016	  
door	  werkgever	  te	  worden	  gestuurd	  aan	  de	  stichting	  via	  
stimuleringsregeling.lezenenschrijven.nl.	  
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Bijlage	  F	  –	  Vragenlijst	  

In	  ontwikkeling.	  
	  
	  


