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M O T I E  2016-10-.. 
(vreemd aan de orde van de dag) 

 

Onderwerp: Integraal taalbeleid en taalplan 

 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10-10-2016  

gehoord de beraadslagingen,  

 

overwegende dat 

1. er een regionaal educatieplan wordt vastgesteld onder verantwoordelijkheid van 
Almere en deze gemeente penvoerder is over de beschikbare financiële middelen; 

2. Noordoostpolder gebruik maakt van deze middelen en het gebruik hiervan dient te 

verantwoorden; 

3. in Noordoostpolder op meerdere plekken, al dan niet gemeentelijk bekostigd, 

diverse taalcursussen en trainingen worden verzorgd;  

4. er in diverse documenten aandacht is voor taal, maar niet op basis van een 

taakstellend kader; 

5. bewoners in wijken te kennen hebben gegeven dat contact met nieuwe 

Nederlanders moeizaam is door geen of gebrekkig Nederlands, 

 

van mening dat  

1. er gecoördineerd en integraal taalbeleid dient te zijn; 
2. dit taalbeleid kaderstellend moet zijn, onder meer door aan te geven wie, wat, 

waarom en hoe(veel); 

3. op dit moment niet duidelijk is waar wat gebeurt, waarom en met welk effect; 

4. het beheersen van de Nederlandse taal essentieel is voor o.a. integratie, 
participatie en armoede bestrijding; 

5. er onderscheid dient te worden aangebracht in soorten taaltrainingen, naar 
laaggeletterdheid, het aanleren van de Nederlandse taal door nieuwe 

Nederlanders en het voorbereiden op het staatsexamen Nederlands t.b.v. 

inburgering; 

6. er mogelijk extra financiële middelen vrijgemaakt dienen te worden, omdat het 

spraken van het Nederlands de essentiële randvoorwaarde  voor particiapatie en 

integratie, 

 

draagt het college op 

1. een om voor de jaarwisseling met een kaderstellend beleidsdocument Taal te 

komen met een daarop gebaseerd integraal taalplan; 

2. de expliciete aandacht voor taal in de planning en begroting voor 2017 zichtbaar 
te maken 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 


