
 

 
 
 
 
 

MEMO aan Raad 
 
 
Aan : De raad van gemeente Noodoostpolder 
 
Van : College van burgemeester en wethouders gemeente Noordoostpolder 
 
Datum : 29 september 2020 
 
Onderwerp : Aanbieden Adviesrapport bouwstenen Taalbeleid gemeente Noordoostpolder 
  en schets vervolgproces 
 
 

 
 

Beleidsreferentie 

⇒ In het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Noordoostpolder daagt uit!’ is de wens tot het opstellen 
van een integraal Taalplan niet expliciet opgenomen. Wel zijn er raakvlakken met 
verschillende onderdelen uit dit akkoord, zoals ‘Voorkomen staat voorop’ (De uitdaging is 
daarbij om al in een vroeg stadium de verbinding te zoeken, om het ontstaan van complexe 
zorgvragen te voorkomen), Iedereen doet mee, Integratie van nieuwe Nederlanders (Het is 
belangrijk dat nieuwkomers snel meedoen in samenleving). Daarvoor is het spreken van de 
Nederlandse taal de belangrijkste voorwaarde). 

⇒ Tijdens de raadsvergadering van 10 oktober 2016 is de motie Integraal taalbeleid en 
Taalplan aangenomen (Motie 2016-10-10.) Deze roept het college op met een kaderstellend 
beleidsdocument te komen. 

⇒ Op 19 november 2018 is een werkconferentie gehouden met de raadscommissie, 
taalvragers en andere stakeholders. Er is toen geconcludeerd dat er behoefte is aan meer 
regie vanuit de gemeente en één aanspreekpunt voor inwoners met taalvragen en 
doorverwijzers. Belangrijkste conclusies waren: de ingeslagen weg voort te zetten door 
zoveel mogelijk inbreng vanuit het veld op te halen, inzicht te krijgen in knelpunten, hiaten, 
dubbelingen en kansen. En dat we daarvoor nog met veel meer partijen om tafel te gaan 
dan degenen die aanwezig waren op de werkconferentie Taal. Omdat dit een behoorlijke 
tijdsinvestering vergt en er tegelijkertijd is geconcludeerd tijdens de werkconferentie dat er 
één taalaanspreekpunt Taal komt, is er vanuit het werkveld iemand  aangesteld die die deze 
verbindingen alvast is gaan leggen. Later is zij opgevolgd door de taakmakelaar die, naast 
haar onderzoek, deze taak heeft voortgezet.. 

⇒ Er is een taalmakelaar aangesteld, met als opdracht om een onafhankelijk onderzoek te 
doen en dat onderzoek inclusief conclusies en aanbevelingen aan het college en de raad op 
te leveren. Dit onderzoek dient als input voor het op te stellen Taalplan. 

⇒ Tijdens de raadsvergadering van 8 juli 2019 is Motie 2019-07-14a aangenomen. De motie is 
een vervolg op de hierboven genoemde motie en roept het college op in het voorjaar van 
2020 met een kaderstellend taaldocument te komen waarbij beoogd wordt om inclusie in de 
samenleving te realiseren en taal daarin leidend te laten zijn. 

⇒ Het college heeft via het raadsmemo van 10 september 2019 een vervolgproces geschetst. 
We gaven hier in aan hoe wij deze motie fasegewijs wilden uitvoeren: “We werken graag 
toe naar een voldragen kaderstellend document dat zoveel mogelijk past bij onze lokale 
infrastructuur en waar ook de meest actuele wettelijke kaders in genoemd staan. We willen 
graag een gedegen document leveren en we zullen daarvoor de input van de Taalmakelaar 
nodig hebben om alle ontwikkelingen goed hierin te verwerken (…). Deze informatie is 
essentieel voor een goed Taalplan.” 

⇒ Wet inburgering (Wi) en Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). 

⇒ Inmiddels is het adviesrapport van de taalmakelaar, mevrouw Esther Schurink, gereed 
 



 
 
Inleiding  
Hierbij bieden wij u het Adviesrapport bouwstenen Taalbeleid gemeente Noordoostpolder aan en 
schetsen we u de vervolgstappen zoals wij deze voor ogen hebben. De komende weken bouwen we 
graag samen met u en partners aan een kaderstellend taalpan. In deze memo geven we aan hoe en 
wanneer uw raad wordt betrokken en hoe u uw kaderstellende rol kan uitvoeren. 
 
Met de opgehaalde informatie uit dit adviesrapport kan de gemeente uiteindelijk een kaderstellend 
Taalplan creëren. Aan het begin van het onderzoeksrapport treft u de managementsamenvatting aan.  
Het adviesrapport kwam tot stand na interviews met bijna 60 personen.  
De taalmakelaar heeft met diverse stakeholders gesproken, waaronder het bedrijfsleven, het 
onderwijs, taalaanbieders, analfabeten, laaggeletterden en anderstaligen, consultatiebureau, oud 
cursisten en taalvrijwilligers. Daarnaast is een oriënterend literatuuronderzoek uitgevoerd naar 
taalaanbod en taalbehoeftes. Ook is er een sociale kaart voor iedereen beschikbaar gesteld, welke 
het gevolg is van de makelaarsfunctie. 
 
Samenvatting conclusies en aanbevelingen uit het rapport 
In paragraaf 4.2 treft u de eindconclusies aan en in paragraaf 4.3. vindt u de aanbevelingen en 
worden deze toegelicht. 
Uit het onderzoek blijkt dat meer maatwerk moet worden aangeboden, zodat het 
taalaanbod beter aansluit op de taalbehoefte. Wanneer taalaanbieders meer en effectiever 
samenwerken is een flexibeler en meer praktijkgericht aanbod mogelijk, waardoor een 
doorlopende leerlijn wordt gecreëerd en deelnemers kunnen stijgen op de Participatieladder. 
Om van taalvragers taalafnemers te maken, moet een taalvrager gemotiveerd zijn om 
taallessen te volgen. Bij het motiveren van taalvragers kunnen werkgevers en andere 
belanghebbenden een rol spelen. Ook het gebruik van taalambassadeurs voor NT2 taalvragers 
uit diverse landen kan motiverend werken en de effectiviteit vergroten. 
Daarnaast kan het toepassen van een regiehouder en loketfunctie knelpunten door een laag 
taalniveau wegnemen en het aanbod van taal overzichtelijk en voor iedereen toegankelijk 
maken. 
 
De aanbevelingen die, op basis van de conclusies, worden gedaan zijn:  

� Aanstellen van een onafhankelijke regiehouder; die verbindt, outreachend werkt, motiveert 
en stimuleert, samenwerking bevordert, signalen en knelpunten uit het taalnetwerk registreert, 
een doorlopende leerlijn creëert, verantwoording draagt en een terugkoppeling geeft aan de 
gemeente als onderdeel van de evaluatie van het taalbeleid. 

� Loketfunctie inrichten voor alle vragen van NT1’ers en NT2’ers, bij voorkeur met mensen van 
verschillende culturen en die meerdere talen spreken. 

� Het digitale Informatiepunt inzetten om informatie over taalaanbieders/ aanbieders van 
basisvaardigheden in de gemeente laagdrempelig en eenvoudig beschikbaar te stellen voor 
alle partijen. 

� Faciliteren van tolkendienst of andere tolkmogelijkheden voor belanghebbenden om 
problemen bij taalverschillen te verminderen. 

� Het is van belang om een (al dan niet vrijblijvend) natraject op te starten; om de Nederlandse 
taal te onderhouden/uit te breiden na inburgering, zodat een inburgeraar contacten op kan 
doen en zich verder kan ontwikkelen. 

� Aanbieden van extra taallessen op scholen om kinderen en jongeren met laag taalniveau te 
ondersteunen. 

� Leren valt en staat met motivatie. Inzetten op motivatievergroting van de taalvrager. Hiervoor 
moeten voor de NT2’ers taalambassadeurs ingezet worden; bijvoorbeeld een team van 
ambassadeurs per land van herkomst. 

� Bewustwording creëren bij werkgever, zodat deze werknemers motiveert te gaan leren voor 
behoud van werk.  

� Aanbieden van maatwerk afgestemd op de vraag van de taalvrager om de effectiviteit van het 
aanbod en de motivatie bij de taalvrager te vergroten. 

� Cultuursensitief werken; meer begrip creëren voor elkaars cultuur door uitwisseling van 
cultuurinformatie; daarnaast het aanbod over de Nederlandse cultuur en maatschappij meer 
en beter toelichten en in de praktijk toepassen. Workshops organiseren met sprekers van 
verschillende culturen. 



� Meer aandacht, ondersteuning en begeleiding voor vrijwilligers bij taalaanbieders; non-
formele en informele taalaanbieders kunnen zonder ondersteuning van vrijwilligers 
onvoldoende functioneren. 

 
Dit rapport biedt wel de bouwstenen, maar het integraal Taalplan zal concrete doelen, 
gewenste effecten en kaders moeten bevatten  
Bij het op te stellen integraal Taalplan zullen we concretere doelen moeten formuleren. Deze zullen 
we in samenspraak met het veld en met uw raad gaan uitwerken.  
 
Financiële kaders 

Ook zullen we rekening moeten houden met de beschikbare budgetten en de wijze waarop deze 
besteedbaar zijn. 
Binnen de nu beschikbare budgetten die we inzetten om laaggeletterdheid te bestrijden en taallessen 
aan te bieden is het volgende onderscheid te maken: 
 

Wettelijke taken – ‘geoormerkte’ budgetten 
De middelen die we krijgen voor de uitvoering van de Wet inburgering (Wi) en de Wet Educatie en 
Beroepsonderwijs (WEB), zijn rijksuitkeringen die aan specifieke doelen moeten worden besteed. Die 
budgetten zijn dus niet vrij besteedbaar, maar dragen wel bij aan taalbevordering. 
Wat betreft de NT1- en NT2-lessen (gefinancierd vanuit de WEB) die op het ROC Friese Poort worden 
gegeven: deze zijn via een Europese aanbesteding geoormerkt. Het deel van de WEB-middelen dat is 
bedoeld voor het non formeel taalaanbod, zetten we nu in voor het samenwerkingsverband Huis voor 
Taal Noordoostpolder. Mochten er wensen zijn om dit te wijzigen, zijn we afhankelijk van de regionale 
aanpak en de vierjarge cyclus waarin het rijk de middelen beschikbaar stelt via de centrumgemeente 
Almere.   
 
Vrij inzetbare budgetten 
Daarnaast zijn er enkele subsidiebudgetten beschikbaar (Vrouwencentrum, Mannencentrum). Dat is 
gebaseerd op gemeentelijke keuzes, die uiteraard kunnen wijzigen. 
Ook zetten we, omdat dit voldoet aan de criteria voor deze doeluitkering, middelen uit het Onderwijs 
Acterstande beleid (OAB) in (PO-Schakelklas en VO-Schakelklas). 
Een deel van de VVE-middelen draagt bij aan het voorkomen van taal- en leerachterstanden, zolang 
deze passen binnen de doelstellingen van deze doeluitkering. 
Tenslotte is het denkbaar in specifieke gevallen (taalstages, toeleiding naar arbeidmarkt) een beroep 
te doen op een deel van de middelen van de participatiewet, voor zover het budget dat toelaat.  
 
Daarbij hebben we de volgende werkwijze voor ogen. 
 
Vervolgstappen 
Op 30 november 2020 zijn we in de gelegenheid om met u te spreken over de kaders en inhoudelijke 
keuzes die u wilt maken bij de definitieve uitwerking van het Taalplan.  
 
Het Taalplan gaat voor een belangrijk deel over de uitvoering van wettelijke taken waarvoor de 
gemeente geoormerkte financiering ontvangt en de inzet van de andere middelen, waarbij eventuele 
andere keuzes gemaakt kunnen worden. In de startnotitie beschrijven we deze kaders, zodat helder is 
waar ruimte voor uw raad bestaat om haar kaderstellende rol in te vullen en waar de kaders 
vaststaan.  
 
Een belangrijke aanbeveling van de Taalmakelaar is om te werken aan maatwerk en flexibiliteit door 
betere samenwerking tussen de taalaanbieders. Om te stimuleren dat deze ambitie een plek krijgt in 
de subsidieaanvragen voor 2021, zullen we sessies met betrokkenen faciliteren waarbij we kunnen 
sturen op meer samenhang en kunnen beluisteren wat de stakeholders belangrijke bouwstenen 
vinden om mee verder te gaan. In genoemde startnotitie doen we hier verslag van, zodat u dit kunt 
betrekken bij uw inbreng op 30 november.  
 
Op 30 november gaan we graag met u in gesprek over de publieke meerwaarde die we als gemeente 
met ons taalbeleid nastreven en welke strategie hier het beste bij past. Concreet willen we u een 
aantal keuzes voorleggen. We gaan bijvoorbeeld graag het gesprek met u aan over welke 
doelgroepen u op welke wijze wilt bedienen, welke maatschappelijke verandering u hierbij voor ogen 



hebt en welke rol u hierbij voor stakeholders zoals het bedrijfsleven, het onderwijs, de bibliotheek en 
andere stakeholders ziet.  
Met dit gesprek hopen we van u kaders mee te krijgen op basis waarvan we het definitieve Taalplan 
kunnen vormgeven.  
 
Het definitieve Taalplan willen we u begin 2021 ter besluitvorming voorleggen.  
 
 
 
 
 
 
 


