
 

 
 
 
 
 

MEMO aan Raad 
 
 
Aan : De raad van gemeente Noodoostpolder 
 
Van : College van burgemeester en wethouders 
 
Datum : 10 september 2019 
 
Onderwerp : Procesvoorstel richting kaderstellend Taalplan 
 
 

 

Beleidsreferentie 

⇒ Vervolg op de werkconferentie taal Noordoostpolder; 
⇒ Benoemen van een Taalmakelaar; 

⇒ Motie 2019-07-14a Inclusie, taal en integratie. 

 

Inleiding  

Tijdens de raadsvergadering van 8 juli 2019 is Motie 2019-07-14a aangenomen. De 
motie is een vervolg op een eerdere motie van 2016 die oproept tot een integraal 
Taalplan. Het dictum luidt: 
1. In september een procesmemo aan de raad te schrijven over het tot stand komen van 
    een taaldocument; 
2. 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. 
 
Dit document is het gevraagde procesmemo over het tot stand komen van een 
kaderstellend Taalplan. 
Het college geeft u hierbij inzicht in de wijze waarop zij de motie wil uitvoeren en het 
daarbij horende tijdspad. 
Ook geeft het college aan hoe zij het proces en de planning voor zich ziet om te komen 
tot een kaderstellend Taalplan, zoals beoogd in de motie.  
 
Voorafgaand 

 
1. Wij gaven aan dat we de methodiek wilden omdraaien en meer geloven in een 

integrale taal-aanpak 

 

Over de voortgang en de wijze waarop wij uitvoering gaven aan de motie uit 2016 bent u 
herhaaldelijk geïnformeerd. 
In januari 2019 schreven wij u dat wij de conclusies van de werkconferentie van 19 
november 2018 én van het behoefteonderzoek van Mirjam van der Zwaag wilden 
oppakken en meer willen sturen op samenhang. De conclusie was dat er behoefte is aan 
meer regie vanuit de gemeente en één aanspreekpunt voor inwoners met taalvragen en 
doorverwijzers. 
Daarbij gaven we aan het volgende vervolgtraject voor ogen te hebben: 

- 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 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, iemand uit het werkveld te benoemen die deze verbindingen gaat leggen.  

 
Kortom: wij gaven aan de methodiek te willen omdraaien: eerst van onderaf zoveel 
mogelijk behoeften in kaart brengen en actief sturen op samenwerking en samenhang en 
op basis daarvan een integrale aanpak ontwikkelen welke zoveel mogelijk voortkomt uit 
de praktijkervaringen. Daarbij gaven we aan dat we een integrale taal-aanpak 
doelmatiger achten dat sneller resultaat oplevert, dan een papieren beleidsplan. En dat 
uiteindelijk deze aanpak leidt tot voldoende input voor een kaderstellend Taalplan. 
 
2. Er is een taalmakelaar aangesteld die ons van input gaat voorzien 

 

In genoemd memo gaven wij aan dat we het samenwerkingsverband Huis voor Taal het 
meest geschikt achtten om een persoon aan te stellen die als toegangspunt voor het 
taalaanbod in Noordoostpolder fungeert en daarmee de regiefunctie kan vervullen. 
Het aanstellen van een taalmakelaar is, na een wervingscampagne, gelukt en deze is per 
1 augustus 2019 begonnen.  
In de bijlage bij dit procesmemo vindt u het profiel en de opdracht van de Taalmakelaar: 
het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de Taalmakelaar het bedoelde Taalplan zelf gaat 
opstellen. De bedoeling is dat wij van de input van de taalmakelaar gebruik kunnen 
maken om hiaten, dubbelingen en opgehaalde knelpunten en successen te kunnen 
verwerken in ons plan, zodat het zo goed mogelijk aansluit bij de lokale behoeften en 
infrastructuur en de regierol die we als gemeente hierin hebben. 
 
 
Wij zullen uw motie fasegewijs uitvoeren  

 

1. Wij leggen eerst een conceptversie voor ter consultatie en werken deze daarna uit 

in een kaderstellend Taalplan  

 
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: zij spreekt 
met alle aanbieders en brengt een 0-meting in kaart. 
Op basis daarvan zullen we kunnen gaan sturen op de meest ideale situatie. Deze 
informatie is essentieel voor een goed Taalplan. Naar verwachting hebben we niet al in 
het voorjaar alle informatie voldoende kunnen ophalen op basis waarvan het 
kaderstellend Taalplan kan worden geleverd. Wel kunnen we u in deze periode inzicht 
geven in hoe we er dan voorstaan en hoe het plan er in concept op dat moment uitziet 
en op welke onderdelen nog aanvullingen nodig zijn. 
 
We zijn ook nog in afwachting van de ontwikkelingen in het Rijksbeleid: 
 
In een kaderstellend Taalplan zouden verschillende facetten aan bod moeten komen en 
zicht moeten zijn op de verschillende financieringsstromen die lopen: 
- Wet Taaleis; 
- Invoering nieuwe Wet Inburgering en het (nu nog te verwachten) tekort aan budget om 
deze wet ook daadwerkelijk effectief te kunnen uitvoeren; 
-  Actieplan aanpak laaggeletterdheid en de nieuwe wettelijke en financiële kaders vanuit 
het ministerie (met meer middelen), zoals al aangekondigd; 



-  Uitvoering Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB): NT2 en NT1-lessen (alfabetisering 
en laaggeletterdheid) aan nieuwkomers en vervolgaanbod na het inburgeringstraject; 
- Schakelklas en mogelijke pilot Startcollege ROC-Caleido voor 18+ - ers; 
- Sluitende aanpak vergunninghouders; 
- Campagne taallessen aan Arbeidsmigranten. 
 
Daarnaast vraagt de motie ook om een goed onderscheid in doelgroepen, zoals 
nieuwkomers, laaggeletterden, arbeidsmigranten en andere inwoners met een migratie-
achtergrond die het Nederlands onvoldoende beheersen. Zij verdienen, aldus de motie, 
elk een eigen aanpak. Dat onderschrijven wij en daarom willen we een goed zicht op al 
deze doelgroepen, aantallen, budgetten en eventuele hiaten. Want juist daar waar de 
hiaten liggen, willen we dat er passend aanbod gegarandeerd wordt. 
 

We zullen in de conceptversie zoveel mogelijk de ons dan bekende informatie opnemen 
en aangeven op welke onderdelen we het plan nog willen aanvullen in het kaderstellend 
Taalplan dat u dan kan vaststellen. 
 

In dit conceptplan zullen we onze gemeentelijke visie opnemen en ingaan op de 
verschillende doelgroepen en de doelstellingen zoals we die dan voor ogen hebben. Ook 
geven we een financieel kader voor zover dat op dat moment bekend is als het gaat om 
rijksmiddelen. 
 
Op die manier hopen we u tussentijds te consulteren of het Taalplan, dat dan in de maak 
is -als groeidocument- aan uw verwachtingen voldoet en eventuele zaken bij te stellen 
als u daar aanleiding toe ziet. 
 
2. We gaan een werkconferentie organiseren in november 2019 en verwachten in 

april 2020 een workshop te organiseren 

 

Dit zullen we doen in afstemming en samenwerking met de taalmakelaar. De bedoeling is 
dat we dan het veld uitnodigen en betrekken bij de dan beschikbare informatie en de 
input van deze bijeenkomsten ook te verwerken in het conceptplan en uiteindelijke 
definitieve plan. U zult daarvoor ook worden uitgenodigd. 
Op die manier willen we u zoveel mogelijk op de hoogte houden van de voortgang en 
betrekken bij de verdere uitwerking van het definitieve kaderstellend Taalplan. 
 
Vervolgstappen 

 
Hieronder treft u een globaal tijdpad aan en wat u wanneer kunt verwachten. 
 
Tijdspad Activiteit/ document Status 
September 2019 Procesmemo Verstuurd 
November 2019 Werkconferentie met alle aanbieders en 

raadscommissie. 
Consulterend: 
Delen van de stand van zaken 
en ophalen input 

April 2020 Opleveren eerste conceptversie 
kaderstellend Taalplan 

Ter afstemming met veld  

April 2020 Workshop met alle betrokkenen n.a.v. 
conceptversie 

Consulterend. 
Ophalen extra relevante 
informatie ter verwerking 

Mei 2020 Uitwerken conceptversie 1 Ambtelijke voorbereiding 
Juni 2020 Conceptversie 1 in raadscommissie  Ter instemming en vaststellen 

vervolgproces 
Tweede helft 
2020 

Definitief kaderstellend Taalplan Ter vaststelling door raad 

Bijlage: profiel en opdracht Taalmakelaar 
 
 



Uit de vacaturetekst: 
 
De  taalmakelaar: 
• brengt het taalaanbod in Noordoostpolder in kaart 
• onderzoekt de leerbehoeften van potentiële deelnemers 
• zorgt voor een digitale toegang tot het aanbod 
• stimuleert de samenwerking tussen aanbieders, taalstages en werkgevers en de  
 signalering en toeleiding door intermediairs   
• zorgt voor een methodische werkwijze zodat deelnemers een traject op maat 

 volgen dat aansluit bij hun leerbehoefte 
• bevordert dat tools en methodieken worden ontwikkeld, die ondersteunend zijn 

aan de leervragen van de deelnemers 
• zorgt voor de juiste methoden om de resultaten en effecten in beeld te brengen. 
  
 
Uit het PvA Huis voor Taal 2019 
 
Taalmakelaar: 
B  (Leer)behoeften en aanbod in kaart brengen; 
B  Zorgen voor samenhang in het aanbod en actief sturen op samenwerking. Dit leidt tot 
     input voor een integraal Taalplan; 
B  Doorlopende leerroutes voor deelnemers bevorderen die leiden naar participatie; 
B  Ontwikkelen en invulling geven aan de poortfunctie; 
B  Proces van intake, monitoring en effectmeting optimaliseren. 
 
 
 


