Taal in Rotterdam 2019 – 2022
Factsheet beleidskader ‘De Taalspiraal’

Ongeveer 90.000 Rotterdammers tussen de 16 en 65 jaar zijn laaggeletterd.
Ze hebben moeite met basisvaardigheden in het Nederlands: lezen, schrijven,
rekenen en/of digitale vaardigheden. Hier willen we iets aan doen,
zodat alle Rotterdammers kunnen meedoen in onze maatschappij.

We bieden
taal aan via
4 sporen:
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taal & ontwikkeling

DOELEN:

VERBETEREN
BASISVAARDIGHEDEN
LAAGGELETTERDEN

taal & geld

19.000

afgeronde trajecten
(taal, rekenen en /of
digitale vaardigheden)
met 80%
tevreden deelnemers

50% Rotterdamse

netwerkpartners
neemt actie in de eigen
organisatie

DE GEMEENTE
GEEFT HET GOEDE
VOORBEELD DOOR...
... het taalniveau
te verhogen

... en begrijpelijk
te communiceren

KWALITATIEF
EN
BEREIKBAAR
AANBOD
Via onderwijsinstellingen, eigen locaties
cursusaanbieders, Huizen van de Wijk, bibliotheken,
sportverenigingen en andere plaatsen.

RUIMTE
VOOR
NIEUWE
IDEEËN

KIJKEN WAT WERKT
We doen onderzoek
en monitoring.

Wilt u subsidie
aanvragen?

Overzicht typen
trajecten in Rotterdam

Vraag subsidie aan voor uw idee voor taal, rekenen en/of
digitale vaardigheden in Rotterdam
Subsidieregeling taal, rekenen en digitale vaardigheden
Rotterdam 2019-2022.
Naast de subsidieregeling voor het beleidskader
'De Taalspiraal' zijn er ook andere mogelijkheden voor
het aanvragen van subsidie:
• De gemeente kent ook subsidiemogelijkheden voor
welzijnsactiviteiten, zoals
Couleur Locale.
Hier kunnen onder andere taalactiviteiten onder vallen.
Bij de beoordeling van subsidieaanvragen over taal
wordt altijd in eerste instantie rekening gehouden met
de subsidieregeling taal, rekenen en digitale vaardigheden Rotterdam 2019-2022.
• U kunt ook subsidie aanvragen via de landelijke
subsidieregeling van
Tel mee met Taal.

Taalactiviteiten (informeel aanbod): Laagdrempelige, informele activiteiten zoals conversatielessen en taalcafés, vaak
gegeven door taalvrijwilligers. De gemeente fnanciert deze
activiteiten niet vanuit het taalbeleid, maar ondersteunt deze
activiteiten vanuit Welzijn.
Non-formele educatie: Trajecten taal, rekenen en/of digitale
vaardigheden gericht op
de deelaspecten van de eindtermen van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Deze trajecten leiden niet op tot een erkend diploma maar bijvoorbeeld
tot een certifcaat. De gemeente fnanciert deze trajecten op
twee manieren: via inkoop en via de subsidieregeling van
het beleidskader. Non-formele educatie wordt gegeven door
een professionele docent in combinatie met een taalvrijwilliger.
Formele educatie: Trajecten taal, rekenen en/of digitale
vaardigheden gericht op
de eindtermen van de Wet
educatie en beroepsonderwijs. Deze trajecten leiden op tot
een offcieel diploma, zoals een NT2-diploma. De gemeente
fnanciert deze trajecten uitsluitend via inkoop. Formele educatie wordt gegeven door een professionele docent, waarbij
mag worden samengewerkt met een taalvrijwilliger.
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Meer weten?

Lees voor meer informatie
De Taalspiraal:
Beleidskader Taal in Rotterdam 2019-2022.
Wilt u meer informatie over taal in Rotterdam
of heeft u hulp nodig?
Kijk dan eens op de volgende websites of ga
naar een
VraagWijzer bij u in de buurt:

www.rotterdam.nl/taal
www.socialekaartrotterdam.nl
www.lezenenschrijven.nl
www.telmeemettaal.nl

