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Samenvatting Certificeringskader Taalhuizen 
 
In deze samenvatting wordt achtereenvolgens uitleg gegeven over: 
 

1. Meedoen aan certificering? 
2. De certificeringsnormen  
3. Certificering: hoe werkt het?  

 
 

1. Meedoen aan certificering? 
 
In veel branches en organisaties is certificering gebruikelijk. Eigenlijk is certificering niets anders dan 
aan de hand van een systematische aanpak (laten) beoordelen hoe het staat met je kwaliteit van 
dienstverlening en – veelal – met de toekomstbestendigheid van je organisatie. Als taalhuis ben je 
voortdurend aan het werk om je resultaten te behalen. Dat doe je natuurlijk voor je cliënten, maar 
ook voor je samenwerkingspartners. Dat je daarbij kwaliteit wilt leveren is dan vanzelfsprekend. Om 
dat op peil te houden is een regelmatige toets een nuttig hulpmiddel. 
 
Certificering heeft soms het imago van een “keuring”. Bij het certificeringskader voor de taalhuizen 
hebben we er echter voor gekozen om een eerlijk en helder oordeel te gebruiken om het taalhuis 
verder te laten leren en te ontwikkelen. Dat noemen we ontwikkelgericht certificeren; we zijn de 
helpende hand bij het in kaart brengen van de kwaliteit(en) en de toekomstbestendigheid, zodat het 
taalhuis en zijn samenwerkingspartners ondersteund worden bij het bepalen van hun 
vervolgstappen.  
 
Wanneer gaan we beginnen?  
We starten ongeveer 1 april 2020, tot die tijd zijn we druk met de voorbereidingen. We leggen 
binnenkort contact met alle taalhuizen. We geven graag toelichting op alle aspecten van de 
certificering, over de gevraagde inzet van het taalhuis, maar ook over wat het oplevert. Ook willen 
we graag in gesprek gaan over de planning. Als je wilt komen we langs bij het taalhuis zelf. Wil je 
contact met CBCT voor meer informatie: mail naar bureau@certificeringsorganisatie.nl of bel met 
Willem Camphuis (directeur), 06-12253587.  
 
Wat gaat het kosten? 
Het ministerie van OCW en de gemeenten vinden het belangrijk dat alle taalhuizen meedoen en 
willen in de eerste jaren zorgen dat de kosten van certificering geheel of grotendeels vergoed 
worden. Daarover hopen we in het najaar van 2019 meer duidelijkheid te kunnen geven.  
 
 
 

2. De certificeringsnormen 
 
Kwaliteit en toekomstsbestendigheid worden altijd getoetst aan de hand van zogeheten 
certificeringsnormen, ook wel kwaliteitsnormen genoemd. Natuurlijk hebben die normen een 
onderlinge samenhang. In schema is dat als volgt samen te vatten: 
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Wat wordt bedoeld met die normen waarop een taalhuis getoetst wordt? Hieronder is een 
toelichting per norm opgenomen. 
 
Norm 1: Beleid & financiën 
 
Bij deze certificeringsnorm gaat het om de ambities van het taalhuis en de wijze waarop deze 
financieel worden gerealiseerd. De ambities zijn in concrete termen geformuleerd en bieden, in 
relatie tot certificeringsnorm 6, minimaal inzicht in het gewenste resultaat en maatschappelijk effect 
van het taalhuis. Tevens heeft het taalhuis beschreven op welke wijze zij is georganiseerd en hoe 
afzonderlijke en gezamenlijke bevoegd- en verantwoordelijkheden zijn geregeld en vastgelegd.  
 
Norm 2 t/m 5: De vier organisatiegebieden (groene vakken): middelen, mensen, samenwerking en 
producten/diensten 
  
Bij middelen (2) gaat het om de vraag op welke wijze het taalhuis voorziet in een fysiek herkenbare 
plek en hoe doelgroepen buiten openingstijden terecht kunnen met hun vragen. Daarnaast gaat het 
om de kwaliteit en snelheid van doorverwijzen van laaggeletterden naar passend aanbod.  
 
Bij mensen (3) gaat het om de vraag op welke wijze het taalhuis vakinhoudelijke expertise heeft 
geregeld door middel van competente professionals en vrijwilligers. In het bijzonder gaat het om de 
vraag in hoeverre het taalhuis voorziet in relevante training, opleiding en begeleiding van 
professionals en vrijwilligers.  
 
Bij samenwerking (4) gaat het om de vraag op welke wijze de partners binnen het taalhuis zichtbaar 
bijdragen aan en sturen op de beleidsmatige ambities van het taalhuis. Aanvullend gaat het om de 
wijze waarop met (kern)partners subsidies voor laaggeletterdheid rechtmatig en doelmatig worden 
ingezet. 
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Bij producten en diensten (5) gaat het om de vraag op welke wijze relevante producten, diensten en 
activiteiten worden ingezet om bij te dragen aan de beleidsmatige ambities van het taalhuis, ook als 
het taalhuis enkel een verwijzende c.q. administratieve functie heeft. In het bijzonder gaat het om 
de beschikbaarheid van een basiscollectie van materialen en om een actueel en totaaloverzicht van 
producten en diensten van c.q. via het taalhuis.  
 
 
Norm 6: Resultaat en maatschappelijk effect 
Bij deze certificeringsnorm gaat het om de vraag op welke wijze het taalhuis aantoont dat zij haar 
gewenste resultaat en maatschappelijk effect realiseert. Aanvullend gaat het erom op welke wijze 
het taalhuis leert van haar dagelijkse praktijk en hoe zij zich professioneel (door)ontwikkelt.  
 
Norm 7: Handelen conform (privacy)wetgeving 
Bij deze certificeringsnorm gaat het om de vraag op welke wijze het taalhuis handelt conform de 
eisen die aan haar gesteld worden vanuit wet- en regelgeving en in het bijzonder de 
privacywetgeving.  
 
 

 
3. Certificering: hoe werkt het? 

 
Als taalhuis doorloop je tijdens een certificering verschillende stappen. Dat zijn de volgende:  
 

 
Het audit- en certificeringsproces wordt ondersteund vanuit één (al in gebruik genomen) applicatie 
van waaruit zonder papierwerk het taalhuis, de auditor en de certificeerder het hele traject 
doorlopen.  
 
Fase 1 Intake 
In deze fase wordt het taalhuis geïnformeerd dat het auditproces eraan komt en dat daarvoor 
enkele feitelijke gegevens van het taalhuis nodig zijn opdat het certificeringsbureau en de auditoren 
inzicht krijgen in de (combinaties van) activiteiten van het taalhuis, de omvang van het en daarmee 
de scope en kosten van de aankomende audit. Dit proces sluit af met de formele bevestiging van de 
gemaakte afspraken. Op basis hiervan wordt de omvang en scope van de audit bepaald. 
 
Fase 2 Zelfevaluatie 
Tijdens dit procesdeel stelt het taalhuis een zelfevaluatie op waarbij het taalhuis wordt gevraagd een 
zo eerlijk mogelijk zelfbeeld te schetsen op basis van een vooraf bepaalde opzet. De zelfevaluatie 
moet “kort en krachtig” zijn, maar biedt voldoende “vrije” ruimte” voor het taalhuis, inclusief de 
mogelijkheid om relevante documenten te uploaden. Op deze wijze krijgt het taalhuis een scherp 
inzicht in de kwaliteit c.q. het functioneren van de eigen organisatie én heeft de auditor een goed en 
volledig rapport dat dient als startpunt voor een ontwikkelgerichte audit. De vragen/thema’s van de 
zelfevaluatie en die van de auditoren sluiten uiteraard nauw op elkaar aan.  
 
Fase 3 Auditfase 
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Dit is de fase waar het auditteam de betreffende organisatie bezoekt en volgens de normen de 
toetsing uitvoert. De nadere invulling van het auditprogramma wordt vooraf afgestemd tussen 
taalhuis en auditor, mede op basis van de uitkomsten van de zelfevaluatie (fase 2) en de afspraken 
voortvloeiend uit het afstemmingsgesprek dat is voorafgegaan aan de audit.  
 
Fase 4 Rapportagefase 
Dit is de fase waarin de (concept-)rapportage wordt opgesteld, wordt aangeboden voor “hoor en 
wederhoor”, waarna de definitieve versie wordt opgesteld. 
 
Fase 5 Certificeringsfase 
In deze fase vindt de afronding plaats van de audit en wordt het besluit genomen tot wel, niet of 
voorwaardelijke certificering, inclusief eventueel bezwaar.  
 
Fase 6 Evaluatiefase 
Hierin geeft het taalhuis via de applicatie feedback op het auditproces, het opereren van de 
auditoren, de werkwijze van het certificeringsbureau et cetera. De gegeneerde gegevens dienen om 
de audits en de certificering naar proces en inhoud voortdurend te verbeteren. 

 
Op basis van de uitkomsten wordt een certificeringsadvies door de auditoren geformuleerd. Hierbij 
zijn er drie mogelijkheden:  
 
- Certificering 

- Voorwaardelijke certificering. In dit geval wordt een tweede oordeel opgemaakt, uitsluitend ten 
aanzien van de normen/normaspecten die onvoldoende hebben gescoord. Het tweede oordeel 
wordt in beginsel drie tot zes maanden na het eerste besluit opgesteld. In geval van een positief 
oordeel volgt alsnog erkenning.  

- Geen certificering. In dit geval volgt een heraudit, uitsluitend ten aanzien van de 
normen/normaspecten die onvoldoende hebben gescoord. De heraudit wordt in beginsel zes tot 
twaalf maanden na het eerste besluit opgesteld. In geval van een positief oordeel volgt alsnog 
erkenning. 
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