€4 miljoen per 1 januari 2018 beschikbaar voor projecten
gericht op laagtaalvaardige ouders met de bibliotheek als
verplicht partner

Laaggeletterdheid is een probleem met grote maatschappelijke gevolgen. Daarom heeft het vorige
Kabinet via het actieprogramma Tel mee met Taal gericht aandacht gegeven aan zowel preventie
als curatie van laaggeletterdheid. Kunst van Lezen 1 is binnen Tel mee met Taal verantwoordelijk
voor de preventieve lijn via de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school waarbij eind
2018 1 miljoen kinderen worden bereikt met leesbevorderingsactiviteiten. Kunst van Lezen werkt
daarnaast aan de verbinding van preventie en curatie 2 met de focus op het laagtaalvaardige gezin.
Vanaf 1 januari 2018 is er binnen Tel mee met Taal een nieuwe subsidie van €4 miljoen
beschikbaar voor projecten die de betrokkenheid van laagtaalvaardige ouders bij de
(taal)ontwikkeling van hun kinderen stimuleren, onder meer door het vergroten van de
taalvaardigheid van de ouders zelf. Deze ‘Gelijke Kansen’-regeling is een uitgelezen kans voor de
Bibliotheek: zij is een verplicht partner in de aanvraag. Bovendien speelt de Bibliotheek in lokale
geletterdheidsnetwerken al een grote rol als het gaat om zowel preventief als curatief taalbeleid.
Door te focussen op laagtaalvaardige ouders en hun kinderen komen curatie en preventie samen
en kunnen beide benaderingen elkaar versterken.
Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit de regeling, het soort activiteiten dat in aanmerking
komt en een aantal links naar onder meer de regeling zelf, de subsidievoorwaarden en het
aanvraagformulier.
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Bibliotheken zijn een verplichte partner in de aanvraag. Daarnaast moet een
subsidieaanvraag worden gesteund door een gemeente en een JGZ-instelling of
voorschoolse voorziening of een school.
De aanvraagperiode start op 1 januari en eindigt op 30 juni 2018.
Het beschikbare budget is alleen voor activiteiten gericht op laagtaalvaardige ouders.
Een subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de totale kosten. De aanvrager moet dus 20%
van de kosten op een andere manier financieren.
Een subsidie is ten hoogste € 600,– per laagtaalvaardige deelnemer aan taaltrajecten.
De te subsidiëren activiteiten dienen uiterlijk 30 juni 2019 te zijn afgerond.
De te subsidiëren activiteiten zijn nog niet begonnen, geen onderdeel van een
inburgeringscursus en worden niet al op andere manier via Tel mee met Taal of het WEBbudget van de gemeente bekostigd.
Toekenning geschiedt op basis van volgorde van indienen en beschikbaar budget.

Het leesbevorderingsprogramma van Stichting Lezen (penvoerder) en de Koninklijke Bibliotheek.
Samen met Stichting Lezen & Schrijven en het programma de Bibliotheek en Basisvaardigheden van de KB en SPN.
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Activiteiten die onder de regeling vallen
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee typen activiteiten die voor subsidie in aanmerking
komen.
1. Taaltrajecten gericht op het verhogen van taalvaardigheid van laagtaalvaardige ouders.
Hierbij valt te denken aan:
• Een traject waarbij ouders beter leren (voor)lezen.
• Een training om ouders te leren beter een gesprek te voeren met de
docent/begeleider van hun kind(eren).
• Een traject waarbij docenten, al dan niet met ondersteuning van vrijwilligers, ouders
ondersteunen om hun kind te helpen bij het maken van huiswerk.
Voor deze trajecten is in totaal €3 miljoen beschikbaar. Een samenwerkingsverband kan
binnen dit traject aanspraak maken op maximaal €1 miljoen. NB: Uitsluitend aantoonbaar
laagtaalvaardige ouders kunnen deelnemen aan een taaltraject, oftewel, ouders moeten
vooraf worden geïndiceerd en een taalvaardigheidsniveau van 2F of lager hebben.
2. Overige activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de taalvaardigheid van ouders,
het versterken van een educatief partnerschap en/of bevorderen van een educatief
thuismilieu. Denk bijvoorbeeld aan:
• Kennisdelingsactiviteiten en netwerkbijeenkomsten.
• Het ontwikkelen of versterken van de samenwerking tussen stakeholders.
• Expertisebevordering en professionalisering van professionals en vrijwilligers,
werkzaam bij gemeenten, bibliotheken, scholen, instellingen voor
jeugdgezondheidszorg of andere betrokken organisaties.
• Het versterken van een voorleescultuur in een gezin met laagtaalvaardige ouders.
• Bewustwording en agendering.
Voor deze overige activiteiten is in totaal € 1 miljoen beschikbaar. Een
samenwerkingsverband kan binnen dit traject maximaal € 125.000 subsidie aanvragen.
NB: Voor deze activiteiten geldt niet de verplichting dat de deelnemers aantoonbaar
laagtaalvaardige ouders zijn. Een indicatie is dus niet nodig.

Meer informatie
Subsidieregeling
Voorwaarden subsidieregeling
Aanvraagformulier taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders
Aanvraagformulier overige trajecten voor laagtaalvaardige ouders
Kamerbrief over het Actieplan Gelijke kansen in het onderwijs
Actieprogramma Tel mee met Taal
Met vragen kunt u terecht bij het Steunpunt Basisvaardigheden

Kunst van Lezen, december 2017
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