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MOTIE Meer mensen in een taaltraject 	M-9A 

De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op 5 november 2015 ter bespreking van de 
programmabegroting 2016-2019, 

constaterende dat 

• van de ca. 8.000 Delftse laaggeletterden jaarlijks maar ca. 14% een taaltraject kan volgen bij het 
Regionaal Opleidings Centrum (ROC) Mondriaan, gegeven het beperkte gemeentelijk budget; 

• Delft de komende jaren gekort wordt op het rijksbudget vanuit Wet Educatie en Beroepsonderwijs 
(tussen 2014 en 2018 is een korting van 25% voorzien)1, 

• per 1 januari 2016 en per 1 juli 2016 de vraag naar taaltrajecten verder toeneemt vanwege de 
nieuwe taaleis voor bijstandsgerechtigden; 

• De gemeente in de Toegang mensen gaat screenen op laaggeletterdheid2  en deze mensen door wit 
verwijzen naar taalondersteuning indien nodig; 

• het ROC Mondriaan al een wachtlijst kent voor taaltrajecten; 

overwegende dat 

• we meer mensen een taaltraject willen laten volgen binnen het beperkte budget; 
• de kwantiteit en de kwaliteit van taaltrajecten het grootst is met een gecombineerde inzet van 

professionals en taalvrijwilligers3; 
• de mogelijkheid voor een right to challenge bestaat; 
• een deel van het WEB-geld via vrije inkoop en subsidie kan worden ingezet; 

draagt het college op, 

• de ontwikkeling van wachtlijsten nauwlettend te volgen, evenals het aantal mensen dat een 
taaltraject gefinancierd met WEB-gelden volgt en de raad hierover minimaal jaarlijks - en vaker als 
daar aanleiding toe is - te informeren; 

• indien de situatie hiertoe aanleiding geeft (er zijn wachtlijsten en/of er is een afname van het 
aantal deelnemers aan taaltrajecten) de raad een voorstel te doen om kwantitatief en kwalitatief 
goed taalaanbod voor laaggeletterde volwassenen beschikbaar te krijgen; 

1  Nota Taal werkt! Delfts Programma voor volwasseneneducatie, d.d. 21 mei 2015 
2 idem 
3  onderzoek Universiteit Maastricht: De Greef, M., Segers, Nijhuis, J. & J-F. Lam (2014). 
Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven door Stichting Lezen & Schrijven op het gebied van 
sociale inclusie en leesvaardigheid Deel A Maastricht: Maastricht University. 
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