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Ptoductovereenkomst volwasseneneducatie 2013
ADVIES
1. Kennisnemen vàn de gevolgen van de wijziging Wet educatie en beroépsohderwijs en
doorbetalen v|n de Rijksvergoeding aan ROCZ Gilde Opleidingen.
2. Instqmmen met het besteden van C 32.080, - van het paoicipatiebudget, onderdeel
re-integratie, aan voorzieningèn in het kader van volwassenenedùcatie.
3. Vaststellen de Productovereenkomst volwasseneneduçatie 2013.
#OELICHTING
Relatie met vorin voorstel :
Collegebesluit van 6 december 2011, Productovereenkomst Volwasseneneducatie 2012.
Aloemeen :
Gemeente
Weert ontvangt jaarlijks een bijdrage vaù het Rijk voor uitvoerinq van de Wet
Educatie en Beroepsonde|ijs (WEB). Vooç 2012 was dit een bedrag van C 326.277, -.
Voor 2013 is het budget met ongeveer 7|)0/0 afgenomen ten opzichte van 2012 en
bedraagt C 102.793, -. Dit heeft te maken met de wijziging van WEB die op 1 japuari 2013
in werking treedt. Tot en met 2012 ontvingen gemeenten van hqt Rijk WEB-budpet,
geoormerkt voor de uitvoering van Volwpssen Algemeen Voprlgezet Ondèrwijs (VAVO) en
Educatie. Per 2013 is er een splitsing aangebracht en wordt het VAVO rechtstreeks door
het Rijk bekostigd, via de Iumpsum v4n het ROC. Daarvoor is van het totale WEB-budget
ongeveqr 50% afjezonderd vo6r de bekostiging van dit VAVO. Van het resterende WEBbudget (dus het deel bestemd voor Educatie) is 5 miljoen çuro afgeroomd voor de
ontwikkeling van een kwalificatiestructuur. Het resterende bedrag is op een ander manier
dan tot nu toe gebruikelijk, verdeeld over de gemeenten.
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Arqumenten :
De aanzienlijke afname van de educatiemiddelen heeft grote gevolgen voor de prestaties
die wij kunnen Ieveren op dit beleidsterrein. Dit betekent dat wij keuzes moeten maken
voor welke doçlgroepen we educatieve trajecten willen aanbieden en zullen daarbij
grà epen moeten uitsluiten en de intensiteit van de educatieve trajecten beperken.
Belangrijk voor die keuzes zijn enkele wijzigingen in wet- en regelgeving die maken dat
gemeenten verantwoordelijk zijn voor selectie van deelnemers, er beperkingen zijn in de
WEB-activiteiten die mogen Worderi aangeboden en de beperkingen in doelgroepen
waarvoor WEB-budget mag worden ingezet.
Het huidige beschikbare aanbod vormt een zekere basis voor alfabetisering van zowel
allpchtonen als autochtonen en het leren van de Nederlandse taal (NT2-Iessen), maar
staat nu door veranderingen in budgetverdeling onder druk. Gekeken is of en hoe wë het
bestaande aanbod zoveel mogelijk kunnen handhaven. lndien geen aanvullende middelen
beschikbaar worden gesteld voor voorzieningen in het kader van educatie, moet een
aantal belangrijke voorzieningen komen te vervallen. Alfabetiseringstrajecten worden
thans nog uit WEBbudget bekostigd, maar kunnen ook uit het ppoicipatiebudget,
onderdeel inburgering worden betaald. Daarnaast kunnen NTz-lessen op niveau B1 in
stand worden gehouden door een aanvulling vanuit het paoicipatiebudget, onderdeel reintegratie. Niveau B1 is hçt minimale Nederlandse taalniveau dat noodzakelijk is om mee
te doen in de samenleving en om regulier aan het werk te kunnen bij bedrijven.
Met hey beschikbare budget (incl. re-integratiedeel) kunnen gemeenten Weert en
Nederweert in 2013 een zeer beperkt aanbod inkopen ten opzichte van het jaar 2012.
Hieronder treft u een schematisch overzicht aan.
WEB-aanbod in 2912
Alfa NT2 instroom
Alfa NT2 a
Alfa NT2 b
Alfa NT2 c
Traject B1 dag
Traject B1 avond
NT1.1 dag
NT1.1/2 evond
NT1.3 avond
Begeleiding vrijwilligers
Intake
Kanttekeninaen :
Geen
Lesuren
éer week
9 Alfa NT2
9 Alfa NT2
9
9
6, 5
6
6
3
3
6
3
WEB-aanbod in 2813
Lesuren per
week
9
9
Traject B1 dag
Traject B1 avond
NT1.1 dag
NT1.1/2 avond
NT1.3 avond
Taallessen wijk
6
6
3
3
3
3
JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
Het productovereenkomst volwasseneneducatie 2012 loopt op 31 december 2012 af.
FINANCIELE EN PERSONELE GEVOLGEN
Voor de afgesprnken producten bij het ROC, Gilde Opleidingen wordt C 134.873, (C 102.793, - WEBbudget + C 32.080, - re-integratiebudget ) besteed.
Pagina 2
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COMMQNICATIE/PARTICIPATIE
Voor wie is dit advies van belann'?:
4* Organisaties/lnstellingen
4* Ra a d s I e d e n '
Nadere speciûcatie.'
De raadsleden via het TlLs-lijst informeren. . .
Hèt ROC, Gilde Opleidingen wordt per brief ge'l'nformeerd over dit besluit.
Gea-dvis-e-e. rd wordt de volnende communicatie-instrumenten te nebruiken :
4. TlLslijst
4* Brief
Gea. dviseerd wordt de volqende naoicinatie-instrum- enten te nebruiken:
4. Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET
Intern :
Kees Joosten, hoofd afdeling WIZ
'Mari|nnq van de Ven, teamleider Activering en Werk
Mia Aerdts, financieel consulent sector Inwoners
Extetn :
Tim Feijen, beleidsadviseur gemeente Nederweert
Hérman Keeren, Gilde Opleidingen
BIJLAGEN
Onenbaar:
Productovereenkomst volwasseneneducatie 2013
Producten 2013 Gilde Opleidingen, sector Educatie
Niet-onenbaar:
Niet vàn toepassing
Pagina 3
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PRODUCTOVERE|NKOM|T VOLWASSENEMEDUCAYIE 2013
TUSSEN DE GEMEENTE WEERT EN HET ROC GILME OPLEIDINGEN 2013
Ondergetekenden:
De gemeente Weert, ten deze rechtsgeldig krachtens besluit van het colleje van burgermeester en
wethouders d.d. 18 december 2012, veoegenwoordigd doör Ella Croonenberg, diredeur Inwoners, hierna
te noemen opdrachtgever,
en
het ROC Gilde Opleidingen, Laaghuissingel 2, 5913 ES Venlo, ten deze rechtsgeldig veoegenwoordigd
door mevrouw drs. M.P.A.G. Pollux-Linssen, diredeur Sedor Educàtie en Gilde Pralijkopleidingen, hierna
te noemen opdrachtnemei;
ove|egende'.
. dat artikel 1.3.4, Iid 1, van de Wet Educatie en Beroepsonde|ijs (WEB), respedievelijk artikql 14 van
de Wet paoicipatiebudget, bepaalt dat het gemeentebestuur de bedragen, die het rijk op grond van
artikel 2.3.1 van de WEB, respedievelijk altikel 2, eerste Iid, van de Wet paoicipatiebudget, ten
bçhoçve kan opleidingen educatie aan de gemeente verstrekt, besteed bij een of meerdere regionale
opleidingscentra; ......
. dat op grond van artikel 2.3.4, Iid 1 van de WEB en in afwijkinj van titel 4.2 van de Aljeniene wet
bestuursrecht (Awb), de betàling van de bedragen aan het regionale opleidingscentrum of centra
berust op een door het gemeentebestuur met het bevoegd gezag gesloten overeenkomst;
. dat de overeenkomst krachiens aoikel 2.3.4 en artikel 7.3.1.. van de WEB ten minste betrekking moet
hebben op de in deze artikelen genoemde onde|erpen;
. dat de opdrachtgever het in het kader van zijn beleid met betrekking tot de educatie wenselijk acht,
dat er educatjef aanbod zoals bedoeld in de WEB wordt verzorqd, afgestemd op de spqcifieke
behoeften van dè door de opdrachtgever aangewezen doelgrpepen;
- dat de opdrachtnemer in staat en bereid is dit aanbod te vecorgen onder de hieronder nader overeen
te kgmen voo|aarden;
. dat partijen afspraken hebben gemaakt over de te verriciten eduèatieve adiviteiten en de hiervoor
gelden voo|aarden waaronder dit vecorgd wordt in deze produdovereenkomst;
komen het volgende overeen:
Aeikel 1. Begripsbepalingen.
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
a. educatie: onderwijs |ls bedoeld in artikel 1.2.1, Iid 1 van de WEB;
b Ieiding: een opleiding als bedoeld in artikel 7.3.1 Iid 1 van de WEB;
. OP ,
c. educatieve adiviteiten: adiviteiten op het terrein van educatie, passende binnen de kader| van
de WEB'
d. onze Ministers: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onze Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Onze Minister van Wonen, Wijken en Integratie,'
e. instelling: de instelling als bedoeld in a|ikel 1.3.1 van de WEB;
f. bevoegd gezag: het bestuur van de rechtspersoon als bedoeld in artikel 1.1.1.w.1 en 1.1.1.w.2
van de WEB;

.
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g. deelnemçr: de deelnemer als bedoeld in artikel 8.1.1 van de WEB, die met de instelling eeù
overeenkomst heeû gesloten als bedoeld in aoikel 8.1.3 van de WEB ten behoçve van
opleidingen educatie zoals omschreven in artikel 7.3.1, Iid 1 van de WEB;
h. overeenkomst: de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.3.4, Iid 1 van de WEB;
rijGbijdrage: de uitkering die onze Ministe| op grorid van artikel 2.3.1 van de WEB,
respedievelijk artikel 2, Iid 1, van de Wet paoicipatiebudget aan opdrachtgever ve|trekt, ten
behoeve van edklcatie;
j. groepscontaduur: een klokuur waarin Iessen worden gegqven àan een groep stùdenten, onder
verahtwoordelijkheid en met adieve betrokkenheid van onde|ijspersoneel (3.1.1);
k. vrijwillige bjdrage: schoolkosten waarvan in redelijkheid mag worden verwacht dat de deelnemer
hiervoor een financiële bijdragè Ievert. Kosten voor studiematerialèn/boeken behoren niet tot de
deze categorie maar worden eveneens geacht door de deelnemer te worden bekostigd. Zie
hiervoor de brief van OCW dd.ll mei 2012 (kenmerk 406854).
1. wettelijke verplicht Iesgeld NTz-trajeden; zie hiervoor het Uitvoeringsbesluit Ies- en
Cursusgeldwet 2000 qrtikel 15, Iid 1, onder d en e.
Artikel 2. Duur
Onderhavige overeenkomst wordt afgeslotep voor de duur van
met 31 december 2013.
1 jaar en Ioopt van 1 januari 2013 tot en
A/ikel 3. Opleidingen
1. Opdrachtnemer zal gedurende de Iooptijd van deze overeenkomst de opleidingen verzorgen zo|ls
beschreven in artikel 7.3.1 WEB. De hiervoor genoemde opleidingen worden als volgt onderscheiden:
a. Opleidingen Nederlandse taal en rekenen, gericht op alfabetisering en op het ingangsniveaù van
het beroepsonde|ijs. Deze opleidingen zijn gericht op het behalen van de referentieniyeaus IF
en 2F.
b. Opteidingen Nederlands als tweede taal I en 11 die opleiden voor het diploma Nederlands als
tweede taal, bedoeld in het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal. Voor deze
opleiàingen (gericht op staatsexamens NT2 I en 11) gelden de niveaus B1 én B2, noodzakelijk
voor toelating tot MBO en HBO.
c. Opleidingen Nederlands als tweede taal, gericht op beheelsing van een basisniveau Nederlandse
t l Deze opleidingen richten zich op de niveaus A1 en A2.
aa .
d. Opleidingen Nederlands als tweede taal, gericht op alfabetisering.
e. Bij ministeriële regellng aan te wijzen andere opleidingen.
I tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan het aanbod tussentijàs worden aangepast.
2. In over eg
Wijzigingen worden steeds als apa|e bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.
A/ikel 4. Vergoeding, inkoop en veran|oording
1. De vergoeding voor de inkoop op jaarbasis ove|tijgt het bedrag van de rijksbijdrage voor educatie
niet.
2. De inkoop bestaat uit groepscontaduren die worden ingezet voor de in aâikel 3 gerioemde
opleidingen. Een groepscontaduur omvat het verzorgen van Iesuren inclMsief intake, plaàtsing,
examinering, huisvesting, overhead en aanve|ante kosten. Hieronder zijn niet begrepen kosten voor
werving, vrijwillige bijdragen en het wettelijk verplicht lesgeld voor de NT2 trajecten B1 en 82 van
respedievelijk f 298, - en C 536, - (betreft cursusjaar 2012-2013).
2
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3. De prijs van een groepscontaduur bedraagt f 162,50. Het aantal in te kopen contaduren is
afhankelijk van de rijksbijdrage waarbij geldt dat de bijdrage gedeeld door de prijs van een
contaduur het aantal in te zetten contaduren in 2013 oplevert. Deze uren worden verdeeld over 38
Iesweken in 2013.
4. - Iridieù opdrachtnemer meer contaduren uitvoert dan ingekocht komt dit ten Iaste van
opdrachtnemer.
5. Het maximum aantal deelnemers per Iesgroep is afhankelijk van de opleiding. Hiervoor gelden de
richtlijnen van OCW. Deze zijn :
a. voor opleidingen Nederlapdse taal en rekenen, gericht op alfabetisering en op het ingangjniveau
van het beroepsonde|ijs: 12 studenten vqor zover gericht op alfabetisering en 16 studenten
voor zover gericht op ingangsniveau becepsohde|ijs;
b. voor opleidingen Nederlands als tweede taal I en 11 die opleiden voor het staatsexamen NT2: 20
studenten;
c. voor opleidingen Nederlands als tweede taal, gericht op beheersipg van een ba|isniveau
Nederlandse taal: 16 studenten;
d. opleidingen Nedeflands als tweede taàl, gericht op alfabetisering: 12 stuéenten.
6. De vergoeding wordt in
voorschot gefadureerd.
12 maandelijkse termijnen van f 8.566, - door de opdrachtnemer als
7. Indexeringen die van het Rijk over het jaar 2013 voor de WEB worden ontvangçn zullen aan Gilde
Opleidingen betaalbaar worden gesteld.
8. De verantwoording vindt plaats conform de eisen die hiervoor worden gesteld door QCW in Sisa
Uitgapgspunt hierbij zijn het aantal ingekochte groepscontaduren. Indien gedurende de Ioöptijd van
deze ovqreenkomst, middels een AMVB, hierover nadere voorsçhrioen volgen dan worden deze
geacht onderdeel uit te maken van dezq overeenkomst voor zover hieraan in redelijkheid door
opdrachtnemer kan worden voldaan.
9. In de hierbij gevoegde bijlage staat een overzicht van ingekochte groepscontaduren en de daarbij
beholèhde opleidingen en Ieslocaties. Op grond van voooschrijdend inzicht kan de opdrachtnemer
besluiten tot wijziging vàn de te aan bieden opleidingen teneinde flexibel in te spelen op de
opleidingsvragen van àeelneme|.
A|ikel 5. Werving en toeleiding
Opdrachtnemer en opdrachtgever spreken eeù procedure af waarin wordt vastgelegd op welke wijze de
aanmelding vàn deelnemers verlodpt. Uitgangspunt is dat opdrachtgever bepaalt welke opleidingen
worden ingezet en welke deelnemers hieraan deelnemen. Hierbij geldt dat opdrachtnemer, in overleg, ook
contaduren kan inzeten voor deelneYers afkomstig uit een andere gemeente.
A|ikel 6. Verantwoording en ve|laglegging
1. Dired na afloop van een kwartaal verstrek't opdrachtnemer aan opdrachtgever een
managementrappooage Waaruit blijk't welke deelnemers eèn opleiding hebben gevolgd dan wel
volgen. Daaruit blijkt tevens hoeveel contaduren zijn uitgevoerd.
2. In overleg met opdrachtnemer worden nadere afspraken gemaak't over de te verstrekken informatie.
Op verqoek kan opdrachtnemer zorg dragen voor een accountantsrappooage middels een Rapport
van bevindingen. Het doel van dit rapport is te controleren of de ingeköchte groepscontaduren
daadwerkelijk zijn ingezet voor de deelnemers zoals bedoeld in arlikel 1, onder g. Criterium hierbij is
dat er sprake is van een groepscontaduur indien minimaal twee deèlnemers actief deelnemen aan
het desbetre|ende Iesuur.
4. Het verzoek, voor een rapport, moet voor 1 oktober 2013 aan opdrachtnemer worden verstreld.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van dit rapport, aan opdrachtgever, voor 1
maart 2014. De kosten voor het rapport worden Indien er sprake is van een te Iate aanlevering is
opdrachtnemer aansprakelijk voor eventuele accountantskosten die opdrachtgever heeft als gevolg
van de te Iate aanlevering. (kosten voor rekening opdrachtgever accountantscontrole)
3
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Artikel 7. Geschillenregeling
Ieder geschil ter zake van het bepaalde bij of krachtens deze overeenkomst wordt voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter.
2. Er is Sprake van een geschil over deze okereenkomst indien een der partijen dit als zodanig
benoemt.
Artikel 8. Wijziging omstandigheden
1. lndien zich ten aanzien van een partij onvoociene omstandigheden voordoen welke van dien aard
zijn dat de wederpaoij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onjewijzigde instandhouding
van de overeenkom| niet mag ve|achten, plegen partijen onderling overleg teneinde te bezien of
komst met het oog op die l
zij tot overeenstemming komen omtrent een wijziging van de overeen
omstandigheden. Gewijzigd rijksbeleid t.a.v. de verplichte inkoop bij het ROC kan een omstandigheid
zijn die Ieidt tot nader overleg.
2. Indien dit overleg niet binnen zes weken toi overeenstemming heeft geleid, is er sprake van een
geschil.
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondeoekend, d,d. 18 december 2012
De ppdrachtgever,
De opdrachtnemer,
E. Croonenberg
Diredet?r Inwoners
Drs. M.P.A.G. Pollux-tinssen
Diredeur Sedor Educatie en Gilde
Pratijkopleidingen
4
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Bijlage: overzicht ingekochte groepscontauuren, opleidingen en Ieslocaties.
WEB aanbod 2013
Gemeente Weed, Nede|eert
Uikoe|ngsloœtie D|kesteijn
Lesuur = 50 minuten
5
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Productçn 201j
Gemeente Weert
Gilde Opleidingen,
/ Nederweert
sector Educatie
Trajeèt A2 -@ BI Nederlands als tweede taal (NT2)
(conform Wet Educatie en Beroepsopleiding, WEB)
Deelnemer Allochtoon, gemiddelde leerder
Sta|niveau Beheerser NT2 niveau A2
Duur A|ankelijk van deelnemer 20-40 weken
Dag / avond Dag
Omvang 6 lesuren
Eindniveau NTZ niveau B1 (Staatsexamen programma 1)
Eindtermen Vastgesteld Europese commissie (zie bijlage)
Aantal deelnemers 18 deelnemers
Perspectief Professionele redzaa|eid, Educatieve
redzaamheid
Componenten NTZ (le|en, luisteren, schrijven, spreken)
Wettelijk les en f 293,- (2Q12/2013)
cursusgeld Instelling int voor Ministe|e, ten laste deelnemer
Sectorbijdrage f 45,-- (excl. boçken) ten laste deelnemer
Uitvoeringslocatie Drakesteijn, Weçrt
Trajéct M -@ BI Nederlands als Geede taal (NT2)
(conform Wet Educatie en Beroepsopleiding, WEB)
Deelnemef ' Allochtoon, gemiddelde leerder
Sta|niveau Beheerser NT2 niveau A.2
Duur A|ankelijk van deelnemer 38 weken
Dag / avond Avond
Omvang 6 lesuren per week
Eindniveau NTZ niveau B1 (S|atsexamen programma 1)
Eindtermen Vastgesteld Ekropese commissie (zie bijlage)
Aantal deelnemers 18 deelnemers
Perspectief Professionele redzaamheid, educatieve
redza|heid
Componenten NT2 (lezen, luisteren, schrijven, spreken)
Wettelijk les en f 298,- (20122013)
cursusgeld Insyelling int voor Ministerie, ten laste deelnemer
Sectorbijdrage f 45,-- (excl. boeken) ten Iaste deelnemer
Uitvoeringslocatie Drakesteijn, Weert

.
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Traject alfabetisering Nederlands als tweede taal
(confonn Wet Educatie en Beroepsondemijs, WEB)
Deelnemer Allochtoon
Sta|niveau Beginner NT2, niet gealfabetiseerd
Dutlr 1 cursusjaar
Dag /avond Dag
Omvang 9 lesuren per week
Eindniveau NT2 niveau alfa a
Eindtermen Vastgesteld Europese commissie (zie bijlage)
Aantal deelnemers 10 - 12 deelnemers
Perspectief Sociale redzaamheid
Componenten - NT2 (lezen, luisteren, schrijven, spreken)
- Gei'ntegreerd aangeboden cruciale
Praktijksimaties
Wettelijk les en Nvt
Cursusgeld
Sectorbijdrage f 60,-- (excl. boeken) ten laste deelnemer
Uitvoeringslocatie Drakesteijn, Weert
Traject alfabetiserink Nederlands als Geede taal
(conform Wet Educatie en Beroepsondemijs, WEB)
Deelnemer Allochtoon
Sàrtniveau NTZ niveau alfa kt of b, niet gealfabetiseerd
Duur l cursusjaar .
Dag kavond Dag
Omvang 9 lesuren per week
Eindniveau NT2 niveau alfa b of c
Eindtermen Vassgesteld Europese commissie (zie bijlage)
Aantal deelnemers 10 - 12 deelnemers
Perspectief Sociale redzaamheid
C NT2 (lezen luisteren schrijven spreken)
omponenten 7#>
- Geïntegreerd aangeboden cruciale
Praktijksituaties
Wettelijk les en Nvt
Cursusgeld
Sectorbijdrage 67 60,- (excl. boeken) fen Iaste deelnemer
Uitvoeringslocétie Drakesteijn, Weert

.
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Traject laaggeleûerden NTI, lezen en schrijveq
(conform Wet Educatie en Beroepsondemijs, WEB)
Deelnemer Autochtoon
Sta|niveau Stadniveau beginner, 1 of 2
Duur 1 cursusjaar
Dag / avond Dag
Omvang 6 lesuren per week
Eindniveau A|ankçlijk van instroomniveau NTI niveau 1,
2 of 3
Eindtermen Vastgesteld KwaliGcatie Structuur Educatie
Aantàl deelnemers 10 deelnemers
Perspectief Sociale redzaa|eid, professionele redzaa|eid
Componenten Nederlands, vaardigheid tezen en scluijven
Wettëlijk les en Nvt
Cursusgeld
Sectorbijdrage f2 45,- (excl. boeken) ten laste deelnemer
Uitvoeringslocatie Dr|esteijn, Weert
TrAject laagkeleûerden NTI, lezen en schrijven
(conform Wçt Educatie en Beroepsondemijs, WEB)
Deelnemer Autochtoon
Sta|niveau Niveau beginner, 1
Duur 1 cursusjaar
Dag / avond Avond
mvang esuren per wee
Eindniveau Alankelijk van instroomniveau NTI niveau 1 of
2
Eindtermen ' Vastgesteld KwaliGcatie Structuur Educatie
Aantal deelnèïers 10 deelnemers
Perspectief Sociale redzaamheid, professionele redzaamheid
Componenten Nederlands, va|digheid lezen en schrijven
Wettelijk les en Nvt
Cursusgeld
Sectorbijdrage f 30,2- (excl. boeken) ten laste deelnemer
Uiwoedngslocatie Drakesteijn, Weert '
Traject laaggelcûerden NTI, lezen en schrijven
(conform Wet Educatie en Beroepsonde-ijs, WEB)
Deelnemer Autochtoon
Sàrtniveau Niveau 2
Duur 1 cursusjaar
Dag / avond Avond
Omvang 3 lesuren per week
Eindniveau Alankelijk van instroomniveau NTI niveau 3
Eindtermen Vastgesteld K'waliGcatie Structuur Educatie
Aantal deelnemers 10 deelnemers
y
Perspectie Sociale redzaa|eid, professionele redzaamheid
Componenten Nederlands, vaardigheid lezen en schrijven
Wettelijk Ies en Nvt
Cursusgeld
Sectorbijdrage f) 30,- (excl. boeken) ten laste deelnemer
Uitvoeringslocatie Drakesteijn, Weelï

.
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Be rijpen Spreken schrijven
9
Luisteren Lezen Productie lnteractie
Ik kan moeiteloos gesproken taal Ik kan moeiteloos vrijwel alle Ik kan een duidelijke, goed- Ik kan zonder moeite deelnemen Ik kan een tuitelijke en vloeiend
begrijpen, in welke vorm dan ook, vormen van te geschreven Iopente besch|jving of aan welk gesprek of discussie dan lopende tekst in een gepaste stijl
heàij in direct con|ct, hetj via taal bken, inclusief abstracte, redenering presenteren in een ook en ben zeervedrouwd met schrijven. lk kan complexe brieven,
ratio of tv, zelfs wanneer in een strudureel of lingu'l'stisch stijl tie past bij de context en itiomatiséhe uitdmkkingen en versiagen of adikelen schrijven
snel moede|altempo gesproken complexe teksten, zoals in een toeltresente Iogische spreeklal. lk kan mezelf vloeiend waarin ik een zaak weergeef in een
œ
wordt als ik tenminsta enige tijd handleidingen, specialistische structuur, zoùat te toehoorder uitdrukken en de ijnere betekenis- doeltre|endj, lögische structuur,
t%
heb om vertrouwd te raken met het adikelen en Iitemire werken. in staat is te Mlangrijke nuanœs precies weergeven. Als ik zotatte Iezer de beàngrijke punten
accent. . punten op te merken en te een probleem tegenkom, kan ik kan opmerken en onthouten. lk kan
onthouden. mezelf hernemen en mijn beto% samenvadingen van en kritieken op
zo hestructureren tat antere professionele of Iitemite werken
' 1,
mensen het nauwelijks merken. schïijven.
Ik kan een langer Lletoty.l begrijpen, Ik kan Iange en complexe Ik kan duidelijke, gedelil- Ik kan mezelf vloeiend en spontaan Ik kan me in tuidelijke, goet gestruczelfs wannoer dit niet tuidelijk feitelijke en Iitemire teksten leerde beschrijvingen geven uitdrukken zonter merkbaar naar tureerde tekst uitdrukken en taarbij
gestmdureerd is en wanneer begrijpen, en het gebruik van over complexe Cmte|erpen uittrukkingen te hoeven zoeken. Ik redelijk uitgebreid stantpunten
relaties slechts impliciet zijn en niet verschillende stijlen ei daarbij sub-thema's kan de taal flexibel en e#ectief uiteenze|en. Ik kan in een brief, een
| explicietwo|en aangegeven. lk waarderen. Ik kan integreren, specifieke stand- gebruiken voor sociale en pmfes- opstel of een veolag schrijven over
t 3 kan zonder al te veel inspanning tv- çespecialiseerde artikelen en iunten onïikkelen en het sbnele doeleinden. Ik kan ideeèn compbxe ondqrweœeù en daarbij de
. programma's en films begrijpen. Iange technische instrudies geheel afronten met een en meningen met grecisie voor mij belangrijke punten
kegrijpen, zelfs wanneer deze passente condusie. formuleren en mijn bijdrage vaartig benadmkken. ik kân schtijven in E'en .
- betrekking hebben op aan die van andere sirekers stijl die is aangepast àan de Iezqr die
geen
'- . mijn terrein. relateren. ik in gedachten heb.
Ik kan een langer Lletoog en Ik kan artikelen en verslagen lk kan duiteljke, geddail- Ik kan zotanig deelnemen aan een Ik kan een tuiteljke, getetilleerte
Iezingen begrijpen en ïelfs com- Iezen die betrekking hebben Ieerde beschdjvingen presen- vbeiend en spontaan gesprek, dat tekst schrijven over een breed scala j
pbxe redeneringen volgen, op eigeàtlidse problem|n, tjr|n pver |n breed scala normale uikisseling me! moeter- van onde|erpen die betrekking .
wanneer het onderwerp retelijk waàrbij de schrijvers een van onte|etpen die betrek- talsprekes retelijk mogelijk ià. Ik hebben op mijn interesses. lk kan ee
| veïtouwd is. lk kan de meest? . bepaalde houding of king hebben op mijn interesse kan binnen een vertrouwde context opste! of verslë schijvec, informatie
' nieuws- en actualitéitenpmgmm- standpunt innemen, Ik kan gebied. Ik kan een standpunt actief teelnemen aan een doorgeven of rgdenell aanvoeren ter
ma's op te tv begrijpen. Ik kan het eigentijds Iiterair proza over een adueel (mterwerp discussie en hierin mqn ondesteuning vôôrcf tégen een spegrootste teel vàn films in begrijpen. verklaren en de voortelen en standpunten uitbggen en onder- cifiek standpunt, Ik kan brieven ;
standaardtialect begrijpen. nadelen van tivel'se opjes steunen. schrijven Waarin ik het pesoonlijk
uiteenzeden. belang van gebeudenissen en
ervaringen aangeef.
Ik kan de hoofdpunten begrijpen Ik kan teksten begrijpen die Ik kan uiùngen op een sim>le Ik kan te meeste situaties aan die Ik kan eeùvoutigç samenhangende
wanneer in duidelijk uitgesproken hoofdzakelijk bestaan uit manier aan elkaar verbinden, zich kunnen voordoen tijdens een tekst schrèen ovef onderwepen die
standaaddiàled|ordt gesproken hoogfrequente, alledaagse of zotat ik ewaringen en ge- reis in een gebied waar de betref- vertrotlwd of van pesoonlijk belang |1
rtrouwte Dken die ik aan mijn werk gerelateerte beudenissen, mijn tromen, fente taal wordt gesproken. Ik kan zijn, Ik kan peloonijke brùven
overve
regelmàtig tegenkom op mjjn werk, taal. Ik kan de besch|jving ve|achjngen en ambities onvoo|ereit deçlnemen aan een schrijven waarin ik mijn ewaringen en
W schàol, vrije tijt enz. Ik kan de van gebeudenissen, kan beschijven. Ik kan in het gesprek over onde|erpen die indrukkén besdhrijf.
hooftpunten van veel radio- of tw gevoelens en wensen in kort rédenen en veilaringen vertrouwd zijn, of mijn peooonlijke
progrémma's over aduele zaken of pesoonlijke brieven begrijpen, geven voor mijn meningen en belangstelling hebbqn of tie
over onde|erpen van peooonlijk plannen. Ik kan éen verhaal betrekking helbep op het tagelijks
of berœpsmat: |lang Mgrilpen, veltelbn, of de pbtvan een Ieven (bijvoor|ld tamilie, hobby's
wanneer er betekkelqk Iangzaam boek of ilm weergeven en Werk, reizen en actuele gebeur- '
en tuidelijk gesproken wordt, mijn readies beschrijven. tenissen).
Ik kan zinnen en de meest Ik kan zeer korte eenvoutige Ik kan een reeks uitdmkkingen Ik kan œmmuniœren over een- lk kan korte, eenvoutige notities en
freguente woorden begrijpen tie teksten Iezen. Ik kan . en zinnen gebruiken om in voutige en alledaagse taken die' bootschappen opsch|jven. lk kan
betrekking hebben op gebieden die specifieke voospelbare eenvoudige bewoordingen een eenvoutige en tirecte uit- éen zeer eehvoutige pesoonlijke
van direct nersoonliik belann ziin informatie vinten in miin familie en andere wisselinq van informatie over ver- brbf schrijven, bjvoofeald om
m (bijvoorbeelt basisinfo|atie over eenvoudige, alledaagse mensen, Ieefomstandigheden, trouwde onde|arpen en bmand voor iets te betanken.
mezelf en mijn familie, winkebn, taksten zoals atvedenties, mijn opleiöing en mijn huidiga activiteiten betreffen. lk kan zear
plaaîelijke omgevini, werk). ik kan folderq, menu's en of meest recente baan te korte sociale gesprekken aan,
te belang|jkste punten in korb, dianstregelingen en ik kan beschrijven. alhoewel ik gewoonlijk niet
duidelijke eenvoudige korte, eenvoudige, voldoente begrij; om het gesprek
boodschappen en aankondigingen geooonlijke brieven begrijpen. zelfstandig gaande te houden. ..
volgen.
Ik kan vertrouwde woorden en Ik kan vertrouwde namen, Ik kan eenvoudige uitdruk- Ik kan deelnerùen aqr een een- Ik kan een kode, eenvoudige
basiszinnen begrijpen tie mezelf, woorden en zeer Eenvoudiûe kingen en zinnen gebruiken voudig gesprek, wanneer de ge- ansichtkaad schrijven, Lijvoorbeeld
mijn familie en direçte concrete om zinnen begrljpen, bijvoorbeeld om mijn woonomgeving en de spreksgadner bareid is om zaken voor het zenden van vakantiegroeten.
geving betreffen, wanneer de in metedelingen, op posters mensen db ik ken, te in een lang|mer spreektempo te Ik kan op fo|ulieren persoonlijke '
m mensen langzaam en tuiteiijk en in catalogi. beschrijven. herhalen of opnieuw te formuleren dqtails invullen bijvoo|eelt mijn
!
spreken. en mij helpt bij het formuleren van naam, nafonallteit en adres noteren
wat ik probeer te zeggen. Ik kan op een hotelinschrijvingsformulier.
eenvoudige vragen stellen en beantwoorten tie een directe behoefte of zeer vedrouwde onterwerpen betreffen,
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