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Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

In de Kwaliteitsagenda ‘Scholen voor Morgen’ van Staatssecretaris Dijksma wordt de 

focus gelegd op het verbeteren van taal/lezen en rekenen. Dit zijn basisvaardigheden die 

belangrijk zijn voor alle kinderen. Veel scholen presteren goed op deze gebieden. Maar er 

zijn ook scholen die taalzwak of rekenzwak zijn en waar nog een kwaliteitsverbetering te 

realiseren is.  

 

Het Projectbureau Kwaliteit (PK!) biedt de mogelijkheid om met (een deel van) uw 

scholen (zowel basisscholen als scholen voor speciaal basisonderwijs) op korte termijn 

deel te nemen aan een taal/leesverbetertraject. Na de zomervakantie is het ook mogelijk 

in te stappen op een rekenverbetertraject. U wordt daarover in september nader 

geïnformeerd.  

 

Taal/leesverbetertraject 

Het taal/leesverbetertraject is gericht op het meetbaar verbeteren van de 

taal/leesprestaties van leerlingen. Scholen kunnen niet individueel deelnemen aan een 

taal/leesverbetertraject, maar alleen in een groep van ten minste tien scholen. Dat 

kunnen scholen zijn die volledig onder uw bestuur vallen. Het is ook mogelijk om met 

scholen van verschillende besturen deel te nemen, bijvoorbeeld scholen uit het 

samenwerkingverband of scholen uit de gemeente. Ook de zogenoemde één-pitters en 

kleinere besturen kunnen in verbinding en samenhang met andere scholen en besturen 

een aanvraag indienen. Ook kunnen één-pitters zich individueel aanmelden. In overleg 

met PK! wordt dan bekeken bij welke andere besturen in de regio ze kunnen aansluiten. 

 

In principe kunnen alle scholen deelnemen aan het taal/leesverbetertraject. Dat wil 

zeggen zowel scholen die taalzwak zijn als scholen die het goed doen, maar nog beter 

willen worden. In de groep scholen moeten echter twee of meer scholen participeren die 

als taalzwak geduid kunnen worden. De Inspectie van het Onderwijs heeft een 

taalzwakke school als volgt gedefinieerd: Scholen waarvan de taalprestaties aan het 

einde van de basisschool ten minste twee van de drie jaren achterblijven bij de 

gemiddelde score van hun schoolgroep. De omvang van deze groep is 12% van het 

totaal aantal scholen in ons land. 
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Het taal/leesverbetertraject heeft een looptijd van drie jaar. Per jaar wordt per school 

een bedrag van € 6.000 beschikbaar gesteld door PK!. De schoolbesturen investeren per 

school eenzelfde bedrag. Door middel van het aanmeldingsformat (zie bijlage) kunt u 

zich melden bij PK!. Met het invullen van dit formulier geeft u aan deel te willen nemen 

aan het taal/leesverbetertraject. In overleg met PK! gaat u vervolgens een plan van 

aanpak opstellen. Dit plan van aanpak vormt de basis voor de subsidie. Het invullen van 

het aanmeldingsformat is dus niet meer dan een eerste stap naar deelname. Op de 

website www.schoolaanzet.nl vindt u de volledige procedure voor deelname. Ook is een 

digitale versie van het aanmeldingsformat, de voorwaarden voor deelname en 

achtergrondinformatie opgenomen.  

 

Er kunnen in totaal 425 scholen deelnemen. De toekenning vindt plaats op grond van een 

toetsing aan de voorwaarden bij dit taalverbetertraject, de kwaliteit en op grond van de 

volgorde van binnenkomst. 

 

Informatiebijeenkomst 26 mei Utrecht 

Op 26 mei van 14.00-16.00 uur is er voor belangstellenden vanuit de schoolbesturen 

en/of de scholen een informatiebijeenkomst gepland in Utrecht (Stadion Galgenwaard). 

Tijdens deze middag zijn taal/leesexperts aanwezig waar u inhoudelijke vragen kunt 

stellen over de inrichting van het taal/leesverbetertraject.  

 

Als u aan deze informatiebijeenkomst wilt deelnemen, kunt u zich vóór 20 mei a.s. 

individueel online inschrijven via www.deelnameregistratie.nl. U ontvangt per omgaande 

een e-mail bevestiging met de gegevens van uw inschrijving. Aan deelname aan de 

conferentie zijn geen kosten verbonden. Voor vragen over uw inschrijving voor de 

informatiebijeenkomst op 26 mei kunt u contact opnemen met de deelnameregistratie, 

036-5331941 (10.00-12.00 uur) of e-mail poplatform-poraad@deelnameregistratie.nl.  

 

Contact 

Voor inhoudelijke vragen over de deelname aan het taal/leesverbetertraject en/of het 

komende rekenverbetertraject kunt u terecht bij: Jos van der Pluijm (06–51089477) of  

Gea Spaans (06-51872223). 

 

 

 

Met vriendelijke groet,      Bijlagen:  

- format voor aanmelding 

-     procedure 

 

 

R. Weener, 

Projectleider PK! 



 

 

  

AANMELDINGSFORMAT   

Aanmelding Taal/leesverbetertraject  Kwaliteitsagenda PO 
 
 

Digitaal is het aanmeldingsformat te downloaden via www.schoolaanzet.nl. 
 

 

Naam bestuur/besturen 
 
Bestuursnummer(s) 
 
Adres  
 
Postcode Woonplaats 
 
E-mail 
 
Contactpersoon (naam/functie) 
 
Telefoonnummer contactpersoon 
 
E-mail – contactpersoon 
 

 

 

Gegevens deelnemende scholen: 
 
Namen (minimaal) 10 Scholen/ Brinnr./ 
Adres/ Postcode - Woonplaats 
Telefoon school/E-mail 
 

 
1) 

 
2) 

 
3) 

 
4) 

 
5) 

 
6) 

 
7) 

 
8) 

 
9) 

 
10) 
 
Etc. 

 

Welke scholen zijn door de inspectie 
aangemerkt als taalzwak c.q. 
risicoschool t.a.v. het taal/leesonderwijs 
 

Taalzwakke school: 
scholen waarvan de taalprestaties aan 

het einde van de basisschool ten minste 

twee van de drie jaren achterblijven bij 

de gemiddelde score van hun 

schoolgroep.  
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Wat zijn redenen om deel te nemen 
van bestuur/besturen/scholen die zullen 
gaan participeren (afgezet tegen de 
huidige taal/leesprestaties en de 
activiteiten die op dit moment worden 
ondernomen).  
 
Wat is het ambitieniveau van 
bestuur/besturen/scholen t.a.v. het 
verbeteren van de taal/leesprestaties. 
- ambitieniveau kan zowel kwalitatieve 

als kwantitatieve uitspraken bevatten - 
 

 

 

Welke inhoudelijke accenten zullen in 
de plannen (bovenschools- en op 
schoolniveau) in ieder geval worden 
uitgewerkt?  
 
- denk bijvoorbeeld aan fonemisch 

bewustzijn, (voortgezet) technisch lezen, 

begrijpend lezen, woordenschat-; maar 

ook aan omgaan met leerlingresultaten; 

differentiatie;  handelingsgericht werken 

etc. - 

 

 

 

Welke bovenschoolse activiteiten en 
activiteiten op schoolniveau krijgen 
met name een plek in de plannen (denk 
aan scholingsnetwerken, observatie in de 
groep etc.) 
 
Op welke wijze zal het systematisch 
evalueren van de 

taal/leesopbrengsten op basis van 
beschikbare data deel uit maken van de 
aanpak op schoolniveau en bovenschools 
niveau.  
–denk bijvoorbeeld aan de structuur van 
leerlingenzorg, typen besprekingen in de 

school en bovenschools-.  
 

 

 

Op welke wijze zal interne en externe 
expertise worden ingezet binnen de 
school/scholen en bovenschools en aan 
welke personen/organisaties wordt 
gedacht?  
 

 

Datum:  
 

Plaats: 

 

Handtekening: 
 

 

Formulier kan ingevuld en ondertekend verstuurd worden naar: 
 

 PO Platform Kwaliteit en Innovatie 

Projectsecretariaat PK! 

Aanmelding Taal/leesverbetertraject 

Postbus 162 – 3440 AD Woerden 



 

 

  

 

 

 

 

PROCEDURE 
Subsidie Taal/leesverbetertraject Taalpilots Kwaliteitsagenda PO 
 

 

Het taal/leesverbetertraject heeft een looptijd van drie jaar. De procedure van 
aanmelden en deelnemen is als volgt: 
 
 
1. Aanmelden 

 
De eerste fase is de aanmelding bij het Projectbureau Kwaliteit (PK!). Besturen die willen 
deelnemen, kunnen dit via het aanmeldingsformulier kenbaar maken. Het aanmeldings-
formulier staat op de website www.schoolaanzet.nl. Zij vullen dit formulier in en sturen 
het naar PK!  
 
Binnen drie werkweken wordt contact opgenomen door een medewerker van PK!. Met 
het bestuur wordt besproken of de informatie op het aanmeldingsformulier voldoende 
basis biedt voor een kansrijk driejarig taal/leesverbetertraject: 
- Wanneer dit niet zo is, wordt met het bestuur bekeken welke informatie 

toegevoegd dan wel aangescherpt moet worden, zodat er een vervolg mogelijk is. 
Het bestuur past het aanmeldingsformulier aan en dient het nogmaals in bij PK!. 

- Wanneer de informatie op het aanmeldingsformulier voldoende basis biedt voor 
een kansrijk driejarig taal/leesverbetertraject, wordt het bestuur uitgenodigd een 
plan van aanpak te schrijven. Het indienen van het aanmeldingsformulier is dus 
slechts een eerste stap. Pas als het plan van aanpak is goedgekeurd, wordt de 
subsidie toegekend. (Hieronder leest u meer over het plan van aanpak.) 

 
Er kunnen in totaal 425 scholen deelnemen. Deelname aan de tweede fase is naast de 

kwaliteit van het aanmeldingsformat tevens afhankelijk van de volgorde van 

binnenkomst. Belangrijk is tot slot dat er ten minste twee taalzwakke scholen 

participeren. 
 
2. Plan van Aanpak 

 
Ieder op basis van de aanmelding uitgenodigd bestuur schrijft een plan van aanpak. 
Hiervoor is een format gemaakt door PK!. Dit format is vanaf medio mei te vinden op de 
site www.schoolaanzet.nl.  
 
Besturen kunnen dit plan zelf schrijven. Zij kunnen ook advies krijgen van PK!. Als 
besturen dit willen dienen ze dit kenbaar te maken bij PK!. Een medewerker van PK! 
neemt vervolgens contact op. 
 
Als het plan van aanpak wordt ingediend, wordt het beoordeeld door PK!. Als criterium geldt 
dat het plan moet voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in ‘Voorwaarden Subsidie 
Taal/leesverbetertraject Kwaliteitsagenda PO’ die zijn opgenomen op de website 
www.schoolaanzet.nl.  
 
Op grond van die beoordeling zijn er drie varianten mogelijk: 
a. Het plan voldoet aan alle eisen en wordt goedgekeurd. 
b. Het plan is onvoldoende van kwaliteit en de tekorten zijn dermate groot dat het niet 

zinvol is een tweede versie in te dienen. Het plan wordt afgekeurd. Dit wordt 
schriftelijk en beargumenteerd medegedeeld door PK!. 
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c. Het plan vraagt op punten een aanscherping of een aanvulling. Dit wordt met het 
bestuur besproken. Vervolgens kan het bestuur een aangepast plan indienen Als blijkt 
dat daarna nog verdere aanscherping nodig is kan desgewenst nog een slag worden 
gemaakt. Indien het plan voldoet aan de voorwaarden wordt het goedgekeurd. 

 
3. Overeenkomst 

 
Als het plan van aanpak is goedgekeurd, wordt een overeenkomst afgesloten tussen het 
schoolbestuur en PK!. Dit contract vormt de juridische basis voor een driejarige 
samenwerking en legt de voorwaarden vast waaronder die samenwerking wordt 
ingevuld. 
Wanneer het bestuur de overeenkomst getekend heeft teruggestuurd naar PK! worden 
de middelen voor het eerste jaar overgemaakt. 
 
4. Evaluaties 

 
Schoolbesturen en PK! gaan een samenwerking aan voor drie jaren. Ieder jaar wordt het 
plan van aanpak geëvalueerd:  
a. Het bestuur neemt aan het einde van het eerste jaar deel aan de evaluatie die het 

PK! laat uitvoeren. Uit die evaluatie wordt duidelijk wat de ontwikkelingen zijn (zowel 
procesmatig als in (leer)opbrengsten). 

b. Op grond van die evaluatie geeft het bestuur aan welke accenten er in het tweede 
jaar gelegd gaan worden en hoe een en ander op hoofdlijnen wordt ingevuld. 

c. Het bestuur heeft een voortgangsgesprek met PK! over de evaluatie en het plan op 
hoofdlijnen. Tevens wordt nagegaan of het bestuur de activiteiten zoals beschreven in 
het plan van aanpak heeft uitgevoerd. 

 
5. Het tweede jaar 

 

Wanneer het bestuur de activiteiten uit het plan van aanpak heeft uitgevoerd, 

deelgenomen aan de evaluatie van het eerste jaar en de hoofdlijnen voor het tweede jaar 

heeft beschreven en besproken met PK!, wordt de subsidie voor het tweede jaar 

toegekend. 
 
6. Het derde jaar 

 
De procedure in het derde jaar is analoog aan die in het tweede jaar. Wanneer het 
bestuur de activiteiten uit het plan van aanpak heeft uitgevoerd, deelgenomen aan de 
evaluatie van het tweede jaar en de hoofdlijnen voor het derde jaar heeft beschreven en 
besproken met PK!, wordt de subsidie voor het derde jaar toegekend. 
 
7. Afronding 

 
Aan het einde van het derde jaar wordt het project afgerond. Het bestuur neemt deel aan 
een eindevaluatie naar de opbrengsten van het taal/leestraject. Het PK! laat deze 
evaluatie uitvoeren. Deze evaluatie wordt besproken met een medewerker van PK!. Met 
dit gesprek wordt het project beëindigd. 
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