
 
Vragenuurtje Tel mee met Taal Werkgevers – tweede ronde 
 
Op 8 juni organiseerde het Expertisepunt Basisvaardigheden in samenwerking met DUS-i (Dienst Uitvoering 
Subsidies aan Instellingen) voor het eerst een digitaal Vragenuurtje. Het Vragenuurtje stond in het teken van de 
tweede ronde voor de Tel mee met Taal subsidieregeling Werkgevers. Het resultaat in de vorm van alle vragen 
met de antwoorden vind je hieronder.  
 
Staat je vraag er niet tussen? Vind hier meer informatie of neem contact met ons op: 

Expertisepunt Basisvaardigheden  

Website:  www.basisvaardigheden.nl  

Contactformulier:  https://basisvaardigheden.nl/contact/ 
Email: info@basisvaardigheden.nl 

Telefoon:  085-760 7450 (elke werkdag 10:00-12:00uur): 

DUS-I   

Website:  https://www.dus-i.nl/subsidies/tel-mee-met-taal 

Voorbeeldversie 
Aanvraagformulier:  

https://www.formulierdus-i.nl/tmmt/werkgevers/?voorbeeldversie=1 

Aanvraagformulier:  https://www.formulierdus-i.nl/tmmt/werkgevers/ 

Email: ocwsubsidies@minvws.nl  

Subsidieregeling Tel mee met Taal  

Volledige subsidieregeling  
Tel mee met Taal 2021-2024: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-65777.html 
 

 
 
OVERZICHT VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 
 
ALGEMEEN 
Zijn er grote veranderingen t.o.v. die van vorige rondes? 
Ja. De grootste of meest belangrijke: 

- Per 2021 is de mogelijkheid is gekomen om subsidie te krijgen voor voor- en nazorg.  
- Er is een nieuwe aanvraagstroom bij gekomen (Experimenten; voor het beter bereiken van 

laaggeletterden ofwel het verbeteren van de kwaliteit van het cursusaanbod) 
- De periode voor afronden van activiteiten is verlengd tot 18 maanden 

 
 
TOETSEN NIVEAUBEPALING 
Is de taalmeter voldoende om taalniveau te meten? 
Je moet een gevalideerd toetsinstrument gebruiken. De lijst van gevalideerde instrumenten is te vinden via 
basisvaardigheden.nl: https://basisvaardigheden.nl/wp-content/uploads/2020/12/Gevalideerde-
instrumenten_Niveaubepaling.pdf  De Taalmeter staat hier ook in en is gevalideerd. 
 
Gelden alleen deze toetsen? 
De lijst gevalideerde toetsen is niet beperkt tot de lijst van het Expertisepunt Basisvaardigheden. Wanneer je 
gebruik wilt maken van een toets die niet op de lijst staat, maar waarvan je meent dat deze wel gevalideerd is, 
kun je contact opnemen met EB via info@basisvaardigheden.nl. Kanttekening: dit moet door Experts van het 
EB dan nog gecheckt worden en dat kan tijd kosten.  
 
Is er een termijn voor de geldigheid van het meetinstrument? 
Ja. Een meting/afname is 3 maanden geldig. De meetinstrumenten zelf blijven geldig tot anders aangegeven.  
 
 
NIEUWE TOETSEN VOOR VALIDATIE 
Gelden de TOA en AMN als valide niveau-bepalingstests? 
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De lijst met gevalideerde toetsen staat vast. Om daar een extra toets aan toe te voegen moet er heel goed 
gekeken worden. Die eisen zijn ontzettend hoog.  Wil je een toets ter validatie voorleggen die nog niet op de 
lijst gevalideerde toetsen niveaubepaling staat? Neem contact op met info@basisvaardigheden.nl 
 
Geldt de intaketoets van de universiteit ook? Heeft een spreektoets en een schrijftoets en een cloze-toets. 
Deze toets is bij ons nog niet bekend.  Wil je de toets ter validatie of erkenning voorleggen? Mail 
info@basisvaardigheden.nl 
 
 
DE DOELGROEP 
Mogen we ook een aanvraag indienen voor werkzoekenden / vrijwilligers 
Nee. Voor de werknemers voor wie de subsidie wordt aangevraagd moet er sprake zijn van een 
arbeidscontract;  

- 0-urencontract valt hier wel onder.  
- Vrijwilligers en mensen begeleiden op zoek naar werk vallen hier niet onder.  

 
Kan je voor meerdere medewerkers tegelijk subsidie aanvragen? 
Ja. Als je meerdere werknemers hebt met Taalniveau onder 2F kun je voor hen allemaal een subsidie 
aanvragen 
 
Mag je ook voor 1 medewerker een aanvraag indienen? 
Ja. Zolang er sprake is van een arbeidsrelatie met jou als werkgever en het referentieniveau van de werknemer 
lager is dan 2F. 
 
We hebben twee medewerkers aangemeld voor een intakegesprek NL voor anderstaligen bij een ROC. 
Mogen we hiervoor subsidie aanvragen? 
Als deze werknemers vallen binnen de niveaubepaling lager dan 2F en zij hebben een arbeidscontract bij u als 
werkgever, zou dat kunnen. Let op: De activiteiten mogen niet al zijn bekostigd uit de specifieke uitkering aan 
gemeenten op grond van artikel 2.3.2 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (hierna: WEB) of uit andere 
actielijnen van Tel mee met Taal (zoals de ondersteuningsprogramma’s van Stichting Lezen en Schrijven en 
Stichting Lezen) of de andere onderdelen van de subsidieregeling Tel mee met Taal. 
 
Mogen we voor een werknemer voor wie we in 2020 de subsidie hebben aangevraagd en gekregen hebben 
in 2021 weer subsidie aan te vragen? 
Ja. De werknemers moet wel nog steeds onder de regeling vallen en dus een dienstverband hebben en 
referentieniveau lager dan 2F hebben. Dat moet nog steeds getoetst worden maximaal 3 maanden voor 
aanvang van het traject. De trajecten mogen niet overlappen. Per jaar kun je maximaal 1 keer subsidie 
toegekend krijgen.  
 
Op de website staat: Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau 
lager dan het referentieniveau 2F. Vraag: Is dit ook van toepassing als je subsidie wil aanvragen ten behoeve 
van het bevorderen van digitale vaardigheden? 
Ja. Voor alle trajecten basisvaardigheden moet de deelnemer lager dan 2F als referentieniveau hebben, Dus 
ook voor Digivaardigheden en rekenen wordt er een taaltoets afgenomen.  
 
Hoe kansrijk is de subsidieregeling voor taaltrajecten voor hoger opgeleiden? 
Zolang zij een dienstverband hebben en op taalreferentieniveau lager scoren dan 2F kun je subsidie aanvragen. 

De kans is dan niet kleiner dan voor een andere aanvraag. 

Kunnen we ook trainingen geven voor medewerkers of alleen voor gezinnen die bij ons in behandeling zijn? 
De subsidie kan alleen worden aangevraagd voor personen die een dienstbetrekking hebben met de werkgever 
die de subsidie aanvraagt of namens wie de subsidie wordt aangevraagd. Gezinsleden van de werknemer 
hebben dat meestal niet.  
 
AANVRAGEN 
Kunnen gemeenten ook aanvragen voor de TmmTsubsidie Werkgevers? 
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Nee. Onder dit begrip werkgevers vallen alle organisaties die werknemers in dienst hebben, met uitzondering 
van de Staat, provincies, waterschappen, gemeenten en buitenlandse overheidsorganen. De overheid is 
daarmee uitgezonderd van subsidie voor laaggeletterde werknemers. (Algemene bepalingen. Artikel 1 
Begripsbepalingen) 
 
Hoe lang duurt een aanvraag van een traject (tot en met toekenning en uitbetaling)? 
Na afronding van de aanvraagperiode hebben wij 13 weken de tijd om alles af te handelen en te toetsen op 
volledigheid. Uitbetaling vindt plaats in de eerste maand na de 13 weken. 
 
Kan een overkoepelende organisatie de subsidie aanvragen, als ze zelf geen mensen op de payroll hebben. 
Bijvoorbeeld een BIZ? 
Ja. Als O&O fonds kan je bijvoorbeeld namens meerdere werkgevers een aanvraag indienen. Het hoeft niet 
altijd te gaan over werknemers waar je zélf als organisatie de arbeidsrelatie mee hebt, maar de betreffende 
werknemers voor wie de subsidie wordt aangevraagd moeten wel een dienstverband hebben bij de 
werkgever/het bedrijf namens wie de subsidie wordt aangevraagd 
 
Ik heb een vraag over een eerder toegekende aanvraag (inclusief TmmT-serienummer) 
Met vragen specifiek over een eerder toegekende subsidie vragen we je om contact op te nemen met DUS-i 
via: OCWsubsidies@minvws.nl  
 
Hoe moet een aanvraag worden ingediend? En kan ik daarmee oefenen? 
Dat kan via het online aanvraagformulier: https://www.formulierdus-i.nl/tmmt/werkgevers/ 
Het is ook mogelijk om een voorbeeldversie van de aanvraag te doorlopen: https://www.formulierdus-
i.nl/tmmt/werkgevers/?voorbeeldversie=1 . Met deze voorbeeldversie kun je eenvoudig door het formulier 
bladeren, aangezien niets verplicht ingevuld hoeft te worden. Je kunt geen gegevens verzenden en opslaan in 
de voorbeeldversie. 
 
Wanneer is het volgende tijdvak om deze subsidie aan te vragen? 
Elk jaar is de subsidie aan te vragen in januari en februari. Wanneer het subsidieplafond van een van de drie 
stromen (werkgevers, ouders, experimenten) in 2022, 2023 of 2024 niet worden uitgeput, wordt er géén 
tweede aanvraagronde georganiseerd, maar gaan de overgebleven middelen naar de andere subsidiestromen. 
Aanvullend: Voor de subsidiestroom Experimenten is alleen in 2022 nog een ronde voor voorzien. In de jaren 
2023 en 2024 niet. 
 
Als je eerder bent uitgeloot, heb je dan toch net zoveel kans voor deze ronde? 
Ja. Als je bent uitgeloot of afgewezen kun je alsnog indienen. Je maakt net zo veel kans. Je kan maar 1 keer per 
jaar toegekend krijgen. Bovendien is er in de eerste ronde 2021 het subsidieplafond niet bereikt en is er ook 
niet geloot.  
Als je dezelfde aanvraag opnieuw indient waarvoor je eerder bent afgewezen, zul je in de tweede ronde weer 
om die reden afgewezen worden. Je kunt dan na indienen een bevraging verwachten om aanvullende en 
kloppende informatie alsnog binnen 10 werkdagen aan te leveren.  
 
Ik heb een prachtig aanbod NT2-training voor laaggeletterden. Hoe werkt het met het vinden van klanten 
daarvoor en de subsidieverlening? 
De aanbieder van een traject zal zelf met potentiële afnemers moeten kijken of en hoe de subsidieaanvraag 
kan worden ingediend. DUS-i noch het Expertisepunt Basisvaardigheden kan hier een rol in spelen. 
 
Mag je als werkgever individueel én in collectief een aanvraag doen en bij toekenning van beide aanvragen 
je terugtrekken als werkgever die dubbel aanvraagt.  
Een werkgever kan namens zichzelf een aanvraag indienen en namens zichzelf en/of meerdere werkgevers. De 
aanvragende werkgever treedt in dat laatste geval op als penvoerder. De penvoerder kan ten hoogste 1 maal 
per jaar subsidie aanvragen namens dezelfde werkgever of werkgevers. Maar de werkgevers namens wie de 
penvoerder de aanvraag doet kunnen dat jaar niet zelf subsidie aanvragen en zich dat jaar niet aansluiten bij de 
aanvraag van een andere penvoerder. (Artikel 6 Lid 6) 
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Mogen we via het Digi-Taalhuis ook een aanvraag doen voor het bemiddelen tussen werkgevers en het Digi-
Taalhuis. 
Het doel van de subsidieregeling is om werknemers van een bedrijf of instelling op een hoger taalniveau te 
krijgen richting 2F. Bemiddeling valt hier niet onder.  
 
 
SUBSIDIABELE KOSTEN, COFINANCIERING EN EIGEN BIJDRAGE 
Kun je de 33% eigen inbreng ook in eigen uren verrekenen? 
Alleen directe kosten zijn subsidiabel. Daarvan wordt 67% vergoed. Eigen uren passen niet bij de directe 
kosten. 
 
Kan je ons aangeven wat er allemaal onder co-financiering valt? 
Percentage cofinanciering is hetzelfde als percentage eigen bijdrage en is geld uit eigen pot. Dit mag géén 
andere subsidie zijn. Het moet bovendien een bedrag zijn en gefactureerd kunnen worden.  
 
Welke bedragen zijn subsidiabel (Artikel 8 Algemeen Deel): 

- Directe kosten zijn daadwerkelijke kosten die rechtstreeks aan de activiteiten kunnen worden 
toegerekend, in dit geval bijvoorbeeld personeels-, reis- en verblijfkosten voor de taaldocent en 
kosten voor lesmateriaal en -benodigdheden voor de werknemers 

- Indirecte kosten zijn kosten die losstaan van de activiteiten en dus slechts via een verdeelsleutel 
daaraan kunnen worden toegerekend. Dit zijn kosten voor de overhead (huur, verzekering, elektra, 
telefoon, koffieapparaat, administratie, et cetera). Deze indirecte kosten zijn dus niet subsidiabel. 

Werving valt onder de voorzorg en is dus subsidiabel.  
 
Valt het afnemen van de toetsen onder voor- of nazorg? 
Nee,. De afname is al een criterium uit de regeling en is dus geen voor- of nazorg.  
 
 
TAALDOCENTEN, TAALAANBIEDERS EN TRAJECTEN 
Is er ook vrijheid in keuze van instituten? 
Als daarmee de Taalschool bedoeld wordt dan is dat inderdaad vrije keuze. 
 
Als de taaldocent geen eigen kvk-nummer heeft maar in dienst is van hetzelfde uitzendbureau, mag dat? 
Ja dat is toegestaan. De taaldocent moet wel kunnen bevestigen dat deze bevoegd is om les te geven.  Zie 
Artikel 7 Taaldocent opleidingstrajecten voor een overzicht van manieren om dit aan te tonen: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-65777.html#d17e494  
 
Mogen wij de opname ook ontvangen? 
Wij kiezen ervoor om alle gestelde vragen en antwoorden uit te werken en te delen.  
 
Als je nog niet helder hebt welk programma je gaat doen, kan je dat dan later wijziging? 
Nee. Als het programma nog niet bekend is, kan de aanvraag niet worden goedgekeurd omdat er niet aan alle 
eisen wordt voldaan. 
 
 
ADMINISTRATIE 
Zijn er voorwaarden/ minimumeisen voor de doelmatige administratie? 
Nee. Er zijn verschillende verantwoordingseisen voor verschillende subsidiehoogtes. Vanaf 125.000 euro 
moeten er ook financiële gegevens worden aangeleverd. Zie ook Algemeen deel. Tot 25.000 euro kan het zijn 
dat je onder een steekproef valt. Deze regels zijn te vinden op www.dus-i.nl/documenten.  
In de regeling staat (Artikel 12 Verplichtingen) wat je in ieder geval moet registreren/bijhouden. : 

- Hoeveel werknemers 
- Hoeveel van welk geslacht 
- Hoeveel NT1 en NT1 
- Aantal per werknemer gevolgde contacturen 

Doelmatig registreren houdt in, dat de bovenstaande zaken makkelijk uit de administratie moeten blijken.   
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Waarom moet er worden bijgehouden of het mannen of vrouwen hebben deelgenomen 
Deze financiering komt o.a. bij de Directie Emancipatie van MinOCW vandaan. Zij hebben er belang bij om te 
zien in hoeverre vrouwen bereikt en geholpen worden. Mocht je hier principiële bezwaren tegen hebben kun je 
dit leeg laten.  
 
Is de voorwaarde van bijwonen van Tel mee met taal festival vervallen? 
Ja. Deze voorwaarde is komen te vervallen als harde eis. Wel staat er in de subsidieregeling dat je beschikbaar 
moet zijn op verzoek van het ministerie voor input. Dat kan bijvoorbeeld een inspraakuurtje zijn, advies, of 
deelname aan een activiteit zoals het Ontwikkeling Telt Festival.   
 
Kun je al een subsidie aanvragen, zonder dat je weet welke taalaanbieder het gaat uitvoeren? 
Het is een criterium dat je een taalaanbieder hebt. Je kunt wel de aanvraag indienen zonder taalaanbieder. Na 
de volledigheidstoets zul je van DUS-i bericht ontvangen dat er een taalaanbieder ontbreekt. Deze vraag moet 
dan binnen 10 dagen worden beantwoord. Anders wordt de aanvraag afgewezen. 
 
Een medewerker is in dienst van een uitzendbureau. Het bedrijf waar deze medewerker werkzaam is wil 
graag een taaltraject bekostigen via een eigen taaldocent. Mag deze werkgever het taaltraject aanvragen? 
Ofwel het uitzendbureau ofwel het bedrijf mag de aanvraag indienen.  
 
 
CONTACTUREN EN LESSEN/TRAJECTEN 
Als je je minimum 30 contacturen niet hebt gehaald, moet je de subsidie dan terugbetalen? 
Wanneer deze contacturen niet worden gehaald wordt er gekeken naar de situatie. Gaat het bijvoorbeeld door 
ziekte om 1 of 2 uur dan hoeft dat geen gevolgen te hebben. Als er beduidend veel minder uren zijn gemaakt 
dan wordt het teruggevorderd. Dit is altijd maatwerk per aanvraag en afhankelijk van context, toelichting en 
het aantonen van de inspanningsplicht. Inspanningsverplichting: Je moet als aanvrager ook kunnen aantonen 
dat je je best hebt gedaan om die 30 contacturen toch te vullen (bijvoorbeeld door lessen in te halen, 
inhaalklasje, twee weken doorgaan met de lessen, etc.) 
 
Tellen virtuele en digitale lessen ook?  
Uren tellen zolang je maar contact hebt met een begeleider. Dat betekent dus dat online zelfstudie NIET in 
aanmerking komt voor deze subsidie.  
 
Mag er alleen theoretisch lesgegeven worden of ook in de praktijk? 
Met contacturen bedoelen we alle uren met een docent/ Als deze uren in de praktijk en dus onder begeleiding 
van de docent worden uitgevoerd, bijvoorbeeld een rollenspel of een praktijkles op de werklocatie dan kan dat. 
Als je zelfstandig op de werkvloer als werknemer oefent, wellicht met een collega of buddy, dan juichen we dat 
toe. Deze uren tellen alleen niet mee voor de 30 contacturen die gesubsidieerd worden. 
 
Moet een taaltraject altijd niveauverhogend zijn? Of mag het ook bijdragen aan financiële zelfredzaamheid 
gezondheid of het aanleren van nieuwe systemen op de werkvloer? 
Het moet niveauverhogend zijn met als doel om 2F te bereiken. TmmT regeling is ervoor om werknemers 
minimaal op 2Fniveau te krijgen.  
 
Wat gebeurt er met een subsidie als de cursist wel 30 uren les heeft gehad maar onverhoopt de 
niveauverhoging niet heeft behaald. 
Het behalen van een taalniveau is geen vereiste om de subsidie te behouden. Wel moet er aan de andere eisen 
worden voldaan, zoals de inspanningsverplichting.  
 
 
 


