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Geachte leden van de WMO-raad,
Op 17 november bracht u advies uit over de invoering van de Wet taaleis. U bent van mening
dat de voorgestelde werkwijze uitkeringsgerechtigden voldoende ruimte biedt om zich extra te
ontwikkelen op het gebied van taal. Daarnaast brengt u diverse onderdelen extra onder de
aandacht. In deze reactie gaan wij hierop in. En zo nodig geven we aan hoe we deze punten
(gaan) gebruiken.
De onderdelen die u onder de aandacht brengt hebben bijna allemaal betrekking op de
uitvoering van de Wet taaleis (hoe voeren we uit) en niet zozeer op de beleidsregels (wat
voeren we uit).
Voorlichting over de regeling
Wij zijn het volledig met u eens dat de voorlichting over de regeling mondeling gegeven moet
worden. De bedoeling is dat de voorlichting op diverse momenten gegeven wordt, namelijk:
 Voor nieuwe klanten: tijdens de uitkeringsintake en de workshop ‘u en bijstand’;
 Voor bestaande klanten: tijdens het jaarlijkse gesprek (hercontrole);
 Voor klanten die een taaltraject volgen: tijdens de voortgangsgesprekken.
Verder maken we een folder in Klare taal die meegegeven wordt tijdens de workshop ‘u en
bijstand’ en sturen we de folder toe aan bestaande klanten in de 1e helft van 2016.
Deze folder zal niet in diverse talen beschikbaar zijn, omdat binnen de gemeente Oss de
keuze is gemaakt om geen anderstalige folders te maken.
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Jeugdige schoolverlaters
Jeugdige schoolverlaters die minimaal 8 jaar van de leerplichtige leeftijd in Nederland hebben
gewoond vallen niet onder de Wet taaleis. Wanneer zij een laag taalniveau hebben kunnen zij
gebruik maken van het aanbod wat er voor deze doelgroep is, zoals het aanbod van het
Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO).
Spijtoptanten
U bepleit dat spijtoptanten alsnog de gelegenheid moeten krijgen om te starten met het
traject en een eventuele sanctie daarmee ongedaan kunnen maken. Dit zijn wij met u eens en
voeren dat ook op deze manier uit.
Onderbreken leertraject
Klanten kunnen ten alle tijden een gesprek met de consulent vragen. Dit wordt hen verteld
tijdens de intake, tijdens alle andere contacten die er zijn en in alle brieven en beschikkingen.
In de praktijk gebeurt het ook vaak. Als er vragen zijn over het traject of over voorzieningen
die nodig zijn om het traject te volgen neemt de klant contact op. Samen wordt dan gekeken
naar een oplossing voor zijn of haar vraag.
Monitoren van effect uitvoering Wet taaleis
Het monitoren van het effect van de Wet taaleis vinden wij, net als u, belangrijk. Om dit te
kunnen doen worden, door de consulent, in de applicatie GWS4all de gegevens vastgelegd
over het taalniveau van de klant bij de start van het traject, het haalbare niveau voor deze
klant en het eindniveau bij beëindiging van het traject. Met deze gegevens kan de voortgang
in taalverwerving gemeten worden.
De basis voor de gegevens die vastgelegd worden is de uitslag van de taaltoets en het
bijbehorend trajectadvies. De toets wordt bij een onderwijsinstelling, door gekwalificeerde
docenten, afgenomen volgens het besluit taaltoets. Het trajectadvies wordt opgesteld door
een gekwalificeerde docent en zal door de consulent overgenomen worden in de
gemeentelijke beschikking.
Financiering
De trajecten voor klanten betalen we vanuit het educatiebudget.
De kosten voor de interne uitvoering betalen we vanuit het landelijk beschikbare budget voor
dit doel.
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Overigens is de strekking van nota 2 ‘herziening armoedebeleid’ dat iedereen moet kunnen
meedoen in de samenleving. Voor dit meedoen is de taal spreken van groot belang. Uitvoeren
van de Wet taaleis past, vanuit deze visie, zeker in het Osse armoedebeleid.
Met vriendelijke groet,
Namens het college van Burgemeester en Wethouders,

Kees van Geffen,
Wethouder werk en inkomen, participatiewet, arbeidsmarkt en onderwijs.

