Richtlijn opstellen subsidieaanvraag taal, rekenen en digitale
vaardigheden Rotterdam 2019-2022
Beantwoord onderstaande vragen om uw subsidieaanvraag op te stellen.
Uw aanvraag bevat maximaal 6 A4 pagina’s, lettertype Arial 10 (exclusief bijlagen)
1. Omschrijving activiteiten
- Wat is de naam van uw activiteit?
- Voor welke activiteit vraagt u subsidie aan (zie artikel 3 subsidieregeling)?
- Geef een korte beschrijving van uw activiteit.
- In welk gebied of wijk voert u de activiteit uit en waarom?
- Wie is uw doelgroep?
- Hoe wordt de doelgroep bereikt en geworven?
- Hoeveel deelnemers nemen deel aan de activiteit?
- Hoe geeft u deze activiteit vorm? Wat is uw planning voor de activiteit?
Beschrijf bij de trajecten de lesactiviteiten, de inhoud van de lessen, het aantal
weken, aantal lesuren/ lesdagen per week.
- Beschrijf bij de trajecten de inzet van de professionele taaldocent en
taalvrijwilliger.
- Heeft u samenwerkingspartners en zo ja, wat is de taakverdeling?
- Beschrijf op welke deelaspecten van de Regeling eindtermen Educatie 2013
uw activiteit zich richt en hoe u deze toepast?
- Beschrijf indien van toepassing op welke wijze uw activiteit vernieuwend
(innovatief) is.
2. Resultaat en meting
- Welke concrete resultaten worden gerealiseerd met uw activiteit?
Beschrijf hoe u de resultaten gaat meten aan het begin en aan het eind van uw
activiteit.
- Beschrijf bij de trajecten hoe u de verbetering van de vaardigheden van de
deelnemer op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden inzichtelijk
gaat maken met een begin- en eindmeting (zie deelaspecten Regeling
eindtermen educatie 2013).
3. Doorlopende leerlijn
Wat is het vervolg na de activiteit? Hoe gaan de deelnemers verder met taal?
Hoe zorgt u ervoor dat er een doorlopende leerlijn ontstaat voor de cursisten?
4. Begroting
Stel een realistische en transparante begroting op. Uit de begroting moet eenvoudig
blijken wat de kosten zijn om de activiteit uit te kunnen voeren.
Gebruik hiervoor het bijgevoegde begrotingsformat.
5. Overig
Beschrijf hier wat van belang is voor de uitvoering van het project, maar wat u niet
heeft kunnen beschrijven in de vragen hierboven.

