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Voltijd route laaggeletterden
De voltijd route laaggeletterden is een door ons ontwikkelde methode die zich richt op nieuwe
statushouders (nieuwe instroom) en mensen die reeds een inburgeringstraject hebben
doorlopen/bezig zijn met een inburgeringstraject maar vast (dreigen) te lopen in het huidige
aanbod. Hieronder worden een aantal kader stellende afspraken weergegeven.
Methodiek
● De doelgroep van de voltijd route zijn mensen die laaggeletterd zijn en vanwege die reden
nog geen werk hebben.
● We spreken van een voltijd route, dat wil zeggen vier dagen van 9.00-15.00.
● De voltijd route kent een aanpak van vooralsnog twee keer 20 weken.
○ De eerste 20 weken hebben de focus op taalverwerving en toepassing aan de
hand van veel visueel en auditief materiaal en toepassen in de praktijk. Dus
minder schriftelijk. In de loop van de eerste 20 weken zal er steeds meer
taalverwerving gericht op arbeid in het programma komen.
○ De tweede 20 weken staan in het teken van taalverwerving en toepassing in
arbeidssituaties. Indien er blijkt dat er in de eerste 20 weken mensen zijn die al de
stap naar in praktijk brengen van de taalvaardigheid en arbeidsvaardigheid dan
wordt er contact opgenomen met gemeenten.
● Taalschool Veluwe informeert gemeenten en voorziet hen van een beschrijving van de
methodiek, de wijze waarop zij te werk gaan en op welke wijze zij aansluiten bij de
behoefte van de statushouders.

Regiefunctie gemeenten
● De monitoring van de voltijd route gebeurt conform het format dat hiervoor is ontwikkeld
(Deze wordt op basis van de ervaringen uit de voltijd route met Landstede aangepast).
● Gemeenten nemen het initiatief tot een regelmatig overleg over de voortgang met
Taalschool Veluwe.
● Er wordt gewerkt op basis van het ondersteuningsplan (doelen die geformuleerd worden)
die worden vertaald in een sociaal plan/ portfolio. Dit wordt bij de monitoringsmomenten
gebruikt.
● De statushouders ondertekenen een contract met Taalschool Veluwe waar zaken zoals
aanwezigheid en gedrag dat gewenst is worden opgenomen.
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Praktische punten
● De groepsgrootte is maximaal 12 personen. We willen 1 maand gebruiken om op basis
van de mogelijke deelnemers te komen tot een screening zodat de groep in de maand
erna gaat starten. In deze screening wordt meegenomen de behoefte aan kinderopvang.
● De locatie zal nader bepaald worden met de gemeenten.
● Indien er kinderopvang geregeld moet worden is de taakverdeling als volgt:
○ eerste verantwoordelijke is de statushouder zelf: is er iemand in zijn/haar netwerk
die kan helpen?
○ Bij statushouders waar maatschappelijke begeleiding door vluchtelingenwerk
wordt uitgevoerd, helpt de vrijwilliger bij het regelen.
○ Indien bovenstaande niet van toepassing is kan er door de klantmanager
ondersteuning worden geboden
○ Gemeenten gaat op basis van de behoefte aan plaatsen, met de
kinderopvangorganisatie afspraken proberen te maken, voor het realiseren van
plekken voor kinderopvang.
● Contactpersonen op klantniveau: klant, klantmanager, docent, begeleider
● Contactpersonen op managementniveau (inclusief beleid): Taalschool Veluwe en
gemeenten.
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