Bijlage II, behorend bij artikel 7, eerste lid, van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert
door met inzet van scholing
Lijst met eisen opleider
Alle opleiders die scholing in de zin van deze subsidieregeling zullen gaan aanbieden moeten
voldoen aan een aantal vereisten, ongeacht of zij als individuele opleider subsidie aanvragen of dit
doen als onderdeel van een opleiderscollectief of samenwerkingsverband. Bij de subsidieaanvraag
moet de opleider of de hoofdaanvrager verklaren dat de opleider –en/of de andere opleiders
binnen het collectief of samenwerkingsverband- voldoet aan onderstaande eisen en dit kan
bewijzen op het moment dat de minister aanleiding heeft om de verklaring te controleren.
A. De opleider moet in staat zijn om in korte tijd te kunnen voldoen aan de capaciteitseis. Dat
wil zeggen dat de opleider of in het geval van een opleiderscollectief of opleiders in een
samenwerkingsverband gezamenlijk in de afgelopen drie jaar een periode van zes
maanden het minimum aantal scholingstrajecten -dat wordt gesteld in de capaciteitseisuitgevoerd moeten hebben.
B. De opleider moet de scholing* en begeleiding in ieder geval in de Nederlandse taal
aanbieden.
C. De subsidieaanvrager en/of opleider zet zich actief in om de scholingstrajecten waarvoor
hij subsidie verleend heeft gekregen onder de aandacht te brengen van deelnemers.
Hiermee wordt bedoeld dat de opleider via zijn communicatiekanalen de deelnemers
informeert over de mogelijkheid om bij de opleiders kosteloos scholing te volgen.
D. De opleider moet op het moment van de subsidieaanvraag beschikken over een online
“bibliotheek” van scholingstrajecten die voldoen aan de eisen van het aanbod, en is in
staat het aanbod volledig of gedeeltelijk digitaal aan te bieden. Op deze manier wordt het
de deelnemer vergemakkelijkt om een scholingsactiviteit naar keuze te zoeken.
E.

De opleider moet ondersteuning bieden aan deelnemers bij het zoeken naar geschikte
scholing. (helpdesk en/of geavanceerde zoekfuncties via toegangsportal). Op het moment
dat een deelnemer wil scholen, maar niet zo goed weet wat of welke mogelijkheden er
zijn, kan een deelnemer contact opnemen met de opleider of – in geval van een
samenwerkingsverband - een partij binnen het samenwerkingsverband. Hiertoe worden de
contactgegevens van de opleiders in de catalogus opgenomen.

F.

De opleider biedt de scholingstrajecten kosteloos aan de deelnemer aan en zal geen kosten
voor het volgen van een scholingstraject doorberekenen aan de deelnemer.

*Vanzelfsprekend geldt dit niet voor scholing die ziet op het leren van een andere taal dan de
Nederlands taal.

