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Onderwerp: Bijdrage vervolgproject bevordering Drents en Duits
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
met betrekking tot ons voornemen om in totaal€ 200.000,-- subsidie te verlenen aan
de Stenden Hogeschool (nu NHL Stenden) en het Huus van de Taol (HvdT) uiterlijk in
de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of Staten aan ons kenbaar te
maken ('voorhangprocedure').

Op 1B februari 2015 is tijdens uw Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en
Economie (FCBE) besloten om het project'Bevordering Drents en Duits in het onder-
wijs' financieel te ondersteunen. Voor het project stelden wijjaarlijks een bedrag van
€ 100.000,-- beschikbaar voor een periode van vier jaar (boekjaren 2015-2018). Het
project wordt uitgevoerd door de NHL Stenden in Emmen en het HvdT. De verbinding
met het Duits is indertijd op nadrukkelijk verzoek van uw Statencommissie aan-
gebracht.

De huidige projectperiode is inmiddels ruim over de helft van de looptijd en zal ein-
digen na het schooljaar 2018-2019. De afgelopen jaren is veel werk verricht op de
volgende onderwerpen: de implementatie van meertaligheid in het onderwijs, de ver-
betering van de taaldidactiek, de samenwerking tussen het Nederlandse en Duitse
basisonderwijs, materiaalontwikkeling en netwerkvorming. ln het laatste jaar wil de
projectgroep onder andere doorgaan met de huidige activiteiten, het aantal basis-
scholen uitbreiden, het aantal native speakers Duits uitbreiden en meer Duitse en

Nederlandse scholen aan elkaar koppelen.
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ln de tussentijd hebben NHL Stenden en het HvdT nagedacht over het vervolg en
hebben zij een projectplan voor de periode 2019-2022 geschreven. ln het nieuwe plan
wordt ons gevraagd om wederom een bijdrage te verstrekken van € 100.000,- per
jaar. De projectgroep wil de komende periode onder andere meer scholen voor het
project werven, kerndoelen voor het niveau van de bereikte taalvaardigheden uit-
werken en onderzoeken, het aanbod voor het voortgezet (beroeps)onderwijs uit-
breiden en de verbinding met het thema Laaggeletterdheid explicieter maken. Op
deze wijze willen de partners streven naar meer aansluiting bij de specifieke behoef-
ten van de regio voor wat betreft taalkennis, vergroten van kansen op de arbeidsmarkt
en de verbetering van leefbaarheid en geletterdheid. Na deze periode zal

NHL Stenden (samen met het HvdT) dit project zelfstandig continueren en het een
plaats geven in haar eigen beleidsplannen en begrotingen.

Wij zijn positief over een vervolgproject. De versterking van meertalige taalbeheersing
vergroot de kansen van werkzoekende inwoners door de grensoverschrijdende ar-
beidsmobiliteit. Daarnaast draagt een goede beheersing van het Drents bij aan de
identiteit van Drenthe en haar inwoners. Het is ons voornemen om in ieder geval voor
de eerste twee jaar (2019 en 2020) een subsidie beschikbaar te stellen van
€ 100.000,-- per jaar. Vervolgens willen wij in 2O2O besluiten of wij op basis van de be-
haalde resultaten een subsidie beschikbaar stellen voor de laatste twee jaar (2O21 en
2022). Ook zullen wij bestuurlijke afspraken maken met NHL Stenden over de borging
van het project voor de periode na 2022.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

--+secretans a.r.
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