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Experimenten
Een aanvraag kan uitsluitend worden ingediend voor laaggeletterde ouders woonachtig in
(Caribisch) Nederland.

Wijzigingen ten opzichte van eerdere subsidieronden:
•

Na de eerste aanvraagronde in 2021 heeft het Expertisepunt geadviseerd om de
weging van de beoordelingscriteria aan te passen.

•

U kunt in de nieuwe ronde alleen aanvragen indienen voor experimenten met
het doel om laaggeletterde personen beter te bereiken zodat ze geleid worden
naar cursussen gericht op taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale
vaardigheden. Uit uw aanvraag moet ook nadrukkelijk blijken dat deze hierop
gericht is.

Algemene gegevens aanvrager
•

NAW, KvK-nummer. In geval van een buitenlandse aanvrager, dan een
inschrijving bij een daarmee vergelijkbare instantie;

•

Upload recent bankafschrift. (Let op: niet ouder dan drie maanden, naam en
IBAN moeten overeenkomen met de gegevens van de penvoerder en leesbaar
zijn. Daarnaast moeten de saldo’s en overschrijvingen onleesbaar zijn).

Contactpersoon
•

Naam en contactgegevens.

•

Een ondertekende ondersteuningsverklaring van een gemeente of gemeenten.

Voor beide type experimenten geldt dat de aanvraag kan worden ingediend door één
partij, maar ook kan worden ingediend door een penvoerder namens hemzelf en één of
meer andere partijen.

•

Indien van toepassing: namen van de partners (de organisatie en de
contactpersoon) die de penvoerder machtigen en deze aanvraag ondersteunen

•

Indien van toepassing: een verklaring van alle partijen namens wie de aanvraag
wordt gedaan, waarin zij verklaren dat de penvoerder gemachtigd is om hen in
het kader van de subsidieverstrekking in en buiten rechte te vertegenwoordigen,
en dat alle gegevens die noodzakelijk zijn om aan de subsidie verbonden
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verplichtingen te voldoen, op verzoek van de penvoerder worden verstrekt. De
verklaring is door alle partijen ondertekend.
De subsidie wordt verstrekt aan en verantwoord door de penvoerder. Op de penvoerder
rusten alle aan de subsidie verbonden verplichtingen, ongeacht welke partij feitelijk is
belast met de uitvoering van de daarop betrekking hebbende werkzaamheden.

Voor het machtigen van een penvoerder is een format beschikbaar. U bent niet verplicht
om dit format te gebruiken. Het format geeft aan hoever de reikwijdte van de
machtiging moet strekken.

Twijfelt u of u tekenbevoegd bent? Ga dit dan na in het Handelsregister (KvK).

Activiteitenplan en begroting
•

Upload een activiteitenplan van max. 4000 woorden waarin wordt ingegaan op
de beoordelingscriteria (zie ook het beoordelingskader in bijlage 1 van de
regeling):
1. Relevantie van het project: het experiment moet gericht zijn op het
beter kunnen bereiken van laaggeletterden om hen meer bereid te
maken om cursussen gericht op taal-, reken- of digitale vaardigheden te
volgen.
2. Kwaliteit van het activiteitenplan
3. Draagvlak
4. Uitvoerbaarheid en haalbaarheid
5. Een realistische begroting waarin de vereiste eigen bijdrage of bijdragen
van derden is aangetoond en die voldoet aan de eisen geteld in artikel
3.5 van de Kaderregeling.

•

Upload een samenvatting van het activiteitenplan, geschikt voor lezers op
referentieniveau Nederlands 2F (maximaal 250 woorden).

Het minimum aan te vragen subsidiebedrag is € 25.000,-. Het maximum aan te vragen
subsidiebedrag is € 125.000,-.

Een format van het activiteitenplan kunt u eveneens downloaden.
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Verklaringen en ondertekening van uw aanvraag
•

De aanvrager verklaart te voldoen aan:
o de eisen van de subsidieaanvraag;
o de voorwaarden en verplichtingen waaraan, bij een eventuele
toekenning, een subsidieontvanger moet voldoen.

•

De (tekenbevoegd) contactpersoon verklaart dat de aanvraag naar waarheid is
ingevuld.

•

Door uw ondertekening worden de door u aangegeven bedragen onherroepelijk
vastgelegd. Controleer daarom uw invoer goed, voor u uw aanvraag instuurt.
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