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1. Aanleiding en doel ondernemingsplan 
In de Hoofdlijnennota Kunst en Cultuur 2013-2016 van het College van B&W van 
Amsterdam vinden we veel aanknopingspunten voor ons werk: de aandacht voor 
talentontwikkeling van kinderen, de ambitie om kinderen niet alleen te laten 
kennismaken met kunsteducatie, maar ook verder te laten komen in hun ontwikkeling; 
de aandacht voor erfgoededucatie in het basispakket. Aan de zakelijke kant herkennen 
wij de noodzaak tot ondernemerschap en eigen inkomsten. 
Dit ondernemingsplan beschrijft hoe het werk van Taalvorming past in de ambities van 
de stad, welke ambities wij zelf hebben, hoe we samenwerken met scholen en 
kunst(educatie)instellingen en hoe we dat zakelijk organiseren. 
Dit plan is het uitgangspunt voor onze aanvraag voor financiering uit het Kunstenplan 
2013-2016. Daarbij gaat het om een bedrag van €70.000 per jaar uit de vrije ruimte 
voor Kunsteducatie.   
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2. Visie en missie: Taalvorming, kunst en onderwijs 
 

 
Groepen zonder paplepel  
Taalvorming werkt sinds 1975 in het Amsterdamse onderwijs op basisscholen, locaties 
voor VVE en scholen voor VMBO en praktijkonderwijs. We werken daar met leerlingen, 
leerkrachten en ouders.  
Kunst gebruiken als inspiratiebron voor je eigen leven en actief bezig zijn met kunst 
levert mensen plezier in het leven op, een open blik, verwondering, zelfvertrouwen, 
vertrouwen in de wereld. In de stad levert het verbondenheid met Amsterdam op, met 
de cultuur en het culturele erfgoed van Amsterdam.  
Wij betrekken groepen die nog niet van de culturele paplepel gegeten hebben bij cultuur 
in Amsterdam en geven hen de gelegenheid hun talenten te ontdekken en te 
ontwikkelen. Daar worden mensen zelfbewuster en gelukkiger van, daar wordt de 
samenleving beter van.  
 
Kunst en taal 
Taal is een van de belangrijke creatieve uitdrukkingsmogelijkheden van mensen. Ieder 
mens leert op eigen kracht taal, omdat hij taal nodig heeft om te leven met zichzelf en 
om samen te leven met anderen. Hoe vruchtbaarder de omstandigheden, hoe beter het 
leren van taal gaat. Wij inspireren kinderen, jongeren en volwassenen om hun 
taalvaardigheid en uitdrukkingsmogelijkheden te verrijken. Hierdoor scheppen zij voor 

zichzelf een rijkere toekomst en zorgen ze voor meer 
kansen voor henzelf in de samenleving. Wij laten het 
eigen taalvermogen groeien. Onze benadering van 
taal vanuit kunst is een aanvulling op taal, zoals het 
op scholen wordt gegeven. Wij brengen met onze 
werkwijze de persoonlijke expressie van taal het 
onderwijs binnen. Taal is communicatie, kunnen 
vertellen, schrijven en laten zien wat je op je hart 
hebt, wat je denkt en meemaakt; taal is niet alleen 
spelling, grammatica en begrijpend lezen. 
Taalvorming maakt het taalonderwijs rijker, 
gevarieerder en meer van de kinderen zelf.  
Deze aanvulling is voor iedereen belangrijk, maar 
zeker voor groepen die kunst en taal niet met de 
paplepel binnen krijgen.     
Dat geldt voor kinderen, maar ook voor hun ouders 
en leerkrachten. Als alle mensen in de 
minisamenleving van de school op deze manier taal 
gebruiken levert dat veel op: betere prestaties van 
de kinderen; betere verhoudingen tussen kinderen 
en ouders, tussen leerkrachten en ouders; 
leerkrachten die het taalvermogen van hun kinderen 

stimuleren. 
De expertise die Taalvorming in de afgelopen 37 jaar opgebouwd heeft, ondersteunt 
scholen om de expressieve en communicatieve functie van taal beter te gebruiken in hun 
onderwijs. 
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Cultureel erfgoed en taal 
Schilderijen, beelden, musea, gebouwen, parken; Amsterdam bruist van het erfgoed. Wij 
willen de groepen waar wij mee werken deelgenoot maken van deze rijkdom.  
Bij Taalvorming staan eigen ervaringen en associaties centraal. Dat betekent dat we in 
de groepen bij elk schilderij, bij elk gebouw, bij elk beeld de verbinding leggen met 
jezelf: Wat zie je op het schilderij? Wat zou die man doen of denken? Waar moet je zelf 
aan denken? Verbinding van een kunstwerk met jezelf, daar gaat het ons om.  
Zo betekent cultureel erfgoed meer voor mensen dan een verzameling kennis over zaken 
van vroeger, dan wordt het erfgoed van jezelf. Onze werkwijze verbindt mensen met 
Amsterdam en met elkaar.  
 
De kinderen bekeken  de reproductie van een schilderij van George Seurat, een tafereel met allemaal 

mensen, die in de zomer aan het water zitten en spelen. Tijdens het gesprek over wat we allemaal 

zien komen we op de vraag: ‘Wanneer voel jij je rustig, op je gemak?’ 

We zoeken samen naar de juiste woorden voor dat gevoel. Een jongen: ‘Ik voel me fijn op mijn stoel 

naast het aanrecht’. Anderen: ‘In mijn bed met mijn voeten tegen het plafond,’ of ‘in mijn eentje op 

het plein als ik de bal hoog probeer te houden’.  

Tot slot zegt een kind: ‘Eigenlijk ben je dan 

steeds op je eigen landje.’ 

We vinden dat beeld mooi en vragen de 

kinderen te spelen dat ze ‘op hun eigen landje’ 

zijn. De een gaat voetballen, de andere ligt met 

de voeten omhoog, weer een ander beeldt uit 

dat hij leest. Er daalt een diepe rust over de 

groep terwijl ze spelen. Als we klaar zijn zegt 

een meisje: ‘We leken wel dat schilderij hé, 

alleen schijnt in de klas de zon niet…’ 

 
 
Missie   
Taalvorming maakt mensen op creatieve wijze bewust van de mogelijkheden die zij 
hebben om zich uit te drukken. Zij stimuleert mensen deze mogelijkheden uit te breiden, 
zodat ze met zelfvertrouwen kunnen communiceren in de samenleving. 
 
 
3. Taalvorming in 2012: wat we bereiken en hoe 
 
In de huidige Kunstenplan periode hebben we in totaal met 106 scholen in Amsterdam 
samengewerkt. Die samenwerking varieerde van deelname aan workshops tot meerjarige 
intensieve begeleiding van leerkrachten. Onze begeleiding is altijd gericht op de gehele 
school: hoe past Taalvorming in de rest van het onderwijs? Wat zijn de knelpunten, waar 
de school tegenaan loopt en welke bijdrage kan Taalvorming vanuit haar creatieve hoek 
daaraan leveren? 
 
Werkcycli van Taalvorming 
Taalvorming werkt met twee werkcycli. We hanteren een cyclus voor ‘Kunst en 
Taalvorming’ en een voor ‘Onderwijs en Taalvorming’. De invalshoeken zijn verschillend: 
Kunst/erfgoed is een invalshoek;regulier onderwijsaanbod (taal of zaakvakken) is de 
andere invalshoek. Welke invalshoek we kiezen hangt af van de vraag van de school: 
welk probleem willen zij oplossen, van uit welke hoek willen zij kansen voor hun kinderen 
creëren?   
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Drie belangrijke innovatieve onderdelen kenmerken ons werk in deze periode. 
Allereerst zijn wij innovatief in de ontwikkeling van het programma SAMEN, waarin we 
werken met de verschillende partners rondom de school: kinderen, leerkrachten en 
ouders. In dit programma hebben we veel bijzonders uitgevoerd op 23 PO scholen in 
Amsterdam. Daarbij gaat het altijd om activiteiten waarbij zowel kinderen als ouders en 
leerkrachten betrokken zijn. Soms zijn de ouders bij een presentatie van de kinderen, 
soms werken we ook in oudergroepen aan dezelfde thema's als waar de kinderen aan 
werken en wisselen we uit. Over de door ons ontwikkelde werkwijze bij SAMEN maken 
we in september 2012 een publicatie, gericht op scholen die zelf de relaties tussen 
kinderen, leerkrachten en ouders willen versterken: hoe kun je kunsteducatie gebruiken 
als middel daarvoor?  
Een tweede vlak waarop wij innovatief werken is de inzet op deskundigheidsbevordering 
van andere kunsteducatie-instellingen. Samen met Muziekcentrum Aslan en Stichting 
Wijsneus (naschoolse activiteiten) ontwikkelen we een werkwijze voor (kunst)docenten 
om taal te gebruiken bij hun vak. 
Een derde innovatieve ontwikkeling is het werken met erfgoed als inspiratiebron. 
Hierboven is daar al een voorbeeld van gegeven. 
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In dit plan voor de toekomst bouwen we voort op deze innovaties. 
 
4. Positionering van Taalvorming in Amsterdam  
In de publieke ruimte van de Amsterdamse scholen vinden wij de groepen waar wij mee 
werken. Regelmatig brengen we wat in de school gemaakt wordt naar buiten; soms 
letterlijk zoals op de gevel van Basisschool St Lukas in Osdorp, waar teksten en 
tekeningen gemaakt bij Taalvorming gebruikt zijn voor een kunstwerk aan de gevel (zie 
foto op pagina 5); of in de vorm van een boek of een tentoonstelling. 

Binnen het veld van de kunsteducatie zijn we gericht 
op de combinatie van werken aan de talenten van de 
leerlingen en werken aan deskundigheid van de 
leerkrachten. Wij beseffen hoe belangrijk het is, dat 
kunsteducatie niet los staat van de rest van het 
onderwijs. Wij werken aan de integratie van literaire 
vorming/erfgoededucatie en het taal- en 
zaakvakonderwijs. Als creatief taalspecialisten 
hebben we bovendien een belangrijke functie in het 
trainen/coachen van docenten kunstinstellingen en 
collega kunsteducatieve instellingen. Omdat taal 

steeds belangrijker wordt gevonden in het onderwijs wordt aan veel kunst en naschoolse 
docenten ook gevraagd aandacht te besteden aan taal. Die docenten moeten daarin 
getraind worden.  
Met Amsterdamse scholen onderhouden wij langdurige relaties en ons streven is dat 
leerkrachten en kinderen na jaren nog de werkwijze van Taalvorming gebruiken, ook als 
we de school al lang verlaten hebben. Op veel scholen gebeurt dat zo. Een ander 
kenmerk van onze manier van werken is het betrekken van ouders: Taalvorming bindt 
ouders, kinderen en leerkrachten. Zo kunnen de talenten van kinderen pas goed tot hun 
recht komen. Voor scholen bieden onze werkvormen nieuwe manieren om met ouders in 
gesprek te raken.  
In ons contact met Amsterdamse kunstinstellingen is onze deskundigheid op creatief 
taalgebied ook belangrijk: hoe kun je als educatieve dienst op zo’n manier werken met 
groepen bezoekers dat de taalontwikkeling daarbij wordt meegenomen? In de afgelopen 
periode zijn we betrokken geweest bij de ontwikkeling van Stad- en Taalprogramma’s 
van verschillende musea. Ook onze visie op erfgoededucatie is aanvullend: pas als je 
erfgoed verbindt met je eigen wereld voelt het als van jezelf. Onze expertise op dit 
gebied is aanvullend op de expertise van kunstinstellingen. In samenwerkingsprojecten 
komen de sterke punten van iedereen naar voren. 
 
5. Kwaliteiten en kansen 
Stichting Taalvorming heeft een aantal belangrijke kwaliteiten. We hebben een 
jarenlange goede reputatie in het onderwijs en bij collega kunsteducatie-instellingen. 
Onze producten worden ontwikkeld in de praktijk en wij leggen al jaren een diepgaande 
relatie tussen kunsteducatie en het reguliere onderwijsaanbod. Het werken met curricula 
zit in onze standaard begeleiding. 
Verder is Taalvorming goed bruikbaar in ‘moeilijke’ groepen en is differentiatie tussen 
kinderen (op het moment zeer gewenst in het onderwijs) bij Taalvorming 
vanzelfsprekend: iedereen verbetert kennis en vaardigheden vanaf zijn eigen niveau. Wij 
bieden daarbij altijd begeleiding op de werkvloer.  
Intern hebben wij een bevlogen team medewerkers vanuit verschillende multidisciplinaire 
achtergronden. Medewerkers hebben een ‘ondernemermentaliteit’ en werken in een sfeer 
van vertrouwen; de lijnen zijn kort. 
Uitdagingen liggen er voor ons bij het naar buiten brengen van onze kwalitatieve 
resultaten: waarom is het zo goed wat wij doen? Verder hebben we een verjonging van 
ons personeelsbestand ingezet en investeren we in nieuwe media. 
Dan de kansen voor Taalvorming in Amsterdam. Op demografisch gebied kunnen we 
constateren dat er grote groepen in de bevolking zijn en voorlopig blijven, die een 
taalachterstand hebben. Bovendien wordt op scholen in stedelijke gebieden de  
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samenstelling van de groepen steeds meer divers en neemt het niveauverschil tussen de 
kinderen steeds verder toe. Onze markt ligt vooral in het onderwijs. De kansen: 
* Erfgoededucatie is in de laatste jaren een item. Wij hebben ervaring met de combinatie 
van erfgoededucatie en werken met Taalvorming, zowel met taal als met drama. Onze 
inbreng ‘erfgoededucatie via eigen ervaringen’ is kansrijk.  
* Steeds meer scholen willen dat vakken met elkaar in verband staan, ook kunsteducatie 
en taal/zaakvakken. Wij slaan al jarenlang een brug tussen kunsteducatie en het 
reguliere onderwijsaanbod. 
* Werken met doorlopende leerlijnen in de kunsteducatie is steeds meer gewenst. Wij 
hebben ervaring in het opzetten van een leerlijn ‘letteren’ in combinatie met het reguliere 
taalonderwijs. De leerlijn ‘erfgoededucatie en taal’ die wij aan het ontwikkelen is 
onmisbaar voor Amsterdam.  
* Leerkrachtvaardigheden staan hoog in de prioriteitenlijst van het onderwijs. Wij 
begeleiden en coachen op de werkvloer op een praktische manier. 
* Met de bezuinigingen op het passend onderwijs, die in 2013 ingaan, moeten steeds 
meer ‘probleemkinderen’ in het gewone onderwijs worden opgevangen. Vanuit scholen 
krijgen we steeds meer vragen over begeleiding van groepen en kinderen met 
gedragsproblemen. De werkvormen van Taalvorming bieden mogelijkheden voor alle 
kinderen om vanaf hun eigen niveau verder te komen. 
* Partnerschap met ouders is een actueel thema in het onderwijs: steeds meer scholen 
maken daar plannen voor. Bij Taalvorming ontwikkelden we een praktische manier om 
vanuit kunsteducatie dat partnerschap te initiëren en te ondersteunen. 
We nemen ons voor de ontwikkelingen in het onderwijs in de komende jaren nauwkeurig 
te blijven volgen en daarbij te letten op mogelijkheden voor onze manier van werken.    
 
Bedreigingen voor Taalvorming zijn zoals altijd in ruime mate aanwezig. De belangrijkste 
zijn voor ons de bezuinigingen op het budget van kunsteducatie en het budget van 
scholen. In het onderwijs ligt op dit moment de nadruk sterk op de kernvakken in het 
onderwijs (taal en rekenen) en daarbij ook nog specifiek op de makkelijk meetbare 
onderdelen als spelling, grammatica, begrijpend lezen. De nadruk op het omhoog 
brengen van de Citoscores is lastig: mondelinge taalvaardigheid en schrijven, waar 
Taalvorming vooral op gericht is, wordt niet door het Cito gemeten. Daarom is het naar 
buiten brengen van onze kwalitatieve resultaten des te belangrijker in de komende tijd. 
 
6. Doelstellingen voor 2013-2016 
 
Voor de periode 2013-2016 hebben we drie doelstellingen: 
1. Stichting Taalvorming is de meest toonaangevende instelling in Amsterdam én in 
Nederland voor taalontwikkeling door kunst en cultuur 
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2. De leerlijn erfgoededucatie in combinatie met letteren geldt als de best practice in de 
verbinding met het reguliere taal- en zaakvakonderwijs 
3. Stichting Taalvorming is onder de top 3 van meest succesvolle organisaties, die ouders 
bij het onderwijs van hun kinderen heeft weten te betrekken. 
 
 
7. Strategisch plan 2013-2016 
 
Taalvorming als bedrijf 

 
 
Wij werken met drie inhoudelijke programma’s binnen Taalvorming. Alle activiteiten die 
wij doen vallen onder een of meer van deze drie poten. 
Kort getypeerd: 

 Taal en Cultuur: hieronder vallen alle activiteiten die te maken hebben met 
samenwerking met musea, andere kunst(educatie)instellingen, kunstenaars, 
erfgoededucatie 

 Leerling- en leerkrachtvaardigheden: hieronder vallen alle activiteiten die te 
maken hebben met (voorbeeld)lessen voor leerlingen en leerkrachten, training en 
coaching van leerkrachten 

 Ouders: hieronder vallen alle activiteiten die te maken hebben met ouders, zowel 
taal- als kunsteducatieve activiteiten. 

Bij de voorbereiding en uitvoering van elk traject of project binnen een van deze 3 
programma’s werken wij met de benadering van Business Model Generation (Oberwalder 
en Peigneur 2010). Daarbij gaat het om de heldere definitie van het product, de 
klant(en), de manier van communiceren met de klant(en), de verwachte opbrengsten; 
aan de andere kant staan de samenwerkingspartners, de interne organisatie en kosten. 
        
 

 
   

 
Onze inkomsten komen uit drie 
verschillende stromen: klanten, subsidies 
en fondsen, waarbij de klanten het 
grootste deel voor hun rekening nemen. 
Zij betalen onze dienstverlening totaal of 
betalen een eigen bijdrage bij 
gesubsidieerde projecten.  
Bij fondsen vragen wij bijdragen aan voor 
specifieke projecten in één van onze 
programma’s. Wij hebben goede en 
regelmatige contacten met en bijdragen 
van Stichting Lezen, Kinderpostzegels, 
Fonds voor Cultuurparticipatie, VSB-
fonds.  



 9

 
Subsidie krijgen wij in 2013-2016 van de Gemeente Amsterdam in het kader van het 
Kunstenplan (€70.000) en van Stadsdeel Zuidoost in het kader van de 
onderwijsachterstanden (€30.000). Subsidie in het kader van het Kunstenplan 
ondersteunt de programma’s in:    

 het ontwikkelen van leerlijnen op het gebied van erfgoededucatie en letteren 
(passend in het programma Taal en Cultuur en in het programma Leerling- en 
leerkrachtvaardigheden)  

 deskundigheidsbevordering van leerkrachten en docenten van 
kunst(educatie)instellingen (passend in het programma Leerling- en 
leerkrachtvaardigheden) 

 het implementeren van de aanpak van SAMEN (in het Kunstenplan 2009-2012 
ontwikkeld: ouders, kinderen en leerkrachten samenbrengen via kunsteducatie; 
op dit moment zowel vallend onder het programma Taal en Cultuur als onder het 
programma Ouders) 

 

 
 
Samenwerkingspartners 
In de periode 2013-2016 werken wij samen met partners uit verschillende hoeken. 
Uiteraard zijn scholen onze eerste partners, wij werken op maat. De vraag van de school 

is richtinggevend. 
Verder zetten wij samenwerking op met onze collega-
instellingen op het gebied van literaire vorming, met name de 
School der Poëzie en de Schoolschrijver. Helaas is deze  
samenwerking nog niet uitgemond in formele 
samenwerkingsdocumenten. Dat vraagt meer tijd dan we nu 
hebben. Samenwerking heeft vooral betrekking op contacten 
met scholen, het propageren van literaire vorming, publiciteit 
over projecten, en in 2015 het opzetten van een website met 
literaire producten van Amsterdamse kinderen. 
Met het Verzetsmuseum zetten wij in 2013 het project ‘Het 
eendere en het eigene’ op, een manier die kinderen de 
gelegenheid geeft om via taalvorming ervaringen tijdens het 
bezoek aan het Verzetsmuseum te verwerken. Deze manier 
van werken gaan wij in 2014, 2015 en 2016 samen met nog 
drie andere musea verder ontwikkelen.       
Met Muziekcentrum Aslan werken wij samen op het gebied 
van het aansluiten van muziek bij het taalonderwijs. 
Deskundigheidsbevordering van muziekdocenten is daarbij het  
doel. Ook bij andere kunst(educatie)instellingen gaan we 
dergelijke deskundigheidsbevordering aanbieden: hoe kun je 
taal gebruiken bij andere kunstdisciplines? Ook buiten 
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Amsterdam is er bij kunsteducatieve instellingen (bijvoorbeeld SKVR en Plein C) 
belangstelling voor dit aanbod.  
Met een aantal Amsterdamse musea (Amsterdam Museum, Hermitage, Joods Historisch 
Museum, Stedelijk Museum, Cobramuseum) gaan wij samenwerken in het project ‘Kunst  
dichtbij’, een project waarin we het erfgoed in de musea in verband brengen met het 
reguliere onderwijsaanbod op het gebied van de zaakvakken (aardrijkskunde, 
geschiedenis, biologie, sciences). De werkvormen van taalvorming vormen daarbij de 
brug tussen het erfgoed en het reguliere onderwijsaanbod: we verbinden schoolthema’s 
aan exposities en erfgoed in musea op onze eigen manier: via eigen ervaringen. 
  
Kwaliteitsborging 
Onze doelstellingen laten zich deels omzetten in 
kwantitatieve gegevens: hoeveel leerlingen, 
leerkrachten en ouders bereiken we? Hoeveel en 
welke activiteiten gaan we organiseren om onze 
doelen te bereiken? In het aanvraagformulier 
zijn deze cijfers te vinden.  
Ook de leerlijn erfgoededucatie in combinatie 
met letteren, is kwantitatief te bekijken: is die 
leerlijn er in 2016 of niet? Hoeveel musea / 
kunstinstellingen hebben daaraan meegewerkt? 
Hoe wordt hij gewaardeerd? 
Maar zeker zo belangrijk vinden we de 
kwalitatieve meting van onze inzet. In ‘Niet 
tellen maar wegen’ van de Boekmanstichting 
(2010) worden een aantal voorstellen gedaan 
om prestatie-indicatoren te ontwikkelen, die ook 
kwalitatief zijn. De bijdrage van de activiteiten 
aan de ambities van de Gemeente, de 
toegevoegde waarde voor de samenleving moet 
ook in beeld komen. 
 
Wij gaan, geïnspireerd door dit boek, onze activiteiten op de volgende manieren 
kwalitatief evalueren:     

- inhoudelijke evaluatie met alle betrokkenen bij een project, bij langdurige 
trajecten jaarlijkse evaluatie van de activiteiten 

- een tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek in 2013 en 2015, waarbij we een 
representatieve steekproef van leerkrachten, leerlingen en ouders bevragen over 
de impact van ons werk en de bijdrage van onze activiteiten aan de stedelijke 
ambities in het Kunstenplan   

- bij al onze projecten organiseren we een resonansgroep van deskundigen van 
buiten, die ons adviseert over voortgang en waarmee we ook de impact van het 
project evalueren 

- in 2015 starten we een traject voor zelfevaluatie volgens de methodiek van ’The 
most significant change’ (Davies en Tart, 2005 zie www.mande.co.uk), een 
participatieve manier van evalueren, waarin verschillende stakeholders 
(leerlingen, leerkrachten, directies, samenwerkingspartners) in een gezamenlijk 
proces vaststellen wat de opbrengst van Taalvorming is.  

Verder betrekken we onze contacten op de UvA, de Universiteit Nijmegen en lectoren op 
diverse Pabo’s bij de opzet van onze kwalitatieve evaluatie. Jaarlijks vragen we 
tenminste één masterstudent bij een van onze projecten een onderzoek te doen. 

 
Zakelijke organisatie   
Stichting Taalvorming heeft een bestuur van 5 leden. In 2013 gaan we over naar een 
raad van bestuur constructie.  Dit model past beter bij de werkelijkheid van Stichting 
Taalvorming. 

http://www.mande.co.uk/�
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Door de economische omstandigheden waren wij in 2011 genoodzaakt in 
personeelsomvang te krimpen. Inmiddels zitten we weer in de lift. Wel hebben we ons 
personeelsbestand geflexibiliseerd zodat wij makkelijker kunnen anticiperen op 
ontwikkelingen in de markt.  
In het kader van de ingezette verjonging hebben we de keuze om jonge mensen project- 
of tijdelijke contracten aan te bieden of met freelance contracten te werken. In de 
praktijk blijkt dat de jonge mensen die met ons samenwerken over het algemeen een 
voorkeur hebben voor dat laatste. Dat komt goed van pas in de ingezette flexibilisering 
van ons personeelsbestand. We rekenen op een totaal fte van 3 voor uitvoering.  
Uren voor overleg/overhead zijn beperkt bij medewerkers tot max. 20% van hun 
aanstelling. Overheadtaken van directie en administratie nemen 1 fte in beslag. 
 
Toelichting op activiteitenplan   

Wij voeren in 2013-2016 een groot aantal activiteiten 
uit. In de cijfermatige benadering van het 
aanvraagformulier vindt u deze cijfers. De samenhang 
tussen de activiteiten komt daarin niet tot zijn recht. 
Hierbij kort deze samenhang.  
Allereerst voeren wij een aantal activiteiten zelf uit met 
leerlingen. Dit zijn activiteiten op het gebied van letteren 
en erfgoededucatie. Daarbij zijn wij altijd gericht op de 
overdracht van onze manier van werken op de 
leerkrachten. Na lessen die door ons uitgevoerd worden, 
voeren leerkrachten (gecoacht door ons) zelf lessen 

Taalvorming uit. Bij de telling van het aantal uitgevoerde lessen zijn de zelf uitgevoerde 
lessen en de gecoachte lessen meegerekend.  
Lessen die we niet meerekenen, zijn lessen die wij altijd ‘het tweede lijneffect’ noemen. 
Leerkrachten gaan na een begeleidingstraject/scholing/training/workshop zelf lessen 
Taalvorming in hun groep geven. Wij schatten het indirecte bereik van onze lessen op 
veel meer leerlingen: minimaal 15.000 leerlingen per jaar in 2013-2016. 
Scholing en training van leerkrachten is een manier om zowel de deskundigheid van 
leerkrachten te vergroten en daarmee ook het aantal leerlingen, dat de kans krijgt zijn 
talenten op het gebied van letteren te vergroten. In de cijfers moet u ‘aantal’ lezen als 
‘aantal activiteiten’ en ‘bezoeken’ als ‘aantal bereikte leerkrachten’. 
Scholing en training van kunst(educatie)docenten vergroot op andere wijze ons bereik. 
Als door ons geschoolde docenten principes van Taalvorming gebruiken is dat goed voor 
de taalontwikkeling van kinderen. Ook hier staat bij ‘aantal’ het aantal activiteiten en bij 
‘bezoeken’ het aantal bereikte kunst(educatie)docenten. 
Activiteiten met ouders, hebben we in de cijfers ondergebracht bij buitenschoolse 
activiteiten voor mensen van 18+. Wij zien deze activiteiten niet als buitenschools, maar 
als belangrijk onderdeel van de totaalbenadering ter stimulering van talenten van 
kinderen.  
 
Toelichting meerjarenbegroting   
De komende vier jaar gaan we onze ambities in dit plan waarmaken. Daarbij is groei niet 
het uitgangspunt maar zeker wel bloei. In deze economisch onzekere tijden houden wij  
een gezonde Stichting Taalvorming voor ogen die met creatief en flexibel 
personeelsbeleid de tering naar de nering zal zetten.   
Wij begroten onze jaarlijkse eigen directe inkomsten, te verkrijgen binnen Amsterdam 
zowel als daarbuiten, op € 240.000. Uit het Kunstenplan hopen wij € 70.000 te mogen 
ontvangen. Daarnaast rekenen wij op voortzetting van de € 30.000 die wij jaarlijks van 
Stadsdeel Zuidoost ontvangen om daarmee de scholen in dat stadsdeel met 
prijskortingen te kunnen bedienen. Tot slot rekenen we erop dat we specifieke projecten 
voor een bedrag van jaarlijks € 60.000 gefinancierd krijgen door particuliere fondsen. 
 
 


