Taalniveau 3F voor de kinderopvang
3F in de beroepscontext

Diploma route

Voor taalontwikkeling van kinderen zijn interacties met pedagogisch medewerkers

Mocht de niveaubepaling uitwijzen dat deelnemers op alle domeinen al

belangrijk. Bepalend daarbij zijn de taalvaardigheden van de beroepskracht. Om de

beschikken over taalniveau 3F, dan bieden wij hun de mogelijkheid om zich

taalontwikkeling van kinderen te ondersteunen wordt de taaleis voor de spreekvaar-

voor te bereiden op het examen door middel van zelfstudie en het maken van

digheid van beroepskrachten verhoogd naar minimaal niveau 3F.

oefenexamens.
De kosten voor het werkboek, de oefenexamens en examinering zijn € 450,- per

Taaleisen in de kinderopvang

deelnemer.

Taalniveau 3F voor:
• Mondelinge vaardigheden ( luisteren, spreken en gesprekken voeren);

Soort opleidingstraject

• Leesvaardigheid (lezen en interpreteren van teksten).

WerkendLeren werkt landelijk en uitsluitend met gecertificeerde trainers. Bij
inschrijving van minder dan 4 deelnemers worden deelnemers geplaatst in een

Heeft u als kinderopvanggorganisatie of gemeente te maken met het (verplicht)

samengestelde groep bij u in de buurt. In-company en eventuele maatwerkvraag-

bijscholen van pedagogisch medewerkers naar taalniveau 3F?

stukken zijn mogelijk vanaf 12 deelnemers. De bijeenkomsten worden in overleg

WerkendLeren biedt ‘De snelste weg naar 3F!’

gepland.
Dagdelen:

8 (ca. 4 uur)

E-learning:

nee

Praktijkopdrachten: Ja
Examinering:

Ja

Groepsgrootte:

4-6

Looptijd:

Minimaal 4 maanden

Regio:

Landelijk

Kosten:

€ 1.500,- per deelnemer

Subsidie:

€ 1.000,- per deelnemer

Eigen bijdrage:

€ 500,- per deelnemer

Subsidie
De ministeries van OC&W, SZW en VWS hebben subsidie beschikbaar gesteld
voor werkgevers die hun medewerkers op taal willen scholen. De subsidieaanvraag zal o.b.v. een machtiging door WerkendLeren worden verzorgd. U
ontvangt de voortgang van de aanvraag en ca. 6 weken na toekenning wordt het
subsidiebedrag aan u overgemaakt.
Het traject 3F in de beroepscontext
Dit traject is specifiek ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers in de kinderop-

Enkele voorwaarden:

vang met als doel het voorkomen van taalachterstand bij kinderen. Alle oefeningen

• Deelnemers hebben taalvaardigheidsniveau 2F of lager;

zijn direct op de werkvloer toepasbaar en zijn ontwikkeld voor de kinderopvang.

• De subsidie dekt maximaal 67% van de opleidingskosten;
• Maximaal € 50.000 subsidie per aanvrager;

Opbouw:

• De deelnemer dient de gehele periode in dienst te blijven;

1.

• De training moet starten in 2018.

Introductiebijeenkomst (Intake en niveaubepaling) Tijdens de introductieles
wordt de opbouw van het programma aan de deelnemers toegelicht en zal

2.

digitaal een niveaubepalingstest door de deelnemers worden uitgevoerd. De

Naast de bovengenoemde subsidie is WerkendLeren ook met gemeenten in

deelnemers hoeven zich niet voor te bereiden op de les.

gesprek over het aanbieden van taaltrainingen en financiering. Vraag naar de

Na de niveaubepaling worden de groepen samengesteld. WerkenLeren werkt

mogelijkheden binnen uw gemeente en toets wat het meest voordelig is.

in kleine groepen van 4 tot maximaal 6 deelnemers in 8 dagdelen toe naar
het examen. Tussen de lessen door is er de mogelijkheid om de docenten op
vast geplande momenten vragen te stellen via een online leeromgeving.
Examinering
De examinering wordt uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam (UvA)
en vanaf 12 deelnemers wordt deze op locatie uitgevoerd.

Klassikale route
Of

Digitale route
Of

Examenroute

Meld u nu aan!
Meld u nu aan op onze website
http://werkendleren.nl/trainingen/3f-nederlands/

Wij kijken graag binnen uw organisatie naar de mogelijkheden op maat. Voor het
plannen van een afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Examen

Niveau bepaling

3.

WerkendLeren B.V.
Postbus 808
7600 AV Almelo
088 - 28 27 000
info@werkendleren.nl

