
Taalniveau 3F VVE kleine gemeenten 
bijeenkomsten juni-2017

• 1-8-2017: 

Verplicht in G37 en G86 
gemeenten

• 1-8-2019:

Verplicht in alle overige 
(kleine) gemeenten



Ontwikkelingen VVE in kort bestek
1. Opbrengstgericht / 

ontwikkelingsgericht 
werken

2. Rijke 3F taalomgeving

3. HBO-ers in de groep of 
als coach

4. Ouderbetrokkenheid

• 2017: Aanpassing 
besluit 
basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse 
educatie



Taalniveau VVE kleine gemeenten

• Doel: Versterking 
taalniveau PM-> 3F

• 2017 & 2018 geld naar 
kleine gemeenten

• Aanbieders stellen doelen 
met gemeenten

• Autonomie gemeenten
• Prestaties en afspraken 

verschillen dus
• 4.7 miljoen Euro per jaar
• Taalniveau 3F kleine 

gemeenten verplicht per   
1-8-2019



Waarom versterking taalniveau PM
• Goed toegepast rijk 

taalgebruik PMer is 
voorwaarde voor een rijke 
leeromgeving voor het kind

• Interactievaardigheid en 
taalvaardigheid van de 
individuele PMer bepaalt het 
succes

• Vergroting opbrengsten SLO-
doelen groep 3

• Conform moties Tweede 
Kamer

• Conform nieuwste eisen 
aanpassingen besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit VE



Aantoonbaar taalniveau 3F (oud!)

• De (kandidaat) werknemer 
wordt geacht te beschikken 
over taalniveau 3F indien 
een (kandidaat) werknemer 
beschikt over een diploma 
en/of cijferlijst waarop 
expliciet minimaal het 
taalniveau 3F of B2 op de 
onderdelen 
spreekvaardigheid en 
leesvaardigheid staat 
vermeld en minimaal het 
taalniveau 2F of B1 op het 
onderdeel 
schrijfvaardigheid staat 
vermeld. 



Aantoonbaar taalniveau 3F (Nieuw 1!)
• Per 1-8-2019 verplicht in kleine gemeenten

1. Hbo, wo, ad diploma

2. Havo, vwo, >5.5 NL

3. Mbo diploma 3, 4 mèt: 

>5.5 Centraal examen NL plus:

A. Of: >5.5 spreken en lezen instellingsexamen

B. Of: >5.5 combi spreken en lezen instellingsexamen  
NL 

C. Of: >5.5 gehele instellingsexamen NL

4.   >5.5 keuzedeel 3F mbo3

5.   Certificaten van taaltoetsen spreken en lezen



Aantoonbaar taalniveau 3F (Nieuw 2!)
• Bij onduidelijkheid hbo/mbo status diploma: Zie cao’s

• Taalcertificaat geeft geen vrijstelling mbo (EVC, mbo4)

• Taaleis geldt ook voor medewerkers met dyslexie

• Taaleis geldt voor alle beroepskrachten, ook van voor 
1955 en langer dan 15 jaar werkzaam

• Medewerkers andere moedertaal: NT2 Staatsexamen II

• Geen wettelijke minimumeis meer voor schrijven

• Gemeenten mogen nog wel hoger taalniveau eisen

• GGD houdt toezicht op het voldoen aan de taaleis 3F



Gevolgen mbo-opleidingen

• Mbo 4 huidig: niveau 3F deel opleiding, wel aantonen

• Mbo 4 oud: moet aantoonbaar zijn, zo niet taaltoets

• Mbo 3 examineert taalniveau 2F, aanpassen 3F door:

1. Generiek examen NL op volledig 3F niveau, of

2. Keuzedeel examen NL op volledig 3F niveau, of

3. Extra instellingsexamen 3F naast 2F lezen en spreken



Autonomie gemeenten

• Inzet per gemeente is 
verschillend

• Soms al als subsidie-eis

• Gemeenten mogen 
extra taaleisen stellen, 
bijvoorbeeld volledig 3F

• Redelijkheid en 
billijkheid



Samenwerking in de regio

• Budget besteden in 
boekjaar 2017 en 2018

• Scholing + toetsing

• Klein aantal PM’ers

• Samenwerking = Succes

• Vraagt inspanning van  

-werkgevers 

-werknemers

-gemeenten

• Zoek je partners op 



Dilemma’s en discussie
• Hoe bereid je je voor?

• Wat als taal op 3F niet 
lukt?

• 2 taaleisen wringt, wie 
ga je werven? 
(szw/ocw)

• Wat is redelijk en billijk?

• Wat gaan opleidingen 
doen?



Nuttige informatie:
• kinderopvang.nl

• sociaalwerknederland.nl

• maatschappelijkekinderopvang.nl

• vveschakelklassenzomerscholen.nl

• Handreikingen en tips voor 
werkgevers en gemeenten: 
Uitvoeringsvragen 
stimulering taalniveau 3F.

• Samen aan de slag in VVE, 
handreiking voor 
organisaties

• Aanpak taalniveau 3F

http://www.vveschakelklassenzomerscholen.nl/
http://www.vveschakelklassenzomerscholen.nl/
http://www.vveschakelklassenzomerscholen.nl/
http://www.vveschakelklassenzomerscholen.nl/


Veel succes met taalniveau 3F!


