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In de Wet  IKK staat de eis opgenomen dat pedagogisch medewerkers mondelinge Nederlandse 

taalvaardigheid moeten hebben op niveau 3F / B2. Het gaat om gesprekken voeren, luisteren en 

spreken. Met behulp van een diploma of certificaat kan deze taalvaardigheid  worden aangetoond. Er 

wordt een overgangstermijn gehanteerd van 5 jaar: uiterlijk op 1 januari 2023 dienen alle 

pedagogisch medewerkers te voldoen aan deze taaleis. 

In de voorschoolse educatie heeft het ministerie van OCW dit niveau al sinds 1 augustus 2017 

verplicht gesteld in de grote gemeenten (G37 en G86) en geldt naast mondelinge taalvaardigheid ook 

leesvaardigheid. Vanaf 1 augustus 2019 geldt deze verplichting ook in alle andere gemeenten. 

In de cao zijn de voorwaarden vastgelegd in het Functieboek onderdeel 'Taaleis Nederlands'. En er is 

daarnaast in het Functieboek van de cao  bij elke kwalificerende opleiding aangegeven of die tevens 

voldoet aan de taaleis. Cao partijen willen dit ook voor VE bij elke kwalificerende opleiding gaan 

aangeven (dit volgt indien gereed). 

De vuistregel is: alle Mbo4- en Hbo- diploma’s uit de kwalificatie-eis in de cao’s zijn voldoende om aan 

de taal-eisen te voldoen. Ook iedereen met een Havo of Vwo-diploma voldoet aan de taaleis; maar om 

als pedagogisch medewerker werkzaam te kunnen zijn, moet er daarnaast dan ook een kwalificerend 

diploma zijn behaald. 

Omschrijving in cao kinderopvang 

In de kwalificatie eis voor pedagogisch medewerker staat het als volgt omschreven: 

Voor de functie van pedagogisch medewerker is per 1 januari 2023 een diploma of certificaat vereist 

waaruit blijkt dat het taalniveau Nederlands op niveau 3F ligt voor de mondelinge taalvaardigheid of 

op niveau B2 voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, luisteren en spreken. Alle Nederlandse 

diploma’s vanaf mbo-niveau 4 gelden als voldoende bewijs voor taalniveau 3F Nederlands voor wat 

betreft mondelinge vaardigheid. 

Kwalificatie eis 

In het functieboek bij de cao is in de lijst met diploma’s die kwalificeren voor de functie Pedagogisch 

Medewerker met een sterretje aangegeven welke van die diploma’s ook aan de taaleis voldoen.  

Naast de kwalificerende diploma’s die in de lijst zijn opgenomen, zijn er ook andere diploma’s 

waarmee het vereiste taalniveau aangetoond kan worden: 

- Alle Nederlandse mbo niveau 4 diploma’s; 

- Havo diploma; 

- VHBO diploma 

- Vwo diploma; 

- HBO diploma (Associate Degree, bachelor) 

- WO diploma (universitaire bachelor). 

Diploma op MBO niveau 3 

Heeft de medewerker een Nederlands mbo niveau 3 diploma dat kwalificeert voor de functie van 

pedagogisch medewerker of peuterspeelzaalleidster, en daarnaast geen diploma van havo, vhbo, vwo, 

hbo of wo, dan kan er op twee manieren worden voldaan voldoen aan de taaleis:  

- een schriftelijk bewijs dat je het mbo keuzedeel ‘Nederlands 3F’ hebt behaald  



                                
- een ander schriftelijke bewijs (certificaat van een taaltoets, cijferlijst of andere bijlage bij diploma) 

dat bewijst dat je mondelinge taalvaardigheid op niveau 3F ligt.   

- Voor mbo-3 studenten geldt dat zij het Centraal Examen Nederlands 3F kunnen afleggen sinds 

schooljaar 2015-2016. Zie ook: 

www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/steunpuntmbo/download/servicedocumenten/2017-03-23-

cohortenoverzicht-examinering-generieke-onderdelen-vs-1-7.pdf) 

 

Buitenlands diploma 

Heeft de medewerker een buitenlands diploma dat kwalificeert voor de functie van pedagogisch 

medewerker, dan is altijd een aanvullend bewijs nodig.  

 

Taaltoetsen 
UvA taaltoetsen en Mr Dutch bieden taaltoetsen aan op mondelinge taalvaardigheid.  
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