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Wat houdt de taaleis in?
Voor het ontwikkelen van taalvaardigheid is een taalrijke omgeving cruciaal.
Pedagogisch medewerkers moeten daarom aan een aantal eisen voldoen:
A. Pedagogisch medewerkers in de voorschoolse educatie moeten vanaf 1
augustus 2019 beschikken over een diploma of certificaat waaruit blijkt dat het
taalniveau Nederlands op niveau 3F ligt voor mondelinge taalvaardigheid en lezen.
B. Voor alle pedagogisch medewerkers is per 1 januari 2025 een diploma of
certificaat vereist waaruit blijkt dat hun mondelinge taalvaardigheid Nederlands
op niveau 3F ligt.

Toetsen en scholing
Voorwaartz toetst pm’-ers die niet aan kunnen tonen dat zij aan de taaleis voldoen.
Wij nemen toetsen individueel of in kleine (sub)groepen af. Zo borgen we individuele
aandacht en we kunnen tijdens de voorbereiding van de toetsen ingaan op vragen
opmerkingen van de deelnemers. We werken met erkende toetsen en nemen deze
op onze locatie aan het Kloosterplein in Breda af óf op locatie. Als we op locatie
werken, gaan ervan uit dat onze opdrachtgever zorgt voor adequate ruimte, koffie,
thee en water.
Voorwaartz toetst het niveau voor lezen en spreken/luisteren en taalleerbaarheid.
Wanneer een kandidaat niet aan de taaleis voldoet, stellen we op basis van de
verzamelde gegevens een scholingstraject voor en voeren dat na een akkoord uit.
Wanneer een kandidaat over het vereiste niveau beschikt verzorgen wij een
certificaat. Wij communiceren over de resultaten en voorstellen met onze
opdrachtgever.
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Onze aanpak
We starten met een korte kennismaking en bereiden de toetsen met de kandidaten
voor. De voorbereiding is erop gericht dat de kandidaten hun aanwezige kennis
activeren en zo goed mogelijk op de opdrachten focussen. Omdat we met kleine
groepen werken, is er voldoende gelegenheid om in te gaan op vragen en
opmerkingen. Het aantal trainers dat we inzetten is afgestemd op het aantal
kandidaten, zodat individuele aandacht geborgd is.
De toetsen worden binnen 1 dagdeel afgenomen. De leestoets en de
taalleerbaarheidstoets worden groepsgewijs afgenomen, de spreek/luistertoets
nemen we individueel (mondeling) af. De spreek/luistertoets wordt opgenomen.
Terugkoppeling over de resultaten vindt binnen een werkweek aan de opdrachtgever
plaats.

"Het slagingspercentage bij onze
pedagogisch medewerkers ligt hoog"
Kibeo Academy
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Voorbereiding
Voorwaartz bereidt de kandidaten stap voor stap voor op de leestoets en neemt
daarvoor rustig de tijd. Voordat de kandidaten aan de toets beginnen is er
gelegenheid tot het stellen van vragen. Kandidaten hoeven geen toetsen te
oefenen. Voorwaartz raadt af om, bijvoorbeeld op internet, naar oefentoetsen te
zoeken. Vaak geven deze opdrachten niet het juiste beeld. Verkeerde
verwachtingen kunnen vervolgens onnodige spanning veroorzaken.
Dit omdat kandidaten op grond van eigen speurwerk een bepaald soort
opdrachten, teksten en vragen zouden kunnen verwachten en de toets er
vervolgens toch heel anders uit blijkt te zien.
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Sterren en keurmerken
Onze aanpak scoort in de Kieswijzer Taalcursussen pedagogische medewerkers in
voorschoolse voorzieningen (2016, Sardes, in opdracht van OCW) de
maximumscore van 3 x 3 sterren.
Voorwaartz voert de keurmerken Blik op Werk en NRTO.

Taal helpt u voorwaarts,
en Voorwaartz helpt u
met taal!
VOORWAARTZ
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Zullen we met u meedenken?
Neem gerust contact op met Marina Wisse. Zij kan u helder uitleggen hoe
we te werk gaan, en u adviseren over te te nemen vervolgstappen.
m.wisse@voorwaartz.nl | 06 - 50 40 21 88

