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Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang moeten kunnen aantonen dat ze
beschikken over taalniveau 3F. Deze zogeheten taaleis is onderdeel van de Wet
Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Voorwaartz taaltraining – coaching BV
ondersteunt en ontzorgt organisaties in de kinderopvang bij het voldoen aan de
opgeschroefde eisen. Zoals Kibeo: “De continuïteit van de kinderopvang waarborgen
is voor ons uiterst belangrijk.”
Pedagogische medewerkers in de kinderopvang vervullen een belangrijke rol in de
taalontwikkeling van het jonge kind. Reden voor het ministerie van OCW om de lat hoger
te leggen waar het gaat om de taalvaardigheid van de in deze sector werkzame
pedagogische medewerkers.
Marina Wisse van Voorwaartz: “De taaleis heeft echt een stevige impact. Organisaties voor
kinderopvang checken of hun pedagogisch medewerkers beschikken over een diploma of
certificaat waaruit blijkt dat ze aan de taaleis voldoen. De taaleis geldt nu voor
pedagogisch medewerkers in de VVE-groepen (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Vanaf
2025 moeten alle medewerkers in de kinderopvang aan nieuwe eisen voldoen. Dus ook
pedagogisch medewerkers die nu op de babygroepen en in de BSO werken. Wij nemen als
Voorwaartz landelijk erkende toetsen af bij medewerkers en zorgen ervoor dat ze alsnog
het certificaat kunnen behalen. Wie zakt voor de toets krijgt persoonlijke begeleiding en
scholing op maat op weg naar de herkansing.”
Kleine groepen, zorgvuldig voorbereid, hoog slagingspercentage
Eén van de opdrachtgevers van Voorwaartz is Kibeo.
Met zo’n 1000 medewerkers een maatschappelijk
gedreven organisatie voor kinderopvang, met het
hoofdkantoor in Goes en actief in een groot deel
van Nederland.
We spreken met Mara Oele, clustermanager
Opleiding & Training. “De continuïteit van de
kinderopvang waarborgen is voor ons uiterst
belangrijk. Voorwaartz helpt onze
medewerkers het verplichte taalniveau te halen.
De samenwerking loopt erg soepel: de lijntjes zijn
kort en er wordt snel geschakeld. Wat erg effectief is,
is dat de toetsen door Voorwaartz in kleine groepen
worden afgenomen en zorgvuldig worden voorbereid.
Het slagingspercentage is dan ook erg hoog.”
Mara Oele van Kibeo: “Voorwaartz helpt onze
medewerkers het verplichte taalniveau te halen.”
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Inspelen op behoeften
De door Voorwaartz toegekende certificaten zijn erkend door de GGD. De voorbereiding
op en de afname van toetsen vindt plaats in lesruimtes van Kibeo in Zeeland of op de
locatie van Voorwaartz in Breda. Oele: “Waarom we voor Voorwaartz kozen? Een belangrijk
punt voor ons was dat Voorwaartz onze sector en organisatie goed kent. Ze hebben als het
ware aan een half woord genoeg. Voorwaartz weet waar onze behoeftes liggen en speelt in
op onze vraag naar flexibiliteit door bijvoorbeeld last-minute toetsen te plannen en uit te
voeren. We geven al onze medewerkers de kans om de taaleis te halen, niet alleen de
medewerkers die op VVE-groepen werken. Wanneer zij de taaltoets en een eventuele
herkansing niet halen verzorgt Voorwaartz in opdracht van ons een leestraject.”

"Waarom we voor Voorwaartz kozen? Een belangrijk
punt voor ons was dat Voorwaartz onze sector en
organisatie goed kent. Ze hebben als het ware aan
een half woord genoeg. Voorwaartz weet waar onze
behoeftes liggen en speelt in op onze vraag naar
flexibiliteit."
Medewerkers inzetbaar houden
Het wel of niet voldoen aan de taaleis is cruciaal in een sector waarin de personele krapte
hoog is. Iedere medewerker telt. Mara Oele: “Voorwaartz zorgt ervoor dat onze
pedagogisch medewerkers bevoegd raken om op de VVE-groep te werken en inzetbaar
blijven.” De taaleis, de wereld van de VVE en de context van de kinderopvang: het zijn
bekende terreinen voor Marina Wisse. De onderwijskundige was destijds nauw betrokken
bij de landelijke invoering en implementatie van VVE. “Als Voorwaartz willen we met onze
expertise en ervaring ondersteuning en ontzorging bieden bij de taaleis. Er staat ook veel
op het spel: medewerkers die soms al jaren werkzaam zijn in de sector kinderopvang
kwalificeren op het vlak van begrijpend lezen, spreken en luisteren. Want vergeet niet: de
keten van leren en ontwikkelen van jonge kinderen stagneert als de kinderopvang
onvoldoende gekwalificeerde mensen heeft.”
Partnership
De samenwerking met Voorwaartz ervaren we als echt partnership, vertelt Mara Oele tot
slot. “Samen met Voorwaartz zorgen we ervoor dat we voor wat de taaleis betreft het
maximale uit onze medewerkers halen en de pedagogische kwaliteit borgen. Van
medewerkers krijgen wij veel positieve feedback op deze persoonlijke aanpak en het
maakt ons erg trots dat het slagingspercentage hoog is én blijft!”
Meer weten over de aanpak van Voorwaartz? Neem contact op met Marina Wisse,
m.wisse@voorwaartz.nl; direct telefoonnummer: 06 50 40 21 88.
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