
Nieuwsbericht Stand van zaken taaleis mondelinge Nederlandse taalvaardigheid 3F voor 
pedagogisch medewerkers 
In verband met de Coronacrisis is de wijziging van de Regeling wet kinderopvang per 1 juli 2020 

niet haalbaar gebleken. De nieuwe streefdatum is 1 oktober 2020. Zodra de regeling gepubliceerd 
is wordt hierover gecommuniceerd.  
Daarin zal verduidelijkt worden wanneer aan de wettelijke beroepsvereiste mondelinge 

Nederlandse taalvaardigheid 3F wordt voldaan en hoe deze op het diploma en de resultatenlijst 
vermeld zou moeten worden. In dit bericht vindt u een advies hoe, vooruitlopend op deze wijziging, 
om te gaan met de situatie. Dit advies is uitsluitend gericht op de taaleis 3F voor pedagogisch 

medewerkers als gevolg van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). De taaleis voor 
voorschoolse educatie wordt hier buiten beschouwing gelaten.     
Deze uitwerking verschilt van die uit de factsheet ‘Taalniveau 3F pedagogisch medewerkers die 
(willen) werken in de voorschoolse educatie’ uit juli 2017. De factsheet komt hiermee te vervallen. 

 
Examinering taaleis 3F 
In samenspraak met OCW en SZW wordt ten aanzien van de examinering van de taaleis 3F het 

volgende geadviseerd, vooruitlopend op de wijzigingen in de regelgeving.  
 
Huidige situatie 

De wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) bepaalt dat alle pedagogisch medewerkers om 
het beroep uit te kunnen oefenen, vanaf 20251 Nederlands op minimaal 3F niveau moeten 
beheersen voor de mondelinge deelvaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren. Er is 
afgesproken dat mbo-scholen hun studenten als beginnend beroepsbeoefenaar opleiden voor de 

arbeidsmarkt. Daarmee is het belangrijk dat zij aan deze eisen voldoen. Er is in het mbo echter 
onduidelijkheid over wanneer de student, wettelijk gezien, precies aan deze taaleis voldoet.  
 

Het is nog niet wettelijk vastgelegd, dus hebben scholen de ruimte om dit zelf in te vullen. Scholen 
worden opgeroepen om vanuit het belang van de student al zoveel mogelijk te handelen zoals 
verplicht in de toekomstige situatie (zie hierna).  

 
Het generieke examenonderdeel Nederlands 3F omvat meer dan alleen spreken, luisteren en 
gesprekken voeren. Lezen en schrijven zijn ook onderdeel van Nederlands 3F, maar (worden) geen 

beroepsvereisten. Een voldoende voor het gehele generieke examen op niveau 3F is op zich dus 

niet voldoende om aantoonbaar aan de beroepsvereisten te voldoen. De vraag ontstaat daarmee 
wanneer de student aantoonbaar wel voldoet aan de beroepsvereisten. De onder 
‘toekomstscenario’ omschreven oplossing hiervoor wordt in de Regeling wet kinderopvang 

vastgelegd.  
 
Voor het behalen van het diploma gelden nu nog de eisen die vastgelegd zijn in de 

kwalificatiedossiers (KD) Pedagogisch Werk voor niveau 3 en 4.  
Voor niveau 3 zijn de mondelinge vaardigheden op 3F vastgelegd als beroepsvereisten in het KD.2 
Voor niveau 4 is Nederlands 3F een generieke exameneis.  
Het gevolg hiervan is dat studenten op niveau 3 nu geen diploma kunnen halen indien ze niet aan 

de taaleis voldoen. Studenten op niveau 4 kunnen wel een diploma halen, als zij slagen met een 
onvoldoende voor spreken, gesprekken en/of luisteren (en dus niet voldoen aan de mondelinge 
Nederlandse taalvaardigheid), maar ten minste een 5 voor het totale generieke onderdeel 

Nederlands halen. Deze ongelijkheid tussen niveau 3 en 4 is onwenselijk. 
 
Toekomstscenario 

Hieronder een overzicht van de wijze waarop de student in de toekomst kan voldoen aan de taaleis 
mondelinge Nederlandse taalvaardigheid 3F. Dit scenario is definitief van toepassing zodra de 
taaleis opgenomen is in het KD van niveau 4 en de Regeling wet kinderopvang gewijzigd is. 
 

 

                                                            
1 De implementatie van de taaleis 3F is op 1 juli jl. met twee jaar uitgesteld, van 1 januari 2023 naar 1 januari 

2025. Zie hiervoor: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/documenten/kamerstukken/2020/07/01/kamerbrief-

kinderopvang  
2 Zie:  

https://kwalificaties.s-

bb.nl/Details/Index/5181?type=kwalificatie&item_id=1324624&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DAlles%26

Trefwoorden%3DPedagogisch%2520Medewerker%2520%26Wettelijkeberoepsvereisten%3DJa%26Fuzzy%3DF

alse 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/documenten/kamerstukken/2020/07/01/kamerbrief-kinderopvang
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/documenten/kamerstukken/2020/07/01/kamerbrief-kinderopvang
https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/5181?type=kwalificatie&item_id=1324624&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DAlles%26Trefwoorden%3DPedagogisch%2520Medewerker%2520%26Wettelijkeberoepsvereisten%3DJa%26Fuzzy%3DFalse
https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/5181?type=kwalificatie&item_id=1324624&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DAlles%26Trefwoorden%3DPedagogisch%2520Medewerker%2520%26Wettelijkeberoepsvereisten%3DJa%26Fuzzy%3DFalse
https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/5181?type=kwalificatie&item_id=1324624&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DAlles%26Trefwoorden%3DPedagogisch%2520Medewerker%2520%26Wettelijkeberoepsvereisten%3DJa%26Fuzzy%3DFalse
https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/5181?type=kwalificatie&item_id=1324624&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DAlles%26Trefwoorden%3DPedagogisch%2520Medewerker%2520%26Wettelijkeberoepsvereisten%3DJa%26Fuzzy%3DFalse


Niveau 3 
Voor niveau 3 kan er sprake zijn van twee situaties.  
 

1) De student kiest ervoor om het generieke examenonderdeel Nederlandse taal op 3F af te 
leggen en via die weg aan te tonen dat de specifieke vaardigheden voor de taaleis 
pedagogisch medewerker worden beheerst.  

2) De student kiest ervoor om het generieke examenonderdeel Nederlandse taal op 2F af te 
leggen en daarnaast via beroepsgerichte instellingsexamens aan te tonen dat hij de 
specifieke vaardigheden op niveau 3F beheerst.   

 
Geadviseerd wordt (indien dit haalbaar is) om te kiezen voor de eerste optie, aangezien deze 
minder werk betekent voor student en school. De uitwerking van de taaleis ziet er per 
mogelijkheid als volgt uit: 

1) De student doet het generieke examen Nederlandse taal op niveau 3F. Voor wat betreft 
de taaleis 3F voor pedagogisch medewerker toont de student aan deze behaald te 
hebben wanneer hij  

een voldoende (ten minste een 5,5) haalt voor  

- het centraal examen (dat bestaat uit luisteren en lezen) en  

- het gecombineerde cijfer van uitsluitend de onderdelen spreken en gesprekken voeren 
van het instellingsexamen. 

 

Daarnaast geldt de slaag-zakregeling voor het generieke examen, dat wil zeggen voor het 
totale onderdeel Nederlands is ten minste een 5 behaald.  
 

Indien de student dit haalt is  zowel het generieke onderdeel als de beroepsvereiste taaleis 
behaald. Als hij wel voldaan heeft aan de beroepsvereiste, maar (ook na eventuele 
herkansingen) niet aan de generieke eisen, dan kan worden gekozen voor optie 2.  

 

2) De student doet het generieke examen Nederlandse taal op niveau 2F.  
In dat geval kunnen er (beroepsgerichte) instellingsexamens worden afgelegd voor 
spreken, gesprekken en luisteren op referentieniveau 3F. Als de onderdelen spreken en 

gesprekken voeren gemiddeld ten minste een 5,5 opleveren én het onderdeel luisteren 
gemiddeld ten minste een 5,5 oplevert, is de taaleis behaald. Voor het generieke 
examenonderdeel geldt daarbij dat de al behaalde resultaten op 3F voor spreken en 

gesprekken en eventueel lezen/luisteren kunnen worden meegeteld alsof het 2F-
resultaten zijn. De cijfers mogen niet worden omgezet, maar mogen wel overgenomen 
worden als 2F resultaat voor de generieke eis. 

 

Niveau 4 
De taaleis wordt als beroepsvereiste aan het kwalificatiedossier toegevoegd. Deze taaleis geldt dan 
voor alle studenten die vanaf dat moment instromen in een opleiding gebaseerd op het nieuwe 

kwalificatiedossier. De praktische uitwerking is dan vergelijkbaar als voor niveau 3. De student 
doet het generieke examen Nederlandse taal op niveau 3F.  
Voor wat betreft de taaleis 3F voor pedagogisch medewerker toont de student aan deze behaald te 

hebben wanneer zij  
een voldoende (ten minste een 5,5) haalt voor  

- het centraal examen (dat bestaat uit luisteren en lezen) en  

- het gecombineerde cijfer van uitsluitend de onderdelen spreken en gesprekken voeren 
van het instellingsexamen. 

 
Bij een onvoldoende voor het centraal examen kan de student middels een extra (beroepsgericht) 
instellingsexamen aantonen te voldoen aan luisteren. 
 

 
Vermelding op het diploma/resultatenlijst 
 

Huidige situatie: 

Diploma 
Vermelding van wettelijke beroepseisen op het diploma is verplicht.  

Voor niveau 3 is de taaleis als wettelijke beroepsvereiste verwerkt in het KD. Dat betekent dat 
wanneer een student op niveau 3 examen heeft gedaan op basis van de kwalificatie Pedagogisch 
Medewerker kinderopvang met als startdatum 1 augustus 2019 moet worden aangetoond dat de 
student aan de wettelijke beroepsvereiste taaleis heeft voldaan.  



Op het diploma dient dan het volgende vermeld te worden: ‘De kandidaat heeft voldaan aan de 
wettelijke beroepsvereisten zoals vermeld in Regeling wet kinderopvang. 
 

Voor niveau 4 is de taaleis (nog) niet verwerkt als wettelijke beroepsvereiste in het KD. Het is 
daarom niet mogelijk om op het diploma te vermelden of de student aan de wettelijke 
beroepsvereisten voldoet. 

 
Resultatenlijst 
Het resultaat van het door de student behaalde generiek examenonderdeel Nederlandse taal 2F of 

3F wordt vermeld, zoals bepaald door de Regeling modeldiploma mbo. Er is geen verplichting om 
meer te vermelden, maar hiervoor is desgewenst wel de mogelijkheid. 
De resultaten voor spreken, gesprekken, luisteren op niveau 3F kunnen in een aparte tabel of op 
een bijlage bij de resultatenlijst worden vermeld. De student kan hiermee aantonen dat zij aan de 

taaleis 3F heeft voldaan bij haar (toekomstige) werkgever. Dit blijft optioneel, maar is in ieder 
geval een tijdelijke oplossing voor het ontbreken van vermelding van de beroepsvereisten op het 
diploma voor niveau 4. Vermelding kan bovendien meerwaarde hebben omdat het voor extra 

duidelijkheid zorgt voor de toekomstige werkgever en voor inspecties bij een kindercentrum door 
de GGD. Dit kan voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat over of de student/(toekomstig) 
pedagogisch medewerker aan de taaleis voldoet. 

 
Toekomstscenario 
Dit scenario is van toepassing zodra de taaleis opgenomen is in het KD van niveau 4 en de regeling 
wet kinderopvang gewijzigd is. 

 
Diploma 
Vermelding van wettelijke beroepseisen op het diploma is verplicht.  

Wanneer een student examen heeft gedaan op basis van de kwalificatie Gespecialiseerd 
pedagogisch medewerker moet aangetoond worden dat de student aan de wettelijke 
beroepsvereiste taaleis heeft voldaan. Op het diploma dient dan het volgende vermeld worden: ‘De 

kandidaat heeft voldaan aan de wettelijke beroepsvereisten zoals vermeld in Regeling Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.’ 
 

Resultatenlijst 

Het resultaat van het generiek examenonderdeel Nederlandse taal 2F of 3F wordt vermeld zoals 
bepaald door de Regeling modeldiploma mbo. Er is geen verplichting om meer te vermelden, maar 
hiervoor is desgewenst wel de mogelijkheid. De resultaten voor spreken, gesprekken, luisteren op 

niveau 3F kunnen in een aparte tabel of op een bijlage bij de resultatenlijst worden vermeld. 
Hiermee heeft de student naast de diplomavermelding een extra bewijsstuk. 
 

Schematische samenvatting 

 Huidige situatie Toekomstige situatie 

 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 4 

Taaleis in onderwijs 

Taaleis in 

kwalificatiedossier 

Ja, sinds 1 

augustus 2019 

als 

beroepsvereiste. 

Nee Ja, sinds 1 

augustus 2019 

als 

beroepsvereiste. 

Taaleis wordt 

toegevoegd als 

beroepsvereiste. 

Diplomering zonder 

voldoen aan taaleis 

mogelijk? 

Nee Ja Nee Nee 

Generiek taalniveau  Nederlands 2F Nederlands 3F Nederlands 2F Nederlands 3F 

Vermelding taaleis 

Diploma Vermelding 

beroepsvereiste 

verplicht. 

Vermelding 

beroepsvereiste 

niet mogelijk. 

Geen wijziging Vermelding 

beroepsvereiste 

verplicht. 

Resultatenlijst Optionele 

vermelding in 

aparte tabel. 

Optionele 

vermelding in 

aparte tabel. 

Optionele 

vermelding in 

aparte tabel. 

Optionele 

vermelding in 

aparte tabel. 

 


