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Kleine groepen 

Intensieve begeleiding 

Persoonlijke aandacht 

Snel resultaat 

Training taaltoets pedagogisch medewerkers 

Ook interessant: Schrijftraining ‘Schrijven voor je beroep’ 

Online of op uw locatie 

Meer informatie of contact: 

www.taalencommunicatie.nl 

info@taalencommunicatie.nl 

Spreek- en luistervaardigheid 3F, schrijfvaardigheid 2F/3F, 

leesvaardigheid 3F 

Online of op uw locatie 

E-learning: Online taaltraining leesvaardigheid 3F 

Met mogelijkheid tot contact met de docent 
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De trajecten zijn kort en doelgericht! 

Een leven lang leren is voor elke medewerker van belang. Daarom bieden wij korte 

trajecten aan waarmee op een aantrekkelijke en interactieve manier de taalvaardigheid 

van medewerkers wordt vergroot. 

Training taaltoets pedagogisch medewerkers 

Veel medewerkers in de kinderopvang zullen in de komende jaren de taaltoets 3F moeten 

afleggen. Een goede voorbereiding is daarbij van belang. In de training besteden we 

aandacht aan de kennis en vaardigheden die nodig zijn om op niveau 3F te slagen. 

Daarnaast besteden we aandacht aan het maken van de taaltoets en geven we tips om de 

kans van slagen te vergroten. 

Ons aanbod: 

➢ Spreek- luistervaardigheid 3F 

➢ Schrijfvaardigheid 2F of 3F 

➢ Leesvaardigheid 3F 

Leesvaardigheid 3F is er ook in e-learning. 

De training kan online of op uw locatie worden aangeboden. De groepen zijn klein, 

maximaal 12 deelnemers omdat wij interactie en persoonlijke aandacht belangrijk vinden. 

Het materiaal is speciaal ontwikkeld voor deze toetstraining en sluit volledig aan bij de 

gecertificeerde toetsen 3F  en de praktijk.  
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E-learning: Leesvaardigheid 3F voor pedagogisch medewerkers  

Met dit unieke programma kunnen pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en de 

voorschoolse educatie zich op een eenvoudige en actieve manier voorbereiden op de toets 

Leesvaardigheid 3F. De training sluit aan bij de gecertificeerde toetsen. 

Flexibel studeren 

De deelnemers oefenen op 

een zelfgekozen tijd, in hun 

eigen tempo en omgeving. 

Door online te trainen, 

kunnen de deelnemers 

oefenen wanneer het hen 

uitkomt. Hoe vaker een 

deelnemer traint, hoe beter 

de voorbereiding op de 

toets. 

 

Begeleiding door een docent  

Via de helpdesk kunnen deelnemers altijd contact opnemen met de docent. Dit gaat 

eenvoudig via de contactknop in het programma. 

Het is ook mogelijk om als aanvulling op de e-learning  studiebijeenkomsten te 

organiseren. Dit kan individueel of in groepsverband. Ook dit kan online via Teams of op 

locatie. 

Hoe lang duurt de training? 

Na de start van de training heeft de deelnemer 6 maanden de tijd om het programma af te 

ronden.  De deelnemer kan gedurende 6 maanden de training meermaals herhalen. Omdat 

het programma individueel gevolgd wordt, is het mogelijk dat deelnemers meer of minder 

tijd nodig hebben om het einddoel te behalen. Dat hangt af van de voorkennis en 

studievaardigheid van de deelnemer.  

Organisaties kunnen de voortgang van de deelnemers volgen. 

Na toestemming van de deelnemer kunnen organisaties regelmatig een overzicht krijgen 

van de voortgang. Zij krijgen dan informatie over de tijdsinvestering en de resultaten.  
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Hoe ziet het programma eruit? 

• 400 oefenvragen. 

• 35 teksten die oplopen in moeilijkheidsgraad. 

• 15 filmpjes met instructie over leesvaardigheid en het maken van een toets. 

• 5 oefentoetsen. 

 

• Teksten met thema’s die aansluiten op de praktijk en de toets 

• Directe feedback en uitleg bij de antwoorden. 

• Instructie over verschillende soorten vragen: multiple choice, waar/niet waar, 

synoniemen combineren, woordkennis, teksten structureren, etc. 

• Een filmpje met tips voor het maken van een toets Leesvaardigheid 3F.  

 

Wat heeft een deelnemer nodig? 

Om de cursus te kunnen volgen, heeft een deelnemer een laptop, desktop of tablet nodig  

met een internetverbinding. Het is niet aan te raden om het programma op een mobiele 

telefoon te volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afronding 

Na het afronden van het programma ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname. 
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Schrijftraining ‘Schrijven voor je beroep’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duidelijk, bondig en foutloos 

In elke organisatie geldt dat schriftelijke communicatie duidelijk, bondig en foutloos moet 

zijn.  De schrijver kent het doel van de boodschap en richt de boodschap op de lezer.  

In deze training volgen de deelnemers op een interactieve manier de theorie van schrijven 

voor het beroep en oefenen met schrijfopdrachten vanuit de praktijk. Op deze manier 

kunnen kennis en vaardigheden direct toegepast worden en is feedback vanuit die praktijk 

een waardevol leermoment. 

De trajecten zijn kort en doelgericht. Alle trainingen kunnen online via Teams of op uw 

locatie worden gegeven. 

Wilt u de mogelijkheden voor een schrijftraining bespreken?  

Neem dan contact met ons op via info@taalencommunicatie.nl 
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Ons aanbod 

Training taaltoets pedagogisch medewerkers 

Online via Teams of op uw locatie.  

• Spreek- en luistervaardigheid 3F 

• Schrijfvaardigheid 2F/3F 

• Leesvaardigheid 3F 

Prijs op aanvraag 

E-learning taaltraining Leesvaardigheid 3F    

Online programma 6 maanden + begeleiding  

• Inclusief helpdesk van de docent  

Online programma 6 maanden + begeleiding 

• Inclusief helpdesk van de docent en 

• 3 x fysieke/online studiebijeenkomst 

Prijs op aanvraag 

Schrijftraining ‘Schrijven voor je beroep’ 

Online via Teams of op uw locatie.  

• De training sluit aan op  de vraag van uw organisatie. 

• De trainingsduur varieert van 1 workshop tot maximaal 6 weken intensieve 

training. 

Prijs op aanvraag 

Btw: Alle trainingen zijn  belast met 21% btw. Voor organisaties die geen btw kunnen 

terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. 

Contact 

Wilt u deelnemers aanmelden of wilt u een vrijblijvende offerte, neem dan contact met ons 

op. Wilt u advies over een taaltraining binnen uw organisatie of heeft u andere vragen?. 

• Neem contact met ons op  via   info@taalencommunicatie.nl 

 

• Meer informatie vindt u op onze site  www.taalencommunicatie.nl 
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