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Een van de onderdelen van dan de pijler kwaliteit in de wet IKK
is de taaleis 3F. Maar wat is dit precies en wat wordt er van
pedagogisch medewerkers gevraagd?
De website taalindekinderopvang.nl geeft antwoord op vragen
van managers,pedagogisch medewerkers en andere
betrokkenen over de taaleis 3F, waar alle pm’ers in de
kinderopvang over een aantal jaar aan moeten voldoen.
Op de website vindt u actuele informatie over vrijstellingen,
criteria voor toetsing en scholing, organisatie, achtergronden en
financiering van 3F-taaltrajecten én over hoe uw medewerkers
aan de taaleis kunnen voldoen. De website is een initiatief van Sardes en Mister Dutch.

Aanbod
Of het nu gaat om snelle en effectieve scholing en toetsing of om een intensievere opleiding tot
Taalcoach in de kinderopvang, managers die aan de slag willen met de taaleis 3F zijn op
taalindekinderopvang.nl aan het goede adres.
Het combineren van de eis 3F met het dagelijkse werk op de kinderopvang staat centraal in het
cursusaanbod op de website. Ook worden er regelmatig cursusdata gepubliceerd waar deelnemers
enerzijds snel en efficiënt en anderzijds deskundig en met oog voor kwaliteit richting een mboerkend certificaat 3F geleid worden.
Meer informatie: info@taalindekinderopvang.nl

Over Sardes en Mister Dutch
Sardes is een toonaangevende not-for-profit organisatie op het gebied van onderwijs, opvang en
opvoeding. Taal is een belangrijk onderwerp in de activiteiten van Sardes. Wij richten ons vooral op
de professionals: op hun vaardigheden om met kinderen te praten, begrippen uit te leggen en
kinderen ruimte te geven om zelf actief taal te gebruiken.
Organisatie Mister Dutch is een erkend specialist in het toetsen van medewerkers in de
kinderopvang. Mister Dutch neemt de taaltoets 3F in de kinderopvang af.
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