Taaltraining Nederlands voor
pedagogisch medewerkers in de VVE
De taaltraining VVE is bestemd voor pedagogisch medewerkers die moeten voldoen aan
de taaleisen VVE. In deze training werkt u aan vergroting van uw eigen taalvaardigheid.
U werkt toe naar het niveau 3F voor de vaardigheden spreken, gesprekken voeren,
luisteren en lezen. Voor schrijven en taalverzorging werkt u aan het behalen van niveau
2F.
In welke vorm gieten we de taaltraining Nederland voor VVE?
De training is een combinatie van groepsbijeenkomsten, Skype en begeleiding via e-mail.
De training wordt uitgevoerd door een docent. De training is modulair opgezet. Voor elke
vaardigheid (spreken/gesprekken voeren, lezen, luisteren, schrijven en taalverzorging) is
er een apart programma. Elke module wordt afgesloten met een toets. U mag de toets
drie keer herkansen. De pedagogisch medewerker heeft recht op een certificaat indien
alle vaardigheden op het vereiste niveau zijn behaald.
Voor wie is de taaltraining Nederlands voor VVE?
De taaltraining is bestemd voor pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in de
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven waar voor- en vroegschoolse educatie wordt
aangeboden. De medewerkers werken in een van de 37 grootste gemeentes van
Nederland. Vanaf 2014 kunnen ook medewerkers uit 86 andere gemeentes met
doelgroepkinderen aan deze training deelnemen.
Wat zijn de kosten van de taaltraining Nederlands voor VVE? Offerte op aanvraag.
U betaalt voor elke vaardigheid of een combinatie van vaardigheden (bijvoorbeeld lezen
en luisteren) een vast bedrag. Hiervoor volgt u gedurende 10 weken een
groepsbijeenkomst met maximaal 8 deelnemers. U moet rekenen op ongeveer 4 uur
huiswerk per week. Bij de vaardigheden schrijven en taalverzorging krijgt u begeleiding
via e-mail. Bij de vaardigheden spreken en gesprekken voeren wordt u door de docent
via skype begeleid. Aan het eind van de training neemt u deel aan de toets. U kunt de
toets maximaal drie keer herkansen. De prijs per module is dus inclusief drie keer de
mogelijkheid om de toets te maken.

Overzicht programmaonderdelen
Onderdeel

Duur

Bijeenkomsten
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Spreken/gesprekken

10 weken

1 x 2 uur per week
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Lezen en luisteren

10 weken

1 x 2 uur per week

offerte

Lezen

10 weken

1 x 2 uur per week
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Schrijven

10 weken

1 x 2 uur per week

offerte

Taalverzorging en

10 weken

1 x 2 uur per week

offerte

schrijven

Aanmelden
U kunt een aanmeldingsformulier bij Mister Dutch aanvragen. U kunt hiervoor bellen naar
010-2400160. U kunt ook een e-mail sturen naar taaltrainingen@misterdutch.nl .
Keurkmerk Blik op Werk
Mister Dutch is in het bezit van het keurmerk Blik op Werk

Mister Dutch B.V.
Boezemsingel 478
3034 CD Rotterdam
S: www.misterdutch.nl
T: 010 – 2400160
Elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

