
 
 

Dit is de gewijzigde kwalificatie-eis pedagogisch medewerker, die staat in bijlage 13 van 

het Functieboek dat deel uitmaakt van de cao Kinderopvang 2016-2017. Deze bijlage 

omschrijft de Pedagogisch medewerker vanaf pagina 89 van de cao. De gewijzigde 

kwalificatie-eis gaat in per 1 januari 2018, tot die tijd geldt de huidige kwalificatie-eis 

pedagogisch medewerker.  

Kwalificatie-eis pedagogisch medewerker1 

 
Opleidingsachtergrond 
Voor de functie van pedagogisch medewerker is een opleidingsachtergrond vereist conform a t/m e.2 
Voor de functie van pedagogisch medewerker in voorschoolse educatie is tevens een 

opleidingsachtergrond vereist conform f. 

Voor de functie van pedagogisch medewerker die werkt met 0-jarigen is vanaf 1 januari 2023 tevens 
een opleidingsachtergrond vereist conform g. 3 

 
Taalniveau Nederlands4 
Voor de functie van pedagogisch medewerker is vanaf 1 januari 2023 een taalniveau Nederlands 

vereist conform h. 
Voor de functie van pedagogisch medewerker in voorschoolse educatie in de G37 en G86 gemeenten 

is met ingang van 1 augustus 2017 een taalniveau Nederlands vereist conform h, en in de overige 
gemeenten vanaf 1 augustus 2019.  

 

a) Beroepsopleidingen waarvan het diploma kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker 
in de dagopvang de buitenschoolse- of naschoolse opvang (BSO/NSO).5 

b) Beroepsopleidingen waarvan het diploma kwalificeert – naast die van opleidingen onder a en c - 
indien de functie van pedagogisch medewerker alleen wordt uitgeoefend in de BSO/NSO.2 

c) Beroepsopleidingen waarvan door partijen bij de CAO Kinderopvang is bepaald dat een reeds 
behaald diploma ook kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en de 

BSO/NSO. 

d) Een nog niet afgeronde opleiding die kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker in 
de dagopvang en de BSO/NSO. 

e) Een buitenlands diploma dat kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker in de 
dagopvang en de BSO/NSO. 

f) Specifieke VVE-scholing. 

g) Specifieke scholing voor werken met 0-jarigen.  
h) Taalniveau Nederlands. 

 
a) Diploma’s van de volgende beroepsopleidingen kwalificeren voor de functie van pedagogisch 

medewerker in de dagopvang en BSO/NSO: 
 MBO 

 Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)  

                                                           
1 Tot 1 januari 2018 gelden de kwalificatie-eisen op basis van de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de cao 

Kinderopvang 2016-2017. 
2 Op www.fcb.nl/kinderopvang is het overzicht te vinden van de kwalificatie-eisen, zoals die golden bij indiensttreding, vanaf 

de invoering ervan in 1991. 
3 Vereiste uit de Wet innovatie kwaliteit kinderopvang (IKK). 
4 Vereiste vanuit de Wet IKK. Taaleisen bij voorschoolse educatie: Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 
5  Het ontwikkelplan voor een pedagogisch medewerker in ontwikkeling (art. 9.5. CAO) en de opleiding van een BBL-student (art. 9.6.1 

CAO) dan wel duale HBO-student (art 9.6.3 CAO) dienen gericht te zijn op het behalen van een van de diploma’s onder a) of b). 



 
 Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4) * 

 Pedagogisch Werker niveau 3   

 Pedagogisch medewerker Kinderopvang 

 Pedagogisch werker 3 Kinderopvang  

 Pedagogisch Werker niveau 4 * 

 Pedagogisch medewerker 4 kinderopvang * 

 Pedagogisch werker 4 Kinderopvang * 

 Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang 

 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker * 

 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang * 

 Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg * 

 Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg * 

 Onderwijsassistent * 

 Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs) * 

 Sociaal-cultureel Werker (SCW) * 

HBO * 
 Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)  

 Pedagogiek (HBO-bachelor)  

 Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)  

 Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV)  

 Pedagogisch management Kinderopvang  

 Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker  

 Associate Degree Kinderopvang  

 Associate Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde  

 Associate Degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie  

indien dit diploma bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de 

Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs 

(WHW) aan deze opleiding stelt. 
 

b) Indien de functie van pedagogisch medewerker alleen wordt uitgeoefend in de BSO/NSO 
kwalificeren naast de diploma’s onder a) en c) ook de volgende diploma’s: 

 MBO 
 Sport- en bewegingsleider (niveau 3)  

 Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4) * 

 Coördinator buurt, sport en onderwijs * 
 Sport en Bewegen (niveau 3)  

 Sport en Bewegen (niveau 4 )* 

 CIOS algemeen sportleider/ster * 

 HBO * 
 Leraar lichamelijke oefening (ALO)  

 Leraar lichamelijke opvoeding (ALO) 

 Sport en Bewegen  

 Sport- en bewegingseducatie  

 Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnen kunstonderwijs 

of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding) indien dit diploma bij een 

onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en 
beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan 

deze opleiding stelt. 
 

c) Hieronder worden de beroepsopleidingen vermeld waarvan door partijen bij de CAO 

Kinderopvang is bepaald dat een reeds behaald diploma ook kwalificeert voor de functie van 
pedagogisch medewerker in de dagopvang en de BSO/NSO: 

 MBO 



 
 Beroepsopleidingen binnen MBO/MDGO/MHNO/MSPO/Leerlingwezen/inservice of 

brancheopleiding: 
 A-Verpleegkundige * 

 Activiteitenbegeleider (AB) * 

 Activiteitenbegeleiding (AB) * 

 Agogisch Werk (AW) * 

 akte hoofdleidster kleuteronderwijs  * 

 akte Kleuterleidster A  * 

 akte Kleuterleidster B  * 

 Arbeidstherapie (AT) * 

 B-Verpleegkundige * 

 Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP) 

 Brancheopleiding leidster kinderopvang  

 Cultureel werk (CW) * 

 Extramurale gezondheidszorg (EMGZ) 

 Inrichtingswerk (IW) * 

 Kinderbescherming A * 

 Kinderbescherming B * 

 Kinderverzorging en Opvoeding * 

 Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV) * 

 Kinderverzorgster (KV) * 

 Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending * 

 Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland) * 

 Kleuterzorg, medisch kleuterdagverblijf Arnhem * 

 Kultureel werk (KW) * 

 Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB of onder WEB) 

 Residentieel Werk (RW) * 

 Sociaal-agogisch II (MBO SA II) richting (semi) residentiële  

hulpverlening * 

 Sociaal Agogisch II (MBO-SA II) afstudeerrichting Kultureel werk * 

 Sociaal Agogisch II * 

 Sociale Arbeid (SA, SAII of SA2 ) *  

 Sociaal Cultureel Werk * 

 Sociaal Dienstverlener (SD) * 

 Sociaal Pedagogisch Werker (SPW; lang of onder WEB)* 

 Sociale Dienstverlening (SD, SA, SAI of SA1) * 

 Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)  

 Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven * 

 Verpleegkunde * 

 Verpleegkunde A * 
 Verpleegkunde B * 

 Verpleegkunde Z * 

 Verpleegkundige * 

 Verplegende (VP) * 

 Verpleging (VP) * 

 Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)  

 Verzorgende beroepen (VZ)  

 Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)  

 Verzorging (VZ)  

 Z-Verpleegkundige * 

          HBO* 
 Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)  

 Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs  



 
 Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)  

 Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)  

 Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)  

 Àkte van bekwaamheid NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)  

 Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)  

 Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met 

kleuterakte A/B)  

 Creatieve therapie (waaronder Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)  

 Cultureel Werk (CW)  

 docent Dans  

 docent Drama  

 Educatieve therapie (Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)  

 Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)  

 Hogere sociaal-pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein van jeugdvorming en 
volksontwikkeling (van Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)  

 Inrichtingswerk (IW)  

 Jeugdwelzijnswerk  

 Kinderverzorging en Opvoeding  

 Kreatief Edukatief Werk  

 Kunstzinnige therapie  

 Lerarenopleiding Omgangskunde  

 Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde  

 Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde  

 Maatschappelijk Werk (MW)  

 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)  

 Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek  

 Pedagogische Academie  

 Sociaal kunstzinnige therapie  

 Verpleegkunde  

 

* Opleiding op of hoger dan mbo-niveau 4, waarvan het diploma voldoet aan de taaleis 
mondelinge vaardigheid (zie h).  

 

NB Een peuterspeelzaalleidster die voor 1 januari 2018 als zodanig werkzaam is (geweest) op basis 

van een HBO-diploma van ofwel een kunstzinnig vormende opleiding (docentenrichting binnen 

kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding) ofwel de opleiding expressie in woord 

en gebaar ofwel de applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer, voldoet aan de vereiste 

opleidingsachtergrond voor de functie van pedagogisch medewerker in dagopvang en BSO/NSO.  

Dit is ook het geval als sprake is van (1) een onderbreking van het werk en er sinds de aanvang van 

die onderbreking nog geen jaar is verstreken of (2) een wisseling van werkgever waarbij er nog geen 

jaar is verstreken, tussen de uitdiensttreding bij de ene werkgever in de 

kinderopvang/peuterspeelzaalwerk en de indiensttreding bij de andere werkgever in de 

kinderopvang/peuterspeelzaalwerk. 

  



 
 

 
d)  Een nog niet afgeronde beroepsopleiding kwalificeert voor de functie van pedagogisch 

medewerker in de dagopvang en de BSO/NSO indien sprake is van: 
 Een schriftelijk bewijs dat minimaal 75% van de studiepunten van de totale opleiding van 

Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, Pedagogische Academie, PABO of IPABO) is 

behaald of 

 Een overgangsbewijs naar vierde leerjaar van Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, 

Pedagogische Academie, PABO of IPABO) of 
 Het volgen van een deeltijd HBO-bachelor mits het een opleiding betreft zoals genoemd 

onder a) of b) en:  

o minimaal 75% van de studiepunten van de totale opleiding is behaald of 
o minimaal 50% van de studiepunten van de totale opleiding is behaald en minimaal 

1 jaar relevante stage- en of werkervaring.  
 

e)  Een buitenlands diploma kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker in de 

dagopvang en BSO/NSO als in een gewaarmerkte brief van het IDW (Internationale 
DiplomaWaardering: www.idw.nl) staat dat het diploma gelijkwaardig is aan dat van een 

onder a), b), c) of d) kwalificerende opleiding 
 

f) Specifieke VVE-scholing6  

 • Onderdeel van de opleidingsachtergrond conform a t/m d bevat ten minste één module over 
het verzorgen van voorschoolse educatie of 

  • Een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig 
bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of op het werken met voor- en vroegschoolse 

educatieprogramma’s. 
 

g) Specifieke scholing voor werken met 0-jarigen  

In het IKK akkoord is afgesproken dat werkgevers vanaf 1 januari 2018 investeren in 

 specifieke scholing voor babyopvang. Voor 1 januari 2023 hebben alle beroepskrachten die 
 met 0-jarigen werken deze specifieke scholing ontvangen. Dit betekent: 

 

 Per 1 januari 2023 dienen alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken te beschikken over 
een diploma, certificaat, cijferlijst of studiepuntenoverzicht waaruit blijkt dat specifieke 

scholing voor baby-opvang is gevolgd die voldoet aan de volgende criteria: 
- Leerdoelen conform bijlage bij het functieboek.  

- Kent een studiebelasting van ten minste twintig uur. 

- Leidt tot een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de leerdoelen zijn bereikt. 
 

De gezamenlijke cao-partijen ondersteunen werkgevers en werknemers opdat de scholing 
zoveel mogelijk gelijk verdeeld over de jaren vanaf 2018 en met goede kwaliteit en 

effectiviteit wordt gerealiseerd. De cao-partijen zullen jaarlijks de voortgang hiervan 

monitoren. Ook publiceren de gezamenlijke cao-partijen een lijst met scholingsaanbod dat 
voldoet aan de criteria en voor 1 januari 2018: 

- een servicedocument met toelichting op de criteria.  
- een uitgewerkte procedure voor de beoordeling van (nieuw) scholingsaanbod, 

waaronder scholingsaanbod van organisaties zelf. 

  

                                                           
6 Artikel 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie 

http://www.idw.nl/


 
 

 
h) Taalniveau Nederlands   

 - Voor de functie van pedagogisch medewerker is per 1 januari 2023 een diploma of 
certificaat vereist waaruit blijkt dat het taalniveau Nederlands op niveau 3F ligt voor de 

mondelinge taalvaardigheid of op niveau 2B voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, 

luisteren en spreken.7  
 - Voor de functie van pedagogisch medewerker in voorschoolse educatie in de G37 en G86 

gemeenten geldt deze eis met ingang van 1 augustus 2017, en in de overige gemeenten 
vanaf 1 augustus 2019. Daarbij geldt als aanvullende eis voor de functie van pedagogisch 

medewerker in voorschoolse educatie een diploma of certificaat waaruit blijkt dat het 
taalniveau Nederlands op niveau 3F/2B ligt voor lezen.8  

 - Alle Nederlandse diploma’s vanaf mbo-niveau 4 gelden als voldoende bewijs voor taalniveau 

3F Nederlands voor wat betreft mondelinge vaardigheid. De wijze waarop met een ander 
Nederlands diploma of certificaat het vereiste taalniveau voor mondelinge vaardigheid kan 

worden aangetoond komt uiterlijk begin 2018 beschikbaar in service documenten 
 - Alle Nederlandse diploma’s op minimaal hbo-niveau (waaronder Associate Degree en 

Bachelor) gelden als voldoende bewijs voor taalniveau 3F voor wat betreft mondelinge 

vaardigheid en lezen. De wijze waarop met een ander Nederlands diploma of certificaat het 
vereiste taalniveau kan worden aangetoond komt uiterlijk begin 2018 beschikbaar in 

servicedocumenten.  
 - Bij een buitenlands diploma dat vergelijkbaar is met een kwalificerend diploma is een apart 

bewijs nodig dat hij / zij voldoet aan het vereiste taalniveau Nederlands. De wijze waarop met 
een buitenland diploma het vereiste taalniveau Nederlands kan worden aangetoond komt 

uiterlijk begin 2018 beschikbaar in servicedocumenten.  
 
 

 

 

 

                                                           
7 Wet IKK 
8 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie 



 
 


