1. Besluit Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang
Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft op 4 februari 2019 besloten de volgende
diploma’s toe te voegen aan de kwalificatie-eisen pedagogisch medewerker, pedagogisch
beleidsmedewerker/coach, pedagogisch coach, bemiddelingsmedewerker en de gastouder in loondienst.
Het besluit wordt verwerkt in het functieboek bij de eerstvolgende (tussentijdse) cao-wijziging kinderopvang.
2. Pedagogisch Medewerker in dagopvang en BSO/NSO,
onderdeel a) van de kwalificatie-eis
•
•

Psychologie, met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs: toevoegen onder hbobachelor, zowel in huidige diplomalijst als in bijlage I.a en I.b van het functieboek1.
Sociaal Dienstverlener (niveau 3): toevoegen bij c) in bijlage I.b van het functieboek zonder sterretje dat
verwijst naar mbo-4.

3. Pedagogisch Medewerker in BSO/NSO,
onderdeel b) van de kwalificatie-eis
•
•
•
•

Sport- en bewegingsleider (niveau 4): toevoegen bij b) onder mbo-4, zowel in de huidige diplomalijst als
in bijlage I.a en I.b. van het functieboek.
Kultureel Werk: toevoegen bij b) onder hbo-bachelor, zowel in de huidige diplomalijst als in bijlage I.a
en I.b van het functieboek.
Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie: toevoegen bij b) onder hbo-bachelor.
Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie: toevoegen bij b) onder hbo-bachelor.

4. Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach en Pedagogisch Coach
•
•
•
•
•

Toegepaste Psychologie (hbo-bachelor): bij A2 de daar genoemde specialisaties achter Toegepaste
Psychologie weghalen, waardoor dit diploma ongeacht afstudeerrichting/specialisatie kwalificeert.
Psychologie (hbo-bachelor): toevoegen onder A2.
Psychologie, afstudeerrichting Ontwikkelingspsychologie (wo-bachelor): toevoegen onder A3.
Special Educational Needs (hbo-master): bij A4 het achter Special Educational Needs genoemde ‘Leraar
Speciaal Onderwijs, afstudeerrichting Pedagogisch coach Kinderopvang’ weghalen waardoor het diploma
Special Educational Needs kwalificeert, ongeacht afstudeerrichting, specialisatie of uitstroomprofiel.
Leraar Speciaal Onderwijs (hbo-master): bij A4 achter Special Educational Needs weghalen (zie ook
vorige punt) en opnemen als afzonderlijke diplomanaam, zonder voorwaarde van afstudeerrichting.

5. Gastouder in loondienst
•
•

Sport- en bewegingsleider (niveau 4): ‘en 4’ toevoegen bij b) onder mbo in de tekst tussen haakjes
achter deze diplomanaam.
Kultureel Werk: toevoegen bij b) onder hbo

6. Bemiddelingsmedewerker gastouderbureau
•
•
•

1

Psychologie, met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs: toevoegen bij A1 onder hboniveau
Kultureel Werk: toevoegen bij A1 onder hbo
Sport- en bewegingsleider (niveau 4): ‘en 4’ toevoegen bij A1 onder mbo, in de tekst tussen haakjes
achter deze diplomanaam

In Bijlage I van het functieboek staan de diplomalijsten tot 1 oktober 2018.

