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BIJLAGE 12 - Functieboek 
(op grond van artikel 5.1 cao) 

Het functieboek is digitaal beschikbaar op de website van FCB en in de app Cao Kinderopvang. 

Dit functieboek is bijlage 12 bij de cao Kinderopvang 202-2021 en maakt als zodanig deel uit van de 
cao (zie in dit verband met name artikel 5.1 en bijlage 1 van de cao). In dit functieboek zijn de 
meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche kinderopvang voorkomende functies. In de 
cao en deze bijlage matrixfuncties en varianten genoemd. Voorafgaand aan deze beschrijvingen wordt 
eerst in een overzicht aangegeven om welke functies het gaat en welke salarisschalen op grond van 
de cao voor die functies gelden. Voor de situatie dat een in de praktijk bestaande functie eventueel 
niet of slechts gedeeltelijk overeenkomt met een van de in dit functieboek beschreven functies, wordt 
in bijlage 1 van de cao aangegeven op welke wijze de toepasselijke salarisschaal dan wordt 
vastgesteld. 
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Overzicht van de matrixfuncties 
 

In onderstaand overzicht wordt vermeld welke matrixfuncties in dit functieboek worden beschreven. 

Primair Proces 
1. Groepshulp 
2. Gastouder in loondienst 
3. Pedagogisch medewerker (*1) 
4. Praktijkopleider 
5. Bemiddelingsmedewerker gastouderbureau 

Leidinggevende Functies 
6. Assistent leidinggevende 
7. Leidinggevende A  
8. Hoofd gastouderbureau 
9. Leidinggevende stafafdeling 
10. Leidinggevende B 

Facilitair, Staf 
11. Huishoudelijk medewerker 
12. Medewerker technische dienst 
13. Telefonist/ Receptionist 
14. Administratief-secretarieel medewerker A 
15. Administratief medewerker B 
16. Secretaresse B 
17. Administratief medewerker C 
18. Secretaresse C 
19. Financieel-administratief medewerker D 
20. Relatiebeheerder 
21. Medewerker planning 
22. Systeembeheerder 
23. Inkoper 
24. Beleids- of stafmedewerker A (*2) 
25. Beleids- of stafmedewerker B (*3) 
26. Pedagogisch coach 
27. Beleids- of stafmedewerker C 
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*1 • Voor informatie over de pedagogisch medewerker in ontwikkeling en de student-
werknemer, zie artikel 9.5 en 9.6 van de cao en de kwalificatie-eis voor de functie van 
pedagogisch medewerker. 

 • Zie ook het overzicht met in de praktijk voorkomende differentiaties op de functie van 
pedagogisch medewerker die leiden tot indeling in een hogere functiegroep, en de 
beschrijving van de variant pedagogisch medewerker BSO, direct volgend op de functie 
van pedagogisch medewerker. 

*2 Zie ook de beschrijving van de variant pedagogisch beleidsmedewerker, direct volgend op 
de functie beleids- of stafmedewerker A. Nota bene, deze functie is niet de pedagogisch 
beleidsmedewerker zoals vereist vanuit de Wet IKK; daarvoor geldt de functie beleids-of 
stafmedewerker B. 

*3 Zie ook de beschrijving van de variant pedagogisch beleidsmedewerker/coach, direct 
volgend op de functie beleids- of stafmedewerker B. 
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Schema van matrixfuncties en salarisschalen 
(op grond van artikel 5.1 cao) 

In onderstaand overzicht worden de in dit functieboek beschreven matrixfuncties en de daarbij 
behorende salarisschalen schematisch weergegeven. 

Schema van matrixfuncties en salarisschalen 
Salaris-
schaal 

Primair proces Leidinggevend Facilitair, Staf  

1    

2   Huishoudelijk medewerker 

3 Groepshulp  Telefonist / Receptionist 

4   Medewerker technische dienst 

5 Gastouder in loondienst  Administratief-secretarieel 
medewerker A 

6 Pedagogisch medewerker *1, *2 
Pedagogisch medewerker BSO 

 Administratief medewerker B 
Medewerker planning 
Secretaresse B 

7 Praktijkopleider 
Bemiddelingsmedewerker 
gastouderbureau 

Assistent 
leidinggevende 

Administratief medewerker C 
Systeembeheerder 
Relatiebeheerder 
Secretaresse C 

8   Inkoper 
Beleids- of stafmedewerker A 
Pedagogisch 
beleidsmedewerker *3 

9  Leidinggevende A 
Hoofd 
gastouderbureau 

Beleids- of stafmedewerker B 
Pedagogisch 
beleidsmedewerker/coach *4 
Pedagogisch Coach 
Financieel-administratief 
medewerker D 

10   Beleids- of stafmedewerker C 

11  Leidinggevende 
stafafdeling 

 

12  Leidinggevende B  

 
*1 Voor informatie over de pedagogisch medewerker in ontwikkeling en de student-werknemer, 

zie artikel 9.5 en 9.6 van de cao. 
*2 Zie ook het overzicht met in de praktijk voorkomende differentiaties op de functie van 

pedagogisch medewerker die leiden tot indeling in een hogere functiegroep. 
*3 Pedagogisch beleidsmedewerker is een variant van Beleids- of stafmedewerker A.  
*4 Pedagogisch beleidsmedewerker/coach is een variant van Beleids- of stafmedewerker B cao 

Kinderopvang en variant Beleids-of stafmedewerker 2 cao Sociaal Werk. 
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