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Bijlage IV 
Behorende bij onderdeel H van de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker. 

Servicedocument taaleis pedagogisch medewerker en peuterspeelzaalleidster 
Vastgesteld door OAK 5 september 2018 

In de Wet IKK staat de eis opgenomen dat pedagogisch medewerkers en 
peuterspeelzaalleid(st)ers mondelinge Nederlandse taalvaardigheid moeten hebben op niveau 
3F / B2. Het gaat om gesprekken voeren, luisteren en spreken. Met behulp van een diploma 
of certificaat kan deze taalvaardigheid worden aangetoond. Er wordt een overgangstermijn 
gehanteerd van 5 jaar: uiterlijk op 1 januari 2023 dienen alle pedagogisch medewerkers te 
voldoen aan deze taaleis IKK. 

In de cao Kinderopvang zijn de voorwaarden voor de taaleis IKK vastgelegd in de kwalificatie-
eisen, onderdeel 'Taalniveau Nederlands', Bijlage 13, nummer 2, onderdeel sub H) en is bij elk 
kwalificerend diploma aangegeven of dat tevens voldoet aan de taaleis IKK. 

Cao-partijen willen dit ook voor de taaleis VE bij elke kwalificerend diploma gaan aangeven 
(dit volgt zodra dit gereed is). 

De vuistregel is: alle mbo 4- en hbo-diploma’s uit de kwalificatie-eis in de cao’s zijn voldoende 
om aan de taal-eisen IKK te voldoen. Ook iedereen met een havo- of vwo-diploma voldoet 
aan de taaleis IKK; maar om als pedagogisch medewerker / peuterspeelzaalleid(st)er 
werkzaam te kunnen zijn, moet er daarnaast dan ook een kwalificerend diploma zijn behaald. 

Omschrijving in cao Kinderopvang en cao Sociaal werk 
In de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker / peuterspeelzaalleid(st)er staat de eis 
vanuit de Wet IKK als volgt omschreven: 

Voor de functie van pedagogisch medewerker/ peuterspeelzaalleid(st)er 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 B2 voor de deelvaardigheden gesprekken 
voeren, luisteren en spreken. 

Alle Nederlandse diploma’s vanaf mbo niveau 4 gelden als voldoende bewijs voor taalniveau 
3F Nederlands voor wat betreft mondelinge vaardigheid.  

Kwalificatie eis 
Bij de cao’s is in de lijst met diploma’s die kwalificeren voor de functie Pedagogisch 
Medewerker / peuterspeelzaalleid(st)er met een sterretje aangegeven welke van die diploma’s 
ook aan de taaleis IKK voldoen. 

Naast de kwalificerende diploma’s die in de lijst zijn opgenomen, zijn er ook andere diploma’s 
waarmee het vereiste taalniveau aangetoond kan worden: 

Alle Nederlandse mbo niveau 4 diploma’s;  

• Havo diploma;  
• VHBO diploma  
• Vwo diploma;  
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• HBO diploma (Associate Degree, bachelor)  
• WO diploma (universitaire bachelor).  

Let wel: middels deze diploma’s kan uitsluitend de taaleis IKK worden aangetoond. 

Diploma op MBO niveau 3 
Heeft de medewerker een Nederlands mbo niveau 3 diploma dat kwalificeert voor de functie 
van pedagogisch medewerker of peuterspeelzaalleidster, en daarnaast geen diploma van 
havo, vhbo, vwo, hbo of wo, dan kan er op drie manieren worden voldaan aan de taaleis 
conform de Wet IKK: 

• Een schriftelijk bewijs dat je het mbo keuzedeel ‘Nederlands 3F’ hebt behaald. 
• Een ander schriftelijk bewijs (certificaat van een taaltoets, cijferlijst of andere bijlage bij 

diploma) dat bewijst dat je mondelinge taalvaardigheid op niveau 3F ligt. 
• Voor mbo-3 studenten geldt dat zij het Centraal Examen Nederlands 3F kunnen afleggen 

sinds schooljaar 2015-2016. 
(Zie ook: ook het steunpunt taal en rekenen MBO.) 

Buitenlands diploma 
Heeft de medewerker een buitenlands diploma dat kwalificeert voor de functie van 
pedagogisch medewerker of peuterspeelzaalleid(st)er, dan is altijd een aanvullend bewijs 
nodig om aan te tonen dat aan de taaleis IKK wordt voldaan. Zie voor het aanvullend bewijs 
bijlage 13 nummer 2 sub H). 

Taaltoetsen 
Bijvoorbeeld UvA taaltoetsen en Mr Dutch bieden taaltoetsen aan op mondelinge 
taalvaardigheid. 

Let op: Taaleis Voorschoolse Educatie pedagogisch medewerker/ peuterspeelzaalleidster 
Naast de taaleis IKK kent de voorschoolse educatie ook een taaleis. Naast de mondelinge 
taalvaardigheid op niveau 3F/B2 heeft het ministerie van OCW ook leesvaardigheid op dit 
niveau verplicht. Voor de grote gemeenten (G37 en G86) geldt dit sinds 1 augustus 2017 en 
vanaf 1 augustus 2019 voor alle gemeenten. Daarnaast is er een verschil in de ministeriële 
eisen voor de aantoonbaarheid van de taaleis VE ten opzichte van die voor de taaleis IKK. 
Hieronder volgt een toelichting hierop. 

De taaleis voor medewerkers in de VE is vastgesteld door de overheid en vastgelegd in het 
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

De aantoonbaarheid van de taaleis VE heeft het ministerie van OCW ook geregeld in dit 
besluit en de uitwerking van dit besluit is vastgelegd in de factsheet ‘Taalniveau 3F 
pedagogisch medewerkers die (willen) werken in de voorschoolse educatie’. Kort gezegd 
voldoet een medewerker aan de taaleis VE met Hbo of universitair diploma, met een Havo of 
Vwo diploma en 5,5 voor het vak Nederlands, voor MBO 4, waarbij Nederlandse taal een 
generiek examenonderdeel is, minimaal een 5,5 voor het centraal examen Nederlandse taal. 
Voor MBO 3 is er tevens een uitwerking. 

Zie voor de exacte verschillen tussen taaleis VE en taaleis IKK ook het Overzicht taaleis van 
Brancheorganisatie Kinderopvang. 
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Gevolgen verschil in aantoonbaarheid 
De keuze die cao-partijen hebben gemaakt ten aanzien van de aantoonbaarheid van de taaleis 
IKK wijkt af van de keuze van het ministerie van OCW ten aanzien van de aantoonbaarheid 
van de taaleis VE. De keuze van cao-partijen is mede ingegeven omdat oudere mbo-4 
diploma’s geen cijferlijst hebben en aansluiten bij de keuze van OCW zou betekenen dat er 
voor de betreffende medewerkers opnieuw een taaltoets moet plaatsvinden en er mogelijk 
aanvullende scholing noodzakelijk is, terwijl zij wel aan het vereiste niveau voldoen op grond 
van het diploma. Daar waar er wel sprake is van een cijferlijst is relevant dat het cijfer voor 
Nederlands is samengesteld uit veel meer onderdelen dan mondelinge taal- en 
leesvaardigheid. Door het stellen van een 5,5 als ondergrens wegen de andere onderdelen 
onevenredig zwaar en zal voor de betreffende medewerkers opnieuw een taaltoets moeten 
plaatsvinden, met eventuele vervolgscholing. 

Het gevolg van het verschil in aantoonbaarheid kan zijn dat de zwaardere 
aantoonbaarheidseis vanuit OCW de norm gaat worden omdat medewerkers zowel op VE-
groepen als reguliere groepen moeten kunnen worden ingezet. De norm die OCW stelt gaat 
hierdoor ook gelden voor het niet VE-deel van de branche, dat vele malen groter is dan het VE 
deel. 

Cao-partijen stellen zich op het standpunt dat zij de kwalificatie-eisen aan pedagogisch 
medewerkers en peuterspeelzaalleidsters bepalen, zoals vastgelegd in en verwezen vanuit de 
wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang en bijbehorende regelgeving. In de cao’s Kinderopvang 
en Sociaal Werk zijn de kwalificatie-eisen dan ook volledig uitgewerkt en vastgelegd. Zo kunt 
u dus ook zien of de medewerkers voldoen aan de taaleis VE en de eis aan specifieke VE–
scholing volgens cao- partijen. 

Met betrekking tot de verschillen in aantoonbaarheid beraden cao-partijen Kinderopvang en 
Sociaal Werk zich over verdere stappen richting het ministerie van OCW en SZW. 

Specifieke VE-scholing 
Het ministerie van OCW heeft tevens de eisen aan de specifieke scholing aangescherpt. Deze 
aangescherpte eisen worden verwerkt in de nieuwe cao Kinderopvang en in de cao Sociaal 
Werk. 


