Wijzigingen kwalificatie-eis pedagogisch medewerker

Het Arbeidsvoorwaarden Overleg Kinderopvang – OAK- heeft de volgende besluiten genomen die
wijzigingen van de kwalificatie-eisen pedagogisch medewerker betreffen. Daarnaast is een besluit
genomen over een wijziging kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach. De besluiten
gaan in per 1 februari 2021.

1. T.a.v. de diplomalijst van de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerkers onder A
(A=dagopvang en BSO/NSO):
•

•

Aan categorie A21 zijn de volgende soort diploma’s toegevoegd die alleen met aanvullend
bewijs kwalificeren:
- Diploma’s van voorgangers van pabo/Leraar Basisonderwijs;(Alleen voor
dagopvang aanvullend bewijs nodig.)
- Diploma’s van sociaal-culturele beroepsopleidingen;(Alleen voor dagopvang
aanvullend bewijs nodig.)
- Diploma’s van verzorgende en verpleegkundige beroepsopleidingen die
aantoonbaar gericht zijn of waren op het groepsgericht begeleiden van
mensen met een verstandelijke beperking;
- Diploma’s van andere beroepsopleidingen die agogisch van inhoud zijn en
gericht op het werken met groepen, maar met te weinig pedagogiek over
de ontwikkeling van (jonge) kinderen zonder beperking;
- Diploma’s van beroepsopleidingen die onder A diplomalijst staan, maar met
een andere afstudeerrichting/profiel dan volgens A1 2 kwalificeert.
Lijst(en) met aanvullende bewijzen die voldoen om te compenseren wat mist bij diploma’s
onder A2 van de diplomalijst, op basis van:
o certificaten van scholingen pedagogiek die goedgekeurd zijn als aanvullend bewijs
voor de kwalificatie-eis PBMC/PC;
o certificaten van scholingen die bij een gelijkstellingsverzoek door de
gelijkstellingscommissie zijn beoordeeld als scholingen die voldoen als aanvullend
bewijs bij bepaalde diploma’s;
o mbo-keuzedelen (certificaat of aantekening op diploma).

2. T.a.v. de diplomalijst van de kwalificatie-eis voor pedagogische medewerker onder C is
besloten:
(C=uitsluitend buitenschoolse opvang en alleen met aanvullend bewijs):
1

Als gevolg van het eerdere OAK-besluit over de twaalf diploma’s die voorganger zijn van SPW-4 en SPH wordt
bij de eerstvolgende (tussentijdse) cao-wijziging een categorie toegevoegd met diploma’s die in combinatie met
aanvullend bewijs kwalificeren voor de dagopvang en bso/nso. Deze categorie gaat aangeduid worden met A2;
de huidige lijst onder A wordt dan A1.
2
In huidige cao is dit onderdeel A van de diplomalijst. Bij eerstvolgende (tussentijdse) cao-wijziging wordt dit A1.
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•

•

•

Diploma’s van beroepsopleidingen toe te voegen die relatie hebben met activiteiten die in
de buitenschoolse opvang kunnen worden aangeboden maar geen/onvoldoende didactiek
bevatten en niet/onvoldoende gericht zijn op het werken met en activiteiten voor groepen
kinderen.
Lijst met aanvullende bewijzen uit te breiden die voldoen om te compenseren wat mist bij
diploma’s onder C van de diplomalijst. Uitbreiden met:
o Bestaande mbo-keuzedelen op minimaal niveau 3: certificaat of aantekening op diploma.
o Certificaten van door andere branches erkende scholingen, cursussen, trainingen die
inhoudelijk voldoende relevant zijn en qua niveau vergelijkbaar zijn met minimaal mbo-3.
De aanvullende bewijzen die nu al in de cao staan, worden met de eerstvolgende wijziging
cao kinderopvang uit de diplomalijst zelf gehaald en in de plaats daarvan wordt in de cao
kinderopvang verwezen naar bijbehorende lijst(en) op Kinderopvang Werkt!

3. T.a.v. de kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach is besloten om voor de functie
van pedagogisch beleidsmedewerker/coach, PBMC, bij de B categorie het vetgedrukte toe te
voegen aan de zin:
‘Diploma’s/getuigschriften die alleen in combinatie met een aanvullend bewijs kwalificeren
voor de functie van Pedagogisch Medewerker in dagopvang en/of BSO/NSO zijn hiervan
uitgesloten.’
4. T.a.v. onderdeel D (niet-afgeronde bacheloropleiding) van de diplomalijst van de kwalificatie-eis
voor pedagogisch medewerker is besloten de volgende wijziging door te voeren: voor het voldoen
aan de kwalificatie-eis voor alleen buitenschoolse opvang het percentage van 75% te verlagen
naar 50% en het overgangsbewijs naar laatste jaar te wijzigen in overgangsbewijs naar derde
jaar.
‘Een opleiding op niveau hbo-bachelor zoals genoemd onder A of B’ wordt door de nawerking van
de wijziging van de kwalificatie-eisen ‘Een opleiding op niveau hbo-bachelor zoals genoemd onder
A1 of B’.
Bovenstaande besluiten gaan in per 1 februari 2021.
De diploma’s die kwalificeren worden zo snel mogelijk opgenomen in de Diplomacheck, te vinden op
Kinderopvang Werkt!
Welk aanvullend bewijs verplicht is voor een bepaald diploma wordt verwerkt in de Diplomacheck met
een link naar de betreffende pagina op Kinderopvang Werkt!
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Toelichting
1 Verdere verruiming van de diplomalijst
In 1.1 en 1.2 wordt toegelicht op welke wijze de diplomalijst van de kwalificatie-eis pedagogisch
medewerker is verruimd voor wat betreft onderdeel A23 (dagopvang en buitenschoolse opvang in
combinatie met aanvullend bewijs) en onderdeel C (uitsluitend buitenschoolse opvang in
combinatie met aanvullend bewijs). In 1.3 wordt het besluit toegelicht van de wijziging in de
kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach.
1.1 Besluiten wijzigingen voor diplomalijst onderdeel A2 (dagopvang en
buitenschoolse opvang)
Het betreft vijf besluiten. De eerste twee besluiten gaan over diploma’s die bij de modernisering
zijn vervallen voor dagopvang. En liggen daarmee in het verlengde van het OAK-besluit over de
twaalf voorgangers van SPW-4 en SPH. Het derde besluit betreft diploma’s die zijn vervallen voor
zowel dagopvang als buitenschoolse opvang. Bij het vierde en vijfde besluit gaat het om diploma’s
en afstudeerrichtingen/profielen van opleidingen die voor de modernisering niet waren
opgenomen in de diplomalijst of nog niet bestonden maar die qua benodigd aanvullend bewijs
vergelijkbaar zijn met de diploma’s uit voorstellen twee en drie.
•

De volgende diploma’s die nu alleen kwalificeren voor buitenschoolse opvang kwalificeren ook
(weer) voor dagopvang, onder voorwaarde van een bepaald aanvullend bewijs:

Diploma’s van voorgangers van pabo/Leraar Basisonderwijs.
Voorbeelden zijn Akte voor onderwijzer(es) en Akte voor kleuterleidster. Deze beroepsopleidingen
bevatten pedagogische kennis en -inzichten die inmiddels verouderd zijn, met name over het
werken met jonge kinderen.

Diploma’s van sociaal-culturele beroepsopleidingen.
Deze opleidingen zijn agogisch van inhoud en gericht op het werken met groepen, maar met te
weinig pedagogiek en niet voldoende gericht op (jonge) kinderen.
•

De volgende diploma’s of afstudeerrichtingen/profielen die niet (meer) kwalificeerden tot 1
februari 2021, kwalificeren voor dagopvang en buitenschoolse opvang, onder voorwaarde van
een bepaald aanvullend bewijs:

Diploma’s van verzorgende en verpleegkundige beroepsopleidingen die aantoonbaar gericht zijn of
waren op het groepsgericht begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking.
Voorbeelden zijn het diploma Z-Verpleegkundige en het diploma Verpleegkundige met
branchedifferentiatie gehandicaptenzorg. Deze opleidingen zijn in tegenstelling tot andere
verzorgende en verpleegkundige opleidingen wel deels pedagogisch van inhoud en gericht op het
werken met groepen, maar met te weinig pedagogiek over de ontwikkeling van kinderen zonder
beperking.

Diploma’s van andere beroepsopleidingen die agogisch van inhoud zijn en gericht op het werken
3

Bij de eerstvolgende (tussentijdse) cao-wijziging wordt de huidige lijst onder A verdeeld in A1 en A2. De huidige
lijst onder A wordt dan A1.
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met groepen, maar met te weinig pedagogiek over de ontwikkeling van (jonge) kinderen zonder
beperking.
Het betreft met name diploma’s uit het mbo-kwalificatiedossier Maatschappelijke Zorg die nooit in
de diplomalijst hebben gestaan of sinds kort alleen voor buitenschoolse opvang.

Diploma’s van beroepsopleidingen die onder A diplomalijst staan, maar met een andere
afstudeerrichting/profiel dan volgens A14 kwalificeert.
Het betreft diploma’s waarvan nu alleen bepaalde profielen of afstudeerrichtingen kwalificeren
voor dagopvang en buitenschoolse opvang. Voorbeelden daarvan zijn de hbo-bachelors
Toegepaste Psychologie en Social Work/Sociaal Werk en de Associate Degree Sociaal Werk.
1.2 Besluiten voor diplomalijst onderdeel C (alleen buitenschoolse opvang)
Onderdeel C van de diplomalijst bestaat sinds de modernisering van de kwalificatie-eis en bevat
diploma’s die uitsluitend in combinatie met bepaald aanvullend bewijs kwalificeren voor alleen
buitenschoolse opvang. Voorbeelden zijn diploma’s van beroepsopleidingen tot uitvoerend
kunstenaar en artiest in combinatie met certificaat Beroepskunstenaar in de Klas (BIK).
Besluiten:
• Aan onderdeel C van de diplomalijst zijn diploma’s toegevoegd van beroepsopleidingen die

relatie hebben met activiteiten die in de buitenschoolse opvang kunnen worden aangeboden
maar geen/onvoldoende didactiek bevatten en niet/onvoldoende gericht zijn op het werken
met en activiteiten voor groepen kinderen. Voorbeelden zijn beroepsopleidingen op het terrein
van recreatie, natuur, sport & bewegen, visagie, gastvrijheid, horeca, evenementenbranche en
technisch-handvaardig vakmanschap.
•

Lijst met aanvullende bewijzen uitbreiden die voldoen om te compenseren wat mist bij
diploma’s onder C van de diplomalijst.
Hiervoor is geput uit:
o Bestaande mbo-keuzedelen op minimaal niveau 3: certificaat of aantekening op diploma.
Voorbeelden van relevante keuzedelen: Technisch onderwijsassistent, Leider recreatieve
activiteiten en keuzedelen voor trainer/instructeur/begeleider in een bepaalde sport.
o Certificaten van door andere branches erkende scholingen, cursussen, trainingen die
inhoudelijk voldoende relevant zijn en qua niveau vergelijkbaar zijn met minimaal mbo-3.
Bijvoorbeeld opleidingen van sportbonden voor begeleider, trainer en instructeur vanaf
niveau 3 volgens de kwalificatiestructuur van NOC/NSF. Die kwalificatiestructuur is qua
niveau gekoppeld aan de niveau-indeling binnen het beroepsonderwijs.

1.3 Besluit wijziging kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach
In de kwalificatie-eis PBMC is in de categorie B. - diploma’s / getuigschriften die alleen in combinatie
met een aanvullend bewijs kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker BSO / NSO - al
uitgesloten.
Doordat onderdeel A van de diplomalijst pedagogisch medewerker wordt vervangen door A1 en A2,
waarbij A2 diploma’s bevat die alleen met aanvullend bewijs kwalificeren voor dagopvang en
BSO/NSO is in het verlengde besloten was een aanpassing nodig in de kwalificatie-eis voor PBMC.

4

In huidige cao is dit onderdeel A van de diplomalijst. Bij eerstvolgende (tussentijdse) cao-wijziging wordt dit A1.
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Om in de kwalificatie-eis voor PBMC de lijn te volgen die ook geldt voor de diploma’s die kwalificeren
voor pedagogisch medewerker BSO / NSO, is besloten het besluit te nemen categorie A2 van
diplomalijst voor pedagogisch medewerker uit te sluiten en de aangepaste zin te publiceren in de
eerstvolgende wijziging van de cao kinderopvang.
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