Weten of jouw diploma of het diploma van een
medewerker of sollicitant kwalificeert voor de
functie van pedagogisch medewerker? Volg dan de
stappen van dit schema. Kies eerst de juiste route:

Route in dienst

Route sollicitant

Route herintreder

Route buitenlands
diploma

Let op! Het schema en de verwijzingen zijn alleen bedoeld als hulpmiddel om te kijken in welk geval je gekwalificeerd bent. De volledige kwalificatie–eisen worden gepubliceerd gelijk met
de cao teksten. Het kan zijn dat de diplomalijst nog wijzigt vanwege bijvoorbeeld andere benamingen van opleidingen of anderszins. 16-02-2021

Werkzaam geweest als pedagogisch
medewerker:

Route in dienst

Gaat het om een diploma dat eerder wel in
de kwalificatie-eis stond maar is vervallen?
Via de diplomacheck kun je controleren of
het om een vervallen diploma gaat.

Wist je dat de
diplomalijst per
1 februari 2021
is uitgebreid?
Lees hier meer

Ja

Nee

Gekwalificeerd voor de functie van pedagogisch
medewerker.
Let op: Kwalificeerde het diploma eerder
voor zowel dagopvang/peuterspeelzaal als
voor bso/nso, maar kwalificeert het nu alleen nog
voor bso? Je kunt nog steeds kwalificeren voor de
dagopvang, mits je onder de overgangsregeling
valt.

Vóór 1 september 2018 en

-

Geen onderbreking van een jaar of langer
sinds (of direct voorafgaand aan) 1
september 2018?

Nee

Gekwalificeerd als pedagogisch medewerker op
basis van de overgangsregeling.

Nee
Staat het diploma in de
huidige kwalificatie-eis voor
pedagogisch medewerker?

Ja

-

Werkzaam als pedagogisch
medewerker vanaf/voor 1991 of als
peuterspeelzaalleid(st)er vanaf/voor
2000 bij dezelfde werkgever (of
rechtsopvolgers)?

Ja
Gekwalificeerd voor de functie
van pedagogisch medewerker.

Nee

Niet gekwalificeerd voor de
functie van pedagogisch
medewerker.
Kijk hier wat de mogelijkheden
zijn als werkzoekende en hier
als werkgever.

Let op! Het schema en de verwijzingen zijn alleen bedoeld als hulpmiddel om te kijken in welk geval je gekwalificeerd bent. De volledige kwalificatie–eisen worden gepubliceerd gelijk met de cao teksten.
Het kan zijn dat de diplomalijst nog wijzigt vanwege bijvoorbeeld andere benamingen van opleidingen of anderszins. 16-02-2021

Route sollicitant
(Zonder eerdere werkervaring in
kinderopvang/peuterspeelzaal)

Staat het diploma in de huidige
kwalificatie-eis voor pedagogisch
medewerker?

Wist je dat de
diplomalijst per
1 februari 2021
is uitgebreid
lees hier meer

Niet gekwalificeerd voor de functie
van pedagogisch medewerker.
Kijk hier wat de mogelijkheden zijn
als werkzoekende en hier als
werkgever.

Nee

Ja
Gekwalificeerd voor de functie van pedagogisch
medewerker.
Let op: Kijk goed onder welke categorie het diploma
valt. Er zijn diploma’s die kwalificeren voor dagopvang,
voor alleen bso/nso en ook diploma’s waarbij nog een
aanvullend bewijs nodig is voordat ze kwalificeren.

Let op! Het schema en de verwijzingen zijn alleen bedoeld als hulpmiddel om te kijken in welk geval je gekwalificeerd bent. De volledige kwalificatie–eisen worden gepubliceerd gelijk met
de cao teksten. Het kan zijn dat de diplomalijst nog wijzigt vanwege bijvoorbeeld andere benamingen van opleidingen of anderszins. 16-02-2021

Wist je dat de
diplomalijst per
1 februari 2021
is uitgebreid
lees hier meer

Route herintreder

Staat het diploma in de
huidige kwalificatie-eis voor
pedagogisch medewerker?

Ja

Werkzaam geweest als pedagogisch
medewerker:

Gaat het om een diploma dat
eerder wel in de kwalificatie-eis
stond maar is vervallen?

Nee

Via de diplomacheck kun je
controleren of het om een
vervallen diploma gaat.

Gekwalificeerd voor de functie van pedagogisch
medewerker.
Let op: Kijk goed onder welke categorie het diploma
valt. Er zijn diploma’s die kwalificeren voor dagopvang,
voor alleen bso/nso en ook diploma’s waarbij nog een
aanvullend bewijs nodig is voordat ze kwalificeren.

Ja

-

Voor 1 september 2018 en

-

Geen onderbreking van een jaar of langer
sinds (of direct voorafgaand aan) 1
september 2018?

Gekwalificeerd als pedagogisch medewerker op
basis van de overgangsregeling.

Nee

Nee
Niet gekwalificeerd voor de
functie van pedagogisch
medewerker.
Kijk hier wat de mogelijkheden
zijn als werkzoekende en hier
als werkgever.

Let op! Het schema en de verwijzingen zijn alleen bedoeld als hulpmiddel om te kijken in welk geval je gekwalificeerd bent. De volledige kwalificatie–eisen worden gepubliceerd gelijk met
de cao teksten. Het kan zijn dat de diplomalijst nog wijzigt vanwege bijvoorbeeld andere benamingen van opleidingen of anderszins. 16-02-2021

Route buitenlands
diploma

Je kunt bij DUO een erkenning voor beroepskracht
kinderdagverblijf of beroepskracht bso aanvragen.
Met deze erkenning kwalificeer je als pedagogisch
medewerker op de dagopvang of de bso.

Is het diploma behaald in
Europa?

Nee

Ja
Je kunt bij IDW een diploma waardering aanvragen.

De waardering moet gelijkwaardig zijn aan een
diploma in de kwalificatie-eis. Bij twijfel kan de
waardering worden gemaild naar
caokinderopvang@fcb.nl. Je krijgt dan te horen of
de waardering kwalificeert.
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