
Weten of jouw diploma kwalificeert? 
Of het diploma van een medewerker of sollicitant?

Kies de juiste route:

In dienst Sollicitant Herintreder
Buitenlands 

diploma

Stappenplan 

pedagogisch medewerker

Let op! Het schema en de verwijzingen zijn alleen bedoeld als hulpmiddel om te kijken in welk geval je gekwalificeerd bent. Het kan zijn dat de kwalificatie-eis voor pedagogisch 
medewerker wijzigt door een tussentijds besluit. De volledige kwalificatie–eisen worden gepubliceerd gelijk met de cao-teksten. 01-03-2022

(Nog) niet-afgeronde opleiding? Kijk naar de mogelijkheden!



Een oranje driehoekje met 
‘Let op’ en informatie over 

de overgangsregeling?

Werkzaam voor 1 september 
2018 en geen onderbreking 

van een jaar of langer sinds (of 
direct voorafgaand aan) 1 

september 2018?

Gekwalificeerd

Ja

Ja

Ga naar de Diplomacheck

Let op dat je exact de naam van 
je diploma invult.

Staat het diploma er tussen?

start

Niet gekwalificeerd

Groene vinkjes bij dagopvang, 
peuteropvang en/of 

buitenschoolse opvang? 

Ja

Nee

Ja

Nee

Kijk of het diploma kwalificeert in combinatie met 
een aanvullend bewijs. Dit wordt aangegeven 

bij de Diplomacheck. 

Nee

Wordt er geen aanvullend bewijs genoemd? 
Dan kwalificeert het diploma niet.

Let op! Het kan zijn dat het diploma alleen 
kwalificeert voor de buitenschoolse opvang en niet 

voor de dagopvang/peuteropvang.

Let op! Al werkzaam als pedagogisch medewerker 
vanaf/voor 1991 of als peuterspeelzaalleidster voor 2000? 
Wel gekwalificeerd! Zie uitleg diplomacheck.

Niet gekwalificeerd? 

Kijk hier naar de mogelijkheden!
Of is een EVC-procedure iets voor jou?

Er bestaan verschillende overgangsregelingen. 
Bij de Diplomacheck staat de juiste overgangsregeling.

Route in dienst Route herintrederIn dienst

Nee

Een aanvullend 
bewijs is een 

scholing. Hier zijn 
lijsten van. 

Lees hier meer. 

https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang
https://www.kinderopvang-werkt.nl/uitleg-diplomacheck
https://www.kinderopvang-werkt.nl/werkzoekenden/verkorte-opleiding-werken-en-leren
https://www.kinderopvang-werkt.nl/werkgevers/evc-erkenning-eerder-verworven-competenties
https://www.kinderopvang-werkt.nl/wat-wordt-bedoeld-met-een-aanvullend-bewijs


(Zonder eerdere werkervaring in kinderopvang/peuterspeelzaal)

GekwalificeerdGa naar de Diplomacheck

Let op dat je exact de naam van 
je diploma invult.

Staat het diploma er tussen?

Groene vinkjes bij dagopvang, 
peuteropvang en/of 

buitenschoolse opvang? 

Nee

Ja

Nee

Ja

start

Let op! Het kan zijn dat het diploma alleen 
kwalificeert voor de buitenschoolse opvang en niet 

voor de dagopvang/peuteropvang.

Niet gekwalificeerd Kijk of het diploma kwalificeert in combinatie met 
een aanvullend bewijs. Dit wordt aangegeven 

bij de Diplomacheck. 

Wordt er geen aanvullend bewijs genoemd? 
Dan kwalificeert het diploma niet.

Een aanvullend 
bewijs is een 

scholing. Hier zijn 
lijsten van. 

Lees hier meer. 

Route herintrederSollicitant

Niet gekwalificeerd? 

Kijk hier naar de mogelijkheden!
Of is een EVC-procedure iets voor jou?

https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang
https://www.kinderopvang-werkt.nl/wat-wordt-bedoeld-met-een-aanvullend-bewijs
https://www.kinderopvang-werkt.nl/werkzoekenden/verkorte-opleiding-werken-en-leren
https://www.kinderopvang-werkt.nl/werkgevers/evc-erkenning-eerder-verworven-competenties


Werkzaam voor 1 september 
2018 en geen onderbreking 

van een jaar of langer sinds (of 
direct voorafgaand aan) 1 

september 2018?

Een oranje driehoekje met 
‘Let op’ en informatie over 

de overgangsregeling?

Gekwalificeerd

Ja

Ja

Ga naar de Diplomacheck

Let op dat je exact de naam van 
je diploma invult.

Staat het diploma er tussen?

start

Niet gekwalificeerd

Groene vinkjes bij dagopvang, 
peuteropvang en/of 

buitenschoolse opvang? 

Ja

Nee

Ja

Nee
Nee

Let op! Het kan zijn dat het diploma alleen 
kwalificeert voor de buitenschoolse opvang en niet 

voor de dagopvang/peuteropvang.

Er bestaan verschillende 
overgangsregelingen. Bij de 

Diplomacheck staat de 
juiste overgangsregeling.

Kijk of het diploma kwalificeert in combinatie met 
een aanvullend bewijs. Dit wordt aangegeven 

bij de Diplomacheck. 

Wordt er geen aanvullend bewijs genoemd? 
Dan kwalificeert het diploma niet.

Nee

Route herintrederHerintreder

Een aanvullend 
bewijs is een 

scholing. Hier zijn 
lijsten van. 

Lees hier meer. 
Niet gekwalificeerd? 

Kijk hier naar de 
mogelijkheden! 
Of is een EVC-procedure
iets voor jou?

https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang
https://www.kinderopvang-werkt.nl/wat-wordt-bedoeld-met-een-aanvullend-bewijs
https://www.kinderopvang-werkt.nl/werkzoekenden/verkorte-opleiding-werken-en-leren
https://www.kinderopvang-werkt.nl/werkgevers/evc-erkenning-eerder-verworven-competenties


Is het diploma behaald 
in Europa?

Ja

Laat je diploma waarderen bij IDW.

De waardering moet aangeven dat je huidige 
diploma overeenkomt met een Nederlands 

diploma dat kwalificeert.

Twijfel je of de waardering kwalificeert? 
Mail de waardering naar:
caokinderopvang@fcb.nl.

Laat je diploma erkennen bij DUO.

Met deze erkenning kwalificeer je als 
pedagogisch medewerker op de

dagopvang of de buitenschoolse opvang.

Diploma uit Aruba, Sint-Maarten of Curaçao? 
Een diploma met een Nederlandse naam moet exact 
overeenkomen met een diploma in de diplomalijst van een 
Nederlands diploma. Er is dan geen IDW-waardering of DUO-
verklaring nodig. 

Nee

start

Route herintrederBuitenlands diploma

Niet gekwalificeerd? 

Kijk hier naar de mogelijkheden!
Of is een EVC-procedure iets voor jou?

https://idw.nl/nl/diplomawaardering.html
https://www.duo.nl/particulier/buitenlands-diploma-in-nederland/index.jsp
https://www.kinderopvang-werkt.nl/werkzoekenden/verkorte-opleiding-werken-en-leren
https://www.kinderopvang-werkt.nl/werkgevers/evc-erkenning-eerder-verworven-competenties


Gekwalificeerd voor enkel de 
buitenschoolse opvang

Hbo-bachelor opleiding 
waarvan diploma kwalificeert?

Gekwalificeerd voor 
dagopvang, peuteropvang en 

buitenschoolse opvang.

Ja

Kijk naar mogelijkheden’ als ‘student-medewerker en ‘pedagogisch medewerker in ontwikkeling’.

Een diploma dat onder 
diplomagroep A3 en A4 valt?

Zie hier welke diploma’s 
daaronder vallen.

Ja
Kwalificeert met 

aanvullende eisen. Lees
hier meer informatie.

Schriftelijk bewijs minimaal 50%
van de studiepunten of 

toegelaten tot het derde jaar? 

Schriftelijk bewijs minimaal 75%
van de studiepunten of 

toegelaten tot het vierde jaar?

start

Uitzondering! Gaat het om de hbo-bachelor opleiding 
lerarenopleiding Pedagogiek, Pedagogiek, Pedagogisch 
Management Kind en Educatie, of Pedagogisch 
management kinderopvang? Dan kwalificeer je voor 
dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Let op! Als het diploma van de hbo-opleiding alleen 
kwalificeert voor de buitenschoolse opvang, dan geldt 
het schriftelijk bewijs van minimaal 75% of toelating 
vierde jaar niet. Nee

Nee

Route herintreder(Nog) niet-afgeronde opleidingen

Nee

https://www.kinderopvang-werkt.nl/cao-kinderopvang-2021-2022/regels-voor-student-medewerkers
https://www.kinderopvang-werkt.nl/cao-kinderopvang-2021-2022/werken-als-pedagogisch-medewerker-ontwikkeling
https://www.kinderopvang-werkt.nl/werkgevers/tijdelijk-besluit-kwalificatie-eis-pedagogisch-medewerker
https://www.kinderopvang-werkt.nl/werkgevers/tijdelijk-besluit-kwalificatie-eis-pedagogisch-medewerker
https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/2021-12/Besluit%20OAK%206%20december%202021%20verruiming%20kwalificatie%20eis%20pedagogisch%20medewerker%20def.pdf

