Toelichting gemoderniseerde kwalificatie-eis pedagogisch medewerker en
peuterspeelzaalleidster.

Kwalificatie-eis pedagogisch medewerker en peuterspeelzaalleidster
gemoderniseerd
Per 1 oktober 2018 is de volledige modernisering van de kwalificatie-eis voor Pedagogisch
Medewerker/Peuterspeelzaalleidster van kracht, als onderdeel van de nieuwe cao Kinderopvang en van de cao
Sociaal Werk.
De gevolgen van de modernisering in vogelvlucht








Voor zittende medewerkers die bij indiensttreding voldeden aan de op dat moment geldende kwalificatieeis heeft de modernisering geen gevolgen. Dit geldt ook bij overgang naar een andere werkgevers als
gevolg van overname of fusie.
Voor degenen zonder relevante of recente werkervaring geldt een bijgestelde diplomalijst (met enkele
aanvullingen t.o.v. de lijst die op 1 juli 2018 is gepubliceerd) en zijn de mogelijkheden verruimd om als
student-werknemer te starten.
Voor herintreders en ervaren pedagogische medewerkers/peuterspeelzaalleid(st)ers die van werkgever
veranderen zijn er overgangsregelingen of kan zo nodig een gelijkstellingsverzoek worden ingediend.
Bij gelijkstellingsverzoeken wordt voortaan ook gevolgde bij- en nascholing meegewogen en kan in
bepaalde gevallen een assessment worden ingezet.
Pedagogisch Medewerker in ontwikkeling (PMio). In navolging van de cao Kinderopvang kent de cao
Sociaal Werk een vergelijkbare functie. Deze functie is onder andere geschikt voor zij-instromers en
anderen met een niet kwalificerend diploma waarvoor geen gelijkstelling is verleend.

Waarom een gemoderniseerde kwalificatie-eis?
Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk is een vak. En het werk in dagopvang en peuterspeelzaal is weer anders
dan het werken in de BSO/NSO. In de volle breedte van Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk horen daarom
professionals die hier goed voor zijn toegerust.
De afgelopen 2 jaar zijn de cao-partijen van beide cao’s gezamenlijk bezig geweest om alle afspraken uit het
Akkoord Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) te verwerken in de cao en in de bijbehorende kwalificatie-eis
voor pedagogische medewerkers/ peuterspeelzaalleidsters. De wens tot modernisering van de diplomalijst
bestond al eerder. De diplomalijst bestaat namelijk sinds 1991 (voor peuterspeelzaalleidsters sinds 2000) en is
steeds verder gegroeid. Een diploma, eenmaal op de lijst, werd niet meer geschrapt. Er stonden diploma’s in de
lijst die al veel jaren niet meer behaald kunnen worden en waarvan de inhoud verouderd is ten opzichte van de
ontwikkelingen in het vak of die geen relatie hebben of meer hebben met het vak. Ook stonden er opleidingen
in waarvan de inhoud is gewijzigd en er daardoor feitelijk niet meer wordt opgeleid tot het werken in
kinderopvang en peuterspeelzalen. Op 1 juli 2018 hebben cao-partijen een eerste versie van de
gemoderniseerde diplomalijst gepubliceerd. Sindsdien zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd (aanvullingen
op diplomalijst en verruiming bepaling bij niet afgeronde hbo-bachelor opleiding) die per 1 oktober 2018
ingaan. Tegelijkertijd zijn de manieren om het gekwalificeerd zijn aan te tonen of te verwerven uitgebreid,
zowel voor nieuwe instroom als voor herintreders en zij-instromers.
Meer weten?
Bekijk de veel gestelde vragen( link naar document VGV). Staat uw vraag er niet bij? Stuur een e-mail naar
caokinderopvang@fcb.nl.
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