
                                                                                                                                    

Nieuwe diplomalijst pedagogisch 

medewerker/peuterspeelzaalleidster 

Cao-tafels Kinderopvang en Sociaal Werk, 29 juni 2018 

 

Cao-partijen Kinderopvang en Sociaal Werk moderniseren de kwalificatie-eis Pedagogisch 

Medewerker/Peuterspeelzaalleidster. Onderdeel hiervan is de nieuwe Diplomalijst, die vanaf 1 juli 2018 

van kracht wordt. 

Introductie 
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 opgeleid.  

Sinds 2 jaar zijn de cao-partijen van beide cao’s gezamenlijk bezig 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 1991en is steeds verder gegroeid. Een diploma, 

eenmaal op de lijst, werd niet meer geschrapt. In de huidige kwalificatie- eis stonden diploma’s 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. Daarom hebben cao-partijen gewerkt aan een hele nieuwe 

lijst voor alle onderdelen van Kinderopvang en Peuterspeelzalen.  

Bij de afronding van de implementatie van de IKK-afspraken en door de totstandkoming van de nieuwe cao 

Kinderopvang hebben de cao-partijen van Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk (Sociaal Werk) besloten 

om diploma´s die niet of niet meer voldoende opleiden tot het vak te schrappen uit de lijst. Ook worden de 

manieren om de kwalificatie aan te tonen of te verwerven uitgebreid. Hierbij geldt dat: 

 Alle huidige pedagogisch medewerkers en peuterspeelzaalleidsters blijven gekwalificeerd, ook als ze 

overstappen naar een andere werkgever. Er mag daar maximaal een jaar tussen zitten anders is het 

verouderde diploma niet meer geldig. 

 Sollicitanten, die starten voor 1 september 2018 kunnen worden aangenomen op grond van de tot 1 juli 

2018 geldende diplomalijst. 

Natuurlijk hebben cao-partijen overwogen of in deze tijd van grote groei en veel krapte op de arbeidsmarkt 

deze nieuwe lijst nu wel moest worden ingevoerd. Voorop staat de kwaliteit van de kinderopvang en de 

kwaliteit van het vak. Maar opleiding en diploma zijn niet het enige waarmee kwalificatie aantoonbaar te 

maken is en daarom hebben de cao-tafels ook besloten dat er ook andere manieren zijn om met een 

kwalificatie aan het werk te gaan. Geen afbreuk voor zittende medewerkers was een 2de belangrijk vereiste 

en een invoeringstermijn waardoor organisaties en aankomende medewerkers kunnen anticiperen. Daarop 

zijn overgangsmaatregelen geformuleerd. 

 



                                                                                                                                    

Dagopvang en peuterspeelzaalwerk 
Diploma’s die kwalificeren voor dagopvang en peuterspeelzaalwerk zijn echt op het werken met kinderen 

gericht, dus diploma’s gericht op kinderopvang of peuterspeelzaalwerk of jeugdzorg, sociaal werk en 

onderwijs. De kwalificatie-eisen Pedagogisch Medewerker en – Peuterspeelzaalleidster zijn al eerder op 

elkaar afgestemd vanwege het IKK en de afspraken daarin over de harmonisatie van de kwalificatie-eis. 

Wat is er veranderd: 

 Diploma’s die al meerdere jaren niet meer behaald kunnen worden en waarvoor geldt dat ze niet 

opleiden tot het vak, zijn geschrapt. . Dit heeft geen effect voor huidige en nieuwe professionals als 

deze voor 1 september 2018 bij een werkgever starten. 

 Er zijn meerdere diploma’s toegevoegd: bijvoorbeeld van Associate Degree opleidingen (vorm van 

kort-Hbo).  

BSO/ NSO 
Al heel lang is er de wens om de diploma’s die kwalificeren voor de BSO / NSO veel meer te laten 

aansluiten bij het zich sterk ontwikkelende werk, of het nu gaat om de zgn. “buiten- BSO” of de meer op 

activiteiten gerichte BSO. Daarnaast is in het IKK opgenomen dat cao-partijen bekijken om juist de lijst 

voor de BSO uit te breiden.  

Wat is er veranderd: 

 Enkele diploma’s zijn geschrapt die al meerdere jaren niet meer behaald kunnen worden en/of niet of 

niet meer opleiden voor het vak; dit zonder effect voor huidige en nieuwe professionals als deze voor 1 

september 2018 bij een werkgever starten. 

 Er is een brede toevoeging op het terrein van lerarenopleidingen en van sport-opleidingen waarin 

begeleiding van kinderen een grote rol vervult. Ook is toegevoegd dat met een aanvullend bewijs het 

ook mogelijk is in de BSO te gaan werken voor gediplomeerden van de opleiding tot uitvoerend 

kunstenaar. Op andere uitbreidingsmogelijkheden wordt nog gestudeerd, bijv. specialisten op het 

gebied van activiteiten. 

 

Voorbeelden en mogelijkheden 
Elke verandering brengt ook vragen met zich mee. De belangrijkste cases zijn daarom hier op een rij gezet, 

uitgaande van medewerkers met diploma’s die tot 1 juli in de kwalificatie-eis stonden: 

 Pedagogisch medewerkers in ontwikkeling (huidige en in dienst voor 1 september as): zij zijn huidige 

medewerkers en voor hen verandert er dus niets. 

 Medewerkers die na 1 september 2018 bij een werkgever zouden starten met een zgn. vervallen 

diploma: als dit een overstap is (binnen een jaar) vanuit een andere werkgever dan heeft dit geen 

consequenties. Bij een eerder beoogde indiensttreding speelt dit geen rol.  

 Medewerkers die overgaan van de ene naar de andere organisatie door overgang of fusie: zij zijn en 

blijven huidige medewerkers. 

 Voor nieuwe medewerkers (sollicitanten) die vanaf 1 september 2018 in dienst treden en een uit de lijst 

vervallen (of ander) diploma hebben kan op diverse andere manieren de kwalificatie worden 

aangetoond of ondersteund worden om gekwalificeerd te raken: 

o De werkgever kan een gelijkstellingsverzoek indienen als er sprake is van een diploma of 

opleidingsachtergrond dat veel verwantschap heeft met de diploma’s op de huidige lijst. 



                                                                                                                                    
o De gelijkstellingscommissie kan bij de beoordeling van verzoeken voortaan ook rekening houden 

met gevolgde bij- en nascholing. 

o De gelijkstellingscommissie heeft voor de groep waarbij een gelijkstelling niet direct mogelijk is 

vanaf het najaar de beschikking over een meetinstrument om de opleidingsachtergrond en andere 

ervaringen en competenties precies te matchen met de kwalificatie-eis. Hierover wordt binnenkort 

meer informatie gegeven. 

o Voor medewerkers met een buitenlands diploma zijn er (naast de blijvend benodigde IDW/ DUO-

verklaring) bij indiening van een gelijkstellingsverzoek ook meer toetsingsmogelijkheden.  

o Beroepskracht in opleiding zijn tot nu toe BOL-ers (Mbo) en Hbo-ers als stagiaires en BBL-ers en 

Hbo-duale studenten (in de combinatie werken en leren). Ook Mbo-ers die de zogenaamde derde 

leerweg (OVO) worden toegevoegd aan deze opsomming en kunnen hierdoor worden opgeleid tot 

het vak. 

o Het is mogelijk, zowel in Kinderopvang als Peuterspeelzaalwerk als zgn. Pmio-er aan het werk te 

gaan. Dat kon tot kort gelden alleen in Kinderopvang, maar ook in Peuterspeelzaalwerk wordt dit 

ingevoerd. 

Deze mogelijkheden gelden dus voor nieuwe medewerkers die kort geleden een diploma van een initiële 

beroeps of andere vervolgopleiding hebben behaald, maar ook voor zgn. zij-instromers, met andere 

vooropleidingen, afkomstig uit andere branches of zonder actuele werkervaring. Ook voor medewerkers die 

abusievelijk al voor 1 juli zonder kwalificerend diploma al volledig aan het werk waren geeft dit 

mogelijkheden zo snel mogelijk aan de kwalificatie-eis te voldoen. Feitelijk is hierdoor de groep die in de 

branche kan gaan werken vergroot terwijl de kwalificatie-eisen zijn versterkt.  

De volledige overgangsregeling luidt: 

Een pedagogisch medewerker/ peuterspeelzaalleidster met een opleidingsachtergrond die per 1 juli 2018 is 

vervallen als kwalificerende opleidingsachtergrond en die voor 1 september 2018 als zodanig werkzaam is 

(geweest) al dan niet met een onderbreking van één jaar of minder, direct voorafgaand aan 1 september 

2018, voldoet aan de kwalificatie-eis voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en/of 

BSO/NSO. Dit geldt ook bij een onderbreking van één jaar of minder na 1 september 2018. 

Tot slot 
De complete kwalificatie–eisen worden gepubliceerd in de cao teksten. In de diplomalijst kunnen nog 

kleine wijzigingen optreden, bijvoorbeeld door wijzigingen in benamingen van opleidingen. De complete 

teksten worden in de loop van september verwacht. De vanaf 1 juli 2018 geldende diplomalijst is hierachter 

opgenomen. 

Voor meer informatie:  

 de Diplomalijst met wijzigingen per 1 juli 2018 

 het Stappenplan 

 

 

 

 

 

https://www.fcb.nl/sites/default/files/20180629_diplomalijst_modernisering_kwalificatie-eis_pm_en_pszl.pdf
https://www.fcb.nl/sites/default/files/29062018_stappenplan_kwalificerend_diploma_v4.pdf.pdf


                                                                                                                                    
 

Overzicht kwalificerende diploma’s per 1 juli 2018 

Aanvullend bij de diplomalijst ingangsdatum 1 juli 2018, een beknopt overzicht waarbij alleen de diploma’s te zien zijn die 

vanaf 1 juli 2018 kwalificeren en die in de cao Sociaal Werk en cao Kinderopvang opgenomen worden onder het onderdeel 

diploma’s van de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker/peuterspeelzaalleid(st)er. 

Dit overzicht is alleen bedoeld als hulpmiddel, om in één oogopslag alle kwalificerende diploma’s te bekijken. Het overzicht 

wordt bijgewerkt als de diplomalijst veranderd. De diplomalijst is leidend, dus gebruik het overzicht altijd in combinatie met 

de diplomalijst. 

Let op: Er geldt een overgangsregeling; Een PM/PSZL met een opleidingsachtergrond die per 1 juli 2018 is vervallen als 

kwalificerende opleidingsachtergrond en die voor 1 september 2018 als zodanig werkzaam is (geweest) al dan niet met een 

onderbreking van één jaar of minder, direct voorafgaand aan 1 september 2018, voldoet aan de kwalificatie-eis voor de 

functie van PM in dagopvang/PSZL en/of PM in BSO/NSO. Dit geldt ook bij een onderbreking van één jaar of minder na 1 

september 2018. 

Let op: De volledige kwalificatie–eisen moeten nog worden opgenomen in beide cao’s. Het kan zijn dat de lijst nog wijzigt 

vanwege bijvoorbeeld andere benamingen van opleidingen. 

Diploma’s die per 1 juli 2018 kwalificeren voor de functie van peuterspeelzaalleid(st)er en pedagogisch medewerker in 

de dagopvang (op alfabetische volgorde) 

niveau naam 

mbo-3 Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP) 

mbo-3 Brancheopleiding leidster kinderopvang 

associate degree Childcare 

hbo-bachelor Creatieve therapie (geen Mikojel) 

mbo-4 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 

mbo-4 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang 

associate degree Jeugdwerker 

associate degree Kinderopvang 

hbo-bachelor Kinderverzorging en Opvoeding 

mbo-4 Kinderverzorging en Opvoeding 

mbo-4 Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV) 

hbo-bachelor Kunstzinnige therapie 

mbo-3 Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB of onder WEB) 

hbo-bachelor Leraar Basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO) 

hbo-bachelor Lerarenopleiding Pedagogiek 



                                                                                                                                    
mbo-4 Onderwijsassistent 

mbo-4 Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs) 

associate degree Pedagogical Educational Assistant 

hbo-bachelor Pedagogiek 

associate degree Pedagogisch Educatief Medewerker 

associate degree Pedagogisch Educatief Professional 

hbo-bachelor Pedagogisch management kinderopvang 

mbo-3 Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang 

mbo-4 Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg  

mbo-4 Pedagogisch medewerker 4 kinderopvang 

mbo-3 Pedagogisch medewerker Kinderopvang 

associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie 

mbo-3 Pedagogisch Werker 3 kinderopvang 

mbo-4 Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg 

mbo-4 Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang 

mbo-3 Pedagogisch Werker niveau 3 

mbo-4 Pedagogisch Werker niveau 4 

hbo-bachelor Pedagogische Academie 

hbo-bachelor Sociaal kunstzinnige therapie 

mbo-4 Sociaal Pedagogisch Werk (SPW, lang of onder WEB) 

mbo-4 Sociaal Pedagogisch Werker (SPW, lang of onder WEB) 

mbo-3 Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3) 

mbo-4 Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW-4) 

hbo-bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) 

associate degree Sociaal Werk, met keuzemodule Opvoeden in brede context 

hbo-bachelor Social Work/Sociaal Werk, afstudeerrichting/profiel Sociaal Pedagoog 

hbo-bachelor Social Work/Sociaal Werk, profiel Jeugd 

hbo-bachelor Toegepaste Psychologie (met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs) 

mbo-3 Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB) 

 



                                                                                                                                    
Diploma’s die per 1 juli 2018 kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker in de BSO 

(op alfabetisch volgorde): 

niveau naam 

mbo-4 Activiteitenbegeleider (AB) 

hbo-bachelor Activiteitenbegeleiding (AB) 

mbo-4 Activiteitenbegeleiding (AB) 

mbo-4 Agogisch Werk 

mbo-4 Akte hoofdleidster kleuteronderwijs 

mbo-4 Akte Kleuterleidster A 

mbo-4 Akte Kleuterleidster B 

hbo-bachelor Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding) 

hbo-bachelor Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs 

hbo-bachelor Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es) 

hbo-bachelor Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es) 

hbo-bachelor Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es) 

hbo-bachelor Akte van bekwaamheid NXX (valt onder kunstzinnig vormende opleidingen) 

hbo-bachelor Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) 

mbo-4 Arbeidstherapie (AT) 

mbo-3 Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP) 

mbo-3 Brancheopleiding leidster kinderopvang 

associate degree Childcare 

mbo-4 CIOS algemeen sportleider/ster 

mbo-4 Coördinator buurt, sport en onderwijs 

mbo-4 Coördinator sport- en bewegingsagogie 

mbo-4 Coördinator sport, bewegen en gezondheid 

mbo-4 Coördinator sportinstructie, training en coaching 

hbo-bachelor Creatieve therapie (waaronder Mikojel) 

hbo-bachelor Cultureel Werk (CW 

mbo-4 Cultureel Werk (CW) 



                                                                                                                                    
hbo-bachelor Culturele en Maatschappelijke Vorming 

associate degree Dans (alleen in combinatie met een Certificaat BIK, hbo-master Kunsteducatie of 

pedagogisch didactisch getuigschrift) 

hbo-bachelor docent Dans (valt onder kunstzinnig vormende opleidingen) 

hbo-bachelor docent Drama (valt onder kunstzinnig vormende opleidingen) 

hbo-bachelor Educatie en Kennismanagement Groene Sector 

associate degree Educatie en Kennismanagement Groene Sector Bloemsierkunst 

hbo-bachelor Educatieve therapie (Mikojel) 

mbo-4 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 

mbo-4 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang 

hbo-bachelor Hogere sociaal pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein van jeugdvorming en 

volksontwikkeling (Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) 

hbo-bachelor Inrichtingswerk (IW) 

mbo-4 Inrichtingswerk (IW) 

mbo-4 Instructeur paardensport en -houderij 

hbo-bachelor Jeugdwelzijnswerk 

associate degree Jeugdwerker 

associate degree Kinderopvang 

hbo-bachelor Kinderverzorging en Opvoeding 

mbo-4 Kinderverzorging en Opvoeding 

mbo-4 Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV) 

mbo-4 Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland 

mbo-4 Kleuterzorg, medisch kleuterdagverblijf Arnhem 

hbo-bachelor Kreatief edukatief Werk 

mbo-4 Kultureel Werk (KW) 

hbo-bachelor Kunstopleidingen niveau hbo-bachelor, niet zijnde een docentenrichting (X) (alleen in 

combinatie met een Certificaat BIK, hbo-master Kunsteducatie of pedagogisch didactisch 

getuigschrift) 

mbo-4 Kunstopleidingen niveau mbo-4 (X)(alleen in combinatie met een Certificaat BIK 

(Beroepskunstenaar in de klas) 

hbo-bachelor Kunstzinnig vormende opleidingen, niveau hbo-bachelor (X) 



                                                                                                                                    
hbo-bachelor Kunstzinnige therapie 

mbo-3 Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB of onder WEB) 

hbo-bachelor Leraar Basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO) 

hbo-bachelor Leraar lichamelijke opvoeding 

hbo-bachelor Leraren-/docentenopleidingen voortgezet- en beroepsonderwijs (X) 

hbo-bachelor Lerarenopleiding Omgangskunde (valt onder 'Leraren-/docentenopleiding voortgezet- en 

beroepsonderwijs’) 

hbo-bachelor Lerarenopleiding Pedagogiek 

hbo-bachelor Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde (valt onder 'Leraren-/docentenopleiding 

voortgezet- en beroepsonderwijs’) 

hbo-bachelor Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde (valt onder 'Leraren-/docentenopleiding 

voortgezet- en beroepsonderwijs’) 

associate degree Muziek (alleen in combinatie met een Certificaat BIK, hbo-master Kunsteducatie of 

pedagogisch didactisch getuigschrift) 

hbo-bachelor Muziektherapie 

mbo-4 Onderwijsassistent 

mbo-4 Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs) 

associate degree Onderwijsondersteuner Educatie en Kennismanagement Groene Sector 

associate degree Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn 

associate degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde 

associate degree Onderwijsondersteuner Zorg & Welzijn 

associate degree Pedagogical Educational Assistant 

hbo-bachelor Pedagogiek 

associate degree Pedagogisch Educatief Medewerker 

associate degree Pedagogisch Educatief Professional 

hbo-bachelor Pedagogisch management kinderopvang 

mbo-3 Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang 

mbo-4 Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg  

mbo-4 Pedagogisch medewerker 4 kinderopvang 

mbo-3 Pedagogisch medewerker Kinderopvang 

associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie 



                                                                                                                                    
mbo-3 Pedagogisch Werker 3 kinderopvang 

mbo-4 Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg 

mbo-4 Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang 

mbo-3 Pedagogisch Werker niveau 3 

mbo-4 Pedagogisch Werker niveau 4 

hbo-bachelor Pedagogische Academie 

mbo-4 Residentieel werk (RW) 

mbo-4 Sociaal agogisch II (MBO-SA-II) richting (semi)residentiele hulpverlening 

mbo-4 Sociaal Cultureel Werk 

hbo-bachelor Sociaal kunstzinnige therapie 

mbo-4 Sociaal Pedagogisch Werk (SPW, lang of onder WEB) 

mbo-4 Sociaal Pedagogisch Werker (SPW, lang of onder WEB) 

mbo-3 Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3) 

mbo-4 Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW-4) 

hbo-bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) 

associate degree Sociaal Werk, met keuzemodule Opvoeden in brede context 

mbo-4 Sociaal-Agogisch II (MBO SAII) afstudeerrichting Kultureel werk 

mbo-4 Sociaal-cultureel Werker (SCW) 

hbo-bachelor Social Work/Sociaal Werk, afstudeerrichting/profiel Sociaal Pedagoog 

hbo-bachelor Social Work/Sociaal Werk, profiel Jeugd 

mbo-4 Sociale arbeid (SA, SA II of SA 2) 

mbo-3 Sport en bewegen 

mbo-4 Sport en bewegen 

hbo-bachelor Sport en bewegen  

mbo-4 Sport- en bewegingscoördinator 

mbo-4 Sport- en bewegingscoördinator/ Bewegingsagoog 

mbo-4 Sport- en bewegingscoördinator/ BOS-medewerker 

mbo-4 Sport- en bewegingscoördinator/ Operationeel sport- en bewegingsmanager 

mbo-4 Sport- en bewegingscoördinator/ Trainer/coach 



                                                                                                                                    
hbo-bachelor Sport- en bewegingseducatie 

mbo-3 Sport- en bewegingsleider 

associate degree Sport, Gezondheid en Management 

hbo-bachelor Sport, Gezondheid en Management 

hbo-bachelor Sportkunde 

hbo-bachelor Toegepaste Psychologie (met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs) 

mbo-3 Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB) 

 

 


