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Met welk diploma mag je werken als pedagogisch medewerker in de 

Kinderopvang? / Mag ik met mijn diploma werken in de kinderopvang? 
Om te mogen werken als pedagogisch medewerker in de Kinderopvang moet u beschikken 

over het juiste diploma: in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker kunt u lezen of 

uw diploma kwalificeert.  In de kwalificatie-eis is een onderscheid in diploma’s die 

kwalificeren voor pedagogisch medewerker in de dagopvang en pedagogisch medewerker in 

de BSO/NSO. 

U bent gekwalificeerd voor pedagogisch medewerker in de dagopvang en BSO/NSO als u 

beschikt over een diploma van een van de volgende beroepsopleidingen: 

MBO  
 Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)  

 Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)  

 Pedagogisch Werker niveau 3  

 Pedagogisch werker 3 Kinderopvang  

 Pedagogisch Werker niveau 4  

 Pedagogisch werker 4 Kinderopvang  

 Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang 

 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang 

 Onderwijsassistent  

 Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)  

 Sociaal-cultureel Werker (SCW)  

HBO  

 Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)  

 Pedagogiek (HBO-bachelor)  

 Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)  

 Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV)  

  

Beschikt u over een diploma van een van de volgende beroepsopleidingen dan bent u 
gekwalificeerd voor pedagogisch medewerker in de BSO/NSO: 

MBO 
 Sport- en bewegingsleider (niveau 3)  

 Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)  

 Sport en Bewegen (niveau 3 en 4) 

HBO 

 Leraar lichamelijke oefening (ALO),  

 Sport en Bewegen, 

 Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnen 

kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)  

 

Staat uw diploma er niet bij? Klik dan hier door naar de complete kwalificatie-eis. 

Uitleg kwalificatie-eis 
pedagogisch medewerker 

http://www.fcb.nl/download/kinderopvang/cao/Kwalificatie-eis%20ped%20mw%20cao%20kinderopvang.pdf
http://www.fcb.nl/download/kinderopvang/cao/Kwalificatie-eis%20ped%20mw%20cao%20kinderopvang.pdf
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Ik volg een deeltijd HBO studie, kan ik dan ook als pedagogisch medewerker aan 

het werk? 
Of dat kan, is afhankelijk van welke studie je volgt, welk jaar je in je opleiding zit en of je 

voldoende werk en/of stage-ervaring hebt. Je bent gekwalificeerd als: 

 het een opleiding betreft zoals genoemd onder a) of b) in de kwalificatie-eis én  

 je minimaal 50% van de studiepunten van de totale opleiding hebt behaald én 

 je hebt minimaal 1 jaar relevante stage- en of werkervaring 

Zie sub d) van de kwalificatie-eis  

Ik studeer voltijd de opleiding HBO voor leraar basisonderwijs, mag ik dan als 
pedagogisch medewerker werken? 

Dat is mag als je het overgangsbewijs naar het vierde leerjaar van deze opleiding hebt. Een 
overgangsbewijs is een bewijs van oudsher, het gaat er om dat je aan alle voorwaarden tot 

en met het 3e jaar van deze opleiding hebt voldaan. Zie sub d) van de kwalificatie-eis  

Ik heb een universitaire opleiding, kan ik met dit diploma werken als 
pedagogisch medewerker?  

Universitaire opleidingen kwalificeren niet voor pedagogisch medewerker, deze zijn niet 

opgenomen in het functieboek. Dit geldt dus ook voor de universitaire bachelors Pedagogiek 

en Psychologie. LET OP, er geldt een uitzondering voor pedagogisch medewerkers met een 

arbeidscontract dat vóór 1 januari 2010 is ingegaan. Zie het besluit over Universitair 

opgeleiden in de Kinderopvang.  

In dat geval kwalificeren de universitaire bachelors en masters die door CAO-partijen zijn 

aangewezen. Het besluit en de lijst kunt u hier downloaden: Besluit over Universitair 

opgeleiden in de Kinderopvang  In de lijst staat ook of een opleiding voor dagopvang en 

BSO/NSO kwalificeert of alleen voor BSO/NSO 

Mijn diploma kwalificeert niet, wat nu?  
Misschien is EVC dan een mogelijkheid. EVC staat voor erkennen verworven competenties. 

Door middel van een EVC-procedure breng je kennis en ervaring in kaart die je via 

(vrijwilligers)werk of andere activiteiten hebt opgedaan. Deze kennis en ervaring verzamel je 

in een portfolio en wordt vervolgens beoordeeld. De bevindingen worden vastgelegd in een 

Ervaringscertificaat. Een ervaringscertificaat geeft een helder beeld over beroepservaring en 

niveau van functioneren.  

Als je ervaringscertificaat aangeeft dat je alle competenties van je opleidingsstandaard hebt 

aangetoond, heb je recht op een diploma of branchecertificaat 

Voor meer informatie over EVC en mogelijke subsidies kunt u contact opnemen met het 

EVC-loket bereikbaar per email EVC-loket@fcb.nl, op telefoonnummer 030-2985310 en via 

onze website: Wat is EVC? 

Wat ook mogelijk kan zijn, is pedagogisch medewerker in ontwikkeling. Als pedagogisch 

medewerker in ontwikkeling kwalificeer je jezelf in maximaal 3 jaar tijd voor de functie van 

pedagogisch medewerker. Je doet dit door werken en leren te combineren. Wel moet je 

beschikken over een diploma op minimaal MBO3-niveau of een HAVO- of Vwo-diploma. Wil 

je meer weten? Klik dan hier voor informatie over de functie en de ontwikkelscan. 

http://www.fcb.nl/download/kinderopvang/cao/Kwalificatie-eis%20ped%20mw%20cao%20kinderopvang.pdf
http://www.fcb.nl/download/kinderopvang/cao/Kwalificatie-eis%20ped%20mw%20cao%20kinderopvang.pdf
http://www.fcb.nl/download/kinderopvang/cao/2E0542B8E7244493A9B09C1EEDA33D6D.pdf
http://www.fcb.nl/download/kinderopvang/cao/2E0542B8E7244493A9B09C1EEDA33D6D.pdf
http://www.fcb.nl/download/kinderopvang/cao/DA2C31DD8FB24BE78D4221728954F8F6.pdf
http://www.fcb.nl/download/kinderopvang/cao/DA2C31DD8FB24BE78D4221728954F8F6.pdf
EVC-loket@fcb.nl
http://www.fcb.nl/kinderopvang/leren-en-ontwikkelen/scholing-en-training/werkervaring-omzetten-in-diplomas-met-evc/
http://www.fcb.nl/kinderopvang/leren-en-ontwikkelen/scholing-en-training/pedagogisch-medewerker-in-ontwikkeling/
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Het diploma van mijn medewerker kwalificeert niet, wat kan ik als werkgever 

doen? 
Wellicht is EVC een mogelijkheid. EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. 

Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring - opgedaan in werk, 

scholing of daarbuiten - in kaart brengen en officieel laten erkennen in relatie tot een 

beroepsopleiding, beroep of functie. Een volwaardige EVC-procedure leidt tot landelijk 

erkende of branche-erkende certificaten of zelfs tot een volledig diploma. Klik hier voor meer 

informatie over EVC.  

Het diploma van mijn medewerker kwalificeert niet, kan ik een 
gelijkstellingsverzoek indienen? 

Het is altijd raadzaam om eerst contact op te nemen met het secretariaat van de 

gelijkstellingscommissie van het OAK (bij FCB caokinderopvang@fcb.nl) omdat 
gelijkstellingsverzoeken als uitzondering zijn bedoeld. U krijgt dan ook informatie hoe u een 

gelijkstellingsverzoek kunt indienen en welke gegevens daarvoor nodig zijn. 
Meer informatie over gelijkstellingsverzoeken kunt u hier raadplegen. 

 

http://www.fcb.nl/kinderopvang/leren-en-ontwikkelen/scholing-en-training/werkervaring-omzetten-in-diplomas-met-evc
http://www.fcb.nl/kinderopvang/leren-en-ontwikkelen/scholing-en-training/werkervaring-omzetten-in-diplomas-met-evc
mailto:caokinderopvang@fcb.nl
http://www.fcb.nl/kinderopvang/cao/veel-gestelde-vragen/gelijkstellingsverzoeken/

