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EEN CAO MET EEN BIJZONDER KARAKTER 
 
 
De ondergetekenden, te weten; 
 
de werkgeversvereniging: BrancheVereniging Ondernemers Kinderopvang (kortweg: BVOK), statutair 
gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Laurenburg 4 te (2665 TT) Bleiswijk, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer J. (Joeri) van der Tas (voorzitter) en mevrouw N.F.T. (Natascha) van der 
Post (secretaris); 
 
en 
 
de werknemersvereniging: Landelijke Belangen Vereniging (kortweg: LBV), statutair gevestigd te 
Rotterdam en kantoorhoudende aan de Strevelsweg 700/612 te (3083 AS) Rotterdam, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heren G.A.M. (Ger) IJzermans (voorzitter) en M. (Marco) Stavinga 
(secretaris);  
 
overwegende: 
 
1. dat BVOK op 5 april 2018 is opgericht door micro, kleine en middelgrote bedrijven (kortweg: 

MKMB) in de sector Kinderopvang uit onvrede met de koers van de Brancheorganisatie 
Kinderopvang en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang; 

2. dat BVOK zich sedertdien richt op het sluiten van een CAO in de sector Kinderopvang voor MKMB 
en hun werknemers die krachtens een individuele arbeidsovereenkomst arbeid verrichten; 

3. dat BVOK er met vakbonden FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn, na maandenlang 
vruchteloos onderhandelen, niet in is geslaagd een nieuwe CAO te sluiten die voldoet aan de 
eisen van deze tijd; 

4. dat BVOK in LBV een partner heeft gevonden die daartoe wel in staat en bereid is, redenen 
waarom BVOK juist met LBV de CAO voor MKMB in de Kinderopvang wenst te sluiten; 

5. dat bij gebrek aan invloed bij de totstandkoming van de CAO voor de Kinderopvang (cao-nummer: 
1612) en de hervorming van de sector alsmede gelet op het gezamenlijk streven van BVOK en 
LBV naar de continuïteit van MKMB in de sector Kinderopvang in samenhang met de 
werkgelegenheid, zij een eigen CAO wensen te sluiten; 

6. dat BVOK en LBV expliciet de verantwoordelijkheid nemen een goede CAO te sluiten die recht 
doet aan de belangen van werkgevers en werknemers zonder deze belangen onnodig tegenover 
elkaar te stellen; 

 
LANGERE LOOPTIJD 
Deze CAO heeft een looptijd van 30 maanden, te weten: 1 juli 2021 tot en met 31 december 2023. De 
luwte van deze langere looptijd geeft de rust die in sector Kinderopvang hard nodig is om deze CAO 
toekomstgericht te ontwikkelen. Een adempauze na de toeslagenaffaire, de hectische corona-periode, 
en de onophoudelijke stroom van veranderingen in eisen en verwachtingen. Een periode met volop 
ruimte voor bezinning op kernthema’s. 
 
MICRO, KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN (MKMB) 
De CAO voor MKMB in de Kinderopvang is uitsluitend gericht op Micro, Kleine en Middelgrote Bedrijven, 
die al jarenlang een vergeten groep zijn in de sector Kinderopvang. Onder meer de werkprocessen, de 
voorzieningen, overhead, beschikbare middelen, hiërarchische structuren en medezeggenschap voor 
grote ondernemingen in de sector Kinderopvang, zijn wezenlijk anders dan voor MKMB, dat primair 
draait op de dagelijkse contacten en persoonlijke relaties van de ondernemer met de werknemers. De 
MKMB in de sector Kinderopvang, met een jaarlijkse omzet van maximaal 5 tot 6 miljoen euro omzet, 
vertegenwoordigt zo’n 90 procent van alle aanbieders in de Kinderopvang. 
 
EEN MINIMUM-CAO 
Deze CAO heeft het karakter van een minimum-CAO. De in deze CAO opgenomen afspraken zijn de 
ondergrens van wat de werkgever aan de werknemer mag/kan bieden. Afwijken daarvan is toegestaan, 
maar uitsluitend in positieve zin voor de werknemer. 
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EEN CAO DIE VERBINDT 
Dit is een CAO met aandacht voor werkgevers, werknemers en kinderen in de sector Kinderopvang, 
zonder dat de één onder de ander lijdt. De arbeidsvoorwaarden in deze CAO bouwen niet op een 
dichotoom schema van werkgevers en werknemers die tegenover elkaar staan waarbij het belang van 
de één dat van de ander in de wielen rijdt. Een schema dat verleidt tot het simpelweg optellen van plus- 
en minvoorwaarden voor elk, op basis van ‘voor wat hoort wat’. Een schema dat arbeidsconflicten 
benadrukt die nopen tot het zwaar optuigen van een geschillencommissie. En een schema dat bouwt op 
wantrouwen en om die reden niet zonder een nalevingscommissie kan.  
 
In deze CAO ontbreekt dat allemaal. Gezamenlijkheid en wederzijdse afhankelijkheid zijn het 
uitgangspunt. Werkgevers en werknemers hebben elkaar nodig. Een vertrekpunt dat zorgt voor 
nuanceren in plaats van polariseren, kijken naar wat verbindt in plaats van verschillen uitvergroten. Waar 
roosteren van het werk in gezamenlijke verantwoordelijkheid plaatsvindt, binnen het raamwerk van 
gedeelde belangen en kindbelangen. Met als resultaat dat werkgevers én werknemers zich in deze CAO 
daadwerkelijk gehoord zullen voelen.  
 
EN DE KINDBELANGEN BEWAAKT 
In de drang werkgevers óf werknemers tevreden te stellen verliezen andere CAO’s in de Kinderopvang 
de kindbelangen uit het oog, zoals bij: niet-groepsgebonden uren, het versplinteren van het pedagogisch 
werk, roosteren van het werk zonder toetsing aan kindbelangen (‘bidding’). Dat is op zichzelf ironisch 
aangezien diezelfde CAO’s van werkgevers eisen dat zij zich aan de Wet kinderopvang houden. In deze 
CAO is zorgvuldig gekeken naar doeltreffende oplossingen voor knelpunten in het werk die ook de 
kindbelangen bewaken.  
 
WERKPLEZIER ALS UITGANGSPUNT 
Deze CAO kiest voor een positieve en optimistische insteek. Partijen bij deze CAO vragen zich liever af 
hoe zij kunnen bijdragen aan (meer) werkplezier dan zoeken naar manieren om ervaren werkdruk te 
verminderen. De gedachte is simpel: meer werkplezier = minder werkdruk. Werkplezier hangt af van 
meerdere factoren die onderling samenhangen, zoals: de ervaring dat je werk er echt toe doet, een 
verschil maakt (zinvolheid), een beroep doet op je kennis en kunde (intrinsiek uitdagend), en dat 
voorschriften voor het werk daarop aansluiten (uitvoerings-vereisten). Maar ook dat regels, 
verwachtingen en gedragingen liefst hetzelfde blijven (voorspelbaarheid), sociale relaties op de werkplek 
naast voorspelbaar ook betrouwbaar en prettig zijn (veiligheid), de beloning, waardering en eigen 
handelingsruimte passend zijn (positie-aspecten) en er voldoende kansen zijn om je naar eigen behoefte 
in je werk en positie te ontwikkelen (groei). 
 
HOE LAGER EEN WERKPLEK SCOORT OP DEZE FACTOREN HOE MINDER WERKPLEZIER.  
Voldoende werkplezier komt ten goede aan werkgevers en werknemers, het dient een gezamenlijk 
belang. Het geeft ontspanning op de werkplek, bevordert onderling vertrouwen en de ervaring van een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor werkprocessen en werksfeer en voorkomt hoog ziekteverzuim.  
 
De meeste werknemers (90 procent) in de sector Kinderopvang ervaren het werken met kinderen als 
voldoening gevend, waardevol en uitdagend, maar de overdaad aan werk-voorschriften steeds meer als 
klemmend. De aanhoudende stroom van veranderingen in regels in verwachtingen ondermijnen de 
voorspelbaarheid. Over het loon zijn veel werknemers tevreden (zesde op de ranglijst van best betaalde 
mbo’ers), maar de eigen handelingsruimte zou groter mogen, meer passend bij de zelfstandigheid en 
professionaliteit dat het werk vraagt. Lang niet elke werknemer heeft de behoefte te groeien (in 
ontwikkeling en carrière) en de kansen daarop voor wie dat wel wil zijn voor carrière-stappen matig tot 
laag, zeker bij MKMB. De veiligheid in de collegiale relaties tenslotte schiet regelmatig tekort door onder 
meer negatieve interacties zoals roddel en een chronisch tekort aan (vaste) collega’s.  
 
MEER MAATWERK, MINDER GENERALE VOORWAARDEN 
Niet elke arbeidsvoorwaarde dwingt tot generale regels. In deze CAO is het uitgangspunt: meer 
maatwerk waar mogelijk en nodig. Ten bate van werkplezier hebben partijen bij deze CAO de volgende 
speerpunten gekozen: 
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1. maatwerk in ontwikkeling, niet als ontwikkelplicht (dwang) maar vanuit eigen ontwikkeldrang van 
de werknemer, ingebed in eisen van het werk en mogelijkheden van de werknemers; 

2. maatwerk in functiedifferentiatie op basis van specifieke talenten in vakbekwaamheid, uitwerken 
van kleine carrièrestappen die verschil maken;  

3. meer handelingsruimte in de organisatie van het werk (inclusief roosters), binnen een raamwerk 
dat de grenzen definieert (kindbelangen, mogelijkheden van de onderneming);  

4. veilig werken in teams, door gerichte aandacht voor roddel en pesten. 
Ook zullen partijen bij deze CAO in overleg treden met het Ministerie van Sociale zaken en 
Werkgelegenheid met het oog op: 
5. de behoefte aan stabilisatie van regels en verwachtingen, waardoor de voorspelbaarheid toeneemt 

en het werkplezier groeit;  
6. de behoefte aan het flexibiliseren van al te strikte rolvoorschriften die naast de eigen 

professionaliteit ook de zinvolheid aantasten. 
 
VERWERKING PRINCIPE-AKKOORD 
Niet alle afspraken uit het principe-akkoord zijn reeds verwerkt in deze CAO. Sommige afspraken vragen 
nog om nadere uitwerking en zullen later in deze CAO worden opgenomen. 
 

zijn de volgende overeenkomst aangegaan. 

 

 

Rotterdam, 1 juli 2021 

 

 

________________________   _________________________ 

 

 

 

 

Joeri van der Tas     Natascha van der Post 

voorzitter BVOK      secretaris BVOK 

 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

 

 

 

 

Ger IJzermans      Marco Stavinga 

voorzitter LBV      secretaris LBV 
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HOOFDSTUK 1   OVER DE OVEREENKOMST 

 

Artikel 1 

WERKINGSSFEER 

1. Deze CAO geldt voor MKMB-werkgevers die zijn aangesloten bij de BrancheVereniging 
Ondernemers Kinderopvang alsmede hun werknemers die krachtens een individuele 
arbeidsovereenkomst arbeid verrichten. 

2. De werkgevers voldoen daarbij aan de door de BrancheVereniging Ondernemers Kinderopvang 
gestelde statutaire bepalingen voor wat betreft het verkrijgen dan wel het behouden van het 
lidmaatschap. 

3. Tot de sector Kinderopvang worden gerekend: ondernemingen en delen van ondernemingen met 
maximaal 250 werknemers waarin uitsluitend of in hoofdzaak de kinderopvang voor kinderen wordt 
aangeboden, tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen 
aanvangt, wordt uitgeoefend 

4. De MKMB in de sector Kinderopvang omvat: 

a. dagopvang; 

b. voor-, tussen-, na- en buitenschoolse opvang; 

c. peuteropvang (peuterspeelzaalwerk); 

d. gastouderopvang (zelfstandig ondernemende gastouders). 
5. Deze CAO geldt niet voor: 

a. ondernemingen die zijn aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang (kortweg: BK) 
te Zoetermeer en tot de werkingssfeer van de CAO voor de Kinderopvang (cao-nummer: 
1612) kunnen worden gerekend; 

b. ondernemingen die zijn aangesloten bij de Branchevereniging Maatschappelijke 
Kinderopvang (kortweg: BMK) te Utrecht en tot de werkingssfeer van de CAO voor de 
Kinderopvang (cao-nummer: 1612) kunnen worden gerekend. 

 
Artikel 2 
BEGRIPSBEPALINGEN  
1. In deze CAO wordt verstaan onder: 

a. MKMB: Micro, Kleine en Middelgrote Bedrijven in de sector Kinderopvang.  

b. ONDERNEMER: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een onderneming zoals bedoeld in 
de Handelsregisterwet toebehoort waarmee diensten (of goederen) worden geleverd. 

c. WERKGEVER: degene jegens wie een ander krachtens arbeidsovereenkomst of 
publiekrechtelijke aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid, behalve indien die 
ander aan een derde ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van arbeid, welke die 
derde gewoonlijk doet verrichten. 

d. WERKNEMER: de in sub c van dit lid bedoelde ander. 
e. BEROEPSKRACHT: de persoon die in een kindercentrum bezoldigd belast is met de 

verzorging, de opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. 
f. BEROEPSKRACHT IN OPLEIDING: degene die vanwege het praktijk-leren beschikt over 

een arbeidsovereenkomst en belast is met de verzorging, de opvoeding en het bijdragen aan 
de ontwikkeling van kinderen bij een kindercentrum.  

2. Overige begripsbepalingen in deze CAO: 
a. NA OVERLEG: de werkgever en de werknemer overleggen, waarna de werkgever zijn 

besluit neemt. 
b. IN OVERLEG: de werkgever en de werknemer overleggen én bereiken overeenstemming. 
c. PARTIJEN BIJ DEZE CAO: de werkgevers- en werknemersverenigingen, te weten: 

BrancheVereniging Ondernemers Kinderopvang (kortweg: BVOK) ter ene zijde en de 
Landelijke Belangen Vereniging (kortweg: LBV) ter andere zijde. 

3. Waar in deze CAO gesproken wordt van werknemer(s) wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke 
werknemers. Waar in deze CAO wordt gesproken over haar of zij wordt bedoeld: haar/hem of 
zij/hij. 

4. Waar in deze CAO wordt gesproken over levenspartner wordt tevens verstaan 
echtgenoot/echtgenote, geregistreerd partnerschap, samenwonenden en latrelaties.  

5. De bepalingen in deze CAO zijn naar rato van de omvang van de arbeidsduur en/of de omvang 
van het dienstverband van toepassing. 
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Artikel 3 
DUUR, VERLENGING EN BEËINDIGING VAN DEZE CAO 
1. De CAO is aangegaan voor een tijdvak van 30 maanden dat aanvangt op 1 juli 2021 en eindigt op 

31 december 2023. 
2. Tegen het einde van de looptijd kunnen partijen bij deze CAO, de CAO opzeggen met 

inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, middels een aangetekend schrijven of een 
deurwaardersexploot. 

3. Indien het tijdvak zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel is geëindigd en de CAO zoals bedoeld in lid 2 
van dit artikel niet is opgezegd wordt de CAO geacht stilzwijgend en ongewijzigd te zijn verlengd 
voor maximaal 1 jaar. 

 

Artikel 4 

HET KARAKTER VAN DEZE CAO 
De CAO heeft het karakter van een minimum-CAO. De in de CAO opgenomen afspraken zijn de 
ondergrens van wat de werkgever aan de werknemer mag bieden. Afwijken daarvan is toegestaan, maar 
uitsluitend in positieve zin voor de werknemer. Dit dient schriftelijk te worden vastgelegd. 
 

Artikel 5 
WIJZIGINGEN VAN DEZE CAO TIJDENS DE LOOPTIJD 
1. Partijen bij deze CAO keuren bij voorbaat goed dat tussentijdse wijzigingen van de CAO door 

partijen worden gewaarmerkt en alsnog aan deze CAO zullen worden gehecht. 
2. In gezamenlijk en regulier overleg, minimaal eenmaal per jaar, zal door partijen bij deze CAO 

worden nagegaan of, en zo ja op welke wijze voorzieningen nodig zijn om een en ander, met 
inachtneming van de dan geldende wet- en regelgeving, te wijzigen. 

 
Artikel 6 
RECHTSOPVOLGING VAN PARTIJEN 
In geval van fusie, overname, verkoop of faillissement, staan partijen bij deze CAO er tegenover elkaar 
voor in, dat hun wederzijdse rechten en verplichtingen die uit deze CAO voortvloeien, zullen mogen en 
moeten worden overgenomen door de rechtsperso(o)n(en), die daartoe door enige partij bij deze CAO 
schriftelijk aan de wederpartij zal (zullen) worden aangewezen. 
 
Artikel 7 
COMMISSIE VAN UITLEG 

1. Ter bevordering van een juiste en eenduidige uitleg en toepassing van deze CAO is een 
commissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit vier vaste leden, waarvan twee leden door 
BVOK en twee leden door LBV worden benoemd.  

2. De commissie wordt in haar werkzaamheden ondersteund door de secretaris van BVOK. 
3. De werkgever en/of werknemer kunnen vragen over de juiste en eenduidige uitleg en toepassing 

van bepalingen van deze CAO aan de commissie voorleggen. 
4. De Commissie van Uitleg is gevestigd aan de Laurenburg 4 te (2665 TT) Bleiswijk. 
 
Artikel 8 
VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER 

1. De werkgever biedt werknemers geen arbeidsovereenkomsten aan met van deze CAO negatief 
afwijkende loon- of arbeidsvoorwaarden. Afwijkingen in positieve zin voor de werknemer zijn wel 
toegestaan. 

2. De werkgever neemt geheimhouding in acht van al wat hem over de privéomstandigheden van de 
werknemer bekend is geworden en waarvan de werkgever het vertrouwelijke karakter kent of 
redelijkerwijs kan vermoeden. Deze geheimhouding geldt ook ná het einde van de 
arbeidsovereenkomst. 

3. De werkgever is verplicht de werknemer te wijzen op de digitale vindplaats van deze CAO. De 
werknemer kan verzoeken om een geprint exemplaar.  
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Artikel 9 
VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMER 

1. De werknemer gedraagt zich zoals een goed werknemer dat betaamt. Daaronder valt in ieder 
geval het zich houden aan voorschriften en het opvolgen van redelijke orders en instructies van de 
werkgever. 

2. De werknemer vertegenwoordigt de werkgever zoals dat van een goed werknemer mag worden 
verwacht.  

3. De werknemer onthoudt zich van intimidatie, agressie en geweld jegens haar collega`s, werkgever 
en derden. 

4. De werknemer verricht vervangende passende werkzaamheden voor zover en zolang zij de 
werkzaamheden waarvoor zij is aangenomen niet kan verrichten; 

5. De werknemer gebruikt de aan haar toevertrouwde bedrijfsmiddelen oordeelkundig en in 
overeenstemming met de bestemming daarvan draagt daarvoor de vereiste zorg. 

6. De werknemer verricht geen betaalde noch onbetaalde nevenwerkzaamheden voor derden zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever. Hiervan zijn publieke functies 
uitgezonderd. 

7. De werknemer is zowel gedurende als na het einde van de arbeidsovereenkomst verplicht tot 
geheimhouding met betrekking tot alle feiten en bijzonderheden betreffende de werkgever en haar 
relaties. 

 

Artikel 10 

OMGANGSVORMEN TUSSEN DE WERKGEVER EN DE WERKNEMER 
1. De werkgever en de werknemer respecteren elkaars belangen. Zij zijn zich ervan bewust dat beide 

te rechtvaardigen belangen hebben, waarachter hun gezamenlijke belangen schuil gaan.  
2. Bij een verschil van mening geven de werkgever en de werknemer elkaar voldoende ruimte hun 

standpunt op een respectvolle manier kenbaar te maken. 
3. De werkgever en de werknemer tonen zich betrouwbaar in woord en gedrag. 

 

Artikel 11 
OMGANGSVORMEN TUSSEN WERKNEMERS ONDERLING: VEILIGE TEAMS 
1. De werkgever en de werknemers zijn beide verantwoordelijk voor het organiseren en bewaken van 

veilige teams  
2. Negatieve interacties, zoals roddel en pesten zijn niet toegestaan 
3. De werkgever zorgt ervoor dat het bewustzijn van de schadelijke gevolgen van roddel en pesten 

toeneemt, bij werknemers en in de organisatie 
4. De werkgever stelt in elk geval samen met de werknemers een protocol op met daarin opgenomen 

welke uitingen worden verstaan als roddel en pesten, de rol van collega’s daarin, de procedure die 
moet worden gevolgd indien roddel en pesten plaatsvinden en de maatregelen die dan (kunnen) 
worden genomen. 

5. De werkgevers en werknemers streven er in gezamenlijkheid naar negatieve interacties te 
herkennen en te verwoorden alsmede elkaar daarop aan te spreken. 
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HOOFDSTUK 2   OVER DE ARBEID 

 

Artikel 12 
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

1. De werkgever zorgt ervoor dat mogelijke risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemer in kaart zijn gebracht alsmede voor passende maatregelen die deze risico’s kunnen 
verminderen of voorkomen.  

2. De werkgever informeert de werknemer over genoemde risico’s en stimuleert de werknemer de 
daartoe bestemde maatregelen in acht te nemen.  

3. De werknemer is gehouden alle wettelijke voorschriften en de bedrijfsinstructie met betrekking tot 
de veiligheid en de gezondheid van de werknemer op te volgen. 

 

Artikel 13 

1. ARBEIDSOVEREENKOMST  

De werknemer ontvangt een schriftelijke, mede door de werkgever ondertekende en 
gedateerde, arbeidsovereenkomst, waarin tenminste wordt opgenomen: 

a. de naam en het adres van de werkgever en de werknemer; 

b. de aard en de duur van de arbeidsovereenkomst; 

c. de datum van indiensttreding; 

d. de functie van de werknemer, de functie-indeling en/of de aard van de arbeid; 

e. de standplaats(en); 

f. de proeftijd; 

g. de in acht te nemen opzegtermijnen; 

h. het loon en de wijze en het moment van uitbetaling; 

i. de arbeidsduur per dag, per week of per maand; 

j. de aanspraak op vakantiedagen en vakantietoeslag; 

k. de deelname aan een pensioenregeling; 

2. De werkgever en de werknemer verklaren beiden in de arbeidsovereenkomst dat deze CAO 
onverkort van toepassing is. De werknemer retourneert een ondertekend exemplaar aan de 
werkgever. 

3. ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD  

a. De aanvangsdatum én het einde van de arbeidsovereenkomst zijn bepaald. De 
arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen 
tijd is verstreken. Dit geldt zonder dat voorafgaande opzegging vereist is.  

b. De arbeidsovereenkomst kan tussentijds worden opgezegd indien dat recht schriftelijk 
is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Voor het beëindigen van de 
arbeidsovereenkomst gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.  

c. De totale duur van de arbeidsovereenkomst dan wel een keten van 
arbeidsovereenkomsten bedraagt maximaal 36 maanden. Voor het berekenen van de 
totale duur van een keten van arbeidsovereenkomsten, worden onderbrekingen met 
een maximum van zes maanden meegeteld. 

d. De arbeidsovereenkomst kan maximaal twee keer worden verlengd en eindigt dan 
telkens van rechtswege zonder dat voorafgaande opzegging is vereist. Wanneer de 
arbeidsovereenkomst na afloop van de tweede verlenging wordt voortgezet, dan wordt 
deze van rechtswege geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.  

4. ARBEIDSOVEREENKOMST MIN-MAX  
Indien de werkgever en de werknemer een arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen waarin het 
minimum en het maximum aantal te werken uren per maand is opgenomen dan mag het verschil 
tussen het minimum en het maximum aantal te werken uren per maand niet groter zijn dan 60 uur 
per maand. 

5. ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD 
Alleen de aanvangsdatum van de arbeidsovereenkomst staat vast. Voor het beëindigen van de 
arbeidsovereenkomst gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. 

6. PROEFTIJD 

a. Een proeftijd dient schriftelijk in de arbeidsovereenkomst te worden overeengekomen.  

b. Afhankelijk van de overeengekomen duur van de arbeidsovereenkomst dient de 
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volgende maximale proeftijd te worden aangehouden: 

1. bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of korter: 
geen proeftijd; 

2. bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd van langer dan zes maanden en 
korter dan 24 maanden: twee maanden proeftijd; 

3. bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 24 maanden of langer 
alsmede voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: twee maanden 
proeftijd; 

4. een kortere of geen proeftijd dient eveneens in de arbeidsovereenkomst te 
worden overeengekomen. 

c. Gedurende de proeftijd is het zowel aan de werkgever als de werknemer toegestaan 
het dienstverband op ieder moment te beëindigen zonder dat daarbij een opzegtermijn 
in acht genomen hoeft te worden. De werkgever is gehouden om de reden voor de 
opzegging te geven en schriftelijk te motiveren indien de werknemer hierom vraagt. 
De werknemer die opzegt motiveert dat ook, indien de werkgever dat verzoekt. 

d. Bij het verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dezelfde functie 
kan geen proeftijd meer worden overeengekomen. 

7. AANZEGTERMIJN 

a. De werkgever is verplicht minimaal één maand voor de afloop van een 
arbeidsovereenkomst met een looptijd van zes maanden of langer, de werknemer 
schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst zal worden verlengd én zo ja 
onder welke voorwaarden. 

b. Bij het niet tijdig aanzeggen is de werkgever een vergoeding verschuldigd. Deze 
vergoeding wordt naar rato berekend met een maximum van 1 bruto maandloon. 

c. De werknemer dient deze vergoeding binnen twee maanden na afloop van de 
arbeidsovereenkomst bij de werkgever te claimen. 

8. OPZEGTERMIJN. 

a. De opzegging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dient, vóór het einde 
van de maand, schriftelijk te geschieden. Dit is anders wanneer de werkgever en de 
werknemer in de arbeidsovereenkomst anders zijn overeengekomen.  

b. De door de werkgever en de werknemer in acht te nemen opzegtermijn bedraagt bij 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd twee maanden. De werkgever en de 
werknemer kunnen schriftelijk een langere termijn afspreken. 

 

Artikel 14 

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 

1. De arbeidsovereenkomst eindigt: 

a. door ontslag op staande voet; 

b. door opzegging tijdens de proeftijd; 

c. bij het overlijden van de werknemer; 

d. door de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter; 

e. met wederzijds goedvinden; 

f. door opzegging onder opgave van redenen door de werkgever na het verkrijgen van 
een ontslagvergunning van het UWV; 

g. van rechtswege op de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt; 

h. van rechtswege op de einddatum van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. 

2. Opzegging van het dienstverband door de werkgever of de werknemer geschiedt met 
inachtneming van de opzegtermijn, zoals bedoeld in artikel 13, lid 8 van deze CAO. 

3. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst dient de werkgever desgevraagd aan de 
werknemer een getuigschrift te verstrekken. Het getuigschrift vermeldt: 

a. de aard van de werkzaamheden en de arbeidsduur per dag, per week of per maand; 

b. de datum van in dienst- en uitdiensttreding; 

c. een opgave van de wijze waarop de werknemer aan haar verplichtingen heeft 
voldaan; 

d. een opgave van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd; 
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Artikel 15 
ARBEIDSDUUR EN PAUZEREGELING 

1. De normale arbeidsduur bedraagt 36 uur per week verdeeld over de dagen maandag tot en met 
vrijdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. De werkgever bepaalt de werktijden en houdt daarbij waar 
mogelijk rekening met de wensen van de werknemer. 

2. Onder de normale arbeidsduur vallen ook: 
a. vergaderingen die direct voortkomen uit het werk; 
b. bijscholing; 
c. reis- en wachttijd vanwege opgedragen werk; 
d. extra reistijd woon-werkverkeer in verband met reizen naar een andere plaats dan de 

standplaats; 
e. eerder beginnen of later eindigen om te openen of om af te sluiten; 
f. het halen en brengen van kinderen. 

3. Indien de werknemer volgens een rooster werkt dan dient de werkgever aan de werknemer 
minimaal twee weken van tevoren te laten weten op welke dagen en tijden de werknemer is 
ingedeeld voor werk. Binnen deze termijn van twee weken kan de werkgever alleen in de volgende 
situaties van dit rooster afwijken: 
a. de werknemer dient een zieke werknemer te vervangen; 
b. de werknemer dient een werknemer te vervangen die met buitengewoon verlof is vanwege 

de bevalling van haar partner, ernstige en/of acute ziekte van haar partner of familie, of 
overlijden van haar partner of andere familieleden; 

c. de kindaantallen wijzigen onverwacht.  
4. Het werk dient op de volgende wijze te worden onderbroken: 

a. bij een werkdag langer dan 5,5 uur, maar korter dan 8 uur: tenminste een half uur pauze; 
b. bij een werkdag langer dan 8 uur maar korter dan 10 uur: tenminste drie kwartier pauze 
c. bij een werkdag langer dan 10 uur: tenminste 1 uur pauze; 
d. pauzes korter dan een kwartier worden tot de arbeidstijd gerekend. 

 
Artikel 16 
ARBEID OP ZONDAG EN ARBEID IN NACHTDIENSTEN 

1. In afwijking van de arbeidstijdenwet gelden voor de ‘zondagsbepaling bij arbeid op zondag’ en 
‘arbeid in nachtdienst’ de regelingen uit bijlage 4, kolom A van deze CAO. 

2. De werkgever kan na overleg met en instemming van de ondernemingsraad (OR) of de 
personeelsvertegenwoordiging (PVT) afwijkende afspraken maken voor de ‘zondagsbepaling bij 
arbeid op zondag’ en ‘arbeid in nachtdienst’, zoals bepaald in bijlage 4, kolom B van deze CAO. 
 

Artikel 17 
OP NON-ACTIEF STELLING 

1. De werkgever kan de werknemer met behoud van loon voor een periode van maximaal 10 
werkdagen op non-actief stellen, indien de voortgang van het werk ernstig wordt belemmerd. Deze 
termijn kan eenmalig voor de duur van maximaal 10 werkdagen worden verlengd. 

2. Het besluit van de op non-actiefstelling of het besluit tot verlenging daarvan wordt door de 
werkgever onmiddellijk aan de werknemer medegedeeld onder vermelding van de reden(en) en de 
duur van de op non-actiefstelling. Het besluit wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de 
werknemer bevestigd. 

3. De eerstvolgende dag na afloop van de op non-actiefstelling heeft de werknemer het recht haar 
werkzaamheden te hervatten. Dit is anders wanneer de werkgever een ontslagvergunning heeft 
aangevraagd of de rechtbank heeft verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. In dat geval 
kan de werkgever, na de werknemer te hebben gehoord, de op non-actiefstelling voortzetten tot 
het moment waarop de arbeidsovereenkomst of de ontslagprocedure is geëindigd. 
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Artikel 18 
SCHORSING 

1. De werkgever kan de werknemer met behoud van loon voor een periode van maximaal 10 
werkdagen schorsen, indien het vermoeden bestaat dat een dringende reden voor ontslag op 
staande voet aanwezig is. De schorsing dient bovendien naar het oordeel van de werkgever in het 
belang van de onderneming te zijn. Deze termijn kan eenmalig voor de duur van maximaal 10 
werkdagen worden verlengd. 

2. Het besluit tot schorsing of het besluit tot verlenging daarvan wordt door de werkgever onmiddellijk 
aan de werknemer medegedeeld onder vermelding van de reden(en) en de duur van de schorsing. 
Het besluit wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de werknemer bevestigd. 

3. Indien de werkgever de werknemer hoort in het kader van een schorsing, dan heeft de werknemer 
het recht zich te laten bijstaan door een juridisch adviseur. 

4. Indien achteraf blijkt dat de schorsing onterecht is opgelegd, dan wordt de werknemer door de 
werkgever gerehabiliteerd. De rehabilitatie wordt schriftelijk aan de werknemer bevestigd en aan 
haar dossier toegevoegd. De werkgever vergoedt ook de door de werknemer gemaakte kosten 
voor juridische bijstand. 

 

Artikel 19 
CONTINUE SCREENING 

1. De screeningsautoriteit Justis screent het Personenregister Kinderopvang. Justis controleert 
dagelijks of de werknemers in dit register strafbare feiten hebben gepleegd die niet te verenigen 
zijn met het werken in de sector Kinderopvang. 

2. De werkgever kan van Justis de melding krijgen dat een werknemer een nieuwe Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) dient aan te vragen. Daaruit volgt een vermoeden dat er een dringende 
reden kan bestaan voor ontslag op staande voet, namelijk een risico voor kinderen en een verbod 
op werken in de sector Kinderopvang. De werkgever schorst deze werknemer meteen, met 
behoud van loon. De schorsing blijft van kracht totdat de werknemer weer een geldige VOG heeft 
en in het Personenregister Kinderopvang gekoppeld is aan de werkgever. Daarna heeft de 
werknemer het recht weer aan het werk te gaan.  

3. Indien de werknemer geen nieuwe VOG krijgt of aanvraagt dan heeft de werkgever het recht de 
schorsing om te zetten in een ontslag op staande voet.  

 

Artikel 20 

OVERGANGSREGELING 

Bij samenloop van een bepaling in de arbeidsovereenkomst die op een datum eerder dan 1 juli 2021 
tussen de werkgever en werknemer is overeengekomen met enige bepaling van deze CAO, is de 
bepaling die voor de werknemer het gunstigst is onverkort van kracht. 
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HOOFDSTUK 3   MIJN LOON 
 
Artikel 21 
HET VASTSTELLEN VAN HET LOON  
1. De werkgever stelt bij aanvang van het dienstverband het loon van de werknemer vast aan de 

hand van de functiematrix in bijlage 1 van deze CAO. In deze functiematrix worden de in het 
functiehandboek beschreven matrixfuncties en de daarbij behorende loonschalen schematisch 
weergegeven. 

2. Het loon van de werknemer is tenminste gelijk aan één van de bedragen zoals genoemd in bijlage 
2 van deze CAO. 

3. Indien de werknemer onder de Participatiewet valt, dan is haar loon gelijk aan het dan geldende 
wettelijk minimumloon. 

4. Indien de werknemer maximaal één maand vóór de aanvang van het dienstverband bij een 
werkgever die onder de werkingssfeer van deze CAO valt in dezelfde functie heeft gewerkt, dan 
heeft zij recht op minimaal dezelfde periodiek als bij haar vorige werkgever.  

 
Artikel 22 
LOONSVERHOGING 
1. De bedragen in de loonschalen in bijlage 2 van deze CAO gelden vanaf 1 juli 2021 en worden als 

volgt verhoogd: 
a. 1 juli 2021:   1,00 procent structureel; 
b. 1 januari 2022:  0,75 procent structureel; 
c. 1 juli 2022   0,50 procent structureel; 

2. De loonsverhoging over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2023 wordt vóór of 
uiterlijk op 1 december 2022 door partijen bij deze CAO overeengekomen. 

 

Artikel 23 
LOONBETALING EN LOONSTROOK 
1. De werkgever is verplicht het loon uiterlijk twee werkdagen vóór het einde van de maand op een 

vooraf overeengekomen wijze uit te betalen. De eindafrekening van de toeslagen en de 

vergoedingen volgt indien van toepassing in de maand daaropvolgend.  
2. De werkgever is verplicht bij iedere reguliere loonbetaling aan de werknemer een loonstrook te 

verstrekken.  
3. De loonstrook bevat tenminste de volgende bestanddelen: het brutoloon, de wettelijke 

inhoudingen, zowel in percentages als in bedragen, het nettoloon, de cumulatieven, de 
vakantiedagen en indien van toepassing: toeslagen en vergoedingen. 

 

Artikel 24 

PERIODIEKEN 
1. Ieder jaar verhoogt de werkgever het loon van de werknemer met 1 periodiek. Dit gebeurt tot de 

werknemer de hoogste periodiek in haar functie heeft bereikt.  
2. Indien de werknemer onder de Participatiewet valt, dan is haar loon gelijk aan het wettelijk 

minimumloon en wordt deze halfjaarlijks op 1 januari en 1 juli van enig kalenderjaar verhoogd. 
3. De werkgever kan op basis van de beoordeling zoals beschreven in artikel 52 van deze CAO van 

oordeel zijn dat de werknemer in haar werk aantoonbaar onvoldoende functioneert en bepalen dat 
het loon van de werknemer niet wordt verhoogd. De werkgever legt dit vast in het 
beoordelingsverslag en bespreekt dit met de werknemer in het beoordelingsgesprek.  

4. Op dezelfde wijze als genoemd in lid 3 van dit artikel kan de werkgever van oordeel zijn dat de 
werknemer in haar werk zeer goed of uitstekend functioneert en bepalen dat het loon van de 
werknemer met meer dan 1 periodiek wordt verhoogd. 
 

Artikel 25 
NIEUWE FUNCTIE 

1. Indien de werknemer gaat werken in een andere functie met een hogere loonschaal, dan heeft die 
werknemer met ingang van de datum waarop zij in deze nieuwe functie werkt recht op een hoger 
loon uit die loonschaal. Het loon is minimaal 1 periodiek hoger dan de periodiek waar de 
werknemer in haar vorige functie recht op had. 
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2. Indien de werknemer bij dezelfde werkgever gaat werken in een andere functie in dezelfde 
loonschaal dan heeft die werknemer, met ingang van de datum waarop zij in deze andere functie 
werkt, recht op minimaal dezelfde periodiek waar de werknemer in haar vorige functie recht op had. 

3. Voor de werknemer, die op enig moment niet meer onder de Participatiewet valt, stelt de 
werkgever het loon vast volgens de loonschaal die hoort bij haar functie. Welke loonschaal dat is, 
valt af te leiden uit de functiematrix in bijlage 1 van deze CAO. De werknemer start dan in het 
laagste nummer van de betreffende loonschaal. 

 
Artikel 26 
WAARNEMING 

1. Indien de werknemer geheel of deels tijdelijk de hoger ingeschaalde functie van een andere 
werknemer waarneemt die niet op vakantie is, dan heeft de werknemer recht op een toelage.  

2. De werknemer heeft indien deze waarneming langer duurt dan 30 dagen recht op de toelage met 
ingang van de datum waarop zij begon met het waarnemen van de hoger ingeschaalde functie. De 
toelage is het verschil tussen het eigen loon van de werknemer en het loon waarop zij recht zou 
hebben indien zij was ingeschaald in de functie die zij waarneemt. 

 
Artikel 27 
EINDEJAARSUITKERING 
1. De eindejaarsuitkering in 2021 bedraagt 2 procent van het bruto jaarloon en wordt in december 

2021 uitbetaald. 
2. De eindejaarsuitkering vanaf 2022 bedraagt 3 procent van het bruto jaarloon en wordt jaarlijks in 

december uitbetaald. 
3. De eindejaarsuitkering wordt berekend over de 12 maandlonen in de periode januari tot en met 

december van het betreffende kalenderjaar. 
4. Indien de werknemer in de loop van het jaar in dienst treedt, dan wordt de eindejaarsuitkering voor 

dat kalenderjaar berekend vanaf de datum dat zij in dienst is.  
5. Indien de werknemer in de loop van het jaar uit dienst treedt, dan wordt de eindejaarsuitkering voor 

dat kalenderjaar berekend tot de datum dat zij uit dienst gaat. 
 
Artikel 28 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
1. In geval van arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer, met inachtneming van het wettelijk 

minimumloon, aanspraak op betaling van het loon volgens de volgende staffel: 
a. maand 1 tot en met 6:    100 procent; 
b. maand 7 tot en met 12:    95 procent; 
c. maand 13 tot en met 18:   75 procent; 
d. maand 19 tot en met 24:   70 procent. 

2. De werkgever is gerechtigd vanaf de tweede ziekmelding binnen een kalenderjaar telkens 1 
wachtdag in acht te nemen. In dit kader worden perioden van arbeidsongeschiktheid samengeteld 
als zij elkaar met een onderbreking van minder dan 4 weken opvolgen. 

3. Indien de werknemer gedeeltelijk arbeidsgeschikt verklaard is, heeft zij bij gedeeltelijke 
werkhervatting over het aantal gewerkte uren aanspraak op betaling van loon met inachtneming 
van onderstaande staffel: 
a. maand 7 tot en met 12:    100 procent over het aantal gewerkte uren; 
b. maand 13 tot en met 18:  100 procent over het aantal gewerkte uren; 
c. maand 19 tot en met 24:  100 procent over het aantal gewerkte uren. 
Over het aantal niet-gewerkte uren bij gedeeltelijke werkhervatting heeft de werknemer aanspraak 
op betaling van het loon volgens de staffel in lid 1 van dit artikel. 

4. Indien er bij de werkgever in het geval van arbeidsongeschiktheid voorschriften gelden en de 
werknemer zich daar niet aan houdt, dan kan de werkgever het recht op de aanvulling of 
doorbetaling van het maandloon uitstellen. Dit zo lang de werknemer zich niet aan de regels houdt. 
Stelt de werkgever de aanvulling of doorbetaling van het maandloon uit? Dan moet hij dit meteen 
schriftelijk laten weten aan de werknemer.  

5. In de volgende situaties mag de werkgever minder loon betalen dan de in lid 1 van dit artikel 
opgenomen percentages: 
a. de werknemer heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, hetzij krachtens een 
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(verplichte wettelijke verzekering, hetzij vanuit een verzekering die verbonden is aan haar 
arbeidsovereenkomst. Deze uitkering wordt in mindering gebracht op het loon; 

b. de werknemer heeft binnen of buiten haar arbeidsovereenkomst inkomsten gekregen voor 
werkzaamheden dat zij tijdens of buiten haar arbeidsongeschiktheid heeft verricht. Deze 
inkomsten worden in mindering gebracht op het loon. 

6. In de volgende situaties heeft de werknemer geen recht of nog maar voor een deel recht op 
doorbetaling van het maandloon of een aanvulling op het maandloon: 
a. de werknemer heeft haar arbeidsongeschiktheid zelf veroorzaakt door bewuste 

onverantwoordelijke keuzes of roekeloze gedragingen; 
b. de arbeidsongeschiktheid komt voort uit een gebrek van de werknemer. En de werknemer 

heeft de werkgever bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst expres niets verteld over dit 
gebrek. Of zij heeft de werkgever expres verkeerde informatie gegeven over dit gebrek; 

c. zolang de werknemer zelf veroorzaakt dat zij langzamer beter wordt of dat zij niet beter 
wordt; 

d. de werknemer heeft recht op een wettelijke uitkering door arbeidsongeschiktheid. En/of op 
een uitkering vanuit haar pensioenregeling. Maar door haar eigen schuld krijgt zij deze 
uitkeringen helemaal of voor een deel niet of niet meer; 

e. de arbeidsongeschiktheid komt door werk dat de werknemer doet of deed naast haar werk 
bij de werkgever. En dit werk was volgens artikel 9, lid 6 van deze CAO niet toegestaan. Of 
de werknemer heeft de werkgever niet verteld dat zij dit andere werk deed; 

f. betaalt de werkgever het maandloon van de werknemer helemaal of voor een deel niet door? 
Of geeft de werkgever de werknemer helemaal of voor een deel geen aanvulling op het 
maandloon? Dan moet de werkgever dit meteen schriftelijk laten weten aan de werknemer. 

7. Indien er bij de werkgever in het geval van arbeidsongeschiktheid voorschriften gelden en de 
werknemer zich daar niet aan houdt, dan kan de werkgever het recht op de aanvulling of 
doorbetaling van het maandloon uitstellen. Indien de werknemer bij herhaling niet aan de 
voorschriften voldoet mag de werkgever de loondoorbetaling of de aanvulling met 25 procent 
verminderen. Stelt de werkgever de aanvulling of doorbetaling van het maandloon uit of vermindert 
hij deze met 25 procent? Dan moet hij dit meteen schriftelijk laten weten aan de werknemer. 

 

Artikel 29 

PENSIOEN EN PENSIOENPREMIE 
Rechten en plichten van de werkgever en de werknemer met betrekking tot het pensioen zijn 
opgenomen in het pensioenreglement van de Stichting ‘Pensioenfonds Zorg en Welzijn’ (kortweg: 
PFZW). Daarin staat ook wat de pensioengrondslag is en hoe PFZW de jaarlijkse pensioenpremie 
vaststelt. De werknemer betaalt een deel van de pensioenpremie. De werkgever houdt dit deel in op het 
loon van de werknemer. 
Verdeling pensioenpremie tussen de werkgever en de werknemer tot 1 januari 2022  
1. Vanaf 1 januari 2021 geldt over de verdeling het volgende: 

a. voor het ouderdoms- en partnerpensioen betaalt de werknemer 11,23 procent van de 
pensioengrondslag; 

b. voor het arbeidsongeschiktheidspensioen betaalt de werknemer geen premie. 
2. De pensioengrondslag is het deel van het loon waarover de werknemer pensioen opbouwt. De 

werkgever en de werknemer betalen sinds 1 januari 2011 elk een even groot deel van de wijziging 
van de premielast. Jaarlijks wordt de nieuwe verdeling van de pensioenpremie tussen de 
werkgever en de werknemer met het rekenprogramma van PFZW vastgesteld. 

Verdeling pensioenpremie tussen de werkgever en de werknemer vanaf 1 januari 2022 
3. Vanaf 1 januari 2022 geldt over de verdeling het volgende:  

a. voor het ouderdoms- en partnerpensioen betalen de werkgever en de werknemer ieder 50 
procent van de OP-premie; 

b. voor het arbeidsongeschiktheidspensioen betalen de werkgever en de werknemer ieder 50 
procent van de AP-premie. 

4. De pensioenpremie wordt berekend over de pensioengrondslag.  
5. PFZW maakt in overleg met partijen bij de CAO in de Kinderopvang (cao-nummer: 1612) ieder jaar 

in december de pensioenpremies voor het nieuwe jaar bekend.  
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Artikel 30 
UITKERING BIJ OVERLIJDEN 
1. Bij het overlijden van de werknemer ontvangen de nagelaten betrekkingen van de werknemer het 

volledige loon over de maand waarin het overlijden plaatsvond, vermeerderd met een bedrag dat 
gelijk is aan het loon over twee maanden.  

2. Voor de toepassing van deze bepaling wordt krachtens de wet onder nagelaten betrekkingen 
verstaan de langstlevende der echtgenoten van wie de werknemer niet duurzaam gescheiden 
leefde, bij het ontbreken daarvan, de minderjarige wettige of natuurlijke kinderen of bij het 
ontbreken daarvan degene die door de werknemer werd verzorgd. 

3. Indien er geen erfgenamen zijn zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, maar er is wel iemand anders 
voor wie de werknemer de kostwinner was, dan ontvangt deze persoon het loon en de 
overlijdensuitkering zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel. 

4. Is er ook niemand zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel? Dan kan de werkgever in bijzondere 
gevallen het loon en de overlijdensuitkering zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel uitbetalen aan een 
andere persoon of andere personen. De werkgever beoordeelt dan of dit redelijk is. 

5. Op deze uitkering wordt een uitkering van welke uitkeringsinstantie dan ook in mindering gebracht. 

 

Artikel 31 
WERKURENTOESLAG 

1. Indien de werknemer in opdracht van de werkgever op uren vóór 7.00 uur of ná 19.00 uur op 
maandag tot en met vrijdag of op een zaterdag, zondag of feestdag werkt, dan heeft de werknemer 
recht op een werkurentoeslag, te weten:  
 

WERKURENTOESLAG   

 7.00 – 19.00 uur 19.00 – 7.00 uur 

maandag tot en met vrijdag – 20% 

zaterdag 30% 40% 

zon- en feestdagen 45% 45% 

 
2. De werknemer heeft geen recht op de werkurentoeslag over de eerste twee avonden waarop zij in 

een kalenderjaar werkt. Zij krijgt op deze twee avonden haar gewone uurloon. 
3. Werkt de werknemer op maandag tot en met vrijdag? Dan krijgt zij de werkurentoeslag alleen als 

zij met haar werk begint vóór 6.00 uur, of als haar werk ná 20.00 uur eindigt. 
4. De werkgever berekent de werkurentoeslag over het uurloon van de werknemer. Verdient de 

werknemer een hoger uurloon dan het uurloon dat behoort bij periodiek 18? Dan berekent de 
werkgever de toeslag over maximaal het uurloon dat hoort bij periodiek 18. 

5. Dit artikel geldt niet voor de werknemer die: 

a. ingedeeld is in loonschaal 11 of hoger; 
b. altijd buiten de tijdstippen uit lid 1 werkt én die werkt in een ondersteunende functie die niet 

hoort bij het primaire proces van de Kinderopvang.  
6. De werknemer kan er voor kiezen deze werkurentoeslag om te zetten in verlofuren. 

 
Artikel 32 
VAKANTIETOESLAG 

1. De werkgever betaalt vakantietoeslag over de periode van 1 juni in het lopende jaar tot en met 31 
mei in het volgende jaar. 

2. De vakantietoeslag bedraagt 8 procent van het brutoloon dat de werknemer heeft verdiend in de 
periode zoals genoemd in lid 1 van dit artikel. Bij het loon horen ook de loondoorbetaling en 
aanvullingen die de werknemer in deze periode heeft ontvangen  

3. Voor de vakantietoeslag geldt een minimumbedrag. Dit bedrag gaat tegelijk met de verhoging van 
de loonschalen omhoog. Indien de werknemer een voltijdbaan heeft dan heeft zij recht op 
minimaal het volgende bedrag: 
a. per 1 juli 2021:  178,35 euro; 
b. per 1 januari 2022: 179,69 euro; 
c. per 1 juli 2022:  180,58 euro. 

4. De werkgever betaalt de vakantietoeslag in mei uit aan de werknemer. 
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HOOFDSTUK 4   MIJN VERGOEDINGEN 

 
Artikel 33 
VERGOEDING ZORGVERZEKERING 

1. Aan alle werknemers met een functie in schaal 1 tot en met 6 van deze CAO met een 
zorgverzekering betaalt de werkgever 8 euro bruto per maand. 

2. Aan alle werknemers met een aanvullende zorgverzekering betaalt de werkgever 8 euro bruto per 
maand.  

3. De bijdragen uit lid 1 en 2 van dit artikel gelden los van het aantal uren dat de werknemer 
gemiddeld per week werkt. Indien de werknemer meerdere arbeidsovereenkomsten bij één of 
meer werkgevers heeft die vallen onder de werkingssfeer van deze CAO, dan ontvangt de 
werknemer de vergoeding maar één keer. 

 
Artikel 34 
VERGOEDING KOSTEN VOG 
Indien de (nieuwe) werknemer een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig heeft dan vergoedt de 
werkgever de kosten van deze verklaring. Wordt de nieuw benodigde VOG door Justis opgelegd, zoals 
bedoeld in artikel 19, lid 2 van deze CAO, dan wacht de werkgever met het vergoeden tot Justis een 
nieuwe VOG heeft afgegeven. Vertrekt de werknemer in haar proeftijd dan wordt de VOG niet vergoed.  
 
Artikel 35 
VERGOEDING REISKOSTEN WOON-WERKVERKEER 
1. De werkgever maakt een ondernemingsregeling voor een tegemoetkoming in de reiskosten woon- 

werkverkeer van de werknemer. De werkgever streeft in deze regeling naar vermindering van 
belasting van het klimaat en stimuleert reizen per fiets en openbaar vervoer.  

2. Bij het ontbreken van een ondernemingsregeling zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, geldt de 
standaardregeling voor ‘reiskosten woon-werkverkeer’. 

3. De standaardregeling voor ‘reiskosten woon-werkverkeer’ luidt als volgt: 
a. woont de werknemer binnen een straal van 5 kilometer van haar standplaats dan ontvangt zij 

geen vergoeding; 
b. bedraagt de woon-werkafstand meer dan 5 kilometer enkele reis, dan ontvangt de 

werknemer vanaf 5 kilometer enkele reis voor elke kilometer daarboven een vergoeding van 
0,15 euro per kilometer of deel daarvan. Woont de werknemer 6,5 kilometer van haar werk, 
dan geldt dat als 7 kilometer. De werknemer ontvangt dan een vergoeding voor 4 kilometer 
(2x2 kilometer), dus 0,60 euro per gewerkte dag; 

c. om het gebruik van de fiets te stimuleren ontvangt de werknemer die op de fiets naar haar 
standplaats reist waarbij de woon-werkafstand groter is dan 5 kilometer enkele reis, een 
vaste vergoeding boven op de kilometervergoeding. Die vergoeding bedraagt 10 euro per 
maand (inclusief stalling) op basis van een vijfdaagse werkweek. Iemand die drie dagen per 
week op de fiets naar haar werk reist en meer dan 5 kilometer van haar standplaats woont, 
ontvangt dus maandelijks 6 euro fietsvergoeding extra. 

 
Artikel 36 
FIETSENPLAN 
De werkgever en de werknemer kunnen afspreken om een deel van het loon van de werknemer te 
gebruiken voor een fietsenplan. Dit dient volgens de dan geldende fiscale regeling toegepast te worden. 
De werkgever en de werknemer leggen de afspraken schriftelijk vast 
 
Artikel 37 
VERGOEDING VERHUISKOSTEN 
De werknemer heeft recht op een vergoeding van haar verhuiskosten indien zij op verzoek van de 
werkgever verhuist. De hoogte van de vergoeding van de verhuiskosten komt in overleg tussen de 
werkgever en de werknemer tot stand. 
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HOOFDSTUK 5   MIJN VAKANTIE EN VERLOF 

Artikel 38 

VAKANTIE 

1. Een werknemer met een voltijdbaan heeft recht op 144 uur vakantie per kalenderjaar. Dit is het 
wettelijk vakantieverlof. De werkgever betaalt het loon van de werknemer tijdens die vakantie-uren 
door. 

2. De werknemer dient haar vakantie-uren in principe binnen een half jaar na afloop van het 
kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd op te nemen. Niet opgenomen vakantie-uren binnen de 
daarvoor gestelde termijn komen te vervallen. Behalve als de werkgever en de werknemer 
hierover in overleg andere afspraken hebben gemaakt. 

3. De werkgever bepaalt op tijd en in overleg met de werknemer wanneer de vakantie begint en 
eindigt. De werknemer neemt ten minste één keer per kalenderjaar ten minste twee weken achter 
elkaar vakantie op. De werknemer kan de werkgever vragen om drie weken achter elkaar vakantie 
op te nemen. 

4. Indien de werkgever niet binnen twee weken beslist op een vakantieaanvraag van de werknemer, 
wordt de vakantie geacht te zijn vastgesteld conform de wensen van de werknemer. 

 
Artikel 39 
VAKANTIE ALS DE ARBEIDSOVEREENKOMST EINDIGT 
1. Eindigt de arbeidsovereenkomst van de werknemer? En heeft zij nog vakantie-uren? Dan kan zij 

die in overleg met de werkgever opnemen. Maar dat kan alleen voor zover de 
bedrijfsomstandigheden dit toelaten. 

2. Heeft de werknemer niet al haar vakantie-uren kunnen opnemen? Dan betaalt de werkgever deze 
overgebleven vakantie-uren uit. Heeft de werknemer te veel vakantie-uren opgenomen? Dan trekt 
de werkgever de waarde van deze vakantie-uren af van het loon van de werknemer. 

 
Artikel 40 
VERLOFBUDGET 
1. De werknemer heeft recht op extra vakantieverlof. Bij een voltijdbaan is dit 66 uur extra 

vakantieverlof per kalenderjaar. Dit is het bovenwettelijk vakantieverlof. Samen met de 144 uur 
wettelijk vakantieverlof uit artikel 38 van deze CAO bedraagt het totale vakantieverlof 210 uur per 
kalenderjaar. 

2. Indien de werknemer in 2008, op basis van de CAO Kinderopvang 2007-2008 of op basis van een 
verworven recht, recht heeft op meer dan 210 uur vakantieverlof per kalender, dan voegt de 
werkgever deze extra uren elk kalenderjaar toe aan het verlofbudget.  

3. De werkgever kan beslissen om aan alle werknemers 26 uur van het verlofbudget uit te betalen in 
december. Dit beslist hij dan uiterlijk op 1 januari van hetzelfde kalenderjaar. De werkgever betaalt 
de uren in december uit op basis van het dan geldende uurloon. De werkgever geeft de 
werknemers de mogelijkheid om hiervan af te wijken en de 26 uur op een andere manier te 
besteden volgens de mogelijkheden van lid 4 van dit artikel. 

4. De werknemer kan kiezen wat zij met haar 66 uur bovenwettelijk verlof wil doen. Daarbij dienen de 
werkgever en werknemer rekening te houden met de wettelijke en fiscale regels, te weten:  
a. zij kan deze verlofuren gebruiken voor vrije tijd. De werkgever betaalt het loon van de 

werknemer dan door; 
b. zij kan deze verlofuren sparen en de uren dan later gebruiken voor vrije tijd en/of verlof. De 

werknemer mag maximaal 66 verlofuren meenemen naar een volgend kalenderjaar. Behalve 
als zij hierover andere afspraken heeft gemaakt met de werkgever;  

c. zij kan deze verlofuren aan het einde van het kalenderjaar toevoegen aan haar 
levensfasebudget. De werknemer mag maximaal 66 verlofuren toevoegen. Deze uren 
worden in geld toegevoegd aan het levensfasebudget zoals bedoeld in artikel 41 van deze 
CAO; 

d. zij kan deze verlofuren gebruiken voor haar levensloopregeling, eventueel voor 
seniorenverlof en/of ouderschapsverlof; 

e. zij kan deze verlofuren laten uitbetalen. Zij krijgt voor de verlofuren dan het dan geldende 
uurloon. 

5. Indien de werknemer aan het eind van het kalenderjaar nog uren over heeft van haar 66 uur 
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bovenwettelijk verlof, dan betaalt de werkgever deze uren uit. Behalve als de werknemer van 
tevoren heeft laten weten dat zij de uren wil gebruiken voor een van de mogelijkheden uit lid 4 van 
dit artikel. 

6. De mogelijkheden uit lid 1 tot en met 5 van dit artikel veranderen niets aan het bedrag dat de 
werkgever gebruikt voor de berekening van vergoedingen, tegemoetkomingen en vakantietoeslag. 

 
Artikel 41 
LEVENSFASEBUDGET 
1. De werknemer heeft de mogelijkheid te sparen voor een levensfasebudget. Zij kan dit 

levensfasebudget gebruiken voor haar duurzame inzetbaarheid in iedere levensfase. Dat kan 
bijdragen aan een betere balans tussen belasting en belastbaarheid en aan gezond en vitaal 
kunnen blijven werken. 

2. De werknemer kan aan het einde van ieder kalenderjaar uren toevoegen aan haar 
levensfasebudget. Zij mag hiervoor de uren van haar verlofbudget gebruiken, zie artikel 40 van 
deze CAO. En zij mag hiervoor haar extra gewerkte uren inzetten. Het aantal uur dat zij maximaal 
mag toevoegen is twee keer het gemiddeld aantal uur dat zij per week werkt. Als de werknemer 
een voltijdbaan heeft, dan mag zij dus maximaal 66 uur van haar verlofbudget toevoegen en 
maximaal 72 uur aan extra gewerkte uren. In totaal maximaal 138 uur. 

3. De werknemer geeft aan het einde van ieder kalenderjaar aan haar werkgever door hoeveel uren 
zij wil sparen in haar levensfasebudget. 

4. Deze uren worden in geld toegevoegd aan het levensfasebudget. Het bedrag is gelijk aan het 
aantal uur dat de werknemer wil sparen maal het uurloon dat voor haar geldt op 31 december van 
dat jaar. 

5. Het levensfasebudget wordt niet geïndexeerd. Dit betekent dat het bedrag in het levensfasebudget 
niet verhoogd wordt met de loonstijgingen in deze CAO. 

6. Het bedrag in het levensfasebudget mag maximaal gelijk zijn aan omgerekend 100 keer het 
gemiddeld aantal uur dat de werknemer per week werkt. Een werknemer mag dus maximaal 100 
weken verlof sparen. Dit maximum is gelijk aan het maximaal aantal weken dat een werknemer 
belastingvrij mag sparen. Wijzigt de belastingwetgeving? Dan wordt het levensfasebudget hierop 
aangepast. 

7. Het bedrag in het levensfasebudget blijft uiterlijk tot het einde van het dienstverband bij de 
werkgever staan. Het bedrag kan niet meegenomen worden naar een andere werkgever. 

8. Het opnemen van verlof uit het levensfasebudget doet de werknemer in overleg met de werkgever. 
Zij mag alleen voor de volgende doelen verlof opnemen: 
a. studieverlof; 
b. ouderschapsverlof; 
c. zorgverlof of mantelzorgverlof; 
d. wekelijks of tijdelijk minder werken om de werkbelasting te verminderen; 
e. langdurig verlof (sabbatical leave); 
f. opname voorafgaand aan pensioen voor zover fiscale wet- en regelgeving dit toelaten. 

9. De werknemer koopt verlof uit haar levensfasebudget voor één van deze doelen. Het geld uit het 
levensfasebudget wordt dan weer omgezet in verlofuren. Het aantal verlofuren is gelijk aan het 
bedrag dat zij wil opnemen gedeeld door het dan geldende uurloon. 

10. Indien de werknemer verlof op neemt, dan dient zij dat voor een aaneengesloten periode te doen, 
of voor een bepaalde periode op een vaste dag of vast dagdeel in de week. 

 
Artikel 42 
VAKANTIEVERLOF BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
1. In het geval van arbeidsongeschiktheid bouwt de werknemer wettelijk en bovenwettelijk 

vakantieverlof op. Voor beide geldt dat de werknemer dit opbouwt over het volledige aantal uren 
dat zij volgens haar arbeidsovereenkomst werkt. 

2. Neemt de werknemer vakantie op terwijl zij deels of geheel arbeidsongeschikt is, dan trekt de 
werkgever dit van haar vakantieverlof af. De werkgever gaat daarbij uit van het volledige aantal uur 
dat de werknemer volgens haar arbeidsovereenkomst werkt. 

3. Indien de werknemer arbeidsongeschikt wordt tijdens een vastgestelde vakantie, dan trekt de 
werkgever de vakantie-uren, indien de werknemer dat voldoende kan bewijzen, niet af van het 
vakantieverlof. 



 

22  

Artikel 43 
SENIORENVERLOF 
1. Indien de werknemer in 2009 50, 51, 52, 53 of 54 jaar was en sinds 1 mei 2009 in de sector 

Kinderopvang werkzaam is, dan heeft zij vanaf het kalenderjaar waarin zij 55 jaar werd recht op 
extra verlofuren. De werkgever betaalt het loon tijdens deze uren door. Op hoeveel extra uur verlof 
zij per kalenderjaar recht heeft staat in de tabel hieronder. Het extra aantal verlofuren geldt bij een 
voltijdbaan. 

 

EXTRA VERLOFUREN 

Leeftijd op 31-12-2009 Aantal extra verlofuren vanaf het jaar waarin de werknemer 55 jaar wordt 

50 jaar   77 uur 

51 jaar   92 uur 

52 jaar 107 uur 

53 jaar 122 uur 

54 jaar 138 uur 

 

2. De werknemer gebruikt de verlofuren in lid 1 van dit artikel om minder uur per week te werken. 
Hierbij rondt de werkgever de uren af op halve uren per week. De werkgever kan dit op een andere 
manier invullen na overleg met de werknemer. Hierbij geldt de voorwaarde dat de werknemer de 
verlofuren per kalenderjaar krijgt. Indien de werknemer aan het einde van het kalenderjaar niet alle 
uren van haar seniorenverlof opgenomen heeft, dan vervallen deze uren en kan zij de uren dus 
niet meer opnemen.  

3. Dit artikel geldt ook voor werknemers die van werkgever wisselen, indien de werknemer vanaf 1 
mei 2009 in dienst én sinds 1 mei 2009 of eerder een arbeidsovereenkomst heeft. 

4. Dit artikel geldt niet voor werknemers die tot 1 mei 2010 vielen onder bijlage A van de CAO 
Kinderopvang 2009-2010.  

 

Artikel 44 

VERLOF OP FEESTDAGEN 

1. De werknemer heeft recht op verlof op de volgende feestdagen. De werkgever betaalt het loon van 
de werknemer door op deze dagen. 

a. Nieuwjaarsdag; 

b. Tweede Paasdag; 

c. Koningsdag; 

d. Vanaf 2020 één keer per 5 jaar op 5 mei; 

e. Hemelvaartsdag; 

f. Tweede pinksterdag; 
g. Eerste en tweede kerstdag. 

Feestdagen die op een zaterdag of zondag vallen geven geen recht op verlof. 

2. Krijgt de werknemer geen verlof op een feestdag zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, omdat het 
werk anders niet normaal kan doorgaan, dan heeft zij recht op vervangend verlof op een andere 
dag. De werkgever betaalt het loon op deze dag door. Werkt de werknemer op wisselende tijden 
en geldt één van de volgende situaties voor de werknemer: 

a. zij werkte op een feestdag zoals genoemd in lid 1 van dit artikel; 

b. zij was volgens haar rooster vrij op een feestdag zoals genoemd in lid 1 van dit artikel; 

c. zij kon door arbeidsongeschikt niet werken op een feestdag zoals genoemd in lid 1 van dit 
artikel; 

d. zij kon door vakantie niet werken op een feestdag zoals genoemd in lid 1 van dit artikel. 

Dan heeft de werknemer ook recht op vervangend verlof op een andere dag. De werkgever betaalt 
het loon dan door. 

3. Wil de werknemer verlof voor een niet-christelijke feestdag of gedenkdag, dan dient zij dit op tijd 
aan te vragen bij de werkgever. De werknemer kan alleen vrijaf krijgen voor zover de 
bedrijfsomstandigheden dit toelaten. De werkgever bepaalt na overleg met de werknemer op welke 
manier de werknemer vrij krijgt: 

a. de werknemer krijgt vrij volgens haar rooster. 

b. de werknemer gebruikt een vakantiedag; 
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c. de werknemer krijgt buitengewoon verlof én de werkgever kan er dan voor kiezen het loon 
wel of niet door te betalen. 

 

Artikel 45 

BUITENGEWOON VERLOF 
1. In de tabel hieronder staat bij welke gebeurtenissen de werknemer recht heeft op verlof en voor 

hoelang. Dit verlof moet aaneengesloten opgenomen worden. Tijdens dit verlof betaalt de 
werkgever het loon van de werknemer door. Het gaat hier om verlof in aanvulling op de Wet arbeid 
en zorg (WAZO) of in afwijking van die wet. Voor dit verlof gelden de volgende voorwaarden: 
a. de werknemer is zelf aanwezig bij de gebeurtenis waarvoor het verlof geldt; 
b. de gebeurtenis waarvoor het verlof geldt, valt op een werkdag van de werknemer; 
c. de werknemer laat aan de werkgever weten dat zij het verlof wil opnemen, als het kan 

minstens één dag van tevoren. Daarbij verstrekt zij aan de werkgever een bewijs van de 
gebeurtenis waarvoor het verlof geldt. 

2. In dit artikel betekent een ‘dag’ het aantal uren dat de werknemer volgens haar rooster zou moeten 
werken op die dag. 

 

BUITENGEWOON VERLOF 
 Gebeurtenis Omvang verlof 

A Als de werknemer in ondertrouw gaat of als zij een notariële 
samenlevingsovereenkomst gaat tekenen. 

1 dag 

B Als de werknemer gaat trouwen of als zij en haar partner zich laten registeren 
volgens de Wet op het geregistreerd partnerschap. 

3 dagen 

C Als de partner van de werknemer gaat bevallen. 
Naast deze dagen heeft de werknemer met een voltijdbaan na de bevalling, 
krachtens de WAZO, recht op vijf dagen geboorteverlof en op vijf weken 
aanvullend geboorteverlof.  
Indien de werknemer gebruik maakt van het recht op aanvullend 
geboorteverlof, dan vraagt de werkgever bij het UWV een WAZO-uitkering 
aan voor de werknemer. De werkgever vult het bedrag van deze uitkering aan 
tot 100 procent van het loon van de werknemer.  

3 dagen 

D Als de werknemer zaken moet regelen die te maken hebben met adoptie. Maximaal 10 dagen per 
kind. 

E Als een van de volgende personen ernstig ziek is en/of opeens ziek wordt: 
▪ de partner; 
▪ de ouders, stiefouders, schoonouders of pleegouders;  

▪ de (aangetrouwde) kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen. 

De werkgever bepaalt het 
aantal dagen. 

F Als een bloedverwant of aanverwant van de werknemer overlijdt: 
▪ een van de personen genoemd onder E; 
▪ een bloedverwant of aanverwant in de tweede graad; 
▪ een bloedverwant of aanverwant in de derde graad. 
Rouwverlof als de partner, kind, of (schoon)ouder overlijdt: 
Indien de werknemer de begrafenis, crematie en/of nalatenschap van een 
overleden bloedverwant of aanverwant regelt. 

 
4 dagen 
2 dagen 
1 dag 
10 dagen 
Maximaal 4 dagen. 
 

G Als de werknemer naar een arts moet. Hier krijgt zij alleen verlof 
voor, voor zover zij niet 
naar een arts kan buiten 
haar werktijden. 

 

3. Bij een andere bijzondere gebeurtenis, kan de werkgever de werknemer ook buitengewoon verlof 
geven als de werkgever vindt dat daar reden voor is. Hoelang de werknemer verlof krijgt hangt af 
van de situatie. De werkgever bepaalt of hij het loon van de werknemer dan doorbetaalt of niet. 

4. Is er een andere bijzondere gebeurtenis in de privésfeer van de werknemer, dan heeft de 
werknemer het recht om hiervoor vakantieverlof op te nemen. De werknemer vraagt dit minstens 
drie dagen van te voren aan. Behalve als dit door de omstandigheden niet mogelijk is. De 
werkgever mag dit verlof alleen weigeren als dit in het belang van het werk echt niet mogelijk is.  

5. Indien de werkgever een verzoek om buitengewoon verlof afwijst, dan moet hij de werknemer 
schriftelijk laten weten waarom hij het verzoek afwijst. 
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Artikel 46 

LANGDUREND ZORGVERLOF 
1. Indien het noodzakelijk is dat de werknemer zorgt voor een persoon die ziek is en gaat het daarbij 

om een persoon zoals bedoeld in artikel 5:1 lid 2 van de Wet arbeid en zorg (WAZO), dan heeft de 
werknemer recht op langdurend zorgverlof.  

2. Maakt de werknemer gebruik van haar recht op langdurend zorgverlof, dan gelden daarvoor de 
volgende regels in aanvulling op of in afwijking van de WAZO: 
a. de werknemer heeft alleen recht op langdurend zorgverlof indien zij minstens 1 jaar bij de 

werkgever in dienst is; 
b. het maximale aantal uur zorgverlof waar de werknemer recht op heeft is 13 keer het aantal 

uur dat de werknemer gemiddeld per week werkt; 
c. tijdens het zorgverlof betaalt de werkgever 25 procent van het loon van de werknemer door. 

Dit doet de werkgever maximaal tot de helft van het aantal uur dat de werknemer volgens 
haar arbeidsovereenkomst gemiddeld per week werkt; 

d. de doorbetaling geldt voor een periode van maximaal zes maanden én alleen indien de 
werknemer zorgt voor één of meer van de volgende personen: 
▪ partner; 
▪ ouders, stiefouders, pleegouders of schoonouders; 
▪ (aangetrouwde) kinderen, stiefkinderen, pleegkinderen; 

e. deze persoon of personen zijn ernstig ziek én uit een schriftelijke verklaring van een 
behandelend arts blijkt dat het noodzakelijk is dat de werknemer deze persoon of personen 
thuis verzorgt. 

3. Indien de werknemer tijdens het langdurend zorgverlof vrijwillig pensioen op blijft bouwen, betaalt 
de werkgever het werkgeversdeel van de pensioenpremie door. Deze doorbetaling geldt voor een 
periode van maximaal zes maanden. 

4. De werknemer neemt haar verlof per week op in een periode van maximaal zes maanden zonder 
onderbreking. De werknemer mag verlof opnemen voor maximaal de helft van het aantal uur dat 
ze per week werkt.  

5. De werknemer kan de werkgever vragen of het verlof langer dan zes maanden mag duren. Of zij 
kan vragen of zij meer uren verlof mag opnemen dan de helft van het aantal uur dat zij per week 
werkt. De werkgever stemt in met het verzoek van de werknemer, tenzij hij een heel belangrijke 
reden heeft om dit verzoek te weigeren. 

 

Artikel 47 

OVERIGE VORMEN VAN VERLOF 
1. De werknemer kan gebruik maken van nog meer vormen van betaald of onbetaald verlof dan de 

verlofvormen die in deze CAO zijn genoemd. Die andere vormen van verlof staan in de Wet arbeid 
en zorg (WAZO). 

2. Deze vormen van verlof dient de werknemer schriftelijk bijtijds aan te vragen bij de werkgever, 
behalve in geval van verlof vanwege een onverwachte noodsituatie en van kortdurend zorgverlof. 
Ouderschapsverlof moet de werknemer minimaal twee maanden van tevoren aanvragen. 

 
VERLOFVORMEN WAZO   

Soort verlof Hoofstuk in WAZO Artikel in CAO 

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof 3 - 

Ouderschapsverlof 6 - 

Adoptieverlof en verlof bij opname van een pleegkind 3 45 

Calamiteitenverlof (voor een onverwachte noodsituatie) of 
voor ander kort verzuimverlof. 

4 45 

Geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof 4 45 

Kortdurend zorgverlof 5 - 

Langdurend zorgverlof 5 45 

Rouwverlof - 45 
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Artikel 48 
ORGANISATIEVERLOF 
1. De werknemer die ambassadeur is van een werknemersorganisatie waarmee deze CAO is 

gesloten heeft, indien de arbeid dit naar het oordeel van de werkgever toelaat, recht op 
organisatieverlof met behoud van loon gedurende vijf dagen per kalenderjaar. 

2. Een ambassadeur is een werknemer die constructief en inhoudelijk meedenkt over het in deze 
CAO overeengekomen pakket aan loon- en arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is een ambassadeur 
binnen de onderneming het aanspreekpunt voor haar collega’s in de werknemersorganisatie 
waarmee deze CAO is gesloten. 

3. Een ambassadeur wordt door de betreffende werknemersorganisatie aan het adres van de 
werkgever schriftelijk kenbaar gemaakt. Voor het opnemen van organisatieverlof dient de 
werknemer een daartoe bedoelde convocatie aan de werkgever te overhandigen. 

 
Artikel 49 
MANTELZORGVERLOF 
1. Indien de werknemer mantelzorgverlof wenst op te nemen dan gaan de werknemer en de 

werkgever hierover op tijd in overleg om afspraken te maken. In het geval de werknemer tijdelijk 
minder uren gaat werken dan kan zij hiervoor extra gewerkte uren inzetten.  

2. De werkgever en de werknemer leggen de afspraken die zij maken schriftelijk vast. Ze schrijven in 
ieder geval de volgende punten op: 
a. hoelang de werknemer ongeveer mantelzorg denkt te gaan geven; 
b. hoeveel uur per week of per dag de werknemer bezig is met mantelzorg.; 
c. hoe de werknemer de mantelzorg kan combineren met de tijden waarop zij werkt. 
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HOOFDSTUK 6   INSTROOM EN LOOPBAANONTWIKKELING 
 
INLEIDING: TALENTGERICHT ONTWIKKELEN EN DOORGROEIEN 
Op de werkplek stemmen we dagelijks af op situaties, leren we van onze reacties en oplossingen en 
ontwikkelen we al doende vaardigheden. Het is een leer- en ervaringsplek waar doe- en denktaken de 
ontwikkeling stimuleren en aangeboren talenten zichtbaar worden en groeien. Reeds passend 
gediplomeerde werknemers kunnen zich door een gebleken talent onderscheiden en binnen het 
functiegebied in aanmerking komen voor aan dat talent gebonden specifieke werkzaamheden en 
beloning. Op deze manier worden ook loopbaanstappen mogelijk in het functiegebied van de 
pedagogisch medewerker.  
 
Artikel 50 
ADAPTIEF LEREN EN ONTWIKKELEN 
1. De werkgever zorgt dat in het werk voor elke gediplomeerde werknemer voldoende kans en ruimte 

is om binnen het gestelde kwaliteitsniveau zelfstandig oplossingen te zoeken voor dagelijkse 
gebeurtenissen. De effectiviteit van de gekozen oplossingen blijkt uit de resultaten ervan in de 
praktijk en staat open voor feedback.  

2. Ook zorgt hij op regelmatige basis voor professioneel teamoverleg waarin werknemers met elkaar 
de dagelijkse routines bespreken en kijken wat daarin beter kan en hoe. De kwaliteit van het 
onderzoek en beslisproces in deze denktaak is onderdeel van het leerproces. De effectiviteit van 
gemaakte keuzes wordt in de praktijk geëvalueerd. De werkgever kan er voor kiezen deze 
denktaak te (laten) begeleiden. 

3. De werknemer kan de werkgever verzoeken om op een specifiek werkaspect van het 
functiegebied een eigen project te doen waarin zij haar talent kan ontwikkelen en vaardigheden 
kan oefenen.  

4. In het adaptief leren en ontwikkelen is de werknemer verantwoordelijk voor haar eigen leerproces. 
 

Artikel 51 
TALENTEN EN LOOPBAAN 
1. De werkgever brengt het soort talenten in kaart die in het functiegebied van belang zijn en in 

aanmerking komen voor stapjes in de loopbaan van werknemers. Aan elke werknemer wordt deze 
functiegebonden ’talentenkaart’ verstrekt.  

2. Bij één of meer in de praktijk van het functiegebied gebleken talenten nodigt de werkgever de 
betreffende werknemer uit voor een gesprek over de specifieke inzet ervan binnen het 
functiegebied.  

3. De werknemer kan ook zelf het initiatief nemen in het bij artikel 52, lid 1 van deze CAO genoemde 
voortgangsgesprek.  

4. Bij werknemers die moeite hebben aan een bepaald aspect van het vereiste basisniveau te 
voldoen kan worden bekeken of zij andere talenten hebben die in het functiegebied breder kunnen 
worden ingezet. Is dat niet het geval dan is de werknemer verplicht zich bij te scholen. Alleen bij 
een geslaagde bijscholing draagt de werkgever bij aan de eventuele kosten ervan.  

5. De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat in de organisatie in elk geval wordt voldaan aan alle 
bij wet vereiste certificaten (waaronder: EHBO, baby-certificaat, VE-certificaat en taaleis 3F). De 
werknemer die het betreft is verplicht die scholing te volgen. De kosten daarvan komen voor 
rekening van de werkgever.  

6. Wil een werknemer een diploma halen gericht op een loopbaan elders dan is dat in eigen tijd en 
voor eigen rekening.  

 
Artikel 52 
VOORTGANGS- EN ONTWIKKELGESPREKKEN 
1. De werknemer heeft tenminste één keer per jaar recht op een voortgangsgesprek met haar 

werkgever. De werknemer kan in het gesprek de volgende onderwerpen met de werkgever 
bespreken: 
a. waar zij eigen talenten ziet die zij graag binnen het functiegebied op de werkplek wil laten 

groeien; 
b. voor welke taken en werkzaamheden binnen het functiegebied zij reeds ontwikkelde talenten 

graag zou willen inzetten; 
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c. de veiligheid in het team en andere arbeidsomstandigheden; 
d. haar werkplezier of gebrek daaraan en hoe dat plezier bevorderd kan worden; 
e. haar waarneming van verbeterpunten in de organisatie.  

2. De werkgever voert tenminste één keer per jaar een ontwikkelgesprek met de werknemer, vaker 
indien dat nodig is. Hij ontwerpt daarvoor een schriftelijk beoordelingsformat op basis van de 
‘talentenkaart’ en de prestatienormen die hij stelt voor diverse onderdelen van het werk.  

3. De beoordeling kan onder meer ingaan op de primaire beroepstaken, vakbekwaamheid, 
beroepshouding, sociaal optreden, planning van het werk, overleg en samenwerking .  

4. De werkgever maakt ten behoeve van de beoordeling van de ontwikkeling van de werknemer 
gebruik van meerdere bronnen zodat het resultaat geobjectiveerd is.  

5. De werknemer ontvangt beoordelingsformat voorafgaand aan het ontwikkelgesprek zodat zij weet 
hoe en op welke aspecten de ontwikkeling wordt beoordeeld.  

6. Het resultaat wordt per format-punt met de werknemer besproken. Het met de resultaten ingevulde 
en besproken beoordelingsformat geldt als een beoordelingsverslag. 

 
VOORNEMEN: 
Talent-gericht leren, ontwikkelen en loopbaanstappen is een vernieuwende benadering met grote 
potentie voor werknemers en werkgevers. Werknemers zijn minder gebonden aan diploma’s en kunnen 
op basis van talent in meerdere sectoren van de arbeidsmarkt terecht. Dat verruimt hun 
arbeidsmogelijkheden en vermindert de kans op werkloosheid. De kans om vanuit de eigen intrinsieke 
behoefte de in aanleg gegeven talenten te ontwikkelen en zich te bekwamen geeft grote voldoening. 
Daardoor zal tevens het werkplezier toenemen.  
 
Werkgevers kunnen de beschikbare talenten optimaal benutten en zo in de breedte van alle 
taakaspecten de kwaliteit binnen een functiedomein garanderen. In alle onderdelen groeit de 
professionaliteit van de werkuitvoering en gaandeweg kan hij vertrouwen stellen in het zelfstandig 
functioneren van teams. Het werkplezier van de werknemers geeft bovendien rust in het bedrijf.  
Partijen bij deze CAO nemen zich voor gedurende de looptijd van deze CAO nadere hulpmiddelen te 
ontwikkelen die de werkgevers en werknemers op weg helpen in deze vernieuwende benadering.  
 
Artikel 53 
VERGOEDING VOOR EEN EVC-PROCEDURE 
1. Indien de werknemer gaat werken als pedagogisch medewerker én indien zij direct daarvoor een 

EVC-procedure heeft gevolgd om te voldoen aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch 
medewerker, dan vergoedt de werkgever de kosten voor de EVC-procedure (Erkenning Verworven 
Competenties). 

2. Indien de werknemer een pedagogisch medewerker in ontwikkeling is, dan heeft zij het recht om in 
een periode van drie jaar, na overleg met de werkgever, minstens één keer op kosten van de 
werkgever een EVC-procedure te volgen. De EVC-procedure heeft als doel om te voldoen aan de 
kwalificatie-eisen voor pedagogisch medewerker. 

 
Artikel 54 
WERKEN ALS BEROEPSKRACHT IN OPLEIDING 
1. Voor de beroepskracht in opleiding gelden de volgende eisen om in te stromen. Dit in afwijking van 

de kwalificatie-eisen voor pedagogisch medewerker in bijlage 7 tot en met 11 van de CAO. 
a. zij heeft een diploma op minimaal mbo niveau 3 dat niet kwalificeert voor pedagogisch 

medewerker;  
b. of zij heeft een havo- of vwo-diploma;  
c. of zij heeft relevante werkervaring en heeft een buitenlands diploma. De werkgever weet nog 

niet of de kwaliteit van dit diploma gelijk is aan de kwalificatie-eisen voor pedagogisch 
medewerker;  

2. De beroepskracht in opleiding kan een of meer tijdelijke arbeidsovereenkomsten krijgen. Deze 
tijdelijke overeenkomsten in verband met educatie tellen niet mee voor de ketenregeling uit artikel 
7:668a, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Dit geldt alleen als het gaat om een beroepskracht die 
nog niet voldoet aan de kwalificatie-eisen voor pedagogisch medewerker. 
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3. De beroepskracht in opleiding kan ook een tijdelijke arbeidsovereenkomst krijgen die net zolang 
duurt als het traject dat zij volgt om te voldoen aan de kwalificatie-eisen voor pedagogisch 
medewerker. 

4. De arbeidsovereenkomst van de beroepskracht in opleiding is voor ten minste 16 uur per week. 
Werkt de beroepskracht in opleiding alleen in de buitenschoolse opvang? Dan is de 
arbeidsovereenkomst voor ten minste 12 uur per week. Indien de beroepskracht in opleiding een 
hbo-leerling-werknemer is én alleen werkt in de buitenschoolse opvang, dan is haar 
arbeidsovereenkomst gemiddeld over een heel jaar ten minste 12 uur per week.  

5. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen. Hierbij is artikel 13, lid 8 van 
deze CAO van toepassing. Dit mag als het verder ontwikkelen tot pedagogisch medewerker niet 
mogelijk is door het functioneren van de beroepskracht in opleiding. Dit moet blijken uit een 
beoordeling, zoals bedoeld in artikel 52 van deze CAO, van de ontwikkeling. 

6. De werkgever maakt binnen twee maanden nadat de beroepskracht in opleiding is begonnen en in 
overleg met haar een persoonlijk ontwikkelplan. De werkgever gebruikt hiervoor indien mogelijk de 
beoordeling door de praktijkopleider en/of de leidinggevende van de werknemer.  

7. Het ontwikkelplan is een onderdeel van het personeelsdossier. In het plan staat hoe de werknemer 
gaat werken aan haar ontwikkeling als beroepskracht, zodat zij uiteindelijk voldoet aan de 
kwalificatie-eisen van pedagogisch medewerker. Er staan minimaal de volgende afspraken in: 
a. welk diploma-niveau de werknemer wil gaan halen; 
b. de fases van het ontwikkeltraject; 
c. welke activiteiten de werknemer moet doen; 
d. hoeveel uur de werkgever de werknemer formatief kan inzetten; 
e. hoe de werkgever de voortgang en de ontwikkeling van de werknemer volgt, via 

ontwikkelgesprekken. 
8. De beroepskracht in opleiding heeft in afwijking van artikel 52 van deze CAO minimaal twee 

ontwikkelgesprekken per jaar. In elk gesprek bespreken de werkgever en de werknemer het 
ontwikkelplan. In elk gesprek kan de werkgever dit plan na overleg met de werknemer aanpassen.  

9. De werkgever ondersteunt de beroepskracht in opleiding met begeleiding en leeractiviteiten.  
10. Als een beroepskracht in opleiding in dienst treedt, krijgt zij minstens het loon in loonschaal 5 met 

loonnummer 7.  
 

Artikel 55 
MBO-LEERLING-BEROEPSKRACHT 

Arbeidsovereenkomst 
1. De werkgever die een mbo-student in dienst neemt als leerling-beroepskracht en deze de 

beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of de derde leerweg (OVO) volgt, moet minstens voldoen aan 
de erkenningsregeling voor leerbedrijven van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven. De mbo-leerling-beroepskracht dient een opleiding te volgen uit A1 of B1 zoals die 
uitgewerkt zijn in de diplomalijst in bijlage 8 van deze CAO. 

2. Gaat de mbo-leerling-beroepskracht werken in de dagopvang, dan krijgt zij een leer- 
werkovereenkomst voor ten minste 16 uur per week. Indien de opleidingsduur gewoonlijk meer 
dan drie jaar duurt, dan dient de werkgever de mbo-leerling-beroepskracht een leer-
werkovereenkomst te geven voor tenminste het aantal uren per week van het onderdeel 
beroepspraktijkvorming van die opleiding of het opleidingsinstituut. 

3. Indien de mbo-leerling-beroepskracht gaat werken in de buitenschoolse opvang, dan krijgt zij een 
leer-werkovereenkomst voor ten minste 12 uren per week. Het aantal uren per week is afhankelijk 
van de eisen van het opleidingsinstituut van de mbo-leerling-beroepskracht. 

4. De werkgever kan de mbo-leerling-beroepskracht een leer-werkovereenkomst geven voor meer 
uren per week. Dit kan hij doen als volledige of gedeeltelijke vergoeding voor de tijd die de mbo-
leerling-werknemer bij het opleidingsinstituut of thuis besteedt aan haar opleiding. 
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5. De werkgever kan de mbo-leerling-beroepskracht een tijdelijke leer-werkovereenkomst geven voor 
zolang de opleiding duurt volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). De overeenkomst 
eindigt op de datum waarop de opleiding eindigt. De overeenkomst eindigt uiterlijk vier jaar nadat 
de mbo-leerling-beroepskracht begon aan de opleiding. 

6. Heeft de mbo-leerling-beroepskracht binnen vier jaar of uiterlijk ná vier jaar haar diploma behaald, 
dan kan de werkgever de tijdelijke leerwerk-arbeidsovereenkomst omzetten in een vaste 
arbeidsovereenkomst, indien er een geschikte vacature is en het functioneren van de mbo-leerling-
beroepskracht dit toelaat. 
Loon en inzetbaarheid 

7. De mbo-leerling-beroepskracht wordt bij aanvang van de leerroute maximaal twee maanden, 
afhankelijk van achtergrond en ervaring, boventallig ingezet. Daarna mag de mbo-leerling-
beroepskracht tegen betaling van loon gedeeltelijk formatief worden ingezet, te beginnen met 20 
procent en vervolgens in lijn met de behaalde kwalificaties stapsgewijs uitbreiding van de 
formatieve inzet, tot 100 procent. Dit lid kan na overleg met een ROC worden aangepast. 

 
Artikel 56 
HBO-LEERLING-BEROEPSKRACHT 
1. Indien een hbo-leerling-beroepskracht de duale leerroute volgt dan krijgt zij een 

(leer)werkovereenkomst. Deze overeenkomst kan net zolang duren als de opleiding. De 
overeenkomst eindigt wanneer de hbo-leerling-beroepskracht klaar is met haar opleiding 
pedagogische medewerker of wanneer zij stopt met haar opleiding. De overeenkomst eindigt 
uiterlijk vier jaar nadat de hbo-leerling-beroepskracht is begonnen met haar opleiding. 

2. De werkgever bepaalt het loon van de hbo-leerling-werknemer die de duale leerroute volgt. Dit 
doet hij op basis van de functie waarvoor de opleiding de hbo-leerling-werknemer opleidt. Het loon 
is ook afhankelijk van de opleidingsduur. 

3. Als de hbo-leerling-werknemer in dienst treedt, bepaalt de werkgever het loon als volgt. De 
werkgever kijkt eerst welke loonschaal bij de functie hoort. Hier trekt hij net zoveel schalen af als 
het aantal jaren dat de opleiding van de hbo-leerling-werknemer nog duurt en van dié schaal 
neemt de werkgever het laagste loonnummer. 

4. Indien de hbo-leerling-werknemer over gaat naar een volgend leerjaar, dan gaat zij een loonschaal 
omhoog. Zij krijgt uit die schaal het loon dat bij het laagste loonnummer hoort. 

5. Voor de hbo-leerling-beroepskracht die een opleiding volgt uit A1 of B1 van de diplomalijst in 
bijlage 8 van deze CAO, bepaalt de werkgever haar loon met inachtneming van artikel 54, lid 10 
van deze CAO 

6. Volgt een hbo-leerling-werknemer een voltijds opleiding uit A1 of B1 van de diplomalijst in bijlage 8 
van deze CAO, dan kan zij een arbeidsovereenkomst krijgen. Voor de duur van de 
arbeidsovereenkomst geldt hetzelfde als voor een hbo-leerling-beroepskracht die de duale 
leerroute volgt. 

 
Artikel 57 
UITZONDERING FORMATIEF INZETTEN 
1. De leerling-beroepskracht mag formatief volledig worden ingezet bij ziekte van een pedagogisch 

medewerker of tijdens schoolvakanties en meetellen voor de BKR, met die verstande dat:  
a. zij nooit alleen op de groep staat, behalve tijdens de pauzes; 
b. en alleen wordt ingezet op de eigen stagelocatie. 

2. Voor de leerling-stagiaire die de beroepsopleidende leerweg (BOL) volgt geldt dat zij vanaf het 
tweede leerjaar mag worden ingezet zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.  

3. De leerling-stagiaire moet voor haar werk als vakantiekracht of vervanger een 
arbeidsovereenkomst krijgen. 
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Bijlage 1 
FUNCTIEMATRIX 

 

SCHEMA MET MATRIXFUNCTIES EN LOONSCHALEN 

 
In onderstaand overzicht staan de in het functiehandboek in bijlage 6 van deze CAO beschreven 
matrixfuncties in de daarbij behorende loonschalen schematisch weergegeven. 

 
SCHAAL PRIMAIR PROCES LEIDINGGEVEND FACILITAIR EN STAF 

 1    

 2   Huishoudelijk medewerker 

 3 Groepshulp   

 4    

 5   Administratief medewerker A 

 6 Pedagogisch medewerker   

 7 Praktijkopleider I Assistent leidinggevende Administratief medewerker B  

 8 Praktijkopleider II  Administratief medewerker C 

 9  Leidinggevende A 
  

 Pedagogisch beleidsmedewerker/coach  

Administratief medewerker C 

10   Stafmedewerker 

11  Leidinggevende B 

 
 

12    
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Bijlage 2 

LOON PER PERIODIEK BIJ EEN ARBEIDSDUUR VAN 36 UUR PER WEEK 
 
Het bedrag dat correspondeert met periodiek 1 kan nooit lager zijn dan het dan geldende bedrag op 
grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Het rekenkundig loon was op 1 juli 
2021 (peildatum) 1.739 euro en het WML 1.701 euro. 

 

PERIODIEK 1-7-2021 (+1%) 1-1-2022 (+ 0,75%) 1-7-2022 (+ 0,5%) 

 1 1.739 1.752 1.761 

 2 1.784 1.780 1.789 

 3 1.832 1.846 1.855 

 4 1.881 1.895 1.904 

 5 1.933 1.947 1.957 

 6 1.984 1.999 2.009 

 7 2.036 2.051 2.061 

 8 2.093 2.109 2.125 

 9 2.149 2.165 2.176 

10 2.204 2.221 2.232 

11 2.263 2.280 2.291 

12 2.325 2.342 2.354 

13 2.385 2.403 2.415 

14 2.447 2.465 2.477 

15 2.515 2.534 2.547 

16 2.580 2.599 2.612 

17 2.645 2.665 2.678 

18 2.714 2.734 2.748 

19 2.782 2.783 2.797 

20 2.856 2.877 2.891 

21 2.928 2.950 2.965 

22 3.001 3.024 3.039 

23 3.084 3.107 3.123 

24 3.158 3.182 3.198 

25 3.237 3.261 3.277 

26 3.319 3.344 3.361 

27 3.407 3.433 3.450 

28 3.490 3.516 3.534 

29 3.579 3.606 3.624 

30 3.668 3.696 3.714 

31 3.759 3.788 3.807 

32 3.854 3.883 3.902 

33 3.949 3.979 3.999 

34 4.042 4.072 4.092 

35 4.144 4.175 4.196 

36 4.243 4.275 4.296 

37 4.350 4.383 4.405 

38 4.455 4.488 4.510 

39 4.566 4.600 4.623 

40 4.676 4.711 4.735 

41 4.787 4.823 4.847 

42 4.902 4.939 4.964 

43 5.017 5.055 5.080 

44 5.138 5.177 5.203 

45 5.260 5.299 5.325 

46 5.383 5.423 5.450 
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47 5.513 5.554 5.582 

48 5.643 5.685 5.713 

49 5.780 5.823 5.852 

50 5.911 5.955 5.985 

51 6.050 6.095 6.125 

52 6.189 6.235 6.266 

53 6.338 6.386 6.418 

54 6.475 6.524 6.557 

55 6.630 6.680 6.713 

56 6.783 6.834 6.868 

57 6.937 6.989 7.024 

58 7.096 7.149 7.185 

59 7.256 7.310 7.347 

60 7.424 7.480 7.517 

61 7.589 7.646 7.684 

62 7.760 7.818 7.857 

63 7.933 7.992 8.032 

64 8.110 8.171 8.212 
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Bijlage 3 

LOONSCHALEN BIJ EEN ARBEIDSDUUR VAN 36 UUR PER WEEK: 1 JULI 2021 

 
SCHAAL 1 SCHAAL 2 SCHAAL 3 SCHAAL 4 SCHAAL 5 

nummer loon nummer loon nummer loon nummer loon nummer loon 

1 1.739 2 1.784  4 1.881  6 1.984  7 2.036 
2 1.784 3 1.832  5 1.933  7 2.036  8 2.093 
3 1.832 4 1.881  6 1.984  8 2.093  9 2.149 
4 1.881 5 1.933  7 2.036  9 2.149 10 2.204 
5 1.933 6 1.984  8 2.093 10 2.204 11 2.263 
6 1.984 7 2.036  9 2.149 11 2.263 12 2.325 
7 2.036 8 2.093 10 2.204 12 2.325 13 2.385 

  9 2.149 11 2.263 13 2.385 14 2.447 

    12 2.325 14 2.447 15 2.515 

      15 2.515 16 2.580 

        17 2.645 

        18 2.714 

 
 

SCHAAL 6 SCHAAL 7 SCHAAL 8 SCHAAL 9 SCHAAL 10 

nummer loon nummer loon nummer loon nummer loon nummer loon 

 9 2.149 14 2.447 17 2.645 21 2.928 25 3.237 
10 2.204 15 2.515 18 2.714 22 3.001 26 3.319 
11 2.263 16 2.580 19 2.782 23 3.084 27 3.407 
12 2.325 17 2.645 20 2.856 24 3.158 28 3.490 
13 2.385 18 2.714 21 2.928 25 3.237 29 3.579 
14 2.447 19 2.782 22 3.001 26 3.319 30 3.668 
15 2.515 20 2.856 23 3.084 27 3.407 31 3.759 
16 2.580 21 2.928 24 3.158 28 3.490 32 3.854 
17 2.645 22 3.001 25 3.237 29 3.579 33 3.949 
18 2.714 23 3.084 26 3.319 30 3.668 34 4.042 
19 2.782 24 3.158 27 3.407 31 3.759 35 4.144 
20 2.856 25 3.237 28 3.490 32 3.854 36 4.243 
21 2.928 26 3.319 29 3.579 33 3.949 37 4.350 

 
 

SCHAAL 11 SCHAAL 12 SCHAAL 13 SCHAAL 14 SCHAAL 15 

nummer loon nummer loon nummer loon nummer loon nummer loon 

29 3.579 34 4.042 39 4.566 45 5.260 51 6.050 
30 3.668 35 4.144 40 4.676 46 5.383 52 6.189 
31 3.759 36 4.243 41 4.787 47 5.513 53 6.338 
32 3.854 37 4.350 42 4.902 48 5.643 54 6.475 
33 3.949 38 4.455 43 5.017 49 5.780 55 6.630 
34 4.042 39 4.566 44 5.138 50 5.911 56 6.783 
35 4.144 40 4.676 45 5.260 51 6.050 57 6.937 
36 4.243 41 4.787 46 5.383 52 6.189 58 7.096 
37 4.350 42 4.902 47 5.513 53 6.338 59 7.256 
38 4.455 43 5.017 48 5.643 54 6.475 60 7.424 
39 4.566 44 5.138 49 5.780 55 6.630 61 7.589 
40 4.676 45 5.260 50 5.911 56 6.783 62 7.760 
41 4.787 46 5.383 51 6.050 57 6.937 63 7.933 
42 4.902 47 5.513 52 6.189 58 7.096 64 8.110 
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LOONSCHALEN BIJ EEN ARBEIDSDUUR VAN 36 UUR PER WEEK: 1 JANUARI 2022 

 
SCHAAL 1 SCHAAL 2 SCHAAL 3 SCHAAL 4 SCHAAL 5 

nummer loon nummer loon nummer loon nummer loon nummer loon 

1 1.752 2 1.780  4 1.895  6 1.999  7 2.051 
2 1.780 3 1.846  5 1.947  7 2.051  8 2.109 
3 1.846 4 1.895  6 1.999  8 2.109  9 2.165 
4 1.895 5 1.947  7 2.051  9 2.165 10 2.221 
5 1.947 6 1.999  8 2.109 10 2.221 11 2.280 
6 1.999 7 2.051  9 2.165 11 2.280 12 2.342 
7 2.051 8 2.109 10 2.221 12 2.342 13 2.403 

  9 2.165 11 2.280 13 2.403 14 2.465 

    12 2.342 14 2.465 15 2.534 

      15 2.534 16 2.599 

        17 2.665 

        18 2.734 

 
 

SCHAAL 6 SCHAAL 7 SCHAAL 8 SCHAAL 9 SCHAAL 10 

nummer loon nummer loon nummer loon nummer loon nummer loon 

 9 2.165 14 2.465 17 2.665 21 2.950 25 3.261 
10 2.221 15 2.534 18 2.734 22 3.024 26 3.344 
11 2.280 16 2.599 19 2.783 23 3.107 27 3.433 
12 2.342 17 2.665 20 2.877 24 3.182 28 3.516 
13 2.403 18 2.734 21 2.950 25 3.261 29 3.606 
14 2.465 19 2.783 22 3.024 26 3.344 30 3.696 
15 2.534 20 2.877 23 3.107 27 3.433 31 3.788 
16 2.599 21 2.950 24 3.182 28 3.516 32 3.883 
17 2.665 22 3.024 25 3.261 29 3.606 33 3.979 
18 2.734 23 3.107 26 3.344 30 3.696 34 4.072 
19 2.783 24 3.182 27 3.433 31 3.788 35 4.175 
20 2.877 25 3.261 28 3.516 32 3.883 36 4.275 
21 2.950 26 3.344 29 3.606 33 3.979 37 4.383 

 
 

SCHAAL 11 SCHAAL 12 SCHAAL 13 SCHAAL 14 SCHAAL 15 

nummer loon nummer loon nummer loon nummer loon nummer loon 

29 3.606 34 4.072 39 4.600 45 5.299 51 6.095 
30 3.696 35 4.175 40 4.711 46 5.423 52 6.235 
31 3.788 36 4.275 41 4.823 47 5.554 53 6.386 
32 3.883 37 4.383 42 4.939 48 5.685 54 6.524 
33 3.979 38 4.488 43 5.055 49 5.823 55 6.680 
34 4.072 39 4.600 44 5.177 50 5.955 56 6.834 
35 4.175 40 4.711 45 5.299 51 6.095 57 6.989 
36 4.275 41 4.823 46 5.423 52 6.235 58 7.149 
37 4.383 42 4.939 47 5.554 53 6.386 59 7.310 
38 4.488 43 5.055 48 5.685 54 6.524 60 7.480 
39 4.600 44 5.177 49 5.823 55 6.680 61 7.646 
40 4.711 45 5.299 50 5.955 56 6.834 62 7.818 
41 4.823 46 5.423 51 6.095 57 6.989 63 7.992 
42 4.939 47 5.554 52 6.235 58 7.149 64 8.171 
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LOONSCHALEN BIJ EEN ARBEIDSDUUR VAN 36 UUR PER WEEK: 1 JULI 2022 

 
SCHAAL 1 SCHAAL 2 SCHAAL 3 SCHAAL 4 SCHAAL 5 

nummer loon nummer loon nummer loon nummer loon nummer loon 

1 1.761 2 1.789  4 1.904  6 2.009  7 2.061 
2 1.789 3 1.855  5 1.957  7 2.061  8 2.125 
3 1.855 4 1.904  6 2.009  8 2.125  9 2.176 
4 1.904 5 1.957  7 2.061  9 2.176 10 2.232 
5 1.957 6 2.009  8 2.125 10 2.232 11 2.291 
6 2.009 7 2.061  9 2.176 11 2.291 12 2.354 
7 2.061 8 2.125 10 2.232 12 2.354 13 2.415 

  9 2.176 11 2.291 13 2.415 14 2.477 

    12 2.354 14 2.477 15 2.547 

      15 2.547 16 2.612 

        17 2.678 

        18 2.748 

 
 

SCHAAL 6 SCHAAL 7 SCHAAL 8 SCHAAL 9 SCHAAL 10 

nummer loon nummer loon nummer loon nummer loon nummer loon 

 9 2.176 14 2.477 17 2.678 21 2.965 25 3.277 
10 2.232 15 2.547 18 2.748 22 3.039 26 3.361 
11 2.291 16 2.612 19 2.797 23 3.123 27 3.450 
12 2.354 17 2.678 20 2.891 24 3.198 28 3.534 
13 2.415 18 2.748 21 2.965 25 3.277 29 3.624 
14 2.477 19 2.797 22 3.039 26 3.361 30 3.714 
15 2.547 20 2.891 23 3.123 27 3.450 31 3.807 
16 2.612 21 2.965 24 3.198 28 3.534 32 3.902 
17 2.678 22 3.039 25 3.277 29 3.624 33 3.999 
18 2.748 23 3.123 26 3.361 30 3.714 34 4.092 
19 2.797 24 3.198 27 3.450 31 3.807 35 4.196 
20 2.891 25 3.277 28 3.534 32 3.902 36 4.296 
21 2.965 26 3.361 29 3.624 33 3.999 37 4.405 

 
 

SCHAAL 11 SCHAAL 12 SCHAAL 13 SCHAAL 14 SCHAAL 15 

nummer loon nummer loon nummer loon nummer loon nummer loon 

29 3.624 34 4.092 39 4.623 45 5.325 51 6.125 
30 3.714 35 4.196 40 4.735 46 5.450 52 6.266 
31 3.807 36 4.296 41 4.847 47 5.582 53 6.418 
32 3.902 37 4.405 42 4.964 48 5.713 54 6.557 
33 3.999 38 4.510 43 5.080 49 5.852 55 6.713 
34 4.092 39 4.623 44 5.203 50 5.985 56 6.868 
35 4.196 40 4.735 45 5.325 51 6.125 57 7.024 
36 4.296 41 4.847 46 5.450 52 6.266 58 7.185 
37 4.405 42 4.964 47 5.582 53 6.418 59 7.347 
38 4.510 43 5.080 48 5.713 54 6.557 60 7.517 
39 4.623 44 5.203 49 5.852 55 6.713 61 7.684 
40 4.735 45 5.325 50 5.985 56 6.868 62 7.857 
41 4.847 46 5.450 51 6.125 57 7.024 63 8.032 
42 4.964 47 5.582 52 6.266 58 7.185 64 8.212 
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Bijlage 4 

ARBEIDSTIJDENWET 

 

NORMEN VOOR WERKNEMERS VANAF 18 JAAR 

 Kolom A Kolom B 

 Standaardregeling (A) Overlegregeling (B) 

Arbeid op zondag   

Zondagsbepaling In geval van arbeid op zondag 
per 13 weken: ten minste 4 vrije 

zondagen  

In geval van arbeid op 
zondag 

per 52 weken: ten minste 
13 vrije zondagen  

Aanvullende regels indien er sprake is 
van nachtdiensten (arbeid geheel of 
gedeeltelijk tussen 24.00 en 6.00 uur) 

  

Minimum rust na een nachtdienst die eindigt 

na 2.00 uur 

14 uur 14 uur (1 x per periode van 

7 x 24 uur in te korten tot 8 
uur) 

Minimum rust na een reeks van 3 of meer 
nachtdiensten 

48 uur 48 uur 

Maximum arbeidstijd per nachtdienst 
(exclusief overwerk) 

8 uur 9 uur 

Maximum arbeidstijd per 13 weken Gemiddeld 40 uur per week  Gemiddeld 40 uur per week  

Maximum aantal nachtdiensten 10 per 4 weken en 25 per 13 

weken (16 per 4 weken als de 

nachtdiensten vóór of op 2.00 

uur eindigen) 

28 per 13 weken (52 per 13 

weken als de nachtdiensten 

vóór of op 2.00 uur 

eindigen) 

Maximum aantal 
achtereenvolgende 
nachtdiensten 

5 nachtdiensten (6 als de 

diensten vóór of op 2.00 uur 
eindigen) 

7 nachtdiensten 

Gemiddelde arbeidstijd per week over 4 
weken (exclusief overwerk) 

50 uur 55 uur 

Aanvullende regels bij overwerk indien er 
sprake is van nachtdiensten 

  

Maximum arbeidstijd per nachtdienst 9 uur 10 uur 

Maximum arbeidstijd per 13 weken Gemiddeld 40 uur per week  Gemiddeld 40 uur per week  

Maximum arbeidstijd per week (incl. overwerk) 54 uur 60 uur 

   

NORMEN VOOR WERKNEMERS VAN 16 EN 17 JAAR 

 Kolom A Kolom B 

 Standaardregeling (A) Overlegregeling (B) 

Arbeid op zondag   

zondagsrust 4 vrije zondagen per 13 weken, 
indien op zondag arbeid wordt 
verricht, is de zaterdag vrij 

13 vrije zondagen per 52 
weken, indien op zondag 

arbeid wordt verricht is de 
zaterdag vrij 
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Bijlage 5 

INZETBAARHEID EN LOON LEERLING-BEROEPSKRACHT 

 
▪ De in het onderstaand schema vermelde periodieken komen overeen met dezelfde periodieken in 

bijlage 2 van deze CAO. 
▪ Voor de leerling-werknemer geldt als datum van jaarlijkse verhoging met een periodiek de datum 

die voortvloeit uit toepassing van onderstaand schema. 

 
Opleidingsfase Loon Formatieve 

inzetbaarheid 
Wijze van 
vaststelling 
opleidingsfase 

Wijze van vaststelling 

formatieve inzetbaarheid 

Fase 1: 
overeenkomstig 1e 
leerjaar BBL of duaal 

Periodiek 
7, 
schaal 5 

Maximaal de 
eerste twee 
maanden 
geen loon. 
Daarna 
oplopend naar 
100 procent 

Conform de 
leerjaren en 
voortgang in 
geval van een 
normatieve 
opleidingsduur 
van 3 jaar. 
 
In geval van een 
andere 
opleidingsduur, 
zoals bij hbo-
bachelor, hbo 
associate degree 
en mbo derde 
leerweg (ovo), 
worden de fase 
en ingangsdatum 
ervan bepaald op 
basis van 
informatie van de 
opleiding. 

De werkgever stelt de formatieve 
inzetbaarheid in fase 1 en fase 2 
vast op basis van informatie van de 
opleidings- en praktijkbegeleider en 
legt deze schriftelijk vast. 

Fase 2: 
overeenkomstig 2e 
leerjaar BBL of duaal 

Periodiek 
8, schaal 
5 
 

Fase 3: 
overeenkomstig 3e 
leerjaar BBL of duaal 

Periodiek 
9, schaal 
5 
 

100 procent NVT 

Fase 4: 
overeenkomstig 
diploma of 4e 
leerjaar of duaal 

Periodiek 
10 
schaal 6 

100 procent NVT NVT 

 

 
RANDVOORWAARDEN BIJ DE INZET  

1. Bij ministeriele regeling is bepaald dat het aandeel van het aantal beroepskrachten-in-opleiding en 
leerling-stagiaires dat formatief wordt ingezet niet groter is dan een derde (33 procent) van het 
minimaal aantal formatief in te zetten beroepskrachten in het kindercentrum.  

2. Het minimaal aantal formatief in te zetten beroepskrachten wordt berekend op basis van de BKR. 
Is die minimaal formatieve inzet zes beroepskrachten dan mogen dat maximaal twee 
beroepskrachten-in-opleiding en/of leerling-stagiaires zijn. 

3. Het totaal aantal formatief minimaal benodigde beroepskrachten in een kindercentrum is de 
optelsom van de bij BKR verplichte minimale inzet voor alle groepen in het kindercentrum.  

4. De beroepskrachten in opleiding tellen gedurende de hele opleidingsperiode mee in de berekening 
van de beroepskracht-kindratio (BKR), naar gelang hun formatieve inzet. In de vakantieperiode of 
bij vervanging van een zieke beroepskracht mogen zij volledig (dus 100 procent) formatief worden 
ingezet en meegeteld.  

5. De leerling-stagiaires kunnen vanaf het tweede leerjaar alleen tijdens schoolvakanties en voor het 
vervangen van een zieke beroepskracht volledig formatief worden ingezet en meegeteld.  
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Bijlage 6 
FUNCTIEHANDBOEK 
 
Dit functiehandboek maakt deel uit van de CAO voor de MKMB in de Kinderopvang 2021-2023. In dit 
functiehandboek zijn de beschrijvingen opgenomen van de in de sector Kinderopvang meest 
voorkomende functies. In de CAO en in deze bijlage worden matrixfuncties en varianten genoemd. 
Voorafgaand aan de beschrijvingen wordt eerst in een overzicht aangegeven om welke functies het gaat 
en welke loonschalen voor die functies gelden. Partijen bij deze CAO hebben het voornemen het 
functiehandboek gedurende de looptijd van de CAO te actualiseren. 
 
OVERZICHT VAN DE MATRIXFUNCTIES 
 
PRIMAIR PROCES 
1. Groepshulp 
2. Pedagogisch medewerker (*1) 
3. Praktijkopleider 
 
(*1) Voor informatie over de pedagogisch medewerker in ontwikkeling en de leerling- werknemer en de 
kwalificatie-eisen voor de functie van pedagogisch medewerker. Zie ook het overzicht met in de praktijk 
voorkomende differentiaties op de functie van pedagogisch medewerker die leiden tot indeling in een 
hogere functiegroep.  
 
LEIDINGGEVENDE FUNCTIES 
1. Assistent leidinggevende 
2. Leidinggevende A 
3. Leidinggevende B 
 
FACILITAIR STAF 
4. Huishoudelijk medewerker 
5. Administratief medewerker A 
6. Administratief medewerker B 
7. Administratief medewerker C 
8. Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
9. Stafmedewerker 
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SCHEMA VAN MATRIXFUNCTIES EN LOONSCHALEN 
In onderstaand overzicht staan de in dit functiehandboek beschreven matrixfuncties en de daarbij 
behorende loonschalen schematisch weergegeven. 
 

SCHAAL PRIMAIR PROCES LEIDINGGEVEND FACILITAIR, STAF 

1    

2   Huishoudelijk medewerker 

3 Groepshulp   

4    

5   Administratief medewerker A 

6 Pedagogisch 
medewerker  

  

7 Praktijkopleider I Assistent 
leidinggevende 

Administratief medewerker B  
 

8 Praktijkopleider III  Administratief medewerker C 

9  Leidinggevende A  Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
Administratief medewerker C 

10   Stafmedewerker 

11  Leidinggevende B   

12    
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BESCHRIJVING VAN DE MATRIXFUNCTIES PRIMAIR PROCES 

 
MATRIXFUNCTIE: GROEPSHULP 
 
ALGEMENE KENMERKEN 
De groepshulp ondersteunt het werk op de groepen in het kindercentrum. Daaronder wordt begrepen:  
▪ huishoudelijk werk;  
▪ extra handen bij toezicht op en begeleiding bij (buiten)-activiteiten en uitstapjes; 
▪ boodschappen doen en onder toezicht bijhouden van voorraden.  
 
PROFIEL VAN DE FUNCTIE 
Kennis 
▪ VMBO werk- en denkniveau. 
▪ Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne. 
 
Specifieke functiekenmerken 
▪ Planmatig werken in het schoonhouden en oog voor hygiëne.  
▪ Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, voor het contact met de pedagogisch  

medewerkers en de kinderen. 
▪ Stemt in haar contact met kinderen af op elk kind en op de pedagogische aanpak 

van de pedagogisch medewerker. 
 
MATRIXFUNCTIE: PEDAGOGISCH MEDEWERKER 
 
ALGEMENE KENMERKEN 
De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging, begeleiding en 
stimulering van kinderen in een kindercentrum. Zij verricht alle beroepswerkzaamheden met en ten 
behoeve van de kinderen die daarvoor nodig zijn. 
 
PROFIEL VAN DE FUNCTIE 
Kennis 
▪ In het bezit van één van de opleidingsniveaus uit de kwalificatie-eisen. 
▪ Kennis van basisbehoeften, ontwikkelingsstadia van kinderen. 
▪ Kennis van de binnen de organisatie pedagogisch gewenste benaderingswijze . 
▪ Kennis van voor kinderen ongewenste communicatie en technieken. 
▪ Kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen. 
 
Specifieke functiekenmerken 
▪ In staat tot liefdevolle en aanvaardende verbinding met kinderen. 
▪ Kindgerichte, open en onderzoekende houding. 
▪ Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van verslagen.  
▪ Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor contacten met ouders/ verzorgers. 
▪ Bezwarende omstandigheden kunnen onderdeel uitmaken van de functie (fysieke belasting door  

tillen van kinderen). 
 
DIFFERENTIATIES IN DE FUNCTIE PEDAGOGISCH MEDEWERKER 
 
De hier genoemde functiebeschrijvingen staan niet in de functiematrix maar kunnen in de praktijk wel 
voorkomen. De waardering van deze functie-variaties geschiedt door vergelijking met de functie in de 
functiematrix, de zo genoemde ‘basisfunctie’. Indien de variatie-functie hogere eisen stelt dan de 
basisfunctie geldt tevens een hoger loon. 
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ALGEMENE KENMERKEN DIFFERENTIATIE I: LEERMEESTER 
De pedagogisch medewerker als leermeester fungeert als mentor voor nieuwe werknemers en is 
verantwoordelijk voor de praktische begeleiding van de mbo-leerling-werknemer. 
 
PROFIEL VAN DE FUNCTIE 
Kennis 
▪ Kennis als basisfunctie. 
▪ MBO-4 werk- en denkniveau (door ervaring). 
▪ Kennis van leerprocessen en technieken van kennisoverdracht. 
▪ Kennis van onderwijscurriculum van de opleiding tot pedagogisch medewerker. 
 
Specifieke functiekenmerken 
▪ Ruime ervaring in de basisfunctie. 
▪ In staat die ervaring te vertalen naar de theorie en andersom. 
▪ Talentvolle begeleider en overdrager van kennis en professioneel gezaghebbend. 
▪ Communicatief bekwaam. 
 
ALGEMENE KENMERKEN DIFFERENTIATIE II: ACTIVITEITENBEGELEIDER 
De pedagogisch medewerker als activiteitenbegeleider ondersteunt en adviseert in het bedenken, 
opzetten en uitvoeren van op de leeftijd afgestemde ontwikkelingsgerichte activiteiten voor elk 
ontwikkelingsgebied. 
 
PROFIEL VAN DE FUNCTIE 
Kennis 
▪ Kennis als basisfunctie. 
▪ MBO-4 werk- en denkniveau (door opleiding of ervaring). 
▪ Kennis van intrinsiek gemotiveerd leren en ontwikkelen bij kinderen. 
▪ Kennis van de ontwikkelopgave per stadium en ontwikkelgebied. 
▪ Kennis van uitdagende, gevarieerde en uitvoerbare activiteiten. 
 
Specifieke functiekenmerken 
▪ Ruime ervaring in de basisfunctie 
▪ Kennis over stadia en intrinsiek gemotiveerd leren kunnen vertalen in passende activiteiten. 
▪ Creatief talentvol gecombineerd met systematisch kunnen werken. 
▪ Taalvaardig en communicatief bekwaam. 
 
ALGEMENE KENMERKEN DIFFERENTIATIE III: SENIOR 
De senior is een ervaren pedagogisch medewerker die toe ziet op de dagelijkse praktijk in haar team, 
alledaagse problemen oplost, knelpunten signaleert, verbetervoorstellen voorlegt aan en een 
aanspreekpunt is voor teamleden en de leiding.  
 
PROFIEL VAN DE FUNCTIE 
Kennis 
▪ Kennis als basisfunctie. 
▪ MBO-4 werk- en denkniveau (door opleiding en/of ervaring) 
▪ Kennis van de doelen, prestatie-normen en gedragsvoorschriften van de organisatie. 
 
Specifieke functiekenmerken 
▪ Ruime ervaring in de basisfunctie, waaronder teamwork. 
▪ Talentvol en informeel leider die goed kan organiseren. 
▪ Een verbinder die tegelijkertijd goed feedback kan geven. 
▪ Taalvaardig en communicatief bekwaam. 
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MATRIXFUNCTIE: PRAKTIJKLEIDER I en II 
 
ALGEMENE KENMERKEN 

▪ De praktijkopleider is de schakel tussen het opleidingsinstituut en de beroepskrachten 
(praktijkbegeleider of leermeester) die pedagogisch medewerkers in opleiding in de praktijk 
begeleiden. Het kan een gecombineerde functie zijn met de functie van pedagogisch medewerker. 

▪ De praktijkopleider draagt bij aan de deskundigheidsbevordering en voortgang in het 
onderwijstraject, draagt zorg voor een goede interne informatie uitwisseling en extern met het 
opleidingsinstituut.  

▪ Praktijkopleider II draagt tevens de verantwoordelijkheid voor de werving & selectie van kandidaten 
voor een opleidingsplek in de organisatie en wijst deze, in overleg met de leidinggevende, een 
plaats toe in een team.  

 
PROFIEL VAN DE FUNCTIE: PRAKTIJKOPLEIDER I 
Kennis 

▪ Genoten opleiding conform de kwalificatie-eisen voor de pedagogisch medewerker. 
▪ Alle overige kennisvereisten behorend bij de functie van pedagogisch medewerker zoals 

opgenomen in dit functie-overzicht 
▪ Bij voorkeur afgeronde (MBO-)opleiding praktijkopleider of beschikkend over eerder verworven 

kennis en bekwaamheid in zake leerprocessen en technieken van kennisoverdracht. 
▪ Meerdere jaren ervaring als pedagogisch medewerker. 
▪ Kennis van en inzicht in de processen van kinderopvang. 
 
Specifieke functiekenmerken 

▪ In staat de praktijk te vertalen naar de theorie en andersom. 
▪ Planmatig kunnen werken. 
▪ Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen, schrijven van 

verslagen en contacten binnen en buiten de eigen organisatie. 
 
PROFIEL VAN DE FUNCTIE: PRAKTIJKOPLEIDER II 
Kennis 
Alle vereisten zoals gesteld aan praktijkopleider I plus: 

▪ kennis van de sector en het relevante onderwijs met het oog op werving; 
▪ kennis van gesprekstechnieken in sollicitatiegesprekken; 
▪ kennis en inzicht betreffende optimale team-samenstelling. 
 
Specifieke functiekenmerken 
Alle vereisten zoals gesteld aan praktijkopleider I plus: 

▪ out of the box kunnen denken met het oog op werving; 
▪ in groter organisatieverband kunnen denken; 
▪ sensitief en bekwaam in het duiden van communicatie-uitingen; 
▪ goed inschattingsvermogen over capaciteiten van kandidaten. 
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LEIDINGGEVENDE FUNCTIES 
Hierna worden drie leidinggevende functies beschreven, waarvan assistent leidinggevende de lichtste en 
leidinggevende B de zwaarste variant is. Net als de overige in het functiehandboek beschreven functies 
betreft het ook hier matrixfuncties. Naast deze beschreven functies kunnen in de praktijk nog andere 
leidinggevende functies voor komen. Voor de inschaling van die andere leidinggevende functies kunnen 
de in de eigen onderneming voorkomende (afwijkende) leidinggevende functies worden vergeleken met 
de hier beschreven functies en daarbij na te gaan of de vergeleken functies wat betreft de zwaarte als 
eenzelfde of een (duidelijk) ander niveau beschouwd moeten worden. De zwaarte van een 
leidinggevende functie hangt samen met de reikwijdte van het leidinggeven. De reikwijdte van 
leidinggeven neemt toe indien een functionaris:  

▪ aan meer werknemers leiding geeft;  
▪ en/of leiding geeft aan meer verschillende activiteitengebieden; 
▪ en/of op een hoger managementniveau binnen de onderneming functioneert. 
Naarmate hiervan meer sprake is neemt de invloed van de functionaris op het (strategisch) beleid van 
de onderneming toe. 
  
De hierboven genoemde criteria hebben invloed op meerdere van de gezichtspunten die binnen de 
‘Bakkenist- methode voor functiewaardering’ worden gehanteerd. Deze methode ligt ten grondslag aan 
de waardering van de matrixfuncties.  
 
NIVEAUMATRIX LEIDINGGEVENDE FUNCTIES 
De hiernavolgende niveaumatrix is een hulpmiddel om vast te stellen in welke functiegroep of loonschaal 
een bepaalde leidinggevende functie thuishoort. De genoemde criteria en beschreven korte typeringen 
zijn niet bedoeld om rigide toe te passen. 
 

NIVEAUMATRIX LEIDINGGEVENDE FUNCTIES 
Schaal Matrixfunctie Vorm Omvang  Aard en niveau activiteiten 

7 Assistent leidinggevende 
 
(voert tevens uitvoerende taken uit 
als pedagogisch medewerker) 

Operationeel Circa 5 
werknemers 

Diverse activiteiten; één of enkele 
groepen 

8     

9 Leidinggevende A 
 

Hiërarchisch 5-25 
werknemers 

Meerdere heterogene activiteiten 

10     

11 Leidinggevende B 
 
 
 
 
 
of: 
Een leidinggevende die een groter 
organisatieonderdeel aanstuurt en 
voor het betreffende onderdeel op 
tactisch niveau het beleid 
voorbereidt en implementeert. 

Hiërarchisch 
 
 
 
 
 
Hiërarchisch 

5-10 
werknemers 
 
 
 
 
30-50 
werknemers 

Eén of meerdere beleidsgebieden 
of organisatieonderdelen: 
personeelsbeheer, kwaliteit, 
financiën, administratie, beheer 
gebouwen, etc. 
Meerdere heterogene activiteiten 

12 Leidinggevende B Hiërarchisch 50 of meer 
werknemers 

Meerdere belangrijke 
functiegebieden en/of 
operationele activiteiten 

13     

 
 
  



 

44  

MATRIXFUNCTIE: ASSISTENT LEIDINGEVENDE 
 
ALGEMENE KENMERKEN 
De assistent leidinggevende is een pedagogisch medewerker die daarnaast - operationeel dus niet 
hiërarchisch in de lijn - meerdere (door de direct leidinggevende) gedelegeerde leidinggevende taken 
uitvoert. Betreffende taken vragen een hoger niveau van bijvoorbeeld kennis, probleemoplossend 
vermogen, organisatorische vaardigheden en/of sociale vaardigheden, bovenop het niveau van de 
pedagogisch medewerker. De assistent leidinggevende doet deze werkzaamheden voor een kleine 
organisatorische eenheid of een onderdeel daarvan, bijvoorbeeld één of hooguit enkele groepen. 
Evenals de pedagogisch medewerker is de assistent leidinggevende verantwoordelijk voor de dagelijkse 
verzorging, begeleiding en stimulering van kinderen in een kindercentrum.  
 
PROFIEL VAN DE FUNCTIE 
Kennis 
▪ Genoten opleiding conform de kwalificatie-eisen voor de pedagogisch medewerker. 
▪ Alle overige kennisvereisten behorend bij de functie van pedagogisch medewerker zoals 

opgenomen in dit functie-overzicht. 
▪ Meerdere jaren ervaring als pedagogisch medewerker. 
▪ Kennis van de doelen, prestatie-normen en gedragsvoorschriften van de organisatie. 
 
Specifieke functiekenmerken 
▪ Alle vereisten zoals gesteld bij de functie pedagogisch medewerker. 
▪ Accuraat en planmatig in het werk, zoals bij het opstellen van dienstroosters. 
▪ Praktisch ingestelde probleemoplosser.  
▪ Leidinggevende en sociale vaardigheden.  
▪ Taalvaardig in woord en schrift. 
▪ Pro-actief en ondernemend in het signaleren en bespreken van knelpunten en consequenties van 

ontwikkelingen. 
 
Bezwarende omstandigheden 
Bezwarende omstandigheden kunnen onderdeel uitmaken van de functie (fysieke belasting door het 
tillen van kinderen). 
 
MATRIXFUNCTIE: LEIDINGEVENDE A 
 
ALGEMENE KENMERKEN 
De leidinggevende A is een in hiërarchische lijn leidinggevende functie in het primair proces. De 
leidinggevende A geeft dagelijks leiding aan de betreffende organisatorische eenheid en zorgt daar voor 
het aansturen en realiseren van de in de organisatie gestelde prestatie-normen.  
 
PROFIEL VAN DE FUNCTIE 
Kennis 
▪ HBO werk- en denkniveau. 
▪ Pedagogische kennis en kennis van (meer/minder effectieve) leiderschapsstijlen. 
▪ Kennis van de relevante wetgeving in de sector Kinderopvang.  
▪ Kennis van de organisatieprocessen, de richtlijnen en de prestatienormen van de onderneming. 
▪ Kennis van en inzicht in menselijk functioneren. 
 
Specifieke functiekenmerken 
▪ Leidinggeven met door optreden verkregen gezag. 
▪ Inspireren, motiveren en instrueren van werknemers. 
▪ Begeleiden van doelmatige en doeltreffende beslisprocessen in de teams.  

▪ Communicatief bekwaam. Taalvaardig in woord en schrift. 
▪ Plan- en organisatievermogen voor het optimaal realiseren van  werkzaamheden binnen de 

betreffende organisatorische eenheid. 
▪ Pro-actief en ondernemend in het signaleren en bespreken van  knelpunten, verbeterpunten, 

nieuwe ontwikkelingen en de consequenties daarvan. 
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MATRIXFUNCTIE: LEIDINGGEVENDE B 
 
ALGEMENE KENMERKEN 
De leidinggevende B is, onder verantwoordelijkheid van de directie, belast met leidinggevende taken op 
één of meer ondersteunende afdelingen (financiën, administratie, kwaliteit, personeelsbeheer, beheer 
gebouwen etc.) en verricht, met in achtneming van de gestelde beleidskaders, hieruit voortvloeiende 
werkzaamheden op het gebied van adequate uitvoering en waar nodig vernieuwing binnen de 
onderneming. 
 
PROFIEL VAN DE FUNCTIE 
Kennis 
▪ HBO/ Academisch werk- en denkniveau. 
▪ Kennis van managementtechnieken, organisatietypen en implementatieprocessen. 
▪ Inhoudelijke kennis, afhankelijk van de ondersteunende afdeling.  
▪ Kennis van en inzicht in menselijk functioneren. 
 
Specifieke functiekenmerken 
▪ Destilleren van beleidslijnen uit een veelheid van gegevens en het vertalen van beleidslijnen naar 

concrete, consistente en haalbare doelen. 
▪ Leidinggeven met door optreden verkregen gezag. 
▪ Inspireren, motiveren en instrueren van werknemers. 
▪ Communicatief bekwaam. 
▪ Plan- en organisatievermogen. 
▪ Taalvaardig in woord en schrift. 
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BESCHRIJVING VAN DE MATRIXFUNCTIES FACILITAIR EN STAF 
 
MATRIXFUNCTIE: HUISHOUDELIJK MEDEWERKER 
 
ALGEMENE KENMERKEN 
De huishoudelijk medewerker verricht huishoudelijke werkzaamheden ten behoeve van alle ruimtes in 
de onderneming. De huishoudelijk medewerker heeft, in tegenstelling tot de groepshulp, geen direct 
contact met de kinderen. 
 
PROFIEL VAN DE FUNCTIE 
Kennis 
▪ VMBO werk- en denkniveau. 
▪ Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne. 
 
Specifieke functiekenmerken 

▪ Correct gedrag in persoonlijke contacten. 
▪ Zorgdragen voor veiligheid en hygiëne met betrekking tot eigen werkzaamheden. 
▪ Het zelfstandig kunnen uitvoeren van opgedragen werkzaamheden binnen gestelde richtlijnen. 
 
Bezwarende omstandigheden 
Bezwarende omstandigheden kunnen onderdeel uitmaken van de functie (fysieke belasting door 
langdurig lopen, bukken, staan en tillen). 
 
MATRIXFUNCTIE: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER A 
 
ALGEMENE KENMERKEN 
In de praktijk zijn vele varianten ten aanzien van de samenstelling van het takenpakket op niveau A 
mogelijk. De administratief medewerker A is belast met het registreren en/of verifiëren en/of verwerken 
van data ter ondersteuning van één of meerdere afdelingen. 
 
PROFIEL VAN DE FUNCTIE 
Kennis 

▪ VMBO werk- en denkniveau, eventueel een voor de functie relevante opleiding (administratief/ 
secretarieel). 

▪ Kennis van de administratieve procedures binnen het werkgebied. 
▪ Kennis van geautomatiseerde gegevensverwerking en bestandsbeheer. 
 
Specifieke functiekenmerken 

▪ Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het vragen en geven van concrete informatie. 
▪ Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van standaardcorrespondentie. 
▪ Accuratesse en nauwkeurigheid bij het registreren, muteren en archiveren van gegevens. 
▪ Integriteit bij het verwerken van financiële of persoonsgegevens. 
▪ Dienstverlenende en klantgerichte instelling. 
 
MATRIXFUNCTIE: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER B 
 
ALGEMENE KENMERKEN 
De zwaarte van de functie hangt af van de complexiteit van de administratieve stromen en de mate van 
zelfstandigheid die nodig is om de werkzaamheden te verrichten. In de praktijk zijn diverse varianten 
mogelijk van de samenstelling van het takenpakket op niveau B, waaronder loonadministratie, financiële 
administratie, voorraadadministratie, planning, personeelsadministratie. 
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PROFIEL VAN DE FUNCTIE 
Kennis 

▪ MBO werk- en denkniveau. 
▪ Kennis van de toepassing van relevante (financiële) applicaties en automatiseringspakketten. 
▪ Kennis van en inzicht in de administratieve processen van de organisatie of afdelingen daarbinnen 

en (het begrippenkader van) de administratieve organisatie. 
 
Specifieke functiekenmerken 

▪ Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overdragen van informatie en het 
verzorgen van correspondentie. 

▪ Ordelijk, systematisch en nauwkeurig werken ten behoeve van het correct invoeren en verwerken 
van een diversiteit aan gegevens. 

▪ Stressbestendigheid in verband met werkzaamheden die onder tijdsdruk staan en waarbij 
verstoring een rol kan spelen. 

▪ Integriteit bij het verwerken van financiële en/of persoonsgegevens. 
▪ Dienstverlenende en klantgerichte instelling. 
 
MATRIXFUNCTIE: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER C 
 
ALGEMENE KENMERKEN 
De zwaarte van de functie is afhankelijk van de complexiteit van de administratieve stromen en de mate 
van zelfstandigheid die nodig is om de werkzaamheden te verrichten.  
De hier beschreven functie betreft een werknemer met eindverantwoordelijkheid voor de financiële 
administratie van een middelgrote organisatie, daarover management-informatie opstelt en 
verantwoording aflegt aan de directie en zowel interne als externe contacten onderhoudt. 
 
PROFIEL VAN DE FUNCTIE 
Kennis 

▪ Minimaal MBO boekhouden en financiële administratie, bij voorkeur met extra specialisaties. 
▪ Kennis van de toepassing van relevante (financiële) applicaties en automatiseringspakketten. 
▪ Kennis van de administratieve procedures en relevante wetgeving.  
▪ Kennis van de sector Kinderopvang. 
▪ HBO denkniveau  
  
Specifieke functiekenmerken 

▪ Communicatief vaardig in de contacten met klanten en externe partijen.  
▪ Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het communiceren op alle niveaus. 
▪ Ordelijk, systematisch en nauwkeurig werken ten behoeve van het correct invoeren en verwerken 

van een diversiteit aan gegevens. 
▪ Stressbestendigheid in verband met werkzaamheden die onder tijdsdruk staan en waarbij 

verstoring een rol kan spelen. 
 
MATRIXFUNCTIE: STAFMEDEWERKER  
 
ALGEMENE KENMERKEN 
De stafmedewerker voert door de directie gesteld beleid uit in de werkpraktijk ten behoeve van 
personeel, kwaliteit en/of pedagogisch beleid. De stafmedewerker evalueert activiteiten, signaleert 
knelpunten en geeft informatie en advies aan werknemers in de organisatie.  
 
PROFIEL VAN DE FUNCTIE 
Kennis 

▪ HBO werk- en denkniveau. 
▪ Vakinhoudelijke kennis over het/de beleidsterrein(en) en de geldende wet- en regelgeving. 
▪ Kennis van kengetallen van de sector aangaande het beleidsterrein. 
▪ Kennis van de prestatienormen van de organisatie die gelden voor het beleidsterrein. 
▪ Kennis van het menselijk functioneren. 
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Specifieke functiekenmerken 

▪ Kunnen zien van verbanden tussen beleidsterreinen.  
▪ Het kunnen onderkennen van trends en ontwikkelingen ten aanzien van de eigen beleidsterreinen 

en beoordelen van de relevantie voor die beleidsterreinen. 
▪ Taalvaardig in woord en geschrift, voor het overdragen van kennis en informatie en het mede 

ontwikkelen van beleidsstukken. 
▪ Communicatief bekwaam in contact met werknemers, voor het overdragen van kennis en 

informatie en ten behoeve van deskundigheidsbevordering.  
 
MATRIXFUNCTIE: PEDAGOGISCH BELEIDSMEDEWERKER/COACH 
 
ALGEMENE KENMERKEN 
De pedagogisch beleidsmedewerker levert een bijdrage aan de totstandkoming en implementatie van 
pedagogisch beleid binnen de organisatie en fungeert als coach voor pedagogisch medewerkers op de 
groep.  
 
PROFIEL VAN DE FUNCTIE 
Kennis 

▪ Minimaal MBO-4 en HBO werk- en denkniveau. 
▪ Kennis van de wettelijke kwaliteitsvoorschriften.  
▪ Kennis van het pedagogisch beleid van de organisatie.  
▪ Kennis van basisbehoeften, ontwikkelingsgebieden en ontwikkelingsstadia van kinderen.  
▪ Kennis van voor kinderen ongewenste communicatie en technieken. 
▪ Kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen. 
▪ Kennis van coaching methoden. 
  
Specifieke functiekenmerken 

▪ Taalvaardig in woord en geschrift, voor het overdragen van kennis en informatie,  
▪ het opstellen van een coachingsplan en het ontwikkelen van beleidsstukken. 
▪ Communicatief bekwaam in contact met collega’s, voor het overdragen van kennis en informatie 

en ten behoeve van deskundigheidsbevordering. 
▪ In staat af te stemmen op niveau, mogelijkheden en behoeften van collega’s die gecoacht worden.  
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Bijlage 7 
KWALIFICATIE-EISEN PEDAGOGISCH MEDEWERKER 
 
Voor de functie van pedagogisch medewerker gelden opleidingseisen. Welke opleidingsachtergrond dat 
moet zijn, hangt af van waar een pedagogisch medewerker werkt: 
▪ in de dagopvang, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang (BSO); 
▪ in de voorschoolse educatie (VE); 
▪ met 0-jarigen. 
 
Pedagogisch medewerker in dagopvang, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang 
Er zijn meerdere mogelijkheden om aan deze kwalificatie-eisen te voldoen: 
Zij heeft een diploma, getuigschrift of graad die kwalificeert. De lijst met diploma’s van 
beroepsopleidingen die kwalificeren staat in bijlage 8 van deze CAO kwalificeert. Of zij heeft een 
diploma, getuigschrift of graad die met aanvullend bewijs kwalificeert. De diploma’s van 
beroepsopleidingen waarbij een aanvullend bewijs vereist is, staan in bijlage 8 van deze CAO. De lijst 
met aanvullende bewijzen staat op www.kinderopvang-werkt.nl. 
 
Of zij heeft een beroepsopleiding nog niet afgerond en voldoet aan de volgende voorwaarden. Volgt een 
beroepsopleiding op niveau hbo-bachelor waarvan het diploma volgens bijlage 8 van deze CAO én er is 
schriftelijk bewijs dat zij minimaal 75 procent van de studiepunten van de totale opleiding heeft behaald 
of is toegelaten tot het laatste studiejaar van de opleiding. 
 
Of als zij alleen in de buitenschoolse opvang (BSO) werkt, is er schriftelijk bewijs dat zij minimaal 50 
procent van de studiepunten van de totale opleiding heeft behaald of is toegelaten tot het derde jaar van 
de opleiding. Of zij heeft een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is aan een Nederlandse 
opleidingsachtergrond die kwalificeert. Er zijn twee manieren om die gelijkwaardigheid te bewijzen: 
▪ met een gewaarmerkte brief van het IDW (Internationale Diploma Waardering: www.idw.nl); 
▪ met een verklaring van DUO (www.duo.nl). 
Of zij valt onder een overgangsregeling. Voor wie vóór of in 2018 werkte als pedagogisch medewerker 
en/of peuterspeelzaalleider kan een overgangsregeling gelden. Er zijn drie overgangsregelingen. 
 
Overgangsregeling modernisering kwalificatie-eisen per 1 juli 2018.  
Een pedagogisch medewerker voldoet ook aan de kwalificatie-eisen voor pedagogisch medewerker in 
de dagopvang, de peuteropvang en/of de buitenschoolse opvang (BSO) als: 
zij een opleidingsachtergrond heeft die tot 1 juli 2018 in de kwalificatie-eisen stond én vóór 1 september 
2018 werkte als pedagogisch medewerker en/of peuterspeelzaalleider én zij direct vóór 1 september 
2018 of daarna haar werk als pedagogisch medewerker en/of peuterspeelzaalleidster niet langer dan 
een jaar heeft onderbroken. 
 
Deze overgangsregeling geldt ook voor een pedagogisch medewerker die in België en/of Duitsland 
werkzaam is (geweest) als beroepskracht in kinderopvang. Dit geldt als zij verder aan alle voorwaarden 
van de overgangsregeling voldoet. In bijlage 9 van de CAO staan de diploma’s die per 1 juli 2018 zijn 
vervallen. 
 
Overgangsregeling harmonisatie kwalificatie-eisen pedagogisch medewerker en 
peuterspeelzaalleider per 1 januari 2018 
Een pedagogisch medewerker voldoet ook aan de kwalificatie-eisen voor pedagogisch medewerker in 
de dagopvang, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang (BSO) als: 
zij vóór 1 januari 2018 werkte als peuterspeelzaalleider op basis van een diploma van: 
▪ een kunstzinnig vormende opleiding op niveau hbo-bachelor; 
▪ de opleiding Expressie door woord en gebaar; 
▪ de Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer. 
En zij ná 1 januari 2018 haar werk als peuterspeelzaalleider en/of pedagogisch medewerker niet langer 
dan een jaar heeft onderbroken. 
 
Vereist taalniveau per 1 januari 2025 
Voor de functie van pedagogisch medewerker geldt per 1 januari 2025 een taaleis krachtens de Wet 

http://www.kinderopvang-werkt.nl/
http://www.idw.nl/
http://www.duo.nl/
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IKK. Een pedagogisch medewerker voldoet aan deze taaleis als zij kan bewijzen dat 
haar taalniveau Nederlands op niveau 3F ligt voor de mondelinge taalvaardigheid óf haar taalniveau 
Nederlands op niveau B2 ligt voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, luisteren en spreken. In 
bijlage 10 van deze CAO staat met welk diploma, certificaat of ander schriftelijk bewijs zij het vereiste 
taalniveau kan aantonen. 
 
Pedagogisch medewerker in voorschoolse educatie (VE) 
Voor een pedagogisch medewerker die werkt in voorschoolse educatie (VE) gelden aanvullende eisen. 
Naast een opleidingsachtergrond die voldoet voor de dagopvang en de peuteropvang is ook bewijs van 
specifieke VE-scholing en een bepaald taalniveau nodig. 
 
Specifieke VE-scholing 
Zij heeft één module gevolgd binnen een beroepsopleiding vanaf niveau mbo-3 over het verzorgen van 
voorschoolse educatie of zij heeft een bewijs dat een scholing is afgerond met goed gevolg, die ten 
minste 12 dagdelen duurde én specifiek gericht was op kennis en vaardigheden voor het 
ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie. Of zij is vóór 1 januari 2018 gestart met een 
specifieke VE-scholing en heeft deze vóór 1 januari 2020 afgerond. 
 
Taalniveau Nederlands 
Een pedagogisch medewerker voldoet aan de taaleis voor voorschoolse educatie als zij kan bewijzen 
dat haar taalniveau Nederlands op niveau 3F ligt voor de mondelinge taalvaardigheid en lezen of haar 
taalniveau Nederlands op niveau B2 ligt voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, luisteren, 
spreken en lezen. In bijlage 10 van deze CAO staat meer informatie over deze taaleis en hoe het 
taalniveau kan worden aangetoond. 
 
Pedagogisch medewerker die werkt met 0-jarigen 
Voor een pedagogisch medewerker die werkt met 0-jarigen gaat per 1 januari 2025 een extra eis gelden, 
naast een opleidingsachtergrond die kwalificeert voor de dagopvang. Per 1 januari 2025 moeten alle 
beroepskrachten die werken met 0-jarigen bewijzen dat zij een scholing hebben gevolgd die 
goedgekeurd is door partijen bij deze CAO. Dat bewijs kan een diploma, certificaat, cijferlijst of 
studiepuntenoverzicht zijn.  
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Bijlage 8 
LIJST MET DIPLOMA’S 

 
Hieronder staat de lijst met diploma’s (diploma, getuigschrift of graad) die kwalificeren voor pedagogisch 
medewerker in de dagopvang, de peuteropvang en/of de buitenschoolse opvang (BSO). Ook de 
diploma’s die uitsluitend kwalificeren in combinatie met aanvullend bewijs staan in de lijst. Het gaat om 
diploma’s van beroepsopleidingen.  
 
Het diploma moet zijn behaald bij een onderwijsinstelling die voldoet aan de eisen die de Wet educatie 
en beroepsonderwijs (WEB) aan deze opleiding stelt of de eisen die de Wet Hoger en Wetenschappelijk 
Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt of de eisen die de vroegere Wet op het voortgezet onderwijs 
(WVO) en de vroegere Wet op het hoger beroepsonderwijs (WHBO) stelden aan het middelbaar 
beroepsonderwijs en aan het hoger beroepsonderwijs 
 
Er staan verschillende codes in de diplomalijst. De codes betekenen het volgende: 
▪ A: voor de dagopvang, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang (bso) 
▪ A1 = Het diploma kwalificeert. 
▪ A2 = Het diploma kwalificeert uitsluitend in combinatie met aanvullend bewijs. 
Binnen A2 zijn er vier diplomagroepen: groep 1 tot en met 4. Wat als aanvullend bewijs geldt hangt af 
van de groep waarin een diploma valt binnen A2. Het overzicht van de aanvullende bewijzen per 
diplomagroep staat op www.kinderopvang-werkt.nl. 
▪ B: alleen voor de buitenschoolse opvang (BSO) 
▪ B1 = Het diploma kwalificeert. 
▪ B2 = Het diploma kwalificeert uitsluitend in combinatie met aanvullend bewijs. 
Het overzicht van de aanvullende bewijzen voor B2 staat op www.kinderopvang-werkt.nl. 

 

LIJST MET DIPLOMA’S    
Diploma Valt onder Als aanvullend bewijs is vereist 

Dag- en 
peuteropvan
g  

Buitenschoolse 
opvang 

MBO NIVEAU 3 

Allround hospitality medewerker B2  B2 

Allround medewerker watersportindustrie B2  B2 

Aqua & leisure host B1   
Begeleider gehandicaptenzorg A2 en B1 A2 groep 3  
Begeleider specifieke doelgroepen A2 en B2 A2 groep 3 A2 Groep 3 en B2 
Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleider A1   
Brancheopleiding leider kinderopvang A1   
Dierverzorger recreatiedieren B2  B2 

Gehandicaptenzorg (GHZ) A2 en B2 A2 groep 3 A2 Groep 3 en B2 
Instructeur paardensport III B2  B2 

Leidster Kindercentra A1   
Leisure & hospitality host B1   
Maatschappelijk Verzorgende-IG plus A2 en B2 A2 groep 3 A2 Groep 3 en B2 
Medewerker food en hospitality B2  B2 

Medewerker maatschappelijke zorg A2 en B A2 groep 3  
Opleiding Pedagogisch Medewerker (van 
Stichting opleidingen voor de ambulante 
zwakzinnigenzorg 

A2 en B2 A2 groep 3 A2 Groep 3 en B2 

Opzichter/uitvoerder groene ruimte B2  B2 

Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang A1   
Pedagogisch medewerker Kinderopvang A1   
Pedagogisch Werker 3 kinderopvang A1   
Pedagogisch Werker niveau 3 A1   
Sociaal Dienstverlener A2 en B2 A2 groep 4 A2 Groep 4 en B2 
Sociaal Pedagogisch Werker 3 A1   

http://www.kinderopvang-werkt.nl/
http://www.kinderopvang-werkt.nl/
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Sport en bewegen (mbo-3) B1   
Sport- en bewegingsleider (mbo-3) B1   
Vakbekwaam medewerker natuur, water en 
recreatie 

B2  B2 

Vakbekwaam medewerker paardensport en -
houderij 

B2  B2 

Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de 
WEB) 

A1   

Verzorg(st)er Zwakzinnigenzorg A2 en B2 A2 groep 3 A2 Groep 3 en B2 
Vitaliteitsbegeleider in zorg en welzijn B2  B2 

Werkbegeleider zorgbedrijf dierhouderij B1   
Zelfstandig beroepsbeoefenaar 
paardenhouderij en paardensport 

B2  B2 

Zelfstandig medewerker leisure & hospitality B1   
Zelfstandig medewerker travel & hospitality B2  B2 

Zelfstandig Werkend Medewerker Recreatie B2  B2 

MBO NIVEAU 4 

Activiteitenbegeleider (mbo) A2 en B1 A2 groep 1  
Activiteitenbegeleiding (mbo) A2 en B1 A2 groep 1  
Agogisch medewerker GGZ A2 en B1 A2 groep 3  
Agogisch Werk A2 en B1 A2 groep 1  
Akte hoofdleidster kleuteronderwijs A2 en B1 A2 groep 2  
Akte Kleuterleidster A A2 en B1 A2 groep 2  
Akte Kleuterleidster B A2 en B1 A2 groep 2  
Allround coördinator-instructeur buitensport B1   
Aqua & leisure executive B1   
Arbeidstherapie B1   
Bedrijfsleider paardensport en -houderij B2  B2 

Bedrijfsleider/manager Paardenhouderij B2  B2 

Bezigheidstherapie B2  B2 

CIOS algemeen sportleider/ster B1   
Coördinator buurt, onderwijs en sport B1   
Coördinator sport- en bewegingsagogie B1   
Coördinator sport, bewegen en gezondheid B1   
Coördinator sportinstructie, training en coaching B1   
Cultureel Werk A2 en B1 A2 groep 3  
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker A1   
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 
kinderopvang 

A1   

Inrichtingswerk (mbo) A2 en B1 A2 groep 1  
Instructeur mbo (mbo) B1   
Instructeur paardensport en -houderij B1   
Instructeur paardensport IV B1   
Kinderverzorging en Opvoeding (mbo) A1   
Kinderverzorging/Jeugdverzorging A1   
Kleuterzorg (Federatie van medische 
kleuterdagverblijven in Nederland) 

A2 en B1 A2 groep 2  

Kleuterzorg, medisch kleuterdagverblijf Arnhem A2 en B1 A2 groep 2  
Kultureel Werk A2 en B1 A2 groep 3  
Kunstopleiding (verzamelnaam van opleidingen) B2  B2 

Leidinggevende leisure & hospitality B1   
Leidinggevende travel & hospitality B2  B2 

Leisure & hospitality executive B1   
Maatschappelijk zorgprofessional plus A2 en B2 A2 groep 3 A2 Groep 3 en B2 
Manager natuur en recreatie B2  B2 

Manager paardensportbedrijf B2  B2 

Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg A2 en B2 A2 groep 3 A2 Groep 3 en B2 
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(GHZ) 
Medewerker kinderopvang, onderwijs en 
bewegen 

A1   

Medewerker volwassenenwerk A2 en B2 A2 groep 3 A2 Groep 3 en B2 
Meewerkend horeca ondernemer B2  B2 

Middenkaderfunctionaris Recreatie B2  B2 

Ondernemer/manager recreatiedieren B2  B2 

Onderwijsassistent A1   
Onderwijsassistent PO/SO (primair 
onderwijs/speciaal onderwijs) 

A1   

Opleiding heilpedagogisch groepsleider A2 en B2 A2 groep 3 A2 Groep 3 en B2 
Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg A1   
Pedagogisch medewerker 4 kinderopvang A1   
Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg A1   
Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang A1   
Pedagogisch Werker niveau 4 A1   
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg A2 en B1 A2 groep 3  
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen A2 en B2 A2 groep 3 A2 Groep 3 en B2 
Persoonlijk begeleider zorgboerderij A2 en B1 A2 groep 3  
Praktijkopleider B2  B2 

Residentieel werk (mbo) A2 en B1 A2 groep 1  
Sociaal Agogisch II A2 en B2 A2 groep 4 A2 Groep 4 en B2 
Sociaal Agogisch II (MBO SAII) 
afstudeerrichting Kultureel werk 

A2 en B1 A2 groep 3  

Sociaal Cultureel Werk A2 en B1 A2 groep 3  
Sociaal Dienstverlener A2 en B2 A2 groep 4 A2 Groep 4 en B2 
Sociaal Pedagogisch Medewerker (SPW, lang 
of onder WEB) 

A1   

Sociaal Pedagogisch Werk (SPW, lang of onder 
de WEB) 

A1   

Sociaal Pedagogisch Werker (SPW, lang of 
onder WEB) 

A1   

Sociaal Pedagogisch Werker 4 A1   
Sociaal-agogisch II (MBO-SA-II) richting 
(semi)residentiele hulpverlening 

A2 en B1 A2 groep 1  

Sociaal-cultureel Werker (SCW) A2 en B1 A2 groep 3  
Sociaal-maatschappelijk dienstverlener A2 en B2 A2 groep 4 A2 Groep 4 en B2 
Sociale arbeid (SA, SA II of SA 2) B1   
Sociale Dienstverlening (SD, SA, SAI of SJa) A2 en B2 A2 groep 4 A2 Groep 4 en B2 
Sport en bewegen (mbo-4) B1   
Sport- en bewegingscoördinator B1   
Sport- en bewegingscoördinator/ Agoog B1   
Sport- en bewegingscoördinator/ 
Bewegingsagoog 

B1   

Sport- en bewegingscoördinator/ BOS- 
medewerker 

B1   

Sport- en bewegingscoördinator/ Operationeel 
sport- en bewegingsmanager 

B1   

Sport- en bewegingscoördinator/ Trainer/coach B1   
Sport- en bewegingsleider (mbo-4) B1   
Technisch Onderwijsassitent B2  B2 

Thuisbegeleider A2 A2 groep 4 A2 groep 4 
Vakexpert voeding en voorlichting B2  B2 

Verdere Scholing in Dienstverband (VSID), 
richting kinderdagverblijven 

A2 en B2 A2 groep 3 A2 Groep 3 en B2 

Verpleegkunde Z A2 en B2 A2 groep 3 A2 Groep 3 en B2 
Z-Verpleegkundige A2 en B2 A2 groep 3 A2 Groep 3 en B2 

HBO ASSOCIATE DEGREE 
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Childcare A1   
Didactisch Educatief Professional A2 en B1 A2 groep 3  
Educatief Professional Beroepsonderwijs B1   
Educatie en Kennismanagement Groene Sector 
Bloemsierkunst 

B1   

Jeugdwerker A1   
Kinderopvang (associate degree) A1   
Kunstopleiding (verzamelnaam van opleidingen) B2  B2 

Onderwijsondersteuner Educatie en 
Kennismanagement Groene Sector 

B1   

Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en 
Welzijn 

B1   

Onderwijsondersteuner Omgangskunde B1   
Onderwijsondersteuner Zorg & Welzijn B1   
Pedagogical Educational Assistant A1   
Pedagogisch Educatief Medewerker A1   
Pedagogisch Educatief Professional A1   
Pedagogisch Professional Kind en Educatie A1   
Service, Welzijn & Zorg A2 en B2 A2 groep 4 A2 Groep 4 en B2 
Sociaal Werk in de Zorg A2 en B2 A2 groep 4 A2 Groep 4 en B2 
Sociaal Werk zonder keuzemodule Opvoeden 
in brede context 

A2 en B2 A2 groep 3 A2 Groep 3 en B2 

Sociaal Werk, met keuzemodule Opvoeden in 
brede context (associate degree) 

A1   

Sport (associate degree) B1   
Sport, Gezondheid en Management (associate 
degree) 

B1   

HBO BACHELOR 
Activiteitenbegeleiding (hbo) A2 en B1 A2 groep 1  
Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude 
kweekschoolopleiding) 

A2 en B1 A2 groep 1  

Akte van bekwaamheid als 
hoofdonderwijzer(es) 

A2 en B1 A2 groep 1  

Akte van bekwaamheid als leidster of 
hoofdleidster bij het kleuteronderwijs 

A2 en B1 A2 groep 1  

Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es) A2 en B1 A2 groep 1  
Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd 
onderwijzer(es) 

A2 en B1 A2 groep 1  

Akte van bekwaamheid NXX B1   
Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: 
Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) 

A2 en B1 A2 groep 1  

Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie B1   
Creatieve therapie (geen Mikojel) A1   
Creatieve therapie (via Mikojel) A2 en B1 A2 groep 3  
Creatieve Therapie Muziek (geen Mikojel) A1   
Cultureel Werk A2 en B1 A2 groep 3  
Culturele en Maatschappelijke Vorming A2 en B1 A2 groep 3  
Danstherapie B1   
Educatie en Kennismanagement Groene Sector B1   
Educatieve therapie (van Mikojel) A2 en B1 A2 groep 1  
Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs 
Bekwaamheidsonderzoek interim-wet zij- 
instroom primair onderwijs 

A1   

Getuigschrift Zij-instroom in het Beroep Leraar 
Primair Onderwijs 

A1   

Hogere sociaal pedagogische opleiding 
leid(st)er op het terrein van jeugdvorming en 
volksontwikkeling 

A2 en B1 A2 groep 3  
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Inrichtingswerk (hbo) A2 en B1 A2 groep 1  
Jeugdwelzijnswerk A2 en B1 A2 groep 3  
Kinderverzorging en Opvoeding (hbo) A1   
Kreatief edukatief Werk A2 en B1 A2 groep 1  
Kultureel Werk A2 en B1 A2 groep 3  
Kunstopleiding, niet zijnde een 
docentenrichting (verzamelnaam van 
opleidingen) 

B2  B2 

Kunstzinnig vormende opleiding 
(docentenrichting binnen kunstonderwijs of 
kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding) 
(verzamelnaam) hbo- bachelorniveau 

B1   

Kunstzinnige therapie A1   
Leraar Basisonderwijs A1   
Leraar lichamelijke oefening B1   
Leraar lichamelijke opvoeding B1   
Leraar Primair Onderwijs A1   
Leraren-/docentenopleiding of ander bewijs 
onderwijsbevoegdheid primair-, voortgezet- en 
beroepsonderwijs (verzamelnaam van 
opleidingen) 

B1   

Lerarenopleiding Omgangskunde B1   
Lerarenopleiding Pedagogiek A1   
Lerarenopleiding 
Verzorging/Gezondheidskunde 

B1   

Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde B1   
Maatschappelijk Werk A2 en B2 A2 groep 4 A2 Groep 4 en B2 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening A2 en B2 A2 groep 4 A2 Groep 4 en B2 
Muziektherapie B1   
Onderwijsmanagement B2  B2 

Opleidingskunde B2  B2 

Pedagogiek (hbo-bachelor) A1   
Pedagogiek MO A B1   
Pedagogisch Management Kind en Educatie A1   
Pedagogisch management kinderopvang A1   
Pedagogische Academie A1   
Psychologie zonder specialisatie gericht op 
kinderen, jeugd en/of onderwijs 

A2 en B2 A2 groep 4 A2 Groep 4 en B2 

Psychologie, met specialisatie gericht op 
kinderen, jeugd en/of onderwijs 

A1   

Psychomotorische Therapie en 
Bewegingsagogie 

B1   

Sociaal kunstzinnige therapie A1   
Sociaal Pedagogische Hulpverlening A1   
Sociaal Werk zonder 
afstudeerrichting/profiel/programma Jeugd, 
Jeugdzorgwerker, Sociaal Pedagoog, Social 
Educational Care of Cultureel Maatschappelijk 
Agoog 

A2 en B2 A2 groep 3 A2 Groep 3 en B2 

Social Educational Care A1   
Social Work zonder 
afstudeerrichting/profiel/programma Jeugd, 
Jeugdzorgwerker, Sociaal Pedagoog, Social 
Educational Care of Cultureel Maatschappelijk 
Agoog 

A2 en B2 A2 groep 3 A2 Groep 3 en B2 

Social Work, afstudeerrichting Cultureel 
Maatschappelijk Agoog 

A2 en B1 A2 groep 3  

Social Work, programma Social Educational 
Care 

A1   
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Social Work/Sociaal Werk, 
afstudeerrichting/profiel Sociaal Pedagoog 

A1   

Social Work/Sociaal Werk, profiel Jeugd of 
Jeugdzorgwerker 

A1   

Sport en bewegen (hbo) B1   
Sport- en bewegingseducatie B1   
Sport, Gezondheid en Management (hbo- 
bachelor) 

B1   

Sportkunde (hbo) B1   
Sportmanagement B2  B2 

Sport, Management en Ondernemen B2  B2 

Theater, afstudeerrichting Theatre and 
Education / Theater en Educatie 

B1   

Toegepaste Psychologie zonder specialisatie 
gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs 

A2 en B2 A2 groep 4 A2 Groep 4 en B2 

Toegepaste Psychologie, met specialisatie 
gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs 

A1   

Vaktherapie (hbo) A1   
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Bijlage 9 

LIJST MET DIPLOMA’S DIE PER 1 JULI 2018 ZIJN VERVALLEN 

 
Hieronder staat de lijst met diploma’s die:  
▪ tot 1 juli 2018 in de diplomalijst stonden voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang (BSO) 

en daarna zijn vervallen; 
▪ tot 1 juli 2018 in de diplomalijst stonden voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang (BSO) 

en daarna alleen nog in de diplomalijst voor de buitenschoolse opvang (BSO). 
 
De lijst met vervallen diploma’s is van belang voor pedagogisch medewerkers die onder de 
Overgangsregeling modernisering kwalificatie-eisen per 1 juli 2018 vallen. De tekst van de 
overgangsregeling staat in bijlage 7 van deze CAO 
Valt iemand niet onder deze overgangsregeling? Een deel van de diploma’s die per 1 juli 2018 zijn 
vervallen kwalificeert nog wel met bepaald aanvullend bewijs. Zie hiervoor de diplomalijst in bijlage 8 van 
deze CAO. 
 
In onderstaande diplomalijst worden twee codes gebruikt: A en B. Deze betekenen het volgende: 
A. stond tot 1 juli 2018 in de diplomalijst als kwalificerend voor de dagopvang; 
B. stond tot 1 juli 2018 in de diplomalijst als kwalificerend voor de buitenschoolse opvang (BSO). 
 
Het gaat om diploma’s van beroepsopleidingen. En het diploma moet zijn behaald bij een 
onderwijsinstelling die aan een de volgende eisen voldoet:  
▪ de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) aan deze opleiding stelt; 
▪ de eisen die de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt de 

eisen die de vroegere Wet op het voortgezet onderwijs (WVO); 
▪ de vroegere Wet op het hoger beroepsonderwijs (WHBO) stelden aan het middelbaar 

beroepsonderwijs en aan het hoger beroepsonderwijs. 
 

DIPLOMA’S DIE PER 1 JULI 2018 ZIJN VERVALLEN 

Diploma Code 

MBO NIVEAU 3  
Kinderverzorgster A, B 
Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending A, B 
Sociaal Dienstverlener A, B 
Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang) A, B 
Verzorgende beroepen A, B 
Verzorgende Individuele gezondheidszorg A, B 
Verzorging lang A, B 

MBO NIVEAU 4  
A-Verpleegkundige A, B 
Activiteitenbegeleider A 
Activiteitenbegeleiding A 
Agogisch Werk A 
Akte hoofdleidster kleuteronderwijs A 
Akte Kleuterleidster A A 
Akte Kleuterleidster B A 
Arbeidstherapie A 
B-Verpleegkundige A, B 
Cultureel Werk A 
Inrichtingswerk A 
Kinderbescherming A A, B 
Kinderbescherming B A, B 
Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland) A 
Kleuterzorg, medisch kleuterdagverblijf Arnhem A 
Kultureel Werk A 
Residentieel werk A 
Sociaal Agogisch II A 
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Sociaal Agogisch II (MBO SAII) afstudeerrichting Kultureel werk A 
Sociaal Cultureel Werk A 
Sociaal Dienstverlener A, B 
Sociaal-agogisch II (MBO-SA-II) richting (semi)residentiele hulpverlening A 
Sociaal-cultureel Werker (SCW) A 
Sociale arbeid (SA, SA II of SA 2) A 
Sociale Dienstverlening (SD, SA, SAI of SA1) A, B 
Verdere Scholing in Dienstverband (VSID), richting kinderdagverblijven A, B 
Verpleegkunde A, B 
Verpleegkunde A A, B 
Verpleegkunde B A, B 
Verpleegkunde Z A, B 
Verpleegkundige A, B 
Verplegende (VP) A, B 
Verpleging (VP) A, B 
Z-Verpleegkundige A, B 

HBO ASSOCIATE DEGREE  
Onderwijsondersteuner Omgangskunde A 

HBO BACHELOR  
Activiteitenbegeleiding A 
Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding) A 
Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer A 
Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs A 
Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es) A 
Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es) A 
Akte van bekwaamheid NXX A 
Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) A 
Creatieve therapie (via Mikojel) A 
Cultureel Werk A 
Culturele en Maatschappelijke Vorming A 
Docent Dans A 
Docent Drama A 
Educatieve therapie (van Mikojel) A 
Hogere sociaal pedagogische opleiding leider op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling A 
Inrichtingswerk A 
Jeugdwelzijnswerk A 
Kreatief edukatief Werk A 
Kultureel Werk A 
Lerarenopleiding Omgangskunde A 
Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde A 
Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde A 
Maatschappelijk Werk A, B 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening A, B 
Pedagogiek MO A A 
Verpleegkunde A, B 

 
  



 

59  

Bijlage 10 

TAALEISEN PEDAGOGISCH MEDEWERKER 

 
▪ Per 1 januari 2025 geldt een taaleis voor pedagogisch medewerkers in de dagopvang, de 

peuteropvang en de buitenschoolse opvang. Onderdeel 1 van deze bijlage gaat hierover. 
▪ Voor pedagogisch medewerkers die werken in de voorschoolse educatie (VE) geldt al een taaleis. 

Hierover gaat onderdeel 2 van deze bijlage. 
 
ONDERDEEL 1 
Taaleis IKK (deze taaleis gaat in per 1 januari 2025). 
Een pedagogisch medewerker voldoet aan deze taaleis als zij kan bewijzen dat: 
haar taalniveau Nederlands op niveau 3F ligt voor de mondelinge taalvaardigheid of haar taalniveau 
Nederlands op niveau B2 ligt voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, luisteren en spreken. 
Hieronder staat met welk diploma, certificaat of ander schriftelijk bewijs zij het vereiste taalniveau kan 
aantonen. 
 
Nederlands diploma als bewijs 
Het diploma van de volgende Nederlandse opleidingen voldoet als bewijs: havo, vhbo, vwo, 
mbo-4, associate degree, hbo-bachelor en universitaire bachelor. 
 
Nederlands diploma op niveau mbo-3 als bewijs 
Met een Nederlands diploma op niveau mbo-3 voldoet een pedagogisch medewerker aan de taaleis als 
dit diploma kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker (zie hiervoor de lijst met diploma’s 
in bijlage 8 van deze CAO en er schriftelijk bewijs is dat haar mondelinge taalvaardigheid op niveau 3F 
ligt. Dit kan zij aantonen met een: 
▪ certificaat van een taaltoets, cijferlijst of andere bijlage bij het diploma; 
▪ schriftelijk bewijs dat zij het mbo-keuzedeel ‘Nederlands 3F’ heeft behaald; 
▪ schriftelijk bewijs dat zij het Centraal Examen Nederlands op niveau 3F heeft behaald. 
 
Diploma van overige Nederlandstalige opleiding als bewijs 
Een diploma vanaf niveau mbo-4 van een Nederlandstalige opleiding uit de volgende landen en 
landsdelen voldoet als bewijs: Aruba, BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), Curaçao, Sint-
Maarten, Suriname en Vlaanderen. 
 
Bij een buitenlands diploma 
Een pedagogisch medewerker met een buitenlands diploma dat niet valt onder ‘overige Nederlandstalige 
opleiding’ kan op verschillende manieren aan de taaleis voldoen. Zij heeft een van onderstaande 
certificaten. En dat certificaat is op of na 1 januari 2001 afgegeven:  
▪ certificaat behaald Staatsexamen NT2 Programma II; 
▪ certificaat van behaalde toets taalniveau B2 of 3F; 
▪ certificaat van behaalde toets mondelinge taalvaardigheid B2 of 3F. 
Of zij heeft een Nederlands diploma dat voldoet als bewijs (van havo, vhbo, vwo, mbo-4, associate 
degree, hbo-bachelor of universitaire bachelor) of zij heeft een schriftelijk bewijs dat zij het mbo-
keuzedeel ‘Nederlands 3F’ heeft behaald. 
 
ONDERDEEL 2 
Taaleis voorschoolse educatie (VE) 
De taaleis voor pedagogisch medewerkers in de voorschoolse educatie (VE) is vastgesteld door het 
ministerie van OCW. Zie hiervoor het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. In de 
G37- en G86-gemeenten geldt deze taaleis sinds 1 augustus 2017 en in de overige gemeenten sinds 1 
augustus 2019. 
 
Een pedagogisch medewerker voldoet aan de taaleis voor voorschoolse educatie als zij: 
▪ een diploma of certificaat heeft dat bewijst dat haar taalniveau Nederlands op niveau 3F ligt voor 

de mondelinge taalvaardigheid en lezen; 
▪ of een diploma of certificaat heeft dat bewijst dat haar taalniveau Nederlands op niveau B2 ligt voor 

de deelvaardigheden gesprekken voeren, luisteren, spreken en lezen; 
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▪ of een Nederlands diploma heeft op minimaal hbo-niveau (waaronder associate degree en 
bachelor). 

 
Het ministerie van OCW heeft bepaald hoe een pedagogisch medewerker dit vereiste taalniveau kan 
aantonen. Dat staat in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. In de factsheet 
taalniveau 3F pedagogisch medewerkers die (willen) werken in de voorschoolse educatie staat de 
uitwerking daarvan.  
 
Zie de Taaleis Nederlands voor IKK en voorschoolse educatie (VE) voor informatie over de verschillen 
tussen taaleis voorschoolse educatie en taaleis IKK. 
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Bijlage 11 

EISEN GOEDGEKEURDE SCHOLINGEN VOOR WERKEN MET 0-JARIGEN 
 
Voor een pedagogisch medewerker die werkt met 0-jarigen gaat per 1 januari 2025 een extra eis gelden. 
Naast een opleidingsachtergrond die kwalificeert voor de dagopvang. 
Per 1 januari 2025 moeten alle beroepskrachten die werken met 0-jarigen bewijzen dat zij een scholing 
hebben gevolgd die goedgekeurd is door cao-partijen. Dat bewijs kan een diploma, certificaat, cijferlijst 
of studiepuntenoverzicht zijn. 
 
Goedgekeurde scholingen 
Op www.kinderopvang-werkt.nl staat de lijst met goedgekeurde scholingen. Voor iedere goedgekeurde 
scholing geldt het volgende: 
▪ bevat de leerdoelen specifieke scholing werken met 0-jarigen; 
▪ heeft een studiebelasting van ten minste twintig uur; 
▪ leidt tot een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de leerdoelen zijn bereikt. 
De lijst met goedgekeurde scholingen kan de komende jaren groeien. Ook goedgekeurde scholingen die 
niet meer kunnen worden gevolgd, blijven op de lijst staan. Partijen bij deze CAO kunnen besluiten een 
scholing van de lijst af te halen. Dat kan als de aanbieder van een scholing zich niet (goed) houdt aan de 
voorwaarden voor een goedgekeurde scholing. Voor een pedagogisch medewerker die zo’n scholing 
heeft gedaan, heeft dat geen gevolgen. Het schriftelijk bewijs van de scholing blijft geldig. Zij hoeft dus 
niet opnieuw een scholing te doen om te mogen werken met 0-jarigen. 
 
Leerdoelen specifieke scholing werken met 0-jarigen 
Kennis van 0-jarigen: 
▪ de ontwikkeling van het babybrein en hoe je dat ziet in gedrag; 
▪ de ontwikkeling van een veilige hechtingsrelatie en hoe je dat ziet in gedrag 
▪ de ontwikkelingsgebieden van: cognitie, zintuigen, fijne en grove motoriek, affectie  
▪ de opeenvolgende stadia en mijlpalen in genoemde ontwikkelingsgebieden 
▪ de leer- en ontdekmotivatie als basis voor het ontdekken van zichzelf en de wereld  
▪ spel- en ontwikkelingsmaterialen die geschikt zijn voor 0-jarigen. 
Vaardigheden voor het werken met 0-jarigen: 
▪ zonder voorwaarden en liefdevol aan de baby relateren;  
▪ responsief en met aanvaarding op haar signalen reageren;  
▪ fysiek koesteren;  
▪ in woord en gebaar communiceren met de baby; 
▪ stimuleren van ontwikkelstapjes door in te spelen op wat de baby doet; 
▪ bij de ontwikkelstapjes aanbieden van passend spel en materiaal; 
▪ signaleren van bijzonderheden in de fysieke groei en in de ontwikkelingsgebieden. 
Overige vaardigheden:  
▪ tiltechnieken toepassen zonder afbreuk te doen aan het liefdevol tillen en dragen van de baby 
▪ observeren en een observatieverslag opstellen; 
▪ deskundige antwoorden geven op vragen van ouders over ontwikkeling en welbevinden 
▪ uitleg geven aan ouders over de pedagogische aanpak. 
 
Afspraken akkoord Innovatie Kwaliteit Kinderopvang 
In het IKK-akkoord is afgesproken dat werkgevers vanaf 1 januari 2018 investeren in specifieke scholing 
voor babyopvang. Vóór 1 januari 2025 hebben alle pedagogisch medewerkers die met 0- jarigen werken 
deze specifieke scholing gevolgd. Partijen bij deze CAO ondersteunen werkgevers en werknemers om 
de scholing zoveel mogelijk gelijk te verdelen en goede kwaliteit en effectiviteit te bereiken. Partijen bij 
deze CAO monitoren dat jaarlijks. 
 
Informatie voor aanbieders van scholingen 
Op www.kinderopvang-werkt.nl staat voor aanbieders het servicedocument Scholing werken met 0- 
jarigen. Met een toelichting op de procedure en de voorwaarden voor goedkeuring. 
  

http://www.kinderopvang-werkt.nl/
http://www.kinderopvang-werkt.nl/
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Bijlage 12 

KWALIFICATIE-EISEN PEDAGOGISCH BELEIDSMEDEWERKER/COACH 
 
Voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/coach en pedagogisch coach is een pedagogische 
opleidingsachtergrond vereist. Een werknemer voldoet aan deze eis als zij in het bezit is van:  
▪ een diploma, getuigschrift of graad16 van een opleiding onder A; 
▪ of een schriftelijk bewijs van een opleidingsachtergrond volgens B. 
 
A1: diploma van associate degree: 
▪ Childcare; 
▪ Jeugdwerker; 
▪ Kinderopvang; 
▪ Pedagogical Educational Assistant; 
▪ Pedagogisch Educatief Medewerker; 
▪ Pedagogisch Educatief Professiona;;l 
▪ Pedagogisch Professional Kind en Educatie; 
▪ Sociaal Werk, met keuzemodule Opvoeden in brede context. 
 
A2: diploma/getuigschrift/graad van hbo-opleiding op bachelor-niveau: 
▪ Lerarenopleiding Pedagogiek; 
▪ Pedagogiek; 
▪ Pedagogisch Management Kind en Educatie; 
▪ Pedagogisch management Kinderopvan;g 
▪ Psychologie; 
▪ Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH); 
▪ Social Educational Care; 
▪ Social Work, programma Social Educational Care; 
▪ Social Work/Sociaal Werk, afstudeerrichting/profiel Sociaal Pedagoog;; 
▪ Social Work/Sociaal Werk, profiel Jeugd of Jeugdzorgwerker; 
▪ Toegepaste psychologie. 
 
A3: diploma/getuigschrift/graad van universitaire opleiding op bachelor-niveau in: 
▪ Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken; 
▪ Ontwikkelingspsychologie; 
▪ Pedagogiek; 
▪ Pedagogische en andragogische wetenschappen; 
▪ Pedagogische wetenschappen; 
▪ Pedagogische wetenschappen en onderwijskunde; 
▪ Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs; 
▪ Psychologie, afstudeerrichting biologische psychologie; 
▪ Psychologie, afstudeerrichting Cognitieve psychologie; 
▪ Psychologie, afstudeerrichting Ontwikkelingspsychologie; 
▪ Psychologie, afstudeerrichting Ontwikkelings- en onderwijspsychologie. 
 
A4: diploma/getuigschrift/graad van een master (hbo of universitair) in: 
▪ Child and Educational Studies; 
▪ Child Development and Education; 
▪ Education; 
▪ Education and Child Studies; 
▪ Educational Needs; 
▪ Educational Science: Learning in Interaction; 
▪ Educational Sciences: Normal and Deviant Patterns of Attachment and Self Regulated Learning; 
▪ Educational Sciences: Parenting, Education and Child Development; 
▪ Expertleerkracht Primair Onderwijs; 
▪ Hogere kaderopleiding pedagogiek; 
▪ Jeugdstudies; 
▪ Jeugdzorg; 
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▪ Kinder- en jeugdpsychologie; 
▪ Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie; 
▪ Leraar Speciaal Onderwijs; 
▪ Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken 
▪ Onderwijspedagogiek; 
▪ Orthopedagogiek; 
▪ Orthopedagogiek: Gezin en gedrag; 
▪ Pedagogiek; 
▪ Pedagogische Wetenschappen; 
▪ Pedagogy and Education; 
▪ Special Educational Needs; 
▪ Toegepaste Psychologie voor Professionals, specialisatie Kinder- en jeugdpsychologie. 
 
A5: een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is aan een Nederlands diploma dat bij A1, A2 , A3 
of A4 staat 
Er zijn twee manieren om die gelijkwaardigheid te bewijzen: 
▪ met een gewaarmerkte brief van het IDW (Internationale Diploma Waardering: www.idw.nl) 
▪ of met een verklaring van DUO (www.duo.nl) 
 
B: een diploma, getuigschrift, IDW-waardering, DUO-verklaring en bewijs van scholing in 
coaching en/of pedagogiek kinderen 0-13 jaar 
Een werknemer voldoet aan deze eis als zij een diploma, getuigschrift, IDW-waardering of DUO-
verklaring heeft: 
▪ van een beroepsopleiding op minimaal-niveau mbo-4 dat zonder aanvullend bewijs kwalificeert 

voor pedagogisch medewerker in de dagopvang, de peuteropvang en/of de buitenschoolse opvang 
(BSO); 

▪ of van een docentenopleiding vanaf hbo-niveau en zij een schriftelijk bewijs heeft van gevolgde 
scholing in pedagogiek kinderen 0-13 jaar en/of coaching. 

 
Schriftelijk bewijs: 
▪ certificaat van een erkende scholing in pedagogiek kinderen 0-13 jaar en/of coaching; 
▪ certificaat of ander schriftelijk bewijs van een minor/afstudeerrichting/keuzevak/keuzedeel in 

pedagogiek kinderen 0-13 jaar en/of coaching. 
 
Op www.kinderopvang-werkt.nl staan de lijsten met de schriftelijke bewijzen die voldoen. Meer 
informatie over de erkende scholingen voor pedagogiek kinderen 0-13 jaar en coaching staat in bijlage 
13 van deze CAO. 
 
Overgangsbepaling kwalificatie-eisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach en pedagogisch 
coach 
Deze overgangsbepaling is bedoeld voor wie een diploma heeft op minimaal niveau mbo-4 dat per 1 juli 
2018 is vervallen voor pedagogisch medewerker. Zij voldoet aan de kwalificatie-eisen voor pedagogisch 
medewerker/coach en pedagogisch coach als zij vóór 1 januari 2019 werkte als pedagogisch 
beleidsmedewerker/coach of pedagogisch coach en deze functie direct vóór 1 januari 2019 of daarna 
niet langer dan een jaar heeft onderbroken en een schriftelijk bewijs heeft van gevolgde scholing in 
pedagogiek voor kinderen van 0-13 jaar en/of coaching. 
  

http://www.idw.nl/
http://www.duo.nl/
http://www.kinderopvang-werkt.nl/
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Bijlage 13 

ERKENDE SCHOLINGEN VOOR PEDAGOGIEK EN COACHING 

 
Erkende scholingen voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach en pedagogisch coach 
Op http://www.kinderopvang-werkt.nl/ staat de lijst met erkende scholingen in pedagogiek kinderen 0-13 
jaar en in coaching. Voor iedere erkende scholing geldt het volgende: 
▪ is goedgekeurd door partijen bij deze CAO; 
▪ bevat de leerdoelen pedagogiek kinderen 0-13 jaar en/of de leerdoelen coaching;  
▪ leidt tot een certificaat waaruit blijkt dat de leerdoelen zijn bereikt. 
 
De lijst met erkende scholingen kan de komende jaren groeien. Ook erkende scholingen die niet meer 
kunnen worden gevolgd, blijven op de lijst staan. Partijen bij deze CAO kunnen besluiten een scholing 
van de lijst af te halen. Dat kan als de aanbieder van een scholing zich niet (goed) houdt aan de 
voorwaarden voor een erkende scholing. Voor de pedagogisch beleidsmedewerker/coach en voor de 
pedagogisch coach die zo’n scholing heeft gedaan, heeft dat geen gevolgen. Het certificaat van de 
scholing blijft geldig. 
 
Leerdoelen erkende scholing voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach en pedagogisch 
coach 
Scholing voor pedagogiek 0-13 jaar 
De leerdoelen van een erkende scholing in pedagogiek 0-13 jaar zijn: 
▪ kennis van kernelementen ten bate van de ontwikkeling van kinderen, waaronder:  
o veilige hechting; 
o liefde zonder voorwaarden; 
o responsief reageren op signalen; 
o positief communiceren en begeleiden zonder straf; 
o begeleiden door afstemmen op de aard van het kind en haar ontwikkelingsfase en behoefte; 
o aanbieden van daarbij passende stimulering (niet te veel, te weinig, te makkelijk, te moeilijk); 
▪ kennis van de ontwikkelingsstadia op alle ontwikkelingsgebieden in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, 

met bijzondere aandacht voor de psychosociale ontwikkelingsopgaven:  
o autonomie;  
o zelfwaardering; 
o zelfvertrouwen;  
o gewetensvorming;  
o taakgerichtheid; 
o identiteitsontwikkeling; 
▪ kennis van de bij en krachtens de Wko geldende kwaliteitskaders voor de opvang van kinderen; 
▪ kennis van verschillende pedagogische stromingen binnen de sector Kinderopvang; 
▪ kennis van en vaardigheid in observatietechnieken en registreren hiervan; 
▪ kunnen vertalen van het pedagogisch beleid naar pedagogisch handelen van de pedagogisch 

medewerker. 
 
Scholing voor coaching 
De leerdoelen van een erkende scholing in coaching zijn: 
▪ kent en beheerst verschillende gesprekstechnieken; 
▪ herkent en erkent verschillende leerstijlen bij werknemers; 
▪ heeft kennis van en hanteert feedbackregels; 
▪ geeft ontwikkelingsgerichte feedback aan werknemers; 
▪ bouwt een vertrouwensband op met medewerkers; 
▪ zet mogelijkheden en kwaliteiten van de werknemers zo optimaal mogelijk in; 
▪ kan confronteren – een spiegel voorhouden; 
▪ kan werknemers coachen binnen een hiërarchische relatie; 
▪ signaleert knelpunten en/of hiaten in de werkzaamheden, kennis en vaardigheden van 

pedagogisch medewerkers en definieert coaching-behoeften; 
▪ stelt een (individueel/groepsgericht) coaching-plan op; 
▪ bewaakt de kwaliteit van het functioneren van werknemers en bespreekt dit met de 

leidinggevende. 

http://www.kinderopvang-werkt.nl/
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Informatie voor aanbieders van scholingen 
Op http://www.kinderopvang-werkt.nl/ staat voor aanbieders het Servicedocument branche-erkende 
scholing. Met een toelichting op de procedure en de voorwaarden voor branche-erkenning. 

http://www.kinderopvang-werkt.nl/

