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STAATSCOURANT 
Nr. 14691 

9 augustus 

2012 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2012 
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen 

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 
7 augustus 2012 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverkla-
ring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening 

UAW Nr. 11335 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

Gelezen het verzoek van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken namens partijen bij bovenge-
noemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde 
bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst; 

Partij(en) ter ener zijde: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; 

Partij(en) ter andere zijde: ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak. 

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van 
bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten; 

Besluit: 

Dictum  I  

Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Wel-
zijn en Maatschappelijke Dienstverlening

1 
 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd: 

A 

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd: 

Na artikel 4.2 lid 3 sub d wordt een nieuw artikel 4.2 lid 3 sub e ingevoegd dat komt te luiden: 

‘Artikel 4.2 lid 3 
e. Indien een (kandidaat-)werknemer niet voldoet aan de in het functieboek (bijlage 12 bij deze cao) ge-

noemde kwalificatie-eis voor peuterspeelzaalleid(st)er, kan de werkgever een individueel verzoek tot ge-
lijkstelling van de opleidingsachtergrond indienen bij de gelijkstellingscommissie van het OAW. Samen-
stelling, werkwijze en bevoegdheden van de gelijkstellingscommissie zijn geregeld in bijlage 15.’ 

Bijlage 9 Overgangsbepalingen, paragraaf 9.1 In- en doorstroombanen, onderdeel C Salaristabel, komt te 
luiden: 

‘BIJLAGE 9 OVERGANGSREGELINGEN 

9.1 In- en Doorstroombanen 

C Salaristabel 

Werknemers die op basis van een In- of Doorstroombaan in dienst zijn, worden ingeschaald in salarisschaal 
0. Deze schaal is gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimum van de schaal is gelijk aan 100% 
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van het wettelijk minimumloon. Het maximum van de schaal bedraagt 130% voor Instroombanen en 150% 
voor Doorstroombanen. 
Salarisschaal 0: I/D-banen, salarisbedragen in euro's, afgerond op eurocenten. 

I/D-banen Instroombaan Doorstroombaan 

Periodiek   

0 1.456,20 1.456,20 

1 1.523,07 1.523,07 

2 1.558,84 1.558,84 

3 1.596,22 1.596,22 

4 1.636,86 1.636,86 

5 1.683,97 1.683,97 

6 1.733,66 1.733,66 

7 1.784,81 1.784,81 

8 1.837,45 1.837,45 

9 1.893,06 1.890,73 

10  1.961,59 

11  2.032,24 

12  2.106,53 

13  2.184,30 

’ 

Bijlage 12 Functieboek, nummer 14. Peuterspeelzaalleid(st)er 1 en nummer 15 Peuterspeelzaalleid(st)er 2, 
Profiel van de functie, onderdeel Kennis, komt te luiden: 

‘BIJLAGE 12 FUNCTIEBOEK, NUMMER 14 EN 15 PEUTERSPEELZAALLEIDSTER 

PROFIEL VAN DE FUNCTIE 

Kennis 
– In het bezit van een van de genoemde opleidingsniveaus, zoals weergegeven in bijlage 12.1 van het func-

tieboek (voor zover deze functie wordt uitgeoefend binnen een zelfstandige peuterspeelzaal); 
– Pedagogische kennis; 
– Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen; 
– Kennis van hygiëne- en veiligheidseisen. 

Deze bepalingen zijn tevens van toepassing indien wordt gewerkt in een VVE-peuterspeelzaal. Daarnaast 
geldt dan de eis van het hebben gevolgd van een specifieke VVE-scholing. 

Werknemers die nog in opleiding zijn voor deze functie, kunnen worden aangesteld in de genoemde functie. 
Het salaris van de werknemer wordt in dat geval vastgesteld volgens het bepaalde in artikel 4.2 van de CAO. 

Ten aanzien van een (kandidaat-)werknemer die niet voldoet aan de kwalificatie-eis kan de werkgever een 
gelijkstellingsverzoek indienen conform artikel 4.2 lid 3 sub e van de cao.’ 

Bijlage 12.1 komt te luiden: 

‘BIJLAGE 12.1 KWALIFICATIE-EIS PEUTERSPEELZAALLEID(ST)ER 1 EN 2 

Voor de functie van peuterspeelzaalleidster is een opleidingsachtergrond vereist conform a t/m d. 
a) Beroepsopleidingen waarvan het diploma kwalificeert voor de functie van peuterspeelzaalleidster. 
b) Beroepsopleidingen waarvan een reeds behaald diploma ook kwalificeert voor de functie van 

peuterspeelzaalleidster 
c) Een nog niet afgeronde opleiding die kwalificeert voor de functie van peuterspeelzaalleidster. 
d) Een buitenlands diploma dat kwalificeert voor de functie van peuterspeelzaalleidster. 

Deze opleidingsachtergrond is tevens vereist indien wordt gewerkt in een VVE-peuterspeelzaal. Daar-
naast geldt dan de eis van het hebben gevolgd van een specifieke VVE-scholing. 
a) Diploma’s van de volgende beroepsopleidingen kwalificeren voor de functie van peuterspeelzaal-

leidster: 
MBO 
– Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3) 
– Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4) 
– Pedagogisch Werker niveau 3 
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– Pedagogisch werker 3 Kinderopvang 
– Pedagogisch Werker niveau 4 
– Pedagogisch werker 4 Kinderopvang 
– Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang 
– Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang 
– Onderwijsassistent 
– Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs) 
– Sociaal-cultureel Werker (SCW) 
HBO 
– Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO) 
– Pedagogiek (HBO-bachelor) 
– Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) 
– Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) 
– Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) 
– Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnen kunstonderwijs of 

kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding), 
indien dit diploma bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de 
Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) 
aan deze opleiding stelt. 

b) Hieronder worden de overige beroepsopleidingen vermeld waarvan een reeds behaald diploma 
ook kwalificeert voor de functie van peuterspeelzaalleidster: 
MBO 
Beroepsopleidingen binnen MBO/MDGO/MHNO/MSPO/Leerlingwezen/inservice of brancheoplei-
ding: 
– A-Verpleegkundige 
– Activiteitenbegeleider (AB) 
– Activiteitenbegeleiding (AB) 
– Agogisch Werk (AW) 
– akte hoofdleidster kleuteronderwijs 
– akte Kleuterleidster A 
– akte Kleuterleidster B 
– Arbeidstherapie (AT) 
– B-Verpleegkundige 
– Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP) 
– Cultureel werk (CW) 
– Inrichtingswerk (IW) 
– Kinderbescherming A 
– Kinderbescherming B 
– Kinderverzorging en Opvoeding 
– Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV) 
– Kinderverzorgster (KV) 
– Kinderverzorgster van de centraleraad voor de kinderuitzending 
– Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland) 
– Kultureel werk (KW) 
– Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB of onder WEB) 
– Residentieel Werk (RW) 
– Sociaal Agogisch II mbo-sa II, richting (semi-) residentiele hulpverlening 
– Sociale Arbeid (SA, SAII of SA2 ) 
– Sociaal Cultureel Werk 
– Sociaal Dienstverlener (SD) 
– Sociaal Pedagogisch Werker (SPW; lang of onder WEB) 
– Sociale Dienstverlening (SD, SA, SAI of SA1 ) 
– Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB) 
– Verpleegkunde 
– Verpleegkunde A 
– Verpleegkunde B 
– Verpleegkunde Z 
– Verpleegkundige 
– Verplegende (VP) 
– Verpleging (VP) 
– Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang) 
– Verzorgende beroepen (VZ) 
– Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) 
– Verzorging (VZ) 
– Z-Verpleegkundige 
HBO 
– Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding); 
– Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs 
– Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es) 
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– Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es) 
– Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es) 
– Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) 
– Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B) 
– Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer 
– Creatieve therapie (waaronder van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) 
– Cultureel Werk (CW) 
– docent Dans 
– docent Drama 
– Educatieve therapie (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) 
– Expressie door woord en gebaar 
– Hogere sociaal-pedagogische opleiding leid(st)ers op het terrein van jeugdvorming en volks-

ontwikkeling (van Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) 
– Inrichtingswerk (IW) 
– Jeugdwelzijnswerk 
– Kinderverzorging en Opvoeding 
– Kreatief Edukatief Werk 
– Kunstzinnige therapie 
– Lerarenopleiding Omgangskunde 
– Maatschappelijk Werk (MW) 
– NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs) 
– Pedagogische Academie 
– Verpleegkunde 

c) Een nog niet afgeronde beroepsopleiding kwalificeert voor de functie van peuterspeelzaalleidster 
indien sprake is van: 
– Een overgangsbewijs naar vierde leerjaar van Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, Peda-

gogische Academie, PABO of IPABO) 
– Het volgen van een deeltijd HBO-bachelor mits: 

• het een opleiding betreft zoals genoemd onder a) 
• minimaal 50% van de studiepunten van de totale opleiding zijn behaald en minimaal 1 jaar 

relevante stage- en of werkervaring. 
d) Een buitenlands diploma kwalificeert voor de functie van peuterspeelzaalleidster als in een ge-

waarmerkte brief van het IDW (Internationale DiplomaWaardering: www.idw.nl) staat dat het di-
ploma gelijkwaardig is aan dat van een onder a, b of c kwalificerende opleiding.’ 

Bijlage 15 wordt toegevoegd en komt te luiden: 

‘BIJLAGE 15 REGLEMENT GELIJKSTELLINGSCOMMISSIE 

Ex art. 4.2 lid 3 sub e 

1. SAMENSTELLING GELIJKSTELLINGCOMMISSIE 

1. De gelijkstellingscommissie bestaat uit 2 leden. 
2. De samenstelling is als volgt: 

a. één lid benoemd door de werkgeversorganisaties 
b. één lid benoemd door de werknemersorganisaties 

3. De gelijkstellingscommissie is door het OAW gemandateerd en doet uitspraak namens het OAW. 
4. Het secretariaat van de gelijkstellingscommissie wordt gevoerd door het secretariaat van het OAW, Ko-

ningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht. 

2. INDIENEN GELIJKSTELLINGSVERZOEK 

1. Een verzoek tot individuele gelijkstelling op grond van de opleidingsachtergrond voor de functie van Peu-
terspeelzaalleid(st)er, verder te noemen: ‘gelijkstellingsverzoek’ wordt door de werkgever schriftelijk bij de 
gelijkstellingscommissie ingediend. 

2. Een gelijkstellingsverzoekverzoek wordt in behandeling genomen indien de werkgever de onderstaande 
documenten heeft ingediend: 
a) een met redenen omkleed en door de werkgever ondertekend verzoekschrift; 
b) een bewijs van het voornemen tot indiensttreding van de kandidaat-werknemer; 
c) een afschrift van één of meer van de volgende documenten van de kandidaat-werknemer: betref-

fende diploma’s, bewijsstukken van gevolgde opleidingen of in het functieboek bij de functiebe-
schrijving Peuterspeelzaalleidster genoemde documenten, zoals onder a tot en met c; 

d) een eventueel eerder verleende gelijkstelling met betrekking tot de kandidaat-werknemer. 
3. Deze bepalingen zijn ook van toepassing indien het een werknemer betreft. Hierbij dient onder lid 2 sub b 

‘voornemen tot indiensttreding’ gelezen te worden als ‘arbeidsovereenkomst’. 
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3. UITSPRAAK 

1. De Commissie doet een schriftelijk unanieme uitspraak. 
2. De uitspraak is ‘individuele gelijkstelling’ of ‘afwijzing verzoek tot gelijkstelling’. Deze wordt per brief toe-

gezonden aan de werkgever met een afschrift voor de werknemer. 
3. De uitspraak ‘individuele gelijkstelling’ geldt gedurende het dienstverband bij de werkgever die het ver-

zoek heeft ingediend.’ 

Dictum  II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het 
wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht. 
 

’s-Gravenhage, 7 augustus 2012 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
namens deze: 
de directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, 
M.H.M. van der Goes. 


