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Overgangsregeling en overige opmerkingen

                         

Niveau beroeps-

opleiding

Naam opleiding/diploma       (X) =verzamelnaam van diploma's

* Overgangsregeling: Een PM/PSZL met een opleidingsachtergrond die per 1 

juli 2018 is vervallen als kwalificerende opleidingsachtergrond en die voor 1 

september 2018 als zodanig werkzaam is (geweest) al dan niet met een 

onderbreking van één jaar of minder, direct voorafgaand aan 1 september 

2018, voldoet aan de kwalificatie-eis voor de functie van PM in 

dagopvang/PSZL en/of PM in BSO/NSO. Dit geldt ook bij een onderbreking 

van één jaar of minder na 1 september 2018.

mbo-4 A-Verpleegkundige dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

mbo-4 Activiteitenbegeleider (AB) dagopvang/pszl bso vervallen* bso

hbo-bachelor Activiteitenbegeleiding (AB) nvt nvt nvt bso

mbo-4 Activiteitenbegeleiding (AB) dagopvang/pszl bso vervallen* bso

mbo-4 Agogisch Werk dagopvang/pszl bso vervallen* bso

mbo-4 Akte hoofdleidster kleuteronderwijs dagopvang/pszl bso vervallen* bso

mbo-4 Akte Kleuterleidster A dagopvang/pszl bso vervallen* bso

mbo-4 Akte Kleuterleidster B dagopvang/pszl bso vervallen* bso

hbo-bachelor Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding) dagopvang/pszl bso vervallen* bso

hbo-bachelor Akte van bekaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs dagopvang/pszl bso vervallen* bso

hbo-bachelor Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es) dagopvang/pszl bso vervallen* bso

hbo-bachelor Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es) dagopvang/pszl bso vervallen* bso

hbo-bachelor Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es) dagopvang/pszl bso vervallen* bso

hbo-bachelor Akte van bekwaamheid NXX dagopvang/pszl bso vervallen* bso*** ***Valt onder kunstzinnig vormende opleidingen.

hbo-bachelor Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, 

Jelburg of Sittard)

dagopvang/pszl bso vervallen* bso

hbo-bachelor Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op of in 

combinatie met kleuterakte A/B)

dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

mbo-4 Arbeidstherapie (AT) dagopvang/pszl bso vervallen* bso

mbo-4 B-Verpleegkundige dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

mbo-3 Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP) dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

mbo-3 Brancheopleiding leidster kinderopvang dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

associate degree Childcare nvt nvt dagopvang/pszl bso

mbo-4 CIOS algemeen sportleider/ster nvt bso nvt bso

mbo-4 Coördinator buurt, sport en onderwijs nvt bso nvt bso

mbo-4 Coördinator sport- en bewegingsagogie nvt nvt nvt bso

mbo-4 Coördinator sport, bewegen en gezondheid nvt nvt nvt bso

mbo-4 Coördinator sportinstructie, training en coaching nvt nvt nvt bso

hbo-bachelor Creatieve therapie (waaronder Mikojel) dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl****bso **** 'waaronder Mikojel' vervallen voor dagopvang/pszl*

hbo-bachelor Cultureel Werk (CW dagopvang/pszl bso vervallen* bso

mbo-4 Cultureel Werk (CW) dagopvang/pszl bso vervallen* bso

hbo-bachelor Culturele en Maatschappelijke Vorming dagopvang/pszl bso vervallen* bso

associate degree Dans nvt nvt nvt bso** **Certificaat BIK, hbo-master Kunsteducatie of pedagogisch didactisch 

getuigschrift

*      = zie overgangsregeling --->          

**    = aanvullend bewijs nodig  

***  = valt onder verzamelnaam 

****= deels vervallen           

Gearceerd = nieuw op de lijst

Besluit diplomalijst 

modernisering kwalificatie-eis 

PM/PSZL, ingangsdatum 1 juli 

2018

Diplomalijst 

kwalificatie-eis 

PM/PSZL tot 1 juli 2018

nvt = staat niet in 

diplomalijst
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hbo-bachelor docent Dans dagopvang/pszl bso vervallen* bso*** ***Valt onder kunstzinnig vormende opleidingen.

hbo-bachelor docent Drama dagopvang/pszl bso vervallen* bso*** ***Valt onder kunstzinnig vormende opleidingen.

hbo-bachelor Educatie en Kennismanagement Groene Sector nvt nvt nvt bso

associate degree Educatie en Kennismanagement Groene Sector Bloemsierkunst nvt nvt nvt bso

hbo-bachelor Educatieve therapie (Mikojel) dagopvang/pszl bso vervallen* bso

mbo/hbo Extramurale gezondheidszorg (EMGZ) dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

mbo-4 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

mbo-4 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

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

jeugdvorming en volksontwikkeling (Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
dagopvang/pszl bso vervallen* bso

hbo-bachelor Inrichtingswerk (IW) dagopvang/pszl bso vervallen* bso

mbo-4 Inrichtingswerk (IW) dagopvang/pszl bso vervallen* bso

mbo-4 Instructeur paardensport en -houderij nvt nvt nvt bso

hbo-bachelor Jeugdwelzijnswerk dagopvang/pszl bso vervallen* bso

associate degree Jeugdwerker nvt nvt dagopvang/pszl bso

mbo-4 Kinderbescherming A dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

mbo-4 Kinderbescherming B dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

associate degree Kinderopvang dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

hbo-bachelor Kinderverzorging en Opvoeding dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

mbo-4 Kinderverzorging en Opvoeding dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

mbo-4 Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV) dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

mbo-4 Kinderverzorgster dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

mbo-4 Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

mbo-4 Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland dagopvang/pszl bso vervallen* bso

mbo-4 Kleuterzorg, medisch kleuterdagverblijf Arnhem dagopvang/pszl bso vervallen* bso

hbo-bachelor Kreatief edukatief Werk dagopvang/pszl bso vervallen* bso

mbo-4 Kultureel Werk (KW) dagopvang/pszl bso vervallen* bso

hbo-bachelor Kunstopleidingen niveau hbo-bachelor, niet zijnde een 

docentenrichting (X)

nvt nvt nvt bso** **Certificaat BIK, hbo-master Kunsteducatie of pedagogisch didactisch 

getuigschrift.

mbo-4 Kunstopleidingen niveau mbo-4 (X) nvt nvt nvt bso** **Certificaat BIK (Beroepskunstenaar In de Klas).

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

hbo-bachelor Kunstzinnige therapie dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

mbo-3 Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB of onder WEB) dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

hbo-bachelor Leraar Basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO) dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

hbo-bachelor Leraar lichamelijke opvoeding nvt bso nvt bso

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

hbo-bachelor Lerarenopleiding Omgangskunde dagopvang/pszl bso vervallen* bso*** ***Valt onder 'Leraren-/docentenopleiding voortgezet- en beroepsonderwijs.

hbo-bachelor Lerarenopleiding Pedagogiek nvt nvt dagopvang/pszl bso

hbo-bachelor Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde dagopvang/pszl bso vervallen* bso*** ***Valt onder 'Leraren-/docentenopleiding voortgezet- en beroepsonderwijs.

hbo-bachelor Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde dagopvang/pszl bso vervallen* bso*** ***Valt onder 'Leraren-/docentenopleiding voortgezet- en beroepsonderwijs.

hbo-bachelor Maatschappelijk Werk dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

associate degree Muziek nvt nvt nvt bso** **Certificaat BIK, hbo-master Kunsteducatie of pedagogisch didactisch 

hbo-bachelor Muziektherapie nvt nvt nvt bso
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mbo-4 Onderwijsassistent dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

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

associate degree Onderwijsondersteuner Educatie en Kennismanagement Groene Sector nvt nvt nvt bso

associate degree Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn nvt nvt nvt bso

associate degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde dagopvang/pszl bso vervallen* bso

associate degree Onderwijsondersteuner Zorg & Welzijn nvt nvt nvt bso

associate degree Pedagogical Educational Assistant nvt nvt dagopvang/pszl bso

hbo-bachelor Pedagogiek dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

hbo/wo Pedagogiek MO A of kandidaatsexamen Pedagogiek dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

associate degree Pedagogisch Educatief Medewerker dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

associate degree Pedagogisch Educatief Professional nvt nvt dagopvang/pszl bso

hbo-bachelor Pedagogisch management kinderopvang dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

mbo-3 Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

mbo-4 Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

mbo-4 Pedagogisch medewerker 4 kinderopvang dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

mbo-3 Pedagogisch medewerker Kinderopvang dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

mbo-3 Pedagogisch Werker 3 kinderopvang dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

mbo-4 Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

mbo-4 Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

mbo-3 Pedagogisch Werker niveau 3 dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

mbo-4 Pedagogisch Werker niveau 4 dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

hbo-bachelor Pedagogische Academie dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

mbo-4 Residentieel werk (RW) dagopvang/pszl bso vervallen* bso

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

hulpverlening

dagopvang/pszl bso vervallen* bso

mbo-4 Sociaal Cultureel Werk dagopvang/pszl bso vervallen* bso

mbo-4 Sociaal Dienstverlener (SD) dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

hbo-bachelor Sociaal kunstzinnige therapie dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

mbo-4 Sociaal Pedagogisch Werk (SPW, lang of onder WEB) nvt nvt dagopvang/pszl bso

mbo-4 Sociaal Pedagogisch Werker (SPW, lang of onder WEB) dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

mbo-3 Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3) dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

mbo-4 Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW-4) dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

hbo-bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

mbo-4 Sociaal-Agogisch II (MBO SAII) afstudeerrichting Kultureel werk dagopvang/pszl bso vervallen* bso

mbo-4 Sociaal-cultureel Werker (SCW) dagopvang/pszl bso vervallen* bso

associate degree Sociaal Werk, met keuzemodule Opvoeden in brede context nvt nvt dagopvang/pszl bso

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

Pedagoog

nvt nvt dagopvang/pszl bso

hbo-bachelor Social Work/Sociaal Werk, profiel Jeugd nvt nvt dagopvang/pszl bso

mbo-4 Sociale arbeid (SA, SA II of SA 2) dagopvang/pszl bso vervallen* bso

mbo-4 Sociale Dienstverlening (SD, SA, SAI of SA1) dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

mbo-3 Sport en bewegen nvt bso nvt bso

mbo-4 Sport en bewegen nvt bso nvt bso

hbo-bachelor Sport en bewegen nvt bso nvt bso

Diplomalijst kwalificatie-

eis PM/PSZL tot 1 juli 2018

Besluit diplomalijst modernisering 

kwalificatie-eis PM/PSZL, 

ingangsdatum 1 juli 2018
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mbo-4 Sport- en bewegingscoördinator nvt bso nvt bso

mbo-4 Sport- en bewegingscoördinator/ Bewegingsagoog nvt nvt nvt bso

mbo-4 Sport- en bewegingscoördinator/ BOS-medewerker nvt nvt nvt bso

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

bewegingsmanager

nvt nvt nvt bso

mbo-4 Sport- en bewegingscoördinator/ Trainer/coach nvt nvt nvt bso

hbo-bachelor Sport- en bewegingseducatie nvt bso nvt bso

mbo-3 Sport- en bewegingsleider nvt bso nvt bso

associate degree Sport, Gezondheid en Management nvt nvt nvt bso

hbo-bachelor Sport, Gezondheid en Management nvt nvt nvt bso

hbo-bachelor Sportkunde nvt nvt nvt bso

hbo-bachelor Toegepaste Psychologie nvt nvt dagopvang/pszl bso

mbo-3 Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB) dagopvang/pszl bso dagopvang/pszl bso

mbo-4 Verdere Scholing in Dienstverband (VSID), richting 

kinderdagverblijven

dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

hbo-bachelor Verpleegkunde dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

mbo-4 Verpleegkunde dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

mbo-4 Verpleegkunde A dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

mbo-4 Verpleegkunde B dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

mbo-4 Verpleegkunde Z dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

mbo-4 Verpleegkundige dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

mbo-4 Verplegende (VP) dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

mbo-4 Verpleging (VP) dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

mbo-3 Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang) dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

mbo-3 Verzorgende beroepen dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

mbo-3 Verzorgende Individuele gezondheidszorg dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

mbo-3 Verzorging (VZ) dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

mbo-4 Z-Verpleegkundige dagopvang/pszl bso vervallen* vervallen*

Diplomalijst kwalificatie-

eis PM/PSZL tot 1 juli 2018

Besluit diplomalijst modernisering 

kwalificatie-eis PM/PSZL, 

ingangsdatum 1 juli 2018


