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Diploma tweejarige KVJV voldoet aan
opleidingseis CAO Kinderopvang
Met ingang van 24 oktober 2006 hebben partijen bij de CAO-Kinderopvang het diploma
van de tweejarige KVJV (KVJV-2) gelijkgesteld aan de opleidingseis voor groepsleidsters.
Dit betekent dat iemand met een diploma KVJV-2 toegang heeft en houdt tot deze
functies.
Dit besluit is het resultaat van het EVC-project van FCB waaraan ruim 50 leidsters met
procedures hebben sociale partners geconcludeerd dat er geen grond meer is om het
diploma KVJV-2 niet op te nemen in de lijst van opleidingen die volgens CAO-partijen
toegang geven tot uitoefening van de groepsleidster in de kinderopvang.
Het besluit maakt een einde aan de jarenlange discussie over de status van de KVJV-2.
De opleiding zal uiterlijk rond 1 februari 2007 daadwerkelijk in de CAO staan
opgenomen, zodat dan de GGD daar ook vanuit gaat bij de inspecties. Binnenkort worden
alle betrokken instanties als GGD, VNG, Boink op de hoogte gebracht van deze wijziging.
CNV Publieke Zaak maakt jullie attent op mogelijke gevolgen van deze gelijkstelling.
Bekijk of dit gevolgen heeft voor je eigen situatie of dat van een van je collega’s.
Veelgestelde vragen
Is het gelijkgestelde diploma KVJV-2 nu even veel waard als een diploma SPW-3?
Alleen om toegang te krijgen of te houden tot de functie van groepsleidster in de
kinderopvang en peuterspeelzaalleidster. Het besluit tot gelijkstelling levert
bijvoorbeeld niet automatisch vrijstellingen op voor wie wil doorstromen naar de
opleiding SPW-4. Dat is aan het opleidingsinstituut.
Ik heb een EVC-procedure doorlopen vanwege KVJV-2. Heb ik dat voor niets gedaan?
Juist omdat veel leidsters bereid waren om een EVC-procedure te doorlopen, kon FCB
voldoende onderzoeksmateriaal verzamelen. De EVC-procedures hebben voor de
deelnemers een SPW3-diploma opgeleverd.

Kinderopvang

het diploma KVJV-2 hebben deelgenomen. Op grond van de uitkomsten van deze EVC-

Het onderzoeksmateriaal hadden CAO-partijen (CNV Publieke Zaak, AbvaKabo en MOgroep) nodig om een besluit te kunnen nemen over de gelijkstelling van KVJV-2.
Ik ben na 24 oktober 2006 begonnen aan een EVC-procedure SPW-3 vanwege KVJV-2.
Wat nu?
Je kunt de EVC-procedure gewoon afmaken. Bovendien heb je met de uitkomsten van de
EVC-procedure een erkenning in handen die van pas kan komen als je van functie zou
willen veranderen, of een vervolgopleiding wilt gaan doen. Indien noodzakelijk, vanwege
de GGD-inspectie uit 2006 kunt je via FCB een verzoek tot gelijkstelling indienen. Via
post@fcbwjk.nl kunt je daarvoor de benodigde brief opvragen.
Ik heb KVJV-2 en een EVC-procedure doorlopen maar niet alle SPW-3 certificaten
gehaald. Wat nu?
Als je een diploma KVJV-2 hebt, betekent het besluit tot gelijkstelling dat je diploma nu
toch voldoet aan de opleidingseis uit de CAO. Er kunnen nog genoeg andere redenen zijn
waarom je alsnog het volledige diploma SPW-3 wilt behalen. Bijvoorbeeld om betere
doorstroommogelijkheden binnen het onderwijs te hebben, of vanwege de extra bagage
die het volgen van een opleiding je oplevert. Mocht je als gevolg van een eerdere GGDinspectie begonnen zijn aan de EVC-procedure, dan kan je werkgever ook nog een
individuele gelijkstelling aanvragen. Hiervoor kunt u informatie opvragen bij FCB:
post@fcbwjk.nl.

Zijn je collega’s al lid….? Maak ze lid…!
Vraag een informatiepakket aan bij A.Victoria@cnvpubliekezaak.nl
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