Aanvullende voorwaarden voor erkenning en uitvoering EVC-branchestandaard:
Startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang, Versie 1, geldend vanaf december 2021
Aan de erkenning en uitvoering van deze EVC-branchestandaard heeft het Nationaal Kenniscentrum
EVC, na afstemming met en op verzoek van de eigenaar van deze standaard1, aanvullende
bepalingen verbonden.
1. Informatieverstrekking aan (potentiële) kandidaten
Personen die zich aanmelden voor een EVC-procedure voor startbekwame pedagogisch medewerker
vooraf attenderen op het volgende:
1.1 De EVC-branchestandaard voor startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang is bedoeld
voor wie startbekwaamheid wil kunnen aantonen op grond van deskundigheid en praktijkervaring.
De standaard is niet bedoeld en niet geschikt voor wie vrijstellingen een diploma van een initiële
beroepsopleiding wil behalen.
1.2 De mogelijkheid eerst de zelfscan van Kinderopvang werkt! te doorlopen. Deze zelfscan is een
hulpmiddel om in te schatten of een EVC-procedure voor startbekwame pedagogisch medewerker
kinderopvang passend is.
1.3 Een kandidaat die voldoet aan de cesuur van de standaard (alle 35 competenties van de
startbekwame pedagogische medewerker kinderopvang), kan het Ervaringscertificaat verzilveren
in een branchecertificaat. Dit branchecertificaat kan worden aangevraagd door een mail te sturen
naar caokinderopvang@fcb.nl. Zie ook punt 5.
1.4 Op Kinderopvang werkt! is alle basisinformatie te vinden over het werken in de kinderopvang, EVC
en branchecertificaat. Ook de zelfscan is daar te downloaden.
2. Intake
2.1 Bij de EVC-branchestandaard voor startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang is een
intake met de kandidaat verplicht.
2.2 Bij voorkeur voorafgaand aan en uiterlijk tijdens de intake: bespreken met welk doel de kandidaat
deze EVC-procedure wil doorlopen. Als voor dit doel de EVC-branchestandaard voor startbekwame
pedagogisch medewerker kinderopvang niet geschikt is, de kandidaat in de gelegenheid stellen
kosteloos af te zien van de EVC-procedure, of zo mogelijk verwijzen naar een andere EVCstandaard.
2.3 De kandidaten worden bij de intake op de hoogte gebracht van de voorwaarden en procedure om
in aanmerking te komen voor het branchecertificaat. Zie ook bij 5.
2.4 De kandidaten worden bij de intake gevraagd of zij bereid zijn deel te nemen aan eventuele
monitoring door Kinderopvang Werkt! en Nationaal Kenniscentrum EVC. Zie ook bij 6.
3. Uitvoering EVC-procedure
3.1 De EVC-aanbieder meldt de start van de procedure door een e-mail te sturen naar
caokinderopvang@fcb.nl, geeft daarbij (als de kandidaat dat goed vindt) de NAW-gegevens van de
kandidaat door, en de reactie van de kandidaat op het verzoek tot deelname aan eventuele
monitoring.
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1. De uitvoering van de EVC-procedure voldoet aan de EVC-Kwaliteitscode 3.0 van het
Nationaal Kenniscentrum EVC.
3.2 De indicatoren die in de bijlage van de EVC-branchestandaard staan worden gebruikt als
hulpmiddel voor het aantonen van een competentie.
4. Ervaringscertificaat
4.1 In de rapportage van de EVC-procedure (het Ervaringscertificaat) moeten alle 35 competenties uit
de standaard zijn opgenomen, in een helder overzicht waaruit blijkt welke competenties wel en
niet zijn aangetoond. Voor de nummering van de 35 competenties wordt de nummering uit de
standaard aangehouden (1.1, 1.2 etc.).
4.2 Alle Ervaringscertificaten behorende bij deze branchestandaard worden door de EVC-aanbieder in
het EVC-register geregistreerd, binnen een maand na afgifte.
5. Branchecertificaat
5.1 De EVC-aanbieder attendeert de kandidaat die heeft voldaan aan de cesuur en in aanmerking wil
komen voor het branchecertificaat op het volgende: De kandidaat wordt geacht het
Ervaringscertificaat binnen een maand na ontvangst te sturen naar caokinderopvang@fcb.nl,
samen met kopie identiteitsbewijs.
5.2 Controle door het cao-secretariaat kinderopvang vindt plaats op cesuur, identiteit kandidaat en
geregistreerd ervaringscertificaat.
5.3 Het branchecertificaat wordt ondertekend door voorzitter of secretaris Overleg
Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang. Afgifte aan kandidaat vindt alleen persoonlijk plaats.
5.4 Afgegeven certificaten worden door het cao-secretariaat tien jaar bewaard voor eventuele
vervanging na verlies, en voor controle, monitoring en verantwoording.
6. Monitoring en kwaliteitsbewaking
Op verzoek van FCB (secretariaat van Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang) en/of Nationaal
Kenniscentrum EVC dient de EVC-aanbieder kosteloos mee te werken aan monitoring en
kwaliteitsbewaking. Die kan bestaan uit een steekproefsgewijs toezicht, het periodiek aanleveren van
kwantitatieve gegevens over kandidaten voor deze branchestandaard, en meewerken aan
klachtenafhandeling. In het kader van de harmonisatie zal er een peer-review worden uitgevoerd. De
kosten voor deze peer-review, voor de voor deze standaard erkende EVC-Aanbieder bedragen € 300,00
per jaar, startend bij de erkenning.
7. Bezwaren/klachten/fraude/niet nakomen van verplichtingen
Indien er sprake is van het niet zorgvuldig uitvoeren van de EVC-procedures conform de van toepassing
zijnde branchestandaard ‘Startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang’, dan wel dat er
sprake is van gegronde klachten of bezwaren op basis waarvan het imago van de Ervaringscertificaten
dan wel het EVC-stelsel wordt geschaad, dan wel dat er sprake is van het vermoeden van of
daadwerkelijke
fraude,
als
ook
indien
blijkt
dat
de
verplichtingen
genoemd in deze aanvullende bepalingen voor deze branchestandaard niet worden nagekomen,
kan/zal het Nationaal Kenniscentrum EVC een schorsingsprocedure starten, hetgeen kan leiden tot het
intrekken van de erkenning en het logogebruik.
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