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De Pedagogisch medewerker: cao kinderopvang of cao primair 

onderwijs? 

d.d. 8 april 2022, drs W. Rijndorp-Kreft, Dyade Advies i.s.m. P. de Vette,  mr. E. Bal en R. van Rooijen 

 

De cao’s Kinderopvang en Primair Onderwijs kennen de functie van pedagogisch medewerker. 

Volgens de functiematrix in de cao kinderopvang 2021-2022, is dit een schaal 6 functie, met de 

mogelijkheid tot differentiatie. In de praktijk worden de pedagogisch medewerker in de kinderopvang 

vooral betaald naar schaal 6. Schaal 7 komt echter ook voor. 

De cao Primair Onderwijs 2021 kent de voorbeeldfuncties pedagogisch (educatief) medewerker, 

waarbij schaal 6 of 7 van toepassing kan zijn.  

Zo vluchtig gezien mooi eenduidig. In werkelijkheid is er, rechtspositioneel, een flink verschil tussen de 

cao’s. 

In dit artikel proberen wij de financieel arbeidsrechtelijke verschillen wat naar elkaar toe te brengen. 

Hiermee beogen wij om meer inzicht te krijgen in de verschillen. Dit inzicht kan u  helpen bij het 

maken van de, voor uw organisatie, juiste keuzes.  

Vergelijk salarissen 

Hoewel er bij het vergelijk van de salarissen soms makkelijk gekeken wordt naar een hogere schaal 

als manier om medewerkers binnen de organisatie te krijgen of te behouden, geldt voor beide cao’s  

dat bij een hogere schaal complexere werkzaamheden horen. Er wordt in een hogere schaal meer 

van je verwacht. In deze wordt beloningsdifferentiatie dan ook regelmatig verward met 

functiedifferentiatie.  

Voor een correcte vergelijking moeten we de schaal 6 met de schaal 6 en de schaal 7 met de schaal 7 

van de twee cao’s met elkaar vergelijken. 

In onderstaande tabel de salarisbedragen van de functies van pedagogisch medewerkers op dit 

moment (voorjaar 2022) van beide schalen en beide cao’s.  

Functie 

en 

schaal/ 

numme

r regels 

Pedagogisch 

medewerker 

schaal 6, 

CAO 

Kinderopvan

g 

regelnr. en 

bruto maand 

salaris in € 

per 1 juli 

2022 

Pedagogisc

h 

medewerke

r schaal 6, 

CAO 

PO, regelnr. 

en bruto 

maand 

salaris in € 

per 1 

januari 

2022 

Verschil 

bruto maand 

salaris 

Pedagogisch 

medewerker 

schaal 6 cao 

Kinderopvan

g 

/ schaal 6 

cao PO 2022 

Pedagogisch 

medewerker 

schaal 7, 

CAO 

Kinderopvan

g 

regelnr. en 

bruto maand 

salaris in € 

per 1 januari 

2022 

Pedagogisc

h 

medewerke

r schaal 7, 

CAO 

PO, regelnr. 

en bruto 

maand  

salaris in € 

per 1 

januari 

2022 

Verschil bruto 

maand salaris 

Pedagogisch 

medewerker schaal 

7 cao 

Kinderopvang/scha

al 7 cao PO 2022 

1 9 – 2.177   1 – 1.857 320 14 – 2.478 1 – 1.983 594 
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2 10 – 2.231 2 – 1.933  298 15 – 2.546 2 – 2.040  506 

3 11 – 2.292 3 – 2.176 116 16 – 2.612 3 – 2.176  436 

4 12 – 2.354 4 – 2.304  50 17 – 2.679 4 – 2.428  251 

5 13 – 2.415 5 – 2.367  48 18 – 2.747 5 – 2.547  200 

6 14 – 2.478 6 – 2.428  50 19 – 2.817 6 – 2.614  203 

7 15 – 2.546 7 – 2.488   58 20 – 2.892 7 – 2.677  215 

8 16 – 2.612 8 – 2.547  65 21 - 2.964 8 – 2.738  226 

9 17 – 2.679 9 – 2.614  65 22 – 3.038  9 – 2.801  237 

10 18 – 2.747 10 – 2.677  70 23 – 3.122 10 – 2.868  254 

11 19 – 2.817 11 – 2.738  79 24 – 3.199 11 – 2.938 261 

12 20 – 2.892 11 – 2.738 154 25 – 3.277 12 – 3.015   262 

13 21 – 2.964 11 – 2.738 226    

 

Op grond van bovenstaand staatje is het salaris in zowel schaal 6 als schaal 7  onder de cao 

kinderopvang hoger dan de cao Primair Onderwijs. 

Maar is dit vergelijk wel helemaal eerlijk? 

In deze is het van belang een ander element mee te nemen, de normjaartaak. 

De normjaartaak 

De cao Primair Onderwijs houdt rekening met de schoolvakanties en heeft een normjaartaak van 

1659 uur. De cao kinderopvang kent momenteel een normjaartaak van 1872 uur.  

Binnen de kinderopvang krijgt een medewerker wellicht een hoger salaris maar die moet daar ook 

meer uren voor werken. Bij een volledig dienstverband is dat 213 uur op jaarbasis. 

Als we de normjaartaak nu meerekenen met het salaris komen wij tot andere verhoudingen. 

Voor deze berekening hebben wij eerst de normjaartaak, grofweg, doorberekend naar een 

maandtaak door deze te delen door 12 maanden. Wij komen dan uit op een maandtaak van afgerond 

138 uur voor het PO en een maandtaak van 156 uur voor de Kinderopvang.  

In onderstaande tabel hebben wij dit voor de pedagogisch medewerker, schaal 6, doorgerekend. 

Functie 

en 

schaal/ 

nummer 

regels 

Pedagogisch 

medewerker 

schaal 6, CAO 

Kinderopvang 

regelnr. en 

bruto maand 

salaris in € 

per 1 juli 

2022 

Bruto maand 

salaris per 

uur cao 

kinderopvang 

o.b.v. maand 

taak 156 

Pedagogisch 

medewerker 

schaal 6, 

CAO 

PO, regelnr. 

en bruto 

maand 

salaris in € 

per 1 januari 

2022 

Bruto maand 

salaris per 

uur cao 

onderwijs 

o.b.v. maand 

taak 138 

Verschil 

Bruto maand 

salaris per 

uur cao 

1 9 – 2.177   13,96 1 – 1.857 13,46 0,50 

2 10 – 2.231 14,30 2 – 1.933  14,00 0,30 

3 11 – 2.292 14,69 3 – 2.176 15,77 -1,08 
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4 12 – 2.354 15,09 4 – 2.304  16,69 -1,60 

5 13 – 2.415 15,48 5 – 2.367  17,15 -1,67 

6 14 – 2.478 15,88 6 – 2.428  17,59 -1,71 

7 15 – 2.546 16,32 7 – 2.488   18,02 -1,70 

8 16 – 2.612 16,74 8 – 2.547  18,54 -1,80 

9 17 – 2.679 17,17 9 – 2.614  18,94 -1,77 

10 18 – 2.747 17,61 10 – 2.677  19,40 -1,79 

11 19 – 2.817 18,06 11 – 2.738  19,84 -1,78 

12 20 – 2.892 18,54 11 – 2.738 19,84 -1,30 

13 21 – 2.964 19,00 11 – 2.738 19,84 -0,84 

 

Deze doorrekening van de schaal 6 laat zien dat, rekening houdende met de normjaartaak (lees: de 

vakantiedagen), juist werkgevers in het primair onderwijs meer betalen per gewerkt uur.  

Overige arbeidsvoorwaarden 

Wij hebben in dit artikel twee belangrijke arbeidsvoorwaarden onderzocht, het salaris en de 

normjaartaak. De cao PO en de cao Kinderopvang kennen elk nog veel meer arbeidsvoorwaardelijke 

regelingen. Deze laten zich lang niet altijd vergelijken en laten wij voor nu buiten beschouwing.  

Voor een werkgever in het onderwijs zal de keuze voor het werken met pedagogisch medewerkers 

vallend onder de cao PO of de cao Kinderopvang sterk afhangen van wat zij beoogt. Worden de 

pedagogisch medewerkers alleen ingeschakeld in schoolweken, dan is de cao PO de beste keuze. 

Worden de pedagogisch medewerkers ook in de schoolvakanties ingezet dan is de cao kinderopvang 

de geschikte keuze.  

Voor medewerkers zal de voorkeur vooral afhangen van de persoonlijke omstandigheden. Denk aan 

het hebben van scholgaande kinderen. Als deze er zijn is het wel zo fijn de vakanties vrij te hebben. 

De persoonlijke omstandigheden bepalen of de cao kinderopvang beter bij de individuele 

medewerker past of de cao PO.  

Zij-stap 

Bovenstaande bewerking, het terugrekenen naar de normjaartaak en het bruto uurloon, kunt u ook 

toepassen om medewerkers die vanuit andere sectoren overkomen naar het PO. Zo kunt u bij zij-

instromers, bij de onderhandeling over het vaststellen van het salaris, deze methode gebruiken. Het 

is voor een werkgever heel redelijk om het loon te laten afhangen van het aantal uur dat geleverd 

wordt. Meer vakantie betekent dan ook minder loon. En andersom. 

 

Dyade Advies 

Dyade Advies verbindt kennis van Onderwijs en Opvang om de best mogelijke oplossingen voor 

uitdagingen en wensen van haar opdrachtgevers te bewerkstelligen.  

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden binnen uw organisatie? Of heeft u vragen? Neem dan 

contact op met mevrouw drs. W. (Wilma) Rijndorp-Kreft op nummer 06-25490300 of via 

wilma.rijndorp@dyade.nl. 


