
 

Diplomalijst gastouderopvang uitgebreid en update omgaan met IDW-verklaringen 

Wijziging Regeling wet kinderopvang inzake diplomalijst gastouderopvang 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Regeling wet kinderopvang gewijzigd 

ten aanzien van de lijst opleidingen die kwalificeren om gastouder te worden. Bij het aanpassen van 

de Regeling zijn een aantal opleidingen uit de cao overgenomen. Ook zijn van enkele bestaande 

opleidingen de titelnamen geactualiseerd zodat deze diploma’s ook kwalificeren. De lijst opleidingen 

in de Regeling is altijd leidend; ook gastouders in loondienst moeten hieraan voldoen. Dit is immers 

de wettelijke kwaliteitseis voor gastouders. De uitbreiding van de lijst opleidingen in de Regeling zal 

ingaan per 1 januari 2023. 

Er zijn geregistreerde gastouders waarbij het diploma aanvankelijk is goedgekeurd, maar daarna 

bleek dat het diploma enkel in de cao stond en niet in de diploma lijst van de Regeling wet 

kinderopvang. Mogelijk voldoet de gastouder per 1 januari 2023 met de uitbreiding van de 

diplomalijst wel (check hiervoor de link in bovenstaande alinea). Advies is om dit komende twee 

weken in het rapport te vermelden. Gemeenten kunnen hier in de handhaving dan rekening mee 

houden. 

Hoe om te gaan met IDW-verklaringen bij gastouders 

In het verleden zijn getuigschriften of diploma’s van buiten de EU/EER met een IDW-verklaring 

goedgekeurd, terwijl de wet de mogelijkheid tot een kwalificatie middels een IDW-verklaring voor 

gastouders niet biedt. SZW bekijkt of de mogelijkheid van kwalificatie middels een IDW-verklaring 

wenselijk is en welke mogelijkheden hiertoe zijn. GGD GHOR Nederland en VNG adviseren in deze 

situaties het volgende: 

Nieuwe gastouders met IDW-verklaring 

De gastouder voldoet op dit punt niet aan de wet- en regelgeving. De toezichthouder 

beschrijft de situatie, rapporteert dat niet wordt voldaan en adviseert de gemeente om de 

voorziening niet op te nemen in het register.  

 

Geregistreerde gastouders met IDW-verklaring 

De gastouder voldoet op dit punt niet aan de wet- en regelgeving. De toezichthouder 

beschrijft de situatie en rapporteert een tekortkoming. Vanuit de Denklijn verzwarende en 

verzachtende omstandigheden kan de toezichthouder specifieke omstandigheden 

beschrijven en aan de gemeente adviseren of de situatie aanleiding is voor een verzachtend 

advies met betrekking tot al dan niet handhaven. Dit geldt ook voor geregistreerde 

gastouders die een nieuwe voorziening willen starten. 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-32254.html

