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BIJLAGE 10 REGLEMENT GELIJKSTELLINGSCOMMISSIE 

Ex artikel 6.3 lid E 

 

1 Samenstelling Gelijkstellingcommissie 

a De Gelijkstellingscommissie bestaat uit 2 leden. 

b De samenstelling is als volgt: 

• één lid benoemd door de werkgeversorganisatie; 

• één lid benoemd door de werknemersorganisaties. 

c De Gelijkstellingscommissie is door de Cao-tafel Sociaal Werk gemandateerd en doet uitspraak 

namens de Cao-tafel Sociaal Werk. 

d Het secretariaat van de Gelijkstellingscommissie wordt gevoerd door het secretariaat van de 

Cao-tafel Sociaal Werk, bereikbaar via e-mail:caosociaalwerk@fcb.nl. 

2 Indienen gelijkstellingsverzoek 

a Een verzoek tot individuele gelijkstelling op grond van de opleidingsachtergrond voor de 

functie van peuterspeelzaalleid(st)er, Pedagogisch beleidsmedewerker/coach of Pedagogisch 

coach, verder te noemen: ‘gelijkstellingsverzoek’ wordt door de werkgever per e-mail bij de 

Gelijkstellingscommissie ingediend. 

b Een gelijkstellingsverzoekverzoek wordt in behandeling genomen indien de werkgever de 

onderstaande documenten heeft ingediend: 

1 een met redenen omkleed en door de werkgever ondertekend verzoekschrift; 

2 een bewijs van het voornemen tot indiensttreding van de kandidaat-werknemer; 

3 een afschrift van een of meer van de volgende documenten van de kandidaat-werknemer: 

betreffende diploma’s/getuigschriften/IDW-waardering/DUO-verklaring, EVC-certificaat, 

bewijsstukken van overige gevolgde opleidingen en bijscholingen of in het functieboek bij 

de functiebeschrijving genoemde documenten1; 

4 alle documenten die door de Gelijkstellingscommissie worden gevraagd omdat deze 

benodigd zijn om de procedure voort te kunnen zetten; 

5 een eventueel eerder verleende gelijkstelling met betrekking tot de kandidaat-werknemer. 

c Deze bepalingen zijn ook van toepassing indien het een werknemer betreft. Hierbij moet 

onder lid b sub 2 ‘voornemen tot indiensttreding’ gelezen worden als ‘arbeidsovereenkomst’. 

3 Uitspraak 

a De Gelijkstellingscommissie doet een schriftelijke unanieme uitspraak. 

b De uitspraak is ‘individuele gelijkstelling’ of ‘afwijzing verzoek tot gelijkstelling’. Deze wordt 

per brief toegezonden aan de werkgever met een afschrift voor de werknemer. 

 
1 Hieronder wordt gerekend: in het functieboek bij de functiebeschrijving Peuterspeelzaalleid(st)er genoemde 

documenten, zoals onder a tot en met e en vanaf 1 januari 2018 zoals onder a tot en met g. 

mailto:caosociaalwerk@fcb.nl


   
 

 
 
 

Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2019–2021; gewijzigd 29 juli 2020 2 

c De uitspraak ‘individuele gelijkstelling’ geldt gedurende het dienstverband bij de werkgever die 

het verzoek heeft ingediend. 


