Pedagogisch medewerker
kinderopvang (bol)
Helemaal thuis in de wereld van kinderen
aanpakken | betrouwbaar | contact met ouders | creatief | enthousiast |
geduld | je in een ander verplaatsen | ontwikkeling | opvoeden | organiseren |
overzicht houden | respectvol | rustig blijven in een drukke situatie |
samenwerken | stimuleren | verzorgen | werken met kinderen
Als pedagogisch medewerker in de kinderopvang werk je in de wereld van
kinderen van 0 tot 12 jaar. Bijvoorbeeld bij een kinderdagverblijf, een
peuterspeelzaal, een buitenschoolse opvang of in een kindercentrum waar alles
onder één dak zit. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen en
verzorgt ze. Bij jou voelen ze zich veilig en vertrouwd.Tijdens de opleiding leer je
hoe je kinderen uitdaagt en stimuleert om hun grenzen te verleggen. Je kijkt
goed waar de behoeftes van de kinderen liggen en past daar je begeleiding op
aan. Je werkt nauw samen met je collega’s en hebt goed contact met de ouders.
Je komt altijd enthousiast, respectvol en betrouwbaar over.

Niveau 3
bol
3 jaar
Startmoment: augustus
40% stage
60% school
Crebo: 25603

Interessegebied(en)
Zorg, Welzijn & Uiterlijk

Summa Welzijn
Willem de Rijkelaan 3, Eindhoven

Pedagogisch medewerker kinderopvang (bol)
Wat word je?
Na deze opleiding kun je aan de slag bij een
kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, een buitenschoolse
opvang of in een kindercentrum. Verder leren kan ook. Je
volgt dan een opleiding op niveau 4, zoals Gespecialiseerd
pedagogisch medewerker, Persoonlijk begeleider specifieke
doelgroepen, Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg,
Sociaal-cultureel werker of Onderwijsassistent.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Op school leer je alles wat je in de praktijk nodig hebt. Je
loopt ook ieder jaar stage. Meestal bij een kinderdagverblijf,
een peuterspeelzaal, een kindercentrum of een
buitenschoolse opvang. Dit stageadres wordt door school
geregeld.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde lesgeld voor schooljaar 2020-2021
bedraagt 1.202 euro. Kijk voor een inschatting van de overige
kosten voor deze opleiding op de website van Studers. Ieder
jaar worden daar uiterlijk 1 juli alle schoolkosten
bekendgemaakt voor het daarop volgende schooljaar. Voor
het daadwerkelijk bestellen moet je op de juiste manier
inloggen.
Laptop
Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).
Grote kans op werk
Wil je na je studie graag direct aan de slag? Dan is deze
opleiding een goede keuze! Uit cijfers van een
onafhankelijke organisatie als S-BB, UWV of CentERdata
blijkt dat je met deze opleiding een grote kans op werk hebt
in de regio Zuidoost-Brabant. Het gaat hierbij om een
inschatting van de kans op werk op het niveau en binnen het
vakgebied van de opleiding, als je de opleiding afrondt
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binnen de normale studieduur.

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
• diploma vmbo kaderberoepsgerichte, theoretische of
gemengde leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo niveau 2.
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 3 opleiding. Je wordt
uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek of
kennismakingsbijeenkomst waar je de school leert kennen en
we kijken of deze opleiding bij je past.
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Leerbedrijven vragen steeds vaker om een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG). Om toegelaten te kunnen worden tot
de opleiding, is het daarom belangrijk dat je een VOG hebt.

