Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang
Het maatwerk BBL traject van 1,5 jaar biedt de mogelijkheid om het erkende diploma

Uitvoering Onderwijs

‘GPM 4’ te behalen gecombineerd met taalniveau 3F en keuzedelen (Keuze uit bv.

Het opleidingstraject wordt in samenwerking met een erkende onderwijsinstelling

Werken met baby’s, Combifunctionaris IKC, BSO, Diversiteit en expressief talent).

vormgegeven en uitgevoerd.

Doelen en opzet

Diploma en VVE certificaat

Deze praktijkgerichte opleiding is speciaal ontwikkeld voor pedagogisch

Het landelijk erkende MBO diploma ‘Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

medewerkers werkzaam binnen de kinderopvang. De opleiding bestaat uit een

4’ wordt behaald als alle onderdelen met succes zijn afgerond. Dit houdt in dat

aantal thema’s en is opgedeeld in zelfstudie, klassikale lessen en praktijkleren.

Nederlands, Engels en rekenen met een voldoende worden afgesloten volgens

Naast het volgen van de lessen/scholingen wordt gewerkt aan een portfolio in de

de geldende wet- en regelgeving. Het nieuwste diploma GPM4 heeft VVE

vorm van praktijkopdrachten. Deze opdrachten worden uitgevoerd op de werkplek,

geïntegreerd in de opleiding zitten. Dit houdt in dat een pm-er startbekwaam is

waardoor het geleerde direct in de praktijk kan worden toegepast. Na het afronden

voor de VVE en op een VVE groep ingezet kan worden.

van deze opleiding beschikt de pm-er over een erkend MBO4 diploma incl.

Ook Nederlands op niveau 3F is onderdeel van de opleiding. Door deze met een

taalniveau 3F en is startbekwaamvoor de VVE. Voor de doorlopen keuzedelen

voldoende af te ronden, voldoet de pm-er aan de taaleis 3F (volgens IKK en besluit

krijgt de pm-er een certificaat die binnen de branche erkenning oplevert zoals

kwaliteit VE).

bijvoorbeeld Werken met baby’s.
Subsidie Praktijkleren
Naast vakspecifieke kennis op begeleiding, verzorging en ondersteunen zal ook

Voor deze opleiding wordt een voorinvestering gevraagd van de organisatie. Deze

ingegaan worden op het beleid, beheer en organisatie van de kinderopvang. De

investering wordt vervolgens terugbetaald via de subsidie praktijkleren. Hiervoor

management- en leidinggevende taken komen hierin ook aan bod. Het volgen van

is maximaal € 2.700,- per student per studiejaar beschikbaar. Voor meer

deze opleiding vergroot de waarde op de arbeidsmarkt en maakt een pedagogisch

informatie over deze regeling en de eisen waaraan voldaan moet worden, kijk op

medewerker breder inzetbaar.

onze website of neem contact op voor advies op maat.

Doelgroep

Soort opleidingstraject

Medewerkers met de volgende vooropleiding komen in aanmerking voor de

Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) met minimaal 850 uur

opleiding ‘GPM 4’:

praktijkgeïntegreerde* scholing per jaar, waarvan minimaal 200 uur

•

Sociaal Pedagogisch Werk 3 (SPW3) differentiatie Kinderopvang;

begeleide onderwijstijd. De overige scholingsuren worden aangevuld met

•

Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang (PW 3)

BeroepsPraktijkVorming (BPV uren).

•

Sociaal Pedagogisch Werk 4 (SPW 4);

* Praktijkgeïntegreerd houdt in dat het opleidingstraject zoveel mogelijk aansluit en plaatsvindt

Mocht de medewerker over een andere vooropleiding beschikken, vraag dan naar

binnen de dagelijkse werkzaamheden van de pedagogisch medewerker.

de voorwaarden en mogelijkheden voor toelating.
Examens
Enkele thema’s en onderwerpen

Deze BBL-opleiding is beroepsgericht opgezet volgens het nieuwste

•

Planning en organisatie;

kwalificatiedossier. In deze opleiding leert de deelnemer de vereiste

•

Ontwikkelingpsychologie;

praktische ervaring die nodig is binnen het vakgebied. Alle werkprocessen

•

Probleemontwikkeling en kinderziekten;

uit het kwalificatiedossier zullen geëxamineerd worden middels Proeven van

•

Sociale ondersteuning, sociaal-emotionele vaardigheden en sociaal spel;

Bekwaamheid. Beoordelaars komen uit de praktijk en wanneer mogelijk van de

•

Speelleeromgeving en themahoeken;

kinderopvangorganisatie zelf.

•

Ontwikkelingsgericht begeleiden;

•

Gezondheid: beweging en voeding;

Beroepspraktijkvorming

•

Beleid en kwaliteitszorg in de kinderopvang;

Onder begeleiding van een praktijkbegeleider worden verschillende opdrachten

•

Sociale kaart:;

uitgevoerd op de werkvloer, die gekoppeld zijn aan de werkprocessen en

•

Ontwikkeling en beheer activiteitenprogramma;

competenties. Tevens wordt er gewerkt aan het portfolio.

•

Nederlands generiek 3F;

•

Engels generiek;

•

Rekenen generiek 3F.

Wij kijken graag binnen uw kinderdagverblijf naar de mogelijkheden op maat. Voor
het plannen van een afspraak kunt u telefonisch contact met ons op nemen via

De opleiding ‘GPM 4’ is opgebouwd aan de hand van de volgende kerntaken:

088 - 28 27 000 of mailen naar info@werkendleren.nl

Kerntaak 1: Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak;
Kerntaak 2: Opvoeden en ontwikkelen van het kind;
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie en professie gebonden taken.

Resultaat Opleiding
•
•
•
•

MBO diploma Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4
Kinderopvang;
Taalniveau 3F;
Startbekwaam VVE;
Certificaat voor keuzedelen, bv. Werken met baby’s

