Opleiding

Gespecialiseerd
Pedagogisch
Medewerker 4 | BBL
Kinderopvang
Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker zorg jij ervoor dat
je het beste uit kinderen haalt. De kwaliteit van de kinderopvang
hangt samen met jouw vaardigheden.

Het belang van jouw kennis
Hoe signaleer je veranderingen bij het gedrag van een
kind in de kinderopvang? En hoe zorg je ervoor dat jij
het pedagogisch beleid op een goede manier vertaalt
naar de werkvloer? Deze kennis en vaardigheden krijg
je aangereikt tijdens deze BBL-opleiding. Doordat de
opzet aansluit bij de nieuwste opleidingseisen, leer je
te werken volgens de vereiste praktische ervaring die
je nodig hebt in je vakgebied.

Wat ga je doen?
De opleiding bestaat uit een aantal thema’s en is
opgedeeld in zelfstudie, klassikale lessen en praktijk
leren. Naast het volgen van de lessen, werk je aan
een portfolio in de vorm van praktijkopdrachten.
Deze opdrachten voer je uit tijdens je dagelijkse
werkzaamheden, zodat je het geleerde direct in de
praktijk kunt toepassen. Je krijgt daarvoor onder
steuning van een praktijkbegeleider.

Naast vakspecifieke kennis over begeleiding, verzorging
en ondersteuning, krijg je kennis aangereikt over het
beleid, beheer en de organisatie van de kinderopvang.
Daarbij komen ook management- en leidinggevende
taken aan bod.
Je volgt deze opleiding inclusief een aantal keuzedelen,
bijvoorbeeld Werken met Baby’s, Combinatiefunctionaris
IKC, Diversiteit of Ondernemend gedrag. Daarnaast verhoog je je Taalniveau naar 3F en ben je na afronding startbekwaam voor Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE).

Programma
Deze opleiding ‘Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4 (GPM 4)’ heeft een looptijd van ca. 1,5 jaar en
is opgebouwd aan de hand van de volgende kerntaken:
Kerntaak 1:
Opstellen van een activiteiten		
programma en plan van aanpak.
Kerntaak 2:
Opvoeden en ontwikkelen van het kind.
Kerntaak 3:
Uitvoeren van organisatie- en
		professiegebonden taken.

Binnen deze drie kerntaken ga je je verdiepen in onder
andere de volgende thema’s, die aansluiten op actuele
marktontwikkelingen en maatwerkvragen van jouw
organisatie:
• Planning en organisatie
• Beleid en beheer
• Sociale ondersteuning, sociaal-emotionele vaardigheden en sociaal spel
• Speelleeromgeving en themahoeken
• Ontwikkelingsgericht begeleiden
• Kwaliteitszorg in de kinderopvang
• Sociale kaart
• Ontwikkeling activiteitenprogramma
• Generieke vakken Nederlands, Rekenen, Engels

Het resultaat
Deelname aan de training levert jou het volgende op:
• Het erkende diploma Gespecialiseerd Pedagogisch
Medewerker niveau 4 Kinderopvang
• Taalniveau 3F
• Startbekwaamheid VVE
• Certificaten voor de keuzedelen, bijv. ‘Werken met
Baby’s’ (IKK eis)

Studiebelasting
Min. 850 uur praktijkgeïntegreerde* scholing per jaar,
waarvan min. 200 uur begeleide onderwijstijd; dit is
gemiddeld 1 keer per week een dagdeel. De overige
scholingsuren worden ingevuld met BeroepsPraktijkVorming (oefenen in de praktijk onder directe of indirecte begeleiding). Afhankelijk van je ervaring en vooropleiding besteed je gemiddeld 10 tot 16 uur per maand aan
zelfstudie.
* Praktijkgeïntegreerd houdt in dat het opleidingstraject
zoveel mogelijk aansluit en plaatsvindt binnen de dagelijkse werkzaamheden van de pedagogisch medewerker.

Voor wie?
Met een van deze vooropleidingen kom je in
aanmerking voor de opleiding:
• Sociaal Pedagogisch Werk 3 (SPW3)
• Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang (PW 3)
• Sociaal Pedagogisch Werk 4 (SPW 4)

Meer weten? Bel naar 088 – 28 27 000 of mail naar info@werkendleren.nl.

Overzicht van lesdagen, startdata en locaties: www.werkendleren.nl

Beschik je over een andere vooropleiding, vraag dan
naar de voorwaarden en mogelijkheden voor toelating.
Daarnaast ben je minimaal 16-20 uur werkzaam bij een
erkend leerbedrijf. Dit kan je werkplek zijn. Voor de start
van de opleiding houden we een intake met je om je
motivaties, persoonlijke omstandigheden en niveau te
bespreken.

Examens
Alle werkprocessen van de opleiding worden geëxamineerd via Proeven van Bekwaamheid. Deze voer je uit op
de werkvloer en worden beoordeeld door beoordelaars
van de onderwijsinstelling en waar mogelijk van de
kinderdagopvangorganisatie zelf.

Kosten
De kosten van deze opleiding bedragen € 5.500,- per
deelnemer, inclusief examenkosten, lesmaterialen en
e-learning. Het bedrag wordt in termijnen betaald. Er
wordt geen btw in rekening gebracht.

Subsidiemogelijkheden
Voor deze opleiding wordt een voorinvestering
gevraagd van je werkgever. Deze investering wordt
vervolgens terugbetaald via de subsidie Praktijkleren. Hiervoor is maximaal € 2.700,- per student
per studiejaar beschikbaar. Wij adviseren je graag
over de mogelijkheden. Bekijk het subsidieoverzicht op onze site.

Aanmelden
Kijk voor beschikbaarheid en locaties op onze website:
www.werkendleren.nl. Hier kun je je ook direct inschrijven.
Deze opleiding wordt ook in-company verzorgd.

