GPM4 - Zij-instroom

Talentpool
Pedagogisch
Medewerkers
Kinderopvang
Ben jij op zoek naar gemotiveerde Pedagogisch Medewerkers? Heb jij
vacatures, maar kun jij lastig de juiste personen vinden? Of ben jij op
zoek naar een leuke baan in de kinderopvang, maar heb jij nog niet de
juiste kwalificaties? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Talentpool, wat is dat precies?

Formatieve inzetbaarheid

WerkendLeren verzorgt voor werkgevers in de kinderopvang de werving, selectie, matching, opleiding en
subsidieaanvraag. Op deze manier is het aantrekken van
talent aan jouw organisatie, makkelijk en bereikbaar.
Op dit moment beschikken wij over een talentpool van
meer dan 300 deelnemers die graag de overstap willen
maken naar de kinderopvang. Het gaat om een zeer
diverse groep, veelal werkend, met ervaring uit diverse
branches en een werk- en denkniveau van MBO3 tot WO.

Jij als werkgever kunt gedurende het BBL-traject zelf
de formatieve inzetbaarheid van de medewerker vaststellen op basis van de informatie en het advies welke
je ontvangt van de opleidings- en praktijkbegeleider.
De deelnemer zal binnen de periode van 9 maanden van
0 tot 100% inzetbaarheid groeien.

Zij-instroom traject
Deze talenten willen graag in jouw organisatie aan de
slag met een leer/ werkcontract. Naast de minimaal
20 uren per week die zij bij jou in dienst treden,
volgen zij een verkort maatwerk (BBL) opleidingstraject
welke kwalificeert tot Gespecialiseerd Pedagogisch
Medewerker 4, inclusief startbekwaam VVE, Werken
met Baby’s en Nederlands 3F.

Werving, selectie en matching
WerkendLeren werft via verschillende online kanalen:
werkendleren.nl, Indeed.nl, verschillende jobsites en
Social Media. Het selectieproces bestaat uit de
volgende stappen:
• Eerste selectie op basis van toelatingseisen
• Tweede selectie in een persoonlijk gesprek
• Kandidaat wordt voorgesteld aan
kinderopvangorganisatie
• Bij interesse van de organisatie plant de kandidaat
een kennismakingsgesprek

•O
 rganisatie en kandidaat gaan in gesprek en
spreken evt. een meeloopmoment af
•K
 inderopvangorganisatie bepaalt go/no go en
geeft dit door aan WerkendLeren
• WerkendLeren plant intake bij opleider
•N
 a definitieve toelating worden de
overeenkomsten opgesteld

Maatwerk werving
Als je wilt dat we specifiek uit naam van jouw
organisatie en met jouw eisen werven, dan kan dat
tegen afhandelingskosten. Wij kunnen ook kandidaten
voor je werven die een eigen opleiding gaan volgen.
Daarvoor brengen wij een wervingsfee in rekening.

Opleiding
Onze maatwerk opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch
Medewerker niveau 4 voor zij-instromers start meerdere
keren per jaar. Deze wordt georganiseerd en uitgevoerd
in samenwerking met een erkend opleidingsinstituut en
is afgestemd op werkende volwassenen. De totale duur
is 24 maanden. De opleiding 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.
De ureninvestering voor de deelnemer is 850 uur praktijk
geïntegreerde scholing waarvan minimaal 200 uur
begeleide onderwijstijd (per studiejaar). Er is 1 lesdag
per 2 weken. Daarnaast kan de deelnemer rekenen op
6 tot 10 uur eigen studietijd.

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

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

Kosten
Je betaalt € 7.450,- per talent in maandelijkse termijnen
van € 298,- voor opleiding- en projectkosten (werving,
selectie, maatwerk zelfstudie, studiemateriaal, examen
kosten, extra begeleiding en subsidiemanagement).
WerkendLeren verzorgt de aanvraag scholingssubsidie
Praktijkleren. Hierdoor ontvang je in totaal max.
€ 6.200,- (achteraf) retour (ovv wettelijke wijziging).

Wat moet ik regelen?
Je meldt jouw vacature aan bij WerkendLeren. Na een
positieve match bied je de deelnemer een arbeidsovereenkomst aan voor min. 20 uur per week (BBL) en
begeleid en beoordeel je de beroepspraktijkvorming.
Alle administratieve en organisatorische zaken neemt
WerkendLeren je uit handen.
Voor meer informatie kijk op onze website:
www.werkendleren.nl/werk en neem contact met ons op.

Ben jij het
talent dat wij zoeken?
Ben jij een mogelijke kandidaat voor onze
talentenpool dan kun jij je ook aanmelden via
www.werkendleren.nl/werk. Je vindt daar
onze vacatures.

